פעילות
יד יצחק בן-צבי

ספטמבר-אוקטובר 2013
כ"ו באלול ,תשע"ג–כ"ז בחשוון ,תשע"ד

הרצאות ,כנסים,
ערבי עיון וחוויה
היסטוריה ,זכויות ומשפט

הכנס השנתי התשיעי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

בשיתוף עם הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ומכון דיויד ברג למשפט והיסטוריה
באוניברסיטת תל-אביב
יום שני ,כ"ו בתשרי ,תשע"ד ) ,(30.9בין השעות  ,18:30–9:00ביד יצחק בן־צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים
ברכות אביטל מרגלית | אסף לחובסקי
9:30-9:15
מושבים מקבילים
11:15– 9:30
היבטים כלכליים של זכויות אסף לחובסקי יו"ר | דינה מויאל | נמרוד הגלעדי | הדס פישר | לוי יצחק קופר
משפט ותגובה לאירועים טראומטיים יפעת הולצמן-גזית יו"ר | הילי מודריק-אבן חן | אלונה חגאי-פריי
דוד לביא | טליה דיסקין | ענבל מימון בלאו
מושב מליאה לכבוד פרופ' פנינה להב
13.00–11:30
יו"ר אורית רוזין | ברכות ראובן גפני ,יד בן־צבי | יובל השישים לקול העם :מה עוד יש להגיד? פרופ' פנינה להב
 15:30–14:00מושבים מקבילים
היבטים בין-לאומיים של זכויות ענת שטרן יו"ר | הילה בן אליהו | רותם גלעדי | נטלי דודזון
זכות לבית אורנה אליגון-דר יו"ר | נטע זיו | יעקב שפירא | אלה אילון
 17:30–15:45מושבים מקבילים
מאבקים להשגת צדק יופי תירוש יו"ר | עילי אהרנסון | רפאל שטרן | מסעוד אגבריה | שמעון-ארז בלום
כינון של זכויות וחובות עמיחי רדזינר יו"ר | שי ווזנר | אשר מעוז | בועז שנור | יצחק גל-נור

הכניסה חופשית
לפרטים machonEI@ybz.org.il | 02-5398822

יד יצחק בן־צבי

קורסי הרצאות וסיורים
ברחבי הארץ 2013/4
החלה ההרשמה!

הקבלה | הנשר הגדול | מעורב ירושלמי
נופים לאוהבי לכת | חדש מעגלי שירה ופיוט בצריף
וקורסים נוספים רבים לבחירתכם

הנחה לנרשמים בהרשמה מוקדמת

www.ybz.org.il | had@ybz.org.il | 02-5398855

ערב ספר

נשים בזירה הציבורית :אז והיום

ערב עיון לכבוד צאת ספרה של מרגלית שילה המאבק על הקול :נשות היישוב
וזכות הבחירה  1926–1917בהוצאת יד יצחק בן־צבי ומכון בן גוריון
לחקר ישראל והציונות
יום שלישי ,כ"ז בתשרי ) ,(1.10בין השעות  21:00-18:00ב'צריף הנשיא' ,יד יצחק בן־צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

יו"ר ד"ר לילך רוזנברג פרידמן | פרופ' תמר אלאור | פרופ' דבי ברנשטיין | פרופ' משה רוסמן
מגיבה פרופ' מרגלית שילה

הכניסה חופשית | לפרטים machonEI@ybz.org.il | 02-5398822

תיארוך בתי הכנסת הגליליים לאור חפירות
בית הכנסת בוואדי חמאם

ערב בסדרה 'מבט אל העבר'  -חידושים בארכאולוגיה ,על שם ד"ר דוד עמית ז"ל
מרצה ד"ר עוזי ליבנר
יום רביעי ,י"ב בחשוון ) ,(16.10בין השעות  ,20:30-18:30ביד יצחק בן־צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים

הכניסה חופשית | לפרטים liat@ybz.org.il | 02-5398822

בשיתוף
רשות העתיקות

יום עיון 'חוקרי ירושלים'

יום עיון מסכם לתוכנית 'חוקרי ירושלים' ,מחזור תשע"ב-תשע"ג
יום חמישי ,כ"ז בחשוון ) ,(31.10בין השעות  ,20:30–10:00ב'צריף הנשיא' ,יד יצחק בן־צבי ,רח' אבן גבירול  ,14ירושלים
תוכנית יום העיון תפורסם באתר ה'יד'

הכניסה חופשית | לפרטים machonEI@ybz.org.il | 02-5398822

פרסומים חדשים
ספר הודו ד'
חלק א' חלפון ויהודה הלוי,
לקורותיהם של סוחר משכיל ומשורר דגול
על פי תעודות מגניזת קהיר
מרדכי עקיבא פרידמן

חלק ב' חלפון הסוחר המשכיל והנוסע הגדול
על פי תעודות מגניזת קהיר

שלמה דב גויטיין ,מרדכי עקיבא פרידמן ,בסיועו של אמיר אשור

חלפון הלוי בר נתנאל היה מגדולי הסוחרים היהודים שעסקו בסחר-הודו .התעודות העולות מארכיונו הן מקור
ראשון במעלה לחקר המסחר הבין-לאומי במאה ה .12-אולם חלפון היה לא רק סוחר חשוב אלא אף משכיל
גדול .במצרים ובמסעותיו הרבים למזרח ולמערב התוודע חלפון לאנשי המעלה שבחברה היהודית ,מנהיגיה
הקהילתיים ומאורותיה הרוחניים .עמהם נמנו ראשי הישיבות והקהילה במצרים ,בתימן ובדמשק .החיבור בין
חלפון ובין העילית היהודית שבספרד ,ובראש ובראשונה יהודה הלוי וראש הישיבה ר' יוסף הלוי אבן מיגש ,היה
חזק עד מאוד .התעודות הללו מלמדות על קורותיו של ריה"ל ובני חוגו כמעט באותה מידה שהן מלמדות על
קורותיו של חלפון עצמו.
תעודות ארכיונו של חלפון העולות מן הגניזה מספרות על עילית סוחרים בין-לאומיים ואנשי רוח ,על ההתמודדות
בין מרכזי היהדות בעיראק ובמצרים על הכרתם ונאמנותם של יהודי תימן העשירים ,על גזרות שנגזרו על יהודי
מצרים ועל ראש ישיבה שנהרג שם על קידוש השם ,על הביוגרפיה של גדול חכמי ספרד הר"י אבן מיגש ועוד.
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העברית בירושלים,
רט שלו .מאז שנת
רכאולוגיה קלאסית
 2הוענק לו פרס

ďđĚĘĦđ ĐĜĥĚĐ ĦđĠđģĦčđ ĕĜĥĐ ĦĕčĐ ĦĠđģĦč ĐĤĐĔ ĦđČđđģĚ | ĖĕĕĤ ĕĜđĤ

את עתיקותיה של
ה .מאז שהיה חבר�
תו של פרופ' נחמן
ושלים .שם הבחין
ם שנחשפו במספר
ותם הגדיר ראשונה
עבודת הדוקטורט
הזה .רוני רייך היה
ר באתרים נוספים
דוד סוכמו בספר
חברה לחקירת ארץ

ĖĕĕĤ ĕĜđĤ

ĐĤĐĔ ĦđČđđģĚ

ďđĚĘĦđ ĐĜĥĚĐ ĦđĠđģĦčđ ĕĜĥĐ ĦĕčĐ ĦĠđģĦč

מקוואות טהרה
בתקופת הבית השני ובתקופות המשנה ותלמוד
רוני רייך

מקווה הטהרה הוא מתקן מים שהומצא ושוכלל בימי הבית השני ,אי-שם במחצית
המאה השנייה לפסה"נ .מאז ועד לעת הזאת הוא ממשיך ומשמש בשירותם של
יהודים שומרי מצוות ,כמתקן להיטהרות פולחנית.
בספר מתואר ונדון הפרק הראשון בתולדות קיומו של מקווה הטהרה ,מאז ראשיתו בתקופה החשמונאית,
דרך התקופה ההרודיאנית ותקופת המשנה ועד מעבר לשלהי תקופת התלמוד .מקווה הטהרה הוא לפי שעה
הממצא האדריכלי הנייח המובהק המסייע בזיהוי אתר עתיק כמקום שישבו בו יהודים.
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שירי שיש

שירי שיש

כתובות מבתי החיים של פדובה

כתובות מבתי החיים של פדובה 1862-1529
דוד מלכיאל

דוד מלכיאל

שירי שיש
בעיר פדובה באזור וונציה שבאיטליה ,יושבים יהודים מזה קרוב ל 700-שנה .מאז
כתובות מבתי החיים של פדובה
ומתמיד שמרה הקהילה על ממדים צנועים ,של כמה מאות תושבים .שם שכנה
ovtpkospw
הישיבה המפורסמת של רבי יהודה מינץ ורבי מאיר קצנלנבוגן )מהר"ם( במאה
הט"ו-הט"ז .מצבות איטליה מן העת החדשה המוקדמת נושאות אופי ספרותי מיוחד :מרבית הכתובות בנויות
בצורת שירים ,ואלה ערוכים בסגנון האופייני לשירת יהודי איטליה באותה תקופה ,עם צירופים שונים של משקל
וחרוז ,ובלשונם המליצית של בני התקופה הטרום-מודרנית .כמו המבקר בבית הקברות לפני כמה מאות שנים,
גם קוראים בני-זמננו יפיקו הנאה ספרותית ואסתטית מן היופי של השירים ,ואף ישאבו מהם השראה בחייהם
עלי אדמות ,נוכח מצבו הקיומי של האדם.
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·ÍÂ˙Â ¨¯ÂÓÂ‰
— ÂÈ˙ÂÂ¯ÎÈÊ
¨ÌÈ˘‚¯Ó ÌÈÈÁ

‰¯˘Ú Ú˘˙‰
≠ÌÈ„Â‰È ÈÒÁÈ
ÔÂ¯ÎÈÊ ¨‰ÏÚÓ‰
Æ‰ÈÈ

˘˙È¯·Ú‰ ‰Ù
‡¯ˆ˙È˘‡¯ ¨Â
„Æ

ı˘–È˘È·‡ ‰Ó

סיפור חיים של עובד אחד

„Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ

Ï‡¯˘È–ı¯‡Ï
¨Ï‡¯˘È–ı¯‡Ï
·ÔÂ˘‡¯· Â˙Â
‰È·˘ÈÈ˙ÓÂ ı
‡ ¨‡ÈˆÓ‰˘Â

È˜Ò·ßˆÁÂÙ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ

‡Î‰Ï Ì˙‰Ó

מהתם להכא
יחיאל מיכל שלמה זלמן פוחצ'בסקי

‡Î‰Ï Ì˙‰Ó
יחיאל מיכל שלמה זלמן פוחצ'בסקי ) ,(1947–1863היה אחת הדמויות הססגוניות
והמעניינות שפעלו בארץ ישראל בעת ראשית ההתיישבות .המחבר החל ,בגיל ,63
בתיעוד תולדות חייו תוך התמקדות בפרק המרכזי  -המושבות בארץ ישראל בימי
העלייה הראשונה והשנייה .הזיכרונות נכתבו בעברית ,בשפה קולחת ועשירה בדימויים ,בהומור ,עם דמויות
ססגוניות ,אירועים מרגשים ,ותיאורי מקום מלאי חיים.
הוא כתב על עצמו "לא ספרא ולא בר ספרא אלא עובד וכורם פשוט אני" ולמרות זאת מהווים זיכרונותיו מסמך
נדיר ומעניין על ימיהם הראשונים של ישובים כבאר טוביה ,נס-ציונה ,יסוד המעלה ,ראשון לציון ,זיכרון יעקב,
ראש פינה ועוד .הספר מיועד בראש ובראשונה לכל חובבי הראשית :ראשית השפה העברית המתחדשת ,ראשית
החקלאות בארץ ישראל ,ראשית ההתיישבות החדשה ואף ראשית הספרות העברית ,ניצני הסכסוך היהודים-
ערבי ועוד .
„Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ

È˜Ò·ßˆÁÂÙ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ

3RKDFHYVN\&RYHULQGG
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חנות הספרים
החנות פתוחה בימים ראשון-חמישי בין השעות 15:00-8:00

טל  | 02-5398833פקס bookstore@ybz.org.il | 02-5398838
רכישה מקוונת באמצעות האתר  | www.ybz.org.ilדמי משלוח ₪ 20

'קצר וקולע' ו'קצרצרים'
סיורים בירושלים

קחו לכם שעתיים-שלוש ובואו לגלות פינות,
סיפורים וטעמים ירושלמיים שלא הכרתם
סיורי 'קצר וקולע' הוותיקים בני שלוש
השעות מאירים לכם פנים ירושלמיות
חדשות ומפתיעות

₪45
למשתתף

₪80
למשתתף

כרטיסיית הסייר
הירושלמי

 5סיורי 'קצרים' או
 10סיורי 'קצרצרים' ₪350

מקרא

לפרטים ולהרשמה
02-5398855

had@ybz.org.il

יום חמישי ,ח' בתשרי ) 17:00 ,(12.9עד 20:00

לבוש צנוע

רוח ירושלמית

תוספת תשלום

)הסכום הנוסף מצוין בכל סיור בנפרד(
סיורים למשפחות ₪ 45

יום שני ,ה' בתשרי ),(9.9
 19:30עד 22:45

סיפורי סליחות

לילה של סליחות ,בקשות וזיכרונות עם הסופר
דן בניה סרי ,בשכונת ילדותו ,שכונת הבוכרים
וסביבותיה.
מדריך דן בניה סרי |
₪ 15

סיורי 'קצרצרים' – סיורים קצרים
בני שעתיים בפינות מוכרות
ונסתרות של העיר

הקפדה על שרוול ארוך

תוספת תשלום בחלק מהסיורים
קיום הסיורים מותנה במספר המשתתפים

בעקבות יצירתו הספרותית הירושלמית של הרב
והסופר חיים סבתו .היכן התפלל עזרא סימן טוב?
האם השתנו פני העיר לבלי שוב? מהן מעלותיה של כל
שכונה בירושלים? ועוד ,בסיור ספרותי ממחנה יהודה
לשכונת רחביה.
מדריך ראובן גפני

יום שלישי ,י"ג בתשרי ) 17:00 ,(17.9עד 20:00

'ולקחתם לכם ...פרי עץ הדר'

נצא לסיור בשוק ארבעת המינים נראה יחד את
ההכנות לחג ,נשמע על מנהגים שונים ובעיקר נתבשם
מאווירת 'ושמחת בחגיך -והיית אך שמח!'
מדריכה לאה שרייבר

סיורים מסויימים נגישים לבעלי מוגבלות בתנועה.
למידע נוסף  -מירב ,טל'02-5398876 :

מרתון הסיורים של יד בן־צבי
תשע"ד  | 2014רשמו ביומנכם!

חמישי-שבת

ז'-ט' בסיוון ,תשע"ד | 5-7.6.2014

עולים לירושלים בחג הסוכות
יום שישי ,ט"ז בתשרי ) 13:30 ,(20.9עד 16:30

'לכה דודי'

לקראת כניסת שבת נצעד בעקבות פיוטים ממזרח
וממערב ,שירי משוררים ,אגדות וסיפורים על קבלת
שבת ועל ירושלים .הסיור ילווה בהשמעת קטעים
מוסיקליים ובנגינה.
 ₪ 35לדמי כניסה ולנגן

מדריכה תרצה רבינוביץ' |

יום שישי ,ט"ז בתשרי ) 10:00 ,(20.9עד 12:00

בין שמים וארץ

נעלה מעל סמטאותיה הצרות של ירושלים אל גגות
העיר ,מהם נשקפים נופים עוצרי נשימה .דומה שהאוויר
נקי ומלא הוד אל נוכח גגותיה ,צריחיה ומגדליה של
העיר המקודשת לבני שלוש הדתות.
מדריך אביב הרצליך

אולי הוא צריף קטן ,אולי מגדל שנהב

נבקר בסוכה לשבטי ישראל בצריף הנשיא יצחק
בן־צבי .נשמע סיפורים על בתיהם של מלומדים,
סופרים ,הספרייה הגדולה בעולם וטחנת הרוח,
שסיבובה לא נדם.
מדריך עידו וינטר

יום שלישי ,כ' בתשרי ) 9:30 ,(24.9עד 12:30

'ושאבתם מים בששון'...

נצא למסע בין האבנים שעל פני הקרקע וגם מתחתיה,
בעקבות חוויית העלייה לרגל בימי הבית השני ונכיר
את התגליות החדשות ואת השמחה והששון.
מדריך נתי ברונר |
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יום שלישי ,כ' בתשרי ) 10:00 ,(24.9עד 13:00

יום ראשון ,י"ח בתשרי ) 11:00 ,(22.9עד 14:00

אין שמחה אלא ...במים

בחג בו 'נידונים על המים' נצא בעקבות מפעל המים
המרגש בירושלים – אמת המים התחתונה ,ששימשה
את עולי הרגלים בימי בית המקדש השני .מתצפית
ארמון הנציב ,אל בטן האדמה ,דרך אמת המים התת
קרקעית ושרידיה על פני השטח.

₪ 25
מדריכה תרצה רבינוביץ' |
יש להצטייד בפנסים ובנעליים מתאימות.

יום ראשון ,י"ח בתשרי ) 10:00 ,(22.9עד 12:30

אבנים מספרות

סיפורה של העיר רצוף באבנים  -מאבן השתייה ועד
לחוק המודרני הקובע שכל בניין בעיר מצופה 'אבן
ירושלמית' .נכיר את האבנים ברובע היהודי המספרות
סיפורו של מקום.
מדריך עקיבא גולדשטיין |

יום שני ,י"ט בתשרי ) 10:00 ,(23.9עד 13:00

שבעים פנים –
סיור תיאטרלי בלב ירושלים

נצא לסיור בו נפגוש עולי רגל מן העבר וההווה,
המספרים פרק מתולדות העיר :קבצן ירושלמי ,זקן
משבט נפתלי ,מפקד ועוד.
מדריך דורון פוקסמן |

יום שני ,י"ט בתשרי ) 16:00 ,(23.9עד 19:00

|

₪ 15

סוכות של חג ,סוכות של חול

סיור באווירת ימי החג בשכונות 'הנחלאות' בלב
ירושלים  -שכונת הסוכות והפחים ,חארת א-טאנק,
המשכנות ,האוהלים ,והנחלאות.

מדריכה אלומה מוניקדם-לאו |

יום שישי ,כ"ג בתשרי ) 10:00 ,(27.9עד 12:30

עיר בהר  -אל בטן האדמה
בארמון הנציב

במהלך פעילות חוויתית בטיילת ארמון הנציב נגלה
פינה לא מוכרת של טבע ,תצפית מרהיבה ,צמחים
מיוחדים ,מנהרה עתיקה ועוד.
מדריך ישי סלומון |

| ₪ 10

| יש להצטייד בפנסים

יום שישי ,כ"ג בתשרי ) 10:00 ,(27.9עד 13:00

סודות מן החומה

בית מרחץ חבוי ,כתובות נסתרות ,סימונים
משונים וקברים עתיקים מסתתרים על ,ליד ומתחת
חומת ירושלים .נחשוף סודות ירושלמיים הנחבאים
מן העין.
מדריך ארז ברטמן

יום חמישי ,כ"ט בתשרי ) 17:00 ,(3.10עד 20:00

בין יצירה לשיגעון

נפגוש את יונה וולך ,רבי נחמן מברסלב ,עגנון ,הרוזן
דה פיילה ,דוד המלך ,שהתמודדו עם שדים ומלאכים
ומתוכם נבע מעיין יצירה מפעפע.
מדריכה יעל קריא

יום שישי ,ל' בתשרי ) 08:30 ,(4.10עד 12:00

מבוך בעתיקה 2

נלמד להתמצא ברובע המוסלמי ללא מפה ,ונכיר
קיצורי דרכים.

מדריך אריאל בן גיגי |
בסיור מבוך בעתיקה 1

 | ₪ 15לא מותנה בהשתתפות

יום שישי ,ל' בתשרי ) 14:45 ,(4.10עד 18:00

זמן קדוש ,מקום קדוש

סיור בעקבות צלילי תפילות וטקסים בסמטאות הרובע
הארמני והרובע הנוצרי.
מדריך דב נוטקביץ' |

יום שישי ,ל' בתשרי ) 10:00 ,(4.10עד 12:00

על מוכרי בוטנים ומרגלים אחרים

על אנשי האצ"ל כחתן וכלה ,חשמלאים ובנאים
בפעולותיהם נגד הבריטים במלון המלך דוד ובתחנת
הרכבת בירושלים.
מדריך דניאל גיל

יום חמישי ,ו' בחשוון ) 16:00 ,(10.10עד 19:00

שכונות על דרך שכם

סיור לאורך 'דרך שכם' בשכונות יהודיות קטנות ,שנבנו
בסוף המאה ה .19-נכיר את הדמויות והאתרים הלא
מוכרים בפסיפס הצבעוני של ירושלים.
מדריך שמואל בהט

יום שישי ז' בחשוון ) 09:00 ,(11.10עד 13:00

שכונת בקעה

סיור בסמטאות בקעה ,במהלכו נגלה מה ייצר אלפרד
זלצמן במפעל הפח שלו ומי קרא לה 'עמק רפאים'.
מדריכה תמר הירדני

יום שישי ,ז' בחשוון ) 10:00 ,(11.10עד 12:00

'מעל פסגת הר הצופים'

סיור בפינות מרתקות ונסתרות בהר הצופים :בית
קברות בריטי ,אוניברסיטה עברית ראשונה ,גן בוטני
ובסיס צבאי סודי במסתרי ההר.
מדריכה מירב הורביץ

יום חמישי ,י"ג בחשוון ) 16:00 ,(17.10עד 19:00

גרמניה בירושלים ,מ Holy Land-להולילנד

סיור במושבה הגרמנית ,אי אירופאי בירושלים; בתים
יפים ,סודות ,בית קברות עלום וקולנוע קסום.
מדריך ניר אורטל

יום שישי ,י"ד בחשוון ) 09:00 ,(18.10עד 12:00

לטייל בתוך ציור  -סיור בכפר עין כרם

בעקבות האמנים בכפר הקסום עין כרם; נשים יוצרות,
בנייה ערבית ,כנסיות ומנזר נשים.
מדריכה חדווה אבו חצירא |

₪ 25

יום שישי ,י"ד בחשוון ) 12:00 ,(18.10עד 15:00
'לכה דודי' ראה סיור ביום שישי )(20.9

מדריכה טליה זיסקין |

 ₪ 35לדמי כניסה ולנגן

יום שישי ,י"ד בחשוון ) 10:00 ,(18.10עד 12:00

גיא בן הינום ' -העמק הנעלם'

בין העיר העתיקה לחדשה נמצא נזירים יוונים ,שכונות
מן העבר ,סרטים ומוסיקה ,בתי קברות ועצים עתיקים.
מדריך אביב הרצליך

יום חמישי ,כ' בחשוון ) 16:00 ,(24.10עד 19:00

בעקבות יהודי המגרב בירושלים

סיור בבית הכנסת של הרב חיים בן עטר ,בבתי המחסה
ובשכונת 'מחנה ישראל' היפייפיה והנשכחת.
מדריך משה יגור

יום שישי ,כ"א בחשוון ) 09:00 ,(25.10עד 12:00

מתחנה לטחנה

נבקר במייל התרבותי של ירושלים .נשמע על מרכבות
האש ,חאן דרכים עתיק ,קברים נשכחים ,וכישוף ירושלמי.
מדריכה טליה זיסקין

יום שישי ,כ"א בחשוון ) 10:00 ,(25.10עד 12:00

'חץ קטן ,סיפור גדול'

סיור עקבות ה'בנצ'מרקים' ,סימנים קטנים ומסתוריים
החקוקים בפינות נעלמות בחומות ירושלים.
מדריך אביחי אברהם

יום חמישי ,כ"ז בחשוון ) 16:00 ,(31.10עד 19:00

יהודים מאר"ץ* אשור

על קהילות חלבים ,כורדים ,אורפלים ,ג'רמקולים
השוכנות יחד בירושלים .נלך אל בתי כנסת ,בתים
ומסעדות בהם נשמרות תרבויות מאר"ץ* אשור.
*ראשי תיבות :ארם צובא | מדריכה עדנה עסיס
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