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חישובים  לבצע  על שימוש במחשבים מתקדמים, המסוגלים  רבה  במידה  רב-תחומי המבוסס  הוא מדע  המדע העכשווי 

מורכבים ולהתמודד עם בעיות שלא ניתן היה לפתור בעבר. פרויקט “מדע 2000” הוקם לפני כשתים עשרה שנה במחלקה 

ביותר  והמתקדמים  החדשניים  המדעיים  הרעיונות  את  להביא  והשאיפה  החזון  מתוך  בר-אילן,  באוניברסיטת  לפיזיקה 

הוראה  ובכלי  בטכנולוגיות מחשב מתקדמות  שימוש  אגב  העליונות,  ובחטיבות  הביניים  בחטיבות  לאוכלוסיית התלמידים 

מגוונים.

לצורך כך כתבנו במסגרת הפרויקט מספר יחידות הוראה העוסקות באותם נושאים הנמצאים בחזית המחקר המדעי. לכל 

אחת מהיחידות פותחה תוכנת מחשב המאפשרת לתלמידים הן ללמוד את נושאי היחידה בדרך מוחשית ואטרקטיבית והן 

לבצע מיני מחקר מעבדתי, ובכך להיות שותפים בחשיבה המדעית במדע המודרני. 

מודלים  ובחצר,  בכיתה  מותאמות, משחקים  ניסוי  ערכות  כגון:  למידה,  פעילויות  מכלול של  השונות  ליחידות  בנינו  בנוסף 

המדמים את המערכות האמתיות, פעילויות ידניות בכיתה )Hands-on-activities( ופריטים מגוונים נוספים, המאפשרים 

למורים ולתלמידים להתנסות, לחוות ולהבין את הרעיונות המופשטים הנלמדים.

במאמר שלפניכם נסביר את הרציונל של הפרויקט, נסקור חלק מיחידות הלימוד שפותחו בו ונתאר מספר פעילויות למידה, 

המבוססות על הגישה המתודית שפיתחנו “מן המופשט אל הפשוט”. 

המתבצעות  והעשרה  חקר  לימוד,  של  אפשרויות  מספר  ונציג  בפרויקט,  כיום  המתקיימות  הפעילויות  את  נתאר  כן  כמו 

במסגרת הפרויקט ובעזרת המדריכים שלו.

מדע עכשווי - בהחלט אפשרי!
מאירה זוננשיין, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן והמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

מדע חדשני רב תחומי - למה?
והחזון העומדים בבסיס פיתוחו של הפרויקט, פניתי אל פרופ’ שלמה הבלין, מהמחלקה לפיזיקה  לצורך הבנת הרעיון 

באוניברסיטת בר-אילן, ההוגה והמייסד של “מדע 2000” והעומד בראשו מאז הקמתו, ושאלתי אותו מספר שאלות:

להקמת  ומרצך  מאמציך  את  להפנות  בפיזיקה,  בכיר  חוקר  כמדען  במעמדך  אותך,  הניע  מה  בבקשה,  לנו  ספר 

הפרויקט “מדע 2000” ? 

בלימודיהם  מדעיים  במקצועות  הבוחרים  התלמידים  במספר  משמעותית  ירידה  שיש  הבחנתי  האחרונות  בשנים 

חדשניים.  מדעיים  בנושאים  שעוסקות  התיכוניים,  הספר  לבתי  מותאמות  לימוד  יחידות  לפתח  רציתי  לכן  האקדמיים. 

הפיזיקה שנלמדת בבתי הספר התיכוניים עוסקת ברובה בנושאים שידועים כבר כמאתיים שנה ויותר, ואפילו הפיזיקה 

המודרנית שנלמדת בתיכונים כבר קיימת קרוב למאה שנה. קיוויתי שעל ידי החשיפה של התלמידים לנושאים מדעיים 

נוכל לרתק תלמידים מצטיינים  רגילים באוניברסיטה,  עדיין אפילו בקורסים  נלמדים  אינם  ועדכניים, שחלקם  חדשניים 

ולגרום להם לבחור במדעים בלימודיהם האקדמיים.

התלמידים  עבור  לפתח  רציתי  לתלמידים,  כך  כל  וידידותי  זמין  כלי  מהווים  המחשבים  כאשר  זאת,  בתקופה  בנוסף, 

יפעלו התלמידים  הייתה שבמהלך עבודתם בסימולציות,  כ”מיני מעבדות מחקר”. מטרתי  סימולציות מחשב שישמשו 

כחוקרים צעירים ע”י הצגת שאלות חקר, שינוי פרמטרים שונים ובדיקת השפעתם על הניסויים, וכך יתנסו בביצוע מחקר 

מדעי זוטא.
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גידול  אקראי,  מהלך  כמו:  אקראיים  לתהליכים  הקשורים  בנושאים  לימוד  יחידות  פותחו  שבראשותך  בפרויקט 

אקראי ופרקטלים. כיצד הנושאים הללו מתקשרים עם פיזיקה? הרי בתיכון אנחנו מלמדים פיזיקה אחרת לגמרי?

מהלך אקראי הוא אחד התהליכים הבסיסיים ביותר בפיזיקה: למשל, תנועת המולקולות בגזים, תנועת אטומים בגביש. 

הדינמיקה שקיימת במערכות בטבע מורכבת ממהלכים אקראיים. לכן גם מבנים בטבע כמו עננים ותופעות כמו רוח הם 

תופעות שמורכבות מתהליכים מיקרוסקופיים אקראיים. המכניקה הסטטיסטית, שבדרך כלל אינה נלמדת בתיכון, היא 

ותכונות  תופעות  שיוצרים  אקראיים,  מיקרוסקופיים  בתהליכים  עוסקת  היא  בפיזיקה.  ביותר  הבסיסיים  הנושאים  אחד 

מקרוסקופיות בעלות חוקיות מוגדרת.

חשמלית,  פריצה   - ברק  לדוגמה:  פרקטליים,  מבנים  הם  אקראיים  מתהליכים  הנוצרים  המבנים  המקרים  מן  ברבים 

משקעים סביב האלקטרודה של אטומי מתכת שנוצרים בתהליך אלקטרוליזה, מערכות גלקטיות בחלל. מתברר שגם 

בנקודת  למוצק,  מנוזל  במעבר  לדוגמה,  פרקטליים.  מבנים  נוצרים   - מאוד  חשובה  פיזיקלית  תופעה   - פזה  במעברי 

הקיפאון, בתוך הנוזל נוצרים צבירים של מוצק בגדלים שונים, שהמבנה שלהם הוא פרקטלי. 

אנחנו מכירים אותך כפיזיקאי. איך תסביר לנו שבמחקריך המגוונים אתה עוסק גם בחקר של מערכות שונות 

כגון: שינויי מזג אוויר, הלב, התפשטות שֵרפות ומגפות, חקר ה-DNA? האם זה קשור לפיזיקה?

של  התנהגות  כמו  פיזיקליים,  מנגנונים  הם  הבסיסיים  המנגנונים  כי  פיזיקה,  בו  שאין  במדע  תחום  כמעט  אין  ראשית, 

אטומים ומולקולות, וזה נכון כמובן גם למערכות ביולוגיות.

גדולים(.  )שינויים אקראיים  גדולה  תנודתיות  הכלים המתמטיים המתאימים לחקר תהליכים עם  קיימים  בפיזיקה  שנית, 

הכלים האלה התפתחו בפיזיקה בעיקר בחקר של מעברי הפזה, וכלים אלה טובים גם לחקר תופעות נוספות בטבע, כמו: 

וכו’. הכלים הללו מאפשרים: א. לכמת את התופעות. ב. לבנות מודלים  DNA, רשת האינטרנט  שינויי אקלים, קצב לב, 

לתיאור ולהבנת התופעות. כלומר, עושים שימוש בכלים הפיזיקליים שפותחו, לחקר מערכות שונות ומגוונות. אתן דוגמה 

מעניינת: נראה לכאורה שרשת האינטרנט איננה קשורה בכלל לפיזיקה, אך מסתבר שכאשר בודקים, למשל, תנועה גלית 

ברשת הזאת, מתגלות תופעות פיזיקליות חדשות ושונות מאלו המוכרות לנו, ובעצם נוצרת פה פיזיקה חדשה. הפיזיקאים 

מנצלים את הידע החדש הנלמד מתוך המערכת הזאת על מנת לסנתז חומרים חדשים עם תכונות פיזיקליות חדשניות.

זאת הייתה רק דוגמה קטנה ממכלול הרב תחומיות של המדע, שהפיזיקה והפיזיקאים נוטלים בו חלק משמעותי מאוד.

בפרויקט “מדע 2000” חברו לפרופ’ שלמה הבלין חוקרים נוספים מתחומים מדעיים שונים: פרופ’ חיים טייטלבאום )פיזיקה(, 

החוקרות  אליו  חברו  עוד  )מתמטיקה(.  כהן  ראובן  וד”ר  )פיזיקה(  לבקוביץ’  מאיר  פרופ’  החיים(,  )מדעי  נוימן  אבידן  פרופ’ 

אורנית  וד”ר  ציון  מיכל  ד”ר  למדע(,  ויצמן  מכון   - הפיזיקה  )הוראת  בגנו  אסתר  ד”ר  והמדעים:  הפיזיקה  הוראת  מתחום 

ספקטור-לוי )הוראת המדעים, בי”ס לחינוך - אוניברסיטת בר-אילן(. 

פיתוח יחידות הלימוד השונות בוצע ע”י מורים מנוסים לפיזיקה וביולוגיה ובהנחייתם של אנשי המחקר השונים. מפתחי 

יחידות הלימוד הם )על פי סדר הא”ב(: ד”ר מאירה זוננשיין, ד”ר אורנה זעירא, ד”ר צילה חורש, ד”ר ליאוניד טוב, גב’ נילי 

מדר, ד”ר טובה מיכלסקי, ד”ר יונתן סגל, ד”ר שרה קליין, ד”ר אירית שדה וד”ר אלעד תומר.

להלן סקירה קצרה של מספר יחידות:

מהלך אקראי: המהלך האקראי הוא אחד התהליכים הבסיסיים בטבע. ביחידה זאת התלמידים מכירים דוגמאות של אירועים 

אקראיים שונים. כמו כן הם מתוודעים לתכונה שלפיה בתהליך או במבנה המורכבים מאירועים אקראיים בודדים, כל אירוע 

בפני עצמו יכול להיות אקראי לחלוטין, אך התהליך הכולל או המבנה הכולל יהיו בעלי חוקיות מוגדרת וברורה. אם נתבונן למשל 

ייראו לנו דומים מאוד זה לזה במבנה, בצורה ובגובה. אבל אם נתבונן ב”אירוע  במטע עצי שקד )המבנה הכולל(, כל העצים 

ניתן ללמד גם את המושגים  ניווכח שהכיוון הוא אקראי לחלוטין. ביחידה המתוארת  הבודד” של כיוון צמיחתו של ענף חדש, 

הבסיסיים בהסתברות, כשבמהלך ההתנסות במחשב, התלמידים לומדים להבין, בין השאר, את חשיבות גודל המדגם.
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בסימולציה המדמה מעבדה לגידול אקראי,  גידול אקראי: 

בתהליך  לזה  זה  שנדבקים  חלקיקים  ע”י  צבירים  יוצרים 

את  יוצרים  התלמידים  במישור(.  אקראי  )מהלך  אקראי 

שונים  פרמטרים  על  שליטה  ע”י  האקראיים  הגידולים 

שיכולים לייצג גדלים פיזיקליים שמשפיעים על אופי הגידול 

הנוצר )כמו מתח חשמלי, ריכוז תמיסה, מתח פנים וכד’(. 

את  להבין  מאפשר  הממוחשבת  במעבדה  החקר  ביצוע 

למערכת  המתאימים  הפיזיקליים  הגדלים  בין  התלות 

)הפרמטרים( לבין צורת הגידול המתקבלת.

השוואה בין שני צבירים המתקבלים במשך 3 דקות בשני ניסויים של 
גידול אקראי עם פרמטרים שונים

תמונת מסך בתוכנה המדמה זרימת תחבורה

הפיזיקה של זרימת תחבורה: כל הנוהגים ודאי נתקעים בפקק תנועה 

שנראה כאילו צץ משום מקום ונעלם באותה פתאומיות, ללא כל סיבה 

זרימת תחבורה על הכביש  פיזיקלי שמדמה  לעין. פיתוח מודל  נראית 

על  המשפיעים  הגורמים  של  להבנה  מביא  שונים,  תנאים  תחת 

לחלוטין  שונה  נראית  בעיית פקקי התנועה  בעולם האמיתי.  התחבורה 

תלויה  המכוניות  שתנועת  מאחר  הפיזיקה,  עוסקת  שבהם  מהנושאים 

בעיקר בגורם האנושי. אולם עשרות שנים של מחקר מראות שהפיזיקה 

בעיקר  המורכבת  התחבורה,  זרימת  לחקר  גם  רלוונטית  להיות  יכולה 

בשנים  שנעשו  מדידות  היחיד.  של  ואקראיות  רגעיות  מהחלטות 

באותו  מכוניות  של  זרימה  ולאפיין  לנתח  שאפשר  מראות  האחרונות 

צבירה שונים,  גלים, מצבי  פיזיקליות, כמו  נחקרות תופעות  האופן שבו 

כאוס, מעברי פאזה ועוד. ביחידה המתוארת התלמידים נחשפים למודל המתמטי המתאר את זרימת התחבורה, לומדים 

הבנתם,  ומתוך  והתפוגגותם,  הפקקים  היווצרות  על  המשפיעים  שטף,  זרימה,  צפיפות  כגון:  הפיזיקליים  המושגים  את 

התלמידים אף יכולים להעלות הצעות לשיפור מצב העומס בכבישים. 

הקשרים ברשת האינטרנט העולמית

מערכות  של  ומתפתח  ההולך  למדע  נוספת  דוגמה  רשתות: 

בכל  מצויות  רשתות  רשתות.  חקר  של  הדוגמה  היא  מורכבות, 

אשר נפנה: רשתות אינטרנט ומחשבים, רשתות הטלפון והחשמל, 

וכלי הדם, רשת  בין-אטומיים במולקולות, רשת העצבים  קשרים 

חברתית הבנויה מקשרי חברות בין אנשים, יחסים מסחריים בין 

חברות, קווי תחבורה ותעופה בין נקודות שונות בעולם ועוד. ביחידה 

העוסקת בלימוד הרשתות, התלמידים לומדים להכיר את הכלים 

הרשתות,  ולתיאור  לניתוח  המתאימים  והפיזיקליים  המתמטיים 

התופעות  חקר  בהן.  המתגלות  לתופעות  מתוודעים  כך  ומתוך 

של  המבנה  לשיפור  להצעות  התלמידים  את  להוביל  יכול  הללו 

הרשתות ולהעברה מהירה ויעילה יותר של מידע דרכן. 
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פרקטלים - טבעי יותר: ביחידה זאת, אשר בה נדגים כיצד מופעלת הגישה “מן הפשוט אל המופשט”, התלמידים לומדים 

להתבונן, ליזום שאלות מחקר, לחקור ולאפיין מבנים פרקטליים טבעיים הנמצאים בסביבתם, כמו: כרובית, עננים, שפות ים, 

עצים, ברקים, כלי דם בגוף האדם ועוד. כמו כן הם נחשפים לפרקטלים מתמטיים ולכללים ליצירתם.

פרקטלים טבעיים

פרקטלים מתמטיים

משחקים,  על  ומבוססת  חווייתית  היא  זאת  ביחידה  הלמידה 

Hands-on-activities והדמיות מחשב. כך למשל, המושג “ֵממד 
יוצרים, בעזרת חבל  פרקטלי” נלמד דרך משחק שבו התלמידים 

ארוך ותוך שימוש בתהליכים אקראיים של הטלת מטבע וזריקת 

מגיעים  הם  המשחק  מתוך  מפורץ.  חוף  קו  של  צורה  קובייה, 

למסקנה שאורך קו החוף איננו מוגדר, ויש להשתמש במושג אחר 

לצורך אפיון אותו קו חוף - הֵממד הפרקטלי שלו. דוגמה ל”פעילות 

ידנית” (Hands-on-activity) שמבצעים התלמידים בכיתה היא 

מדידה של אורך קו חוף אמיתי על גבי מפה ע”י “הליכה” לאורכו 

בעזרת מחוגה שנפתחה לגודל צעד מסוים. לאחר מכן התלמידים 

חוזרים על המדידות, כשבכל מדידה הם נדרשים לשנות את גודל 

לגודל הצעדים שבהם הם  הצעד. בסיכום המדידות מתברר לתלמידים שהאורך הכללי של שפת הים משתנה בהתאם 

“צעדו” לאורך אותו קו חוף. בהמשך לאותה פעילות התלמידים מתבקשים לנתח את המדידות שערכו בדרך אחרת, ומתוך 

הפעילות הזאת הם מגיעים להבנת המושג “ֵממד פרקטלי”. הפעילות הידנית המתוארת היא מוחשית ואטרקטיבית, אך כדי 

להכליל את המסקנות וההבנות, התלמידים עוברים לפעילות אחרת - עבודה במחשב. הם מבצעים את אותה פעילות של 

מדידת אורך קו חוף בעזרת הדמיית מחשב שפותחה לצורך כך בתוכנה “שפת הים”.

דוגמה למסך בתוכנה "שפת ים"
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ההדמיה מהווה מיני מעבדת מחקר, שבה התלמידים יכולים לצייר שפות ים שונות בדרגות שונות של חספוס ולמצוא את 

הֵממד הפרקטלי שלהן. 

האדם,  בגוף  הריאות  כמו   - מסוימות  מערכות  מדוע  גם  להבין  מאפשרות  היחידה  במסגרת  שפותחו  נוספות  פעילויות 

מערכת שורשי העץ וכד’ - בנויות בצורה פרקטלית וכיצד מבנה זה משפר את תפקודן הפונקציונלי.

בפרויקט המתואר פותחו יחידות נוספות: ‘ציפורים נודדות אינן יודעות גבולות’, ‘מערכת החיסון - מודלים וסימולציה’, 

‘תורשה - DNA’, ‘חלחול בטבע’, ‘הלב - פעימות ומקצבים’, ‘גלי קול ומוזיקה’.

לצורך הטמעת יחידות הלימוד החדשניות נערכות במהלך הקיץ השתלמויות מורים המיועדות למורים למדעים בחטיבת 

הביניים או בחטיבה העליונה. חלק ממורים אלה מלמדים את הנושאים בכיתותיהם, הן כיחידות הוראה מלאות והן כפעילויות 

העשרה נלוות לתכניות הלימודים הפורמליות. אחרים בוחרים להביא את תלמידיהם לימי עיון המותאמים לרמת התלמידים 

והמועברים ע”י מדריכי הפרויקט - סטודנטים לתארים גבוהים במקצועות המדעיים - שהוכשרו במיוחד לצורך זה. יש מורים 

המביאים את תלמידותיהם לתכנית מיוחדת לבנות: “בנות בשביל המדע”. 

בניית התכנית, הנערכת זו השנה השלישית, מונעת על ידי הצורך לקדם בנות בלימודי המדעים, ובמיוחד בלימודי הפיזיקה1. 

למידה  מעדיפות  בנות  מבנים:  שונים  למידה  מאפייני  מעדיפות  בנות  כי  מראים,  ובעולם  בארץ  שנעשו  רבים  מחקרים 

הדגשת  חקר,  פעילויות  תחרות,  ללא  למידה  מעמיקה,  הבנה  לשם  דיון  של  בדרך  למידה  בקבוצות,  בצוות,   - חברתית 

האספקטים החברתיים והרלוונטיות לחיי היום-יום של החומר הנלמד. )זהר וסלע, 2003; מסר-ירון וכהנוביץ, 2003; רובין, 2006; 

)Snail, 2000 ; Harding, 1996 ; Lorenzo, Crouch & Mazur, 2006
חומרי הלמידה בתחומי המדעים המצויים כיום במערכת החינוך אינם מדגישים דיים את המאפיינים הללו )אשכנזי, 2007(. 

נוספות, שיאפשרו לבנות להתנסות בלימודי מדעים מתקדמים, על מנת להגביר את  על כן נדרשות פעילויות התערבות 

המוטיבציה שלהן לבחור במקצועות אלו ולהצליח. 

התכנית מורכבת ממחזורים של עשרה עד שנים עשר מפגשים שבועיים. בכל מחזור משתתפות כ-80 תלמידות כיתה ט’ 

ובחלקם באשכולות  אילן,  מארבעה בתי ספר שונים. חלק מהמפגשים מתקיימים במעבדות הפרויקט באוניברסיטת בר 

התאוריות  בלימוד  עוסקים  הראשונים  במפגשים  בפרויקט.  השונים  הפרקים  את  לומדות  הבנות  הספר.  בתי  שליד  הפיס 

המדעיות ומושגים מרכזיים בנושאים הנלמדים, בהתנסות בתרגילים, בפעילויות חווייתיות ובהכרת הסימולציות הממוחשבות 

מחקרים  מיני  ומבצעות  חקר  שאלות  מנסחות  התלמידות  הסדרה  של  האחרונים  במפגשים  הלימוד.  ליחידות  הנלוות 

בנושאים הנלמדים, כאשר כלי המחקר העיקרי הוא הרצה של סימולציות המחשב. את המחקרים שלהן הבנות מציגות 

הורי  גם  מוזמנים  לכנס  התכנית.  בסיום  שנערך  מדעי  כנס  מיני  במסגרת  קצרות  בהרצאות  או  פוסטרים  בתערוכת 

התלמידות, כל הגורמים הקשורים לפרויקט וחוקרים מהאוניברסיטה.

הבנות מכינות את הפוסטרים לכנסתצוגת הפוסטרים בכנס הסיום

1  התכנית , פרי יוזמתה של ד”ר אורנית ספקטור-לוי, יצאה לאור במסגרת “מדע 2000” ובחסות תכנית במו”ט - “בנות מדע וטכנולוגיה”, של 
המנהל למדע וטכנולוגיה, בשיתוף פעולה עם ד”ר רונית אשכנזי אשר את מקומה ממלאת כיום הגב’ עליזה מויאל. התכנית מתקיימת גם 

בשיתוף הגב’ ריבי לקריץ, מנהלת הגף לנוער שוחר מדע במשרד החינוך.
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הבנות התבקשו לחוות את דעתן על התכנית. להלן מספר ציטוטים:

“לדעתי כדאי לבנות להצטרף לפרויקט הזה מכיוון שאני למדתי כאן הרבה וזה הרחיב לי את הידע במדעים, ובסוף הפרויקט יש לעשות 
עבודת מחקר וזה היה לי ממש כייף לעשות אותה ולחקור את הנושא שהכי אהבתי )פרקטלים(.”

“הפרויקט הזה מאוד תורם ומעשיר את הידע, ובנוסף, למרות שזה נראה כאילו צריך להיות גאון בשביל זה, זה ממש לא נכון, והחוויה 
עצמה מאוד חווייתית.”

התכנית “בנות בשביל המדע”, כמו פרויקט “מדע 2000” כולו, מלווה במחקר אקדמי לבדיקת השפעתה על הבנות מבחינת 

עמדותיהן ורצונן להמשיך ללמוד מדעים בכלל ופיזיקה בפרט, בתיכון ובלימודי המשך.

ניתן להתאים תכניות  התכנית כפי שבוצעה עד היום מיועדת לבנות כיתה ט’, אך על סמך הדגם שנוסה בהצלחה רבה, 

דומות גם לאוכלוסייה מעורבת, לתלמידי שנתונים אחרים ועם נושאי לימוד אחרים או נוספים.

לסיכום: פרויקט “מדע 2000” מכוון לאוכלוסיות מגוונות מגילאים שונים, החל מחטיבת הביניים ומעלה. הפרויקט מציע מגוון 

רחב של פעילויות בהיקפים שונים: ממפגשים חד פעמיים ועד לסדרות של מספר ימי עיון, שיכולים להתקיים באוניברסיטת 

בר-אילן או במעבדות המחשבים בבתי הספר.

לאחרונה שונה שם הפרויקט המתואר במאמר זה מ”מדע 2000” ל”בשביל המדע”. שמו הלועזי החדש של הפרויקט הוא: 

 .“Yes for Science”

 http://www.yesforscience.biu.ac.il/ :מידע נוסף על הפרויקט ניתן למצוא ב

כמו כן ניתן בזה קישור לאתר, שממנו ניתן להוריד ארבע מתוך התוכנות )לדוגמה ולהתנסות( שפיתחנו בפרויקט. התוכנות 

הוא: הקישור  תחבורה’.  ו’זרימת  הפרקטלים(  על  )ליחידה  ים’  ‘שפת  אקראי’,  ‘גידול  אקראי’,  ‘מהלך   הן: 

http://physionet.ph.biu.ac.il/~teachers

yesforscience+meirah@gmail.com :לבירורים ושאלות, למאירה
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