
 "כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד"
 ('ירמיהו לא)

   -יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"
 "ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

 .  יצחק רבין                                                             

 החקר של 
 דורית פרי

2016 



 דף נופל: 1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

תאריך ומקום לידה , שם אימה: חסר
 תאריך עליה מדויק ותמונה, מדויקים



  פאריטהמופיעה באוניה  פפירוביץבלהה 

 פאריטהרשימת המעפילים באוניה :  2מסמך 
 ארכיון המדינה: מקור 

 עמותת חיל הים: מקור, פאריטה האוניה



 בסרפנדבמעצר , פפירוביץשם ברטה גירוש על טופס 
 15.9.1916: לוין ותאריך לידתהמופיעים שמות ההורים שמואל ואנה לבית 

 גירוש טופס :  3מסמך 
 ארכיון המדינה: מקור 



כרטיס מפקד ועד  
קהילת ירושלים  

1947 
 

מקום מגורים רחוב 
 .3החבשים 

 1947ירושלים , בלההמפקד של כרטיס : 4מסמך 
 ארכיון המדינה: מקור 



בלה למדה באוניברסיטה העברית בהר הצופים קורסים 
לפרנסתה היא עבדה . פילוסופיה ומתמטיקה, במחשבת ישראל

 כספרנית בספריית האוניברסיטה
 ,  וכן המנחה שלה בעבודת הגמר, אחד מן המרצים שלה

 .היה מרטין בובר
 

 תמונות המרצה של בלה באוניברסיטה: 5מסמך 
 אינטרנט: מקור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%95%D7%91%D7%A8


 מעבודת הגמר של בלה באוניברסיטה: 6מסמך 
 של מרטין בובר בעזבונו, הלאומית הסיפריה: מקור 

 אחות עמים כבעיה סוציאלית
 אצל ישעיהו הנביא
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Suwałki Gubernia 

(records in Fond 527 

Suwalki Archive) 

Located at 53°51’ 
23°00’ 

Surnam
e 

Given 
Name 

Maiden 
Name 

Father Mother 
Mother 

Surnam
e 

Born 
Town 
Born 

Akta Page 
Comme

nts 
Calend

ar 

PAPIERO
WICZ 

Szmul 
Lejba 

Szlema 
Bejla 
Rajchla 

CHORO
SZCZ 

24-Jul-
1869 

Białysto
k 

365 445-446 G 

PAPIERO
WICZ 

Chana LEWIN Herszko Frejda 1879 Rajgród 445-446 G 

PAPIERO
WICZ 

Hirsz 
Szmul 
Lejba 

Chana LEWIN 
31-Aug-
03 

90 445-446 G 

PAPIERO
WICZ 

Frajdla 
Szmul 
Lejba 

Chana LEWIN 
09-Mar-
05 

49 445-446 G 

PAPIERO
WICZ 

Eliezer 
Szmul 
Lejba 

Chana LEWIN 
02-Oct-
09 

48 445-446 G 

 :פפירוביץמשפחת  – באוגוסטוברישום תושבים 
 , האם חנה לבית לוין, שמואל לייב –האב 

 .אליעזר , פריידלה, הירש: צאצאים 
 האחיות בלה ומרה טרם נולדו אז

 באוגוסטוב פפירוביץרישום משפחת : 7מסמך 
 Jewishgen: מקור 

http://www.jri-poland.org/bor.htm
http://www.jri-poland.org/bor.htm
http://www.jri-poland.org/town/augustow.htm


 ר"מפקדת ביתבלה : 8מסמך 
 אוגוסטובספר יזכור לקהילת : מקור 

 על פי מסמך זה  
הייתה  פפירוביץבלה 

 באוגוסטובר "מפקדת בית

 ןיקיפדיה: מקור, ר"סמל ארגון בית



 Augustovספר יזכור לקהילת 
 פפירוביץמשמאל מופיעה בלה 

 בלה תמונות של : 9מסמך 
  Augustovספר יזכור לקהילת : מקור 

 יד ושם: מקור, 1935 אוגוסטוב



Папирович Герш Самуилович 
Родился в 1903 г., г. Августов, Белостокская обл.; еврей; 
образование начальное; б/п;  
Проживал: Белостокская обл., г. Августов.  

Арестован 12 апреля 1940 г.  

Приговорен: ОСО 21 мая 1941 г., обв.: 74 УК БССР - 

социально опасный элемент.  

Приговор: 8 лет ИТЛ Реабилитирован 22 декабря 1989 г. 

Прокурор Гродненской обл. 
Источник: Белорусский "Мемориал" 

 
 

 PAPIROVICH GIRSH SAMUILOVICH 

 .לא במפלגה. השכלה בית ספר יסודי. באוגוסטוב 1903נולד 
 .אוגוסטובהתגורר בעיר 

 1941במאי  21משפט , 1940באפריל  12נאסר 

 .שנים במחנה עבודת כפייה 8-האשמה אויב הציבור נידון ל
 (  MEMORIALקרן  –מקור ), 1989בדצמבר  22שמו טוהר 

 פפירוביץמידע על האח צבי : 10מסמך 
 /http://lists.memo.ru: מקור 

 



 פפירוביץהמשך מידע על האח צבי :  11מסמך 
 אוגוסטובספר יזכור לקהילת : מקור 

 תמונות בהן מופיע  
   פפירוביץצבי 

החלוץ והקרן "ראש 
 ,באוגוסטובקיימת 

 .יתכן שגם אליעזר אחיה

 ,  סמל תנועת החלוץ
 ויקיפדיה: מקור



   פפירוביץשמואל נמצא  באוגוסטובעסקים באלפון 
 ושמניםמפעל לסבון בעל 

 פפירוביץמשפחת מידע על : 12מסמך 
 אתר האינטרנט: מקור 

 Batorergo 21תמונת המפעל ברחוב 
 

,  פפירוביץהבית של משפחת 
 אוגוסטוב, 21 באטורגו



 כתבות בעיתונות ומודעות אבל: 13מסמך 
 הארכיון הציוני והעיתונות היהודית ההיסטורית: מקור 

 .30-שנות ה, הדסה הר הצופים
 ויקיפדיה: מקור



 המשך כתבות בעיתונות ומודעות אבל: 14מסמך 
 העיתונות היהודית ההיסטורית: מקור 



מאותו  זיכרונות צבי בארי מתאר 
 'פפירוביץבלה מקרה בו נהרגה 
 

 הרב שלמה קוק
 1972נהרג בתאונת דרכים 

 המשך כתבות בעיתונות ומודעות אבל: 15מסמך 
 העיתונות היהודית ההיסטורית: מקור 



מכתב פניה של בלה לסוכנות  
היהודית בבקשת עזרה בשחרור צבי  

 ממאסר ברוסיה  פפירוביץ
 1941בשנת 

 מכתבה של בלה לסוכנות היהודית: 16מסמך 
 הארכיון הציוני:מקור 



תשובתה של הסוכנות היהודית לבלה 
 פפירוביץ

 ,  סמל הסוכנות היהודית
 אינטרנט: מקור

 תשובתם של הסוכנות היהודית לבלה:  17מסמך 
 הארכיון הציוני:מקור 



גלויה אשר נכתבה על ידי בן דוד של 
  לינצברגאברהם יצחק  -בלה
 ,  ביאליסטוקעיירה ליד  וצין'משצ

לסוכנות היהודית  1944הוא פנה בשנת 
 בארץ ישראל בבקשה למצוא את בלה

 גלוית חיפוש אחרי בלה: 18מסמך 
 המשפחה: מקור 



 :בטופס הקבורה מופיעים הפרטים

 סטודנטית באוניברסיטה, 28: גיל 

 ,  אגוסטוב, ילידת פולין

  1940: עלתה לארץ 

 כהנוביץיש לה בן דוד ברעננה צבי 

 אצל שלאין 48צפניה : מגורים 

 :  הזמנת הקבורה 

 ,  ארוסה, זבלודובסקיאריה 

 .23מס הכנסה הטורים פקיד 

 קדישא החבראטופס קבורה של : 19מסמך 
 קדישא חברא: מקור 



דף חיפוש קרובים על שם שמואל 
ובני המשפחה שמילאה   פפירוביץ

 אוגוסטובילידת , פפירוביץבלה 
 .מתגוררת בירושלים

 טופס חיפוש קרובים  :  20מסמך 
 הארכיון הציוני: מקור 

 ארכיון יד ושם: מקור, אוגוסטוב, גירוש יהודים גטו



קרובים מתאריך  תשובה לבקשה לחיפוש 
.2.1947: 

 
 פאפיארוביץמרת בלה לכבוד "

 ...ירושלים החבשים' רח, זכריהבית 
ל לא "להודיע שהאנשים הנמצטערים 

 ...נמצאו 
 ,Wyludzanski, Papierowiczמשפחות 

Mydlarski 
 

 ,בכבוד רב
 "המדור לחיפוש קרובים

 טופס תשובה לבקשה לחיפוש קרובים :  21מסמך 
 הארכיון הציוני: מקור 



 ,פפירוביץועל שם בלה  פפירוביץדפי עד על שם שמואל לייב 
 .ב"על ידי בת הדודה אסתר צוקרמן מארה נימסרואשר 

 דפי עד:  22מסמך 
 יד ושם  : מקור 



 פרידלה, לייזר: פפירוביץדפי עד למשפחת 

 דפי עד: 23מסמך 
 יד ושם  : מקור 



 דפי עד:  24מסמך 
 יד ושם  : מקור 

 מרה, הרשל: פפירוביץדפי עד למשפחת 



This is Shlomo with his second wife, Shayna Golda Nowtowna, 

seated.  The children are the half siblings of Bella.  From left to 
right Itsak/Irv, Ruchel/Ruth, Jenta, and Laike/Laura - my 
grandmother.  Shlomo, Shayna and Jenta all died in 1918, 
leaving the other children orphaned.  They went to live with 
Bella’s aunt Chaia, their half-sister.  (Shayna’s first marriage 
was to a man named Grossman.  They had a daughter, 

Sorita, who came to the United States.) 

 הסבא - פפירוביץשלמה 

 תמונות המשפחה:  25מסמך 
 (ב"ארה) פוטשנרהתקבלו מבת המשפחה לסלי : מקור 

בתמונה למטה הסבא שלמה  
יחד עם אשתו השנייה שיינה  

: גולדה וילדיהם משמאל
  ינטע, רות-רחל, יצחק

 לאורה -ולייקה



This picture is of Chaia, who is the (full) sister of Bella’s father, Shmul.  From 
left to right are Chaia’s children: Bella, Moishe/Morris, and Esther (who 
would be Esther Zuckerman.)  To the right of Chaia is Ruchel, Itsak and 
Laike (Left to right).  Chaia’s husband, Schepsel Kaplan, was already in the 
United States.  Laike married his brother, Mordehai/Max Kaplan when he 
went the United States in 1925.  This picture was taken just before the three 

on the right went to the United States in 1920.  Their passage was paid by 
their brother Pinchus/Paul Papiroff.  He left during the Russian Empire which 
is why his name was Papiroff instead of Papirowicz.  This picture was taken 
in Goniadz, Poland, where the Kaplans lived.  Chaia and her children 
came to the United States in 1928.  

 תמונות המשפחה:  26המשך מסמך 
 התקבלו מבת המשפחה  : מקור 
 (ב"ארה) פוטשנרלסלי 

במרכז חיה דודתה מצד אביה 
משמאל לחיה שלושת  , של בלה
מוריס ואסתר  , בלה: ילדיה
 ( משמאל לימין)

ילדיהם של שלמה  : מימינה
,  (אשתו השנייה)גולדה -ושיינה

:  חצי אחים של אביה של בלה
מימין  ) ולייקהיצחק , רחל

 (לשמאל



 מיכל פומרנץ סלונים' פרופביקור ראשון של 
 ,דודתה בתבת , פפירוביץעל קברה של בלה 

 .בהר הזיתים
 

 :על המצבה נכתב

 

ד  "הי פפרוביץשמואל ' נ  העלמה בלה בת ר"פ

  אווסטאוימעיר 

הייתה השריד האחרון ממשפחתה הענפה  

 .ש"י הנאצים ימ"שנרצחה ע

 כבר הכינה עצמה לחתונתה  

 נרצחה על ידי רוצחים ערבים

 "ח"ד טבת תש"ביום י 

 צילום המצבה:  27מסמך 
 לתת פנים לנופלים, דורית פרי: מקור 



פרטים ביוגרפים על בלה  : 28מסמך 
 פפירוביץ

, סלונים פומרנץעל ידי מיכל נכתב : מקור
 .קרובת משפחתה

 פומרנץמשפחת הרב יעקב מאיר 
 .ורעייתו בלה עם ילדיהם

 אהרון דב ורייכל: עומדים 
 .ומיכלהולה : יושבות מימין 

הארוס  , אריה
 של בלה



 בלה תמונות של : 29מסמך 
 התקבלו על ידי המשפחה: מקור 



תרגום של המכתב הראשון מבין שלשה מכתבים מבלה  
 1947בשנת  פומרנץלמשפחת  פפירוביץ

  
 ז"ה ניסן תש"כ, תזריע מצורע' פ, לעומר' יום ג, ירושלים

15/IV.1947  [ 1947לאפריל  15כלומר] 
  

יחד עם בעלך היקר והילדים  ה'בלצלבת דודתי האהובה והיקרה 
 .שתהיו כולכם בריאים, היקרים

  
אמנם עוד לא קבלתי מכם תשובה  .  מזה זמן רב לא כתבתי אליכם

אני גם נשארתי חייבת תשובה לכם ותודה על .  למכתבי האחרון
לא שלחתי מיד  .  החבילה של חפצים ששלחתם ושקבלתי בינתיים

.  כי היה לי בלבול מוח עקב חיפוש מקום דיור, אישור על קבלת החבילה
כעת אני מתגוררת  .  בעלת הבית שלי בקשה ממני לפנות את דירתה

,  בחורה טובה מאד, עם עוד סטודנטית[ ?פנימייה]בבית התלמידים 
.  זה קצת רחוק.  ולי נעים עתה הרבה יותר, ואנו מסתדרות יפה בינינו

:  הכי חשוב.  אולם הסידור נעים מאד, חייבים לנסוע מהעיר באוטובוס
ולא נאלצתי להוציא כסף  , וכסאות, שולחן, ארון, יש לנו שם שתי מיטות

 :נא לשלוח מכתבים אלי לפי כתובת זו של האוניברסיטה.  על ריהוט
 

 פפירוביץבלה 

 העברית האוניברביטה

 על הר הצופים

 ארץ ישראל,  ירושלים

 בלהמכתב ראשון שנכתב על ידי :  30מסמך 
 התקבלו על ידי המשפחה: מקור 



  

חלק  .  אני מודה לכם מקרב לב על הטרחה והרצון הטוב, בני דודיי היקרים
,  וחלק נוסף נשאר לי לפעם אחרת, חלק מסרתי לעניים, מהחפצים לקחתי לצרכיי

ואני עכשיו מרגישה  , יש לי מה ללבוש, ל-תודה לא.  כי כעת איני עדיין זקוקה לו
.  אולם הרבה פחות ממה שהיו לי לפני כן, יש לי עדיין כאבים.  הרבה יותר טוב

 .אני מאמינה שהכול יחלוף כליל, עם בוא הקיץ, ועתה
  

,  ייתכן מאוד שבקיץ.  היו לו שבועיים חופש[ .  הארוס, כלומר]לפסח הגיע החתן 
 .זה תלוי בעבודתו.  נתחתן, בערך בעוד ארבעה חודשים

אזי גם אני אעבור לגור , אם הוא יישאר בעבודתו הנוכחית בחיפה לשנה שנייה
ואז איני יודעת  , ייאלץ לחפש עבודה במקום אחר, ואם הוא לא יישאר שם.  בחיפה

אני מאמינה שהוא .  כי בהעדר מקום קבוע לא נוכל לסדר את העניינים, מה שיהיה
 .  ביתר דיוק, בכל אופן עוד אכתוב לכם בנידון.  כן יישאר שם

  
איך אתם מרגישים מבחינה  , איך אתם חיים?  למה אתם כותבים אלי כה מעט

יעקב  ' האחיין של ר?  יעקב מאיר והילדים היקרים' מה שלום הרב ר?  בריאותית
דומני שאבקר  .  הם אנשים מאד חביבים.  נהיה במזל אבא של בן יפה ומוצלח

 . אצלם בעוד כשבועיים ואשהה שם ליום
  

,  טרנטוןהרב של , לוין]נא לברר מהרב יששכר .  בקשה לי אליכם, בני דודיי היקרים
] כלומר החתן של דודנו יעקב , את הכתובת של בן דודי[ ובן דוד של בלה, רסי'גניו 

אני זקוקה למידע  זה  .  הוא עורך דין.  קאפעלמאןשמו הוא (.  אלטר לעוין[ )?. ל.ז
אולי אצל .  אני רוצה להזכירכם שוב לטרוח בעניין זה אצל משפחתנו.  באופן דחוף

אני .  או אצל יששכר יימצאו תמונות של בני משפחתי הכי קרובים נוסבוים
 .אין לי מהם שום מזכרת.  אנא עשו לי הטובה הזאת, מבקשת מכם מאד

  
 .אני מאמינה שתמלאו את בקשתי ותענו לי מיד

ושלום . בשלום בעלך היקר, אני מאחלת לכם כל טוב ודורשת בלבביות בשלומכם 
 .הילדים היקרים

 שלום רב      
 [.חתימה של בלה]

המשך מכתב  :  31המשך מסמך 
 בלהראשון שנכתב על ידי 

 התקבל על ידי המשפחה: מקור 

 בן דודה של בלה, הרב יששכר לוין



 פומרנץלמשפחת  פפירוביץתרגום המכתב השני מבלה 

 1947בשנת 

  
 ז  "תש, בהר' אייר פ ז"י,לעומרב "ל' יום ד, ירושלים

47.V  .7 -  7  1947במאי 

  
 פאמעראנץלבני הדודים היקרים שלי משפחת 

 !שלום רב לכם
  

היות ואני  , באפריל קבלתי באיחור מה 25את מכתבכם היקר אלי  מה.  ו'בעלצבת דודתי היקרה 
בחדר  [ ?פנימיה]כעת אני מתגוררת בבית אקדמי .  איני גרה כבר שם.  נמצאת עתה במקום אחר

 .לשניים
  

.  לאחר שקבלתי את מכתבכם החלטתי לנסוע במיוחד לרמת גן כדי לבקר את האחיינים שלכם
ביום .  נסעתי ועקב עוצר דרכים לא הצלחתי להגיע לרמת גן, לאחר סיום העבודה, ביום שני

בן , בלי עין רעה, יש להם.  שלשי לפנות בוקר נסעתי אליהם ובשמונה בבוקר חזרתי לירושלים
היא מאד .  לפי דעתי היא יותר יפה מבנימין.  ה"ב, מינה מרגישה טוב.  הוא ילד טוב.  יפה וקורן

מה , יקיריי, אין לכם.  הם קבלו אותי יפה.  ורעיה מסורה, אמא טובה, עדינה ואינטליגנטית
 .ושמחים עם בנם יקירם, ה בריאים"הם ב.  לדאוג

 .הם מתייצבים ועובדים לפרנסתם. גם אחיותיו ובני משפחותיהן בריאים
  

ובפרט , המצב בארץ מתוח.  החיים זורמים כפי שהיו.  אין חדשות מיוחדות, גם כן, אצלי
היו  .  אפילו כשאין כאן עוצר, אין יוצאים לרחוב מאוחר.  כאן בערבים הכול מת.  בירושלים

בדיוק כפי שהנאצים של היטלר היו  , והודיעו שנורו בזמן שברחו, מקרים אשר סתם ירו ביהודים
כך לפני בערך  .  בכלל כל השיטות שלהם נגד היישוב דומות בדיוק לאלה של הנאצים.  מודיעים

ועד , המצב היהודי שלנו הוא יותר מקשה.  שבועיים נורה למות אבא של עשרה ילדים קטנים
 .הם ישברו קודם את ראשיהם הם.  הם לא ישברו אותנו –היישוב סובל הכול ?  מתי

  
לשבת היה  .  ואני מאמינה שקבלתם אותו, על עצמי כבר כתבתי אליכם בפרוט במכתבי הקודם

אנו חושבים להתחתן בסוף .  והוא הוסיף במכתבי אליכם כמה מלים, שלי[ הארוס]אצלי החתן 
 .הקיץ

  
 .[ייתכן שהיה המשך למכתב שלא נשמר]

 בלהמכתב שני שנכתב על ידי :  32מסמך 
 התקבל על ידי המשפחה: מקור 



 פומרנץלמשפחת  פפירוביץתרגום המכתב השלישי מבלה 

 1947בשנת 

  
 ח"תש, תולדות' חדש  פ דראש' כסלו ב' ירושלים א

1947.XI.14-  14  שנהרגהחודש וחצי לפני  – 1947בנובמבר  ] 

  
 !שלום וברכה פאמעראנץמשפחת , לבני הדודים שלי האהובים והיקרים

  
קבלתי מכם מכתב אחרי ראש השנה דרך .  זריזותי-אני מבקשת מכם סליחה רבה על אי

אני  .  אני מודה לכם מאד על איחוליכם לשנה טובה.  דומברובסקי[ בנימין]האחיין שלכם 
אני  .  ומלבד זה יש לי בלבול מוח בנוגע לחדרי.  מאד עסוקה בלימודיי, ואני עדיין, הייתי אז

וכך  –של הבית [ אדמיניסטראטור]שכרתי את חדרי לפני בערך חמשה חודשים מידי המנהל 
.  אולם שאר השכנים גרים כאן עוד מלפני המלחמה.  הוא נהג עם כל יתר השכנים בזמנו

כעס על המנהל כי הלה  , כשנודע לבעל הבית לאחר כששה שבועות שנמצאת שכנה חדשה
והוא פיטר אותו ולא קיבל ממני דמי שכירות ודורש [ ספסרות]השכיר לי בלי לגבות דמי תיווך 

אני הוצאתי כסף על הדירה כי השכנים הקודמים העבירו לי את החדר אחרי  .  שאני אעזוב
כי הוא אינו יכול  , שאלתי עורך דין והוא אמר שאין לי כלל ממה לפחד.  £ 50ששילמתי להם 
להמתין עוד קצת עד שכל העניין עם החדר  , לפיכך החלטנו אני ואריה.  לעשות לי כלום

בכל אופן אני  .  אני מאמינה שהעניין יסודר בקרוב.  בינתיים דחינו את נישואינו.   יסודר
אני תפילה  , מילא.  בחיים שום דבר אינו בא בקלות.  איידע אתכם בפרוטרוט על הכול

 .  יסתיים באופן טוב שהכלה "להקב

  
.  אני מאמינה שאריה עוד מעט יגיע כי בדרך כלל יוצא לנו להיפגש רק בימי ששי ובשבתות

.  ואני עוד עובדת אחר הצהרים, כי משעה שש בערב אסור לצאת מהבית, בשאר הימים לא
 .הוא גם יוסיף למכתב זה כמה מלים

  
היות ואריה סיים  : כלומר, עכשיו אני רוצה למסור לכם מידע על מה שאריה מתכנן לעשות

להתקדם , לאור המצב אז, לא התאפשר לו, דהיינו בזמן המלחמה, 1940את לימודיו בשנת 
איני  .  עכשיו הוא מתכונן לנסוע לשנתיים לאמריקה לעשות שם עבודת מחקר.  בלימודיו

זה לא ישפיע על , בכל אופן.  ואם יוכל בכלל להוציא את זה לפועל, יודעת מתי זה יתבצע
 .זה הכול בקשר אלינו.  החלטתנו להתחתן בקרוב

  
 .מיידיתנא לענות לי ?  איך אתם מרגישים מבחינת בריאות?  מה שלום הילדים

 דרישת שלום לבבית, כל טוב

 ,שלום רב                                 
 בלה                                                       

מכתב שלישי שנכתב  :  33המשך מסמך 
 בלהעל ידי 
 התקבל על ידי המשפחה: מקור 



 בלהמכתב שלישי שנכתב על ידי :  34המשך מסמך 
 התקבל על ידי המשפחה: מקור 

 ובני ביתו א"שליט פומרנץ.מ.י' ג ר"לשאר בשרי הרה
כי בלה  , אליבא דאמת מעטות הן החדשות שבאמתחתי

למעמד הקרוב  תוכניותינופרטי פרטים של  בודאימסרה לו 
 .ביותר

לו ולבני  , אשתמש בהזדמנות זו לצרף את ברכותי הלבביות
 .ביתו

 שלכם בהוקרה 
 אריה


