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 הקדמה

 

 מזון. עולם ומלואו. א

מה מותר  , להתמצאות והכרה של הנהליםהתוכן שכתוב בספר הוא לא תחליף להדרכה מסודרת או 

 . (Term of ServicesOSAmazon T=במסחר באמזון ) ידוע גם כ  אסורה ובעיקר מ

לאורך השנים העלתי  .ואמזון קומרס-לאחר שנים בתחום האי מניסיון שלי ושלי בלבדהספר נכתב 

 , אביזרי רכב, תוספי תזונה ועוד., כפפות, כלים לגינהUSBפריטים החל מספרי קינדל, מטעני  מאות

נועד להדרכה ולהעשרה ולכן השימוש בו ובתוכן שלו צריך להיות מושכל ועל אחריות  הספר הזה

 הקורא. 

. אבל צריך לזכור מתאים לכל אחדבהחלט המסחר בעולם של אמזון לא מתאים לכל אחד. סליחה. הוא 

האם כולם  אמזון הוא עסק לכל דבר. צריך ללמוד, להשקיע, ליישם. להבין וגם לפעמים להקשיב. –

 צליחים ? ממש לא. האם יש מצליחים ? בהחלט כן ! והרבה. אני רואה אותם כל הזמן.מ

מומלץ לקרוא אותו איך להשתמש בספר ? הספר מציג הרבה כלים ודרכים ומושגים מעולם המסחר. 

 ים להעביר.מנס)או אני( שהספר  State of Mind הפרקים ולנסות להיכנס ל  סדרלפי 

 

 

 הערה:

ספר זה יוצא לדפוס והגרסה הנוכחית היא גרסה דיגיטלית. התכנים אותם תכנים ועוברים תרגום 

או בכלל ועריכה בזמנים אלו. במידה ונתקלתם בטעויות תוכן, כתיב, הערות או שימוש לא נכון במספור, 

 hocmaa@gmail.com נשמח לקבל פידבקים למייל :הערות שיש לכם, 

 

 תודה,

 דביר כהן

 

  

mailto:hocmaa@gmail.com
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It has become appallingly obvious that our "

 Albert - "technology has exceeded our humanity.

(Scientist) Einstein 
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 Amazon Warehouseמוכר באמזון חשוב מאוד להבין את עולם המושגים והשמות הנזרקים באויר. כ

Deals ,By Amazon Fulfillment ,Vendor Express  .המושגים בסוף ספר זה, בנוסף למילון ועוד

 ה בפרק זה להבין ולעשות קצת סדר.סננ

 Amazonאו  Amazon retailדרכים שניתן לסחור בפלטפורמה שלו :  2אמזון כיום למעשה מאפשר 

Marketplace  האפשרות של .Amazon retail   ךאת הסחורה של וכר, הסוחר, משאתההיא למעשה 

וכמובן   Targetזה למעשה מאוד דומה למודלים של  . ךלאמזון והם אלו שמוכרים את הסחורה .. של

Mart Wal עם אמזון ועד כמה הם "רוצים"  ךשל? מאוד תלוי ביכולת המשא  מרוויחאתה כמוכר . מה

זו המוכר לא שולט במחיר, במלאי, ביקורות ועוד. מכירה באפשרות  אותך. סליחה. את המוצר שלך.

לנהל מאפשרת ו  Vendor Express Programנקראת לסוחרים אשר תוכנית מיוחדת פיתחו אמזון 

של אמזון שיטת התמחור  האלגוריתמיםשעבור מכיוון התהליך של המוכר מול אמזון והקונה. את כל 

אמזון עדיין לא ( ומכיוון שאלא יותר במחזור החודשי שלהם) הצלחה של המוצר לא מעניינת אותווה

מה שגורם למוצר להיות ) יודעים להיות עם "יד" על הדופק ולדעת מה קורה במצבים חריגים של מלאי

Out of Stock,)  המוכרי רובPL   צד השני, בומעדיפים כמובן להיות זו לתוכנית התחברו לאAmazon 

Marketplace. 

.  DTC – Direct to Customerשיטה של היא למעשה  Amazon Marketplaceהדרך השנייה, 

במחיר, בתיאור המוכר שולט  כמעט. - כלהואנחנו המוכרים שולטים ב אמזון מספקים את הפלטפורמה

 Amazonאמזון,  של האפליקטיביכלי הוהכל נעשה דרך  המוצר, במלאי ביכולת התקשור עם הלקוח

Seller Central  ובכך הופך אותנו כאחראים להצלחה שלנו כמוכרים. ניהול ובקרהכלי שמשמש כ 

עם  ואת החוקים האלו הוא אוכף, או מנסה לאכוף.אבל כמו בכל גוף גדול, לאמזון יש חוקים משלו. 

, כלומר Party Sellers-Thirdאחוז מהמוכרים באמזון הם מוכרי  08מיליוני מוצרים ומוכרים כאשר 

  החוקים נוקשים. מותג כזה או אחר,ם של אותם מוכרים שהם לא אמזון ולא נציגי

 

  Policies and Agreements – ?מה זה 

לעשות  אסורעל כל מוכר באמזון לקרוא את החלק הזה טוב. מה מותר או בעיקר מה 

שמוכרים רבים כלל לא מכירים או רפרפו עליו. הטיפ שלי אליכם באמזון. חלק חשוב 

 חובה לקרוא אותו ! –..אם אתם מוכרים באמזון ...הוא
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את הליסט. כמעט ללא התרעה או אפילו  יםמה קורה שמשהו לא עובד טוב ? אמזון פשוט סוגראז 

ככל האפשר  להימנעמבלי לספק הסבר כלשהוא. לכן, חשוב מאוד לשמור על תקינות החשבון ולנסות 

( של ליסט או של החשבון כולו. ככל שאנחנו המוכרים נדע מה מותר ומה אסור Suspensionמסגירה ) 

 . נשאל את עצמנו "למה סגרו"ונשחק לפי החוקים ככל הנראה לא נהיה מופתעים או 

צבע אהוב על אמזון ועם זאת מוכרים רבים אוהבים למתוח את הגבול ולבדוק. לבדוק האפור. הצבע 

עד כמה ניתן למתוח ומה לעשות. גם אם זה אסור. הכלל שלי אומר, אם יש לך ספק, אז אין ספק. זה 

מתי כן אפשר למתוח את הגבול. כאשר  חושב שלא. עסק. האם אתה רוצה לסכן את העסק שלך ? אני

עושים את זה בטוב טעם, מכבדים את הלקוח ועדיין לא מפרים את החוקים של אמזון. ותאמינו לי, 

אמזון בשנים האחרונות מקשה על מוכרים ומשנה תכופות  אפשר לעשות את זה ולעשות את זה טוב.

 הנושא הזה בהמשך.וסף החוקים שלו. אנחנו עוד נרחיב על את א

 אז איך למעשה נרשמים לאמזון ? קונה ? מוכר ? פשוט. אמזון מאפשר כיום שתי תוכניות רישום

לכל  בבריטניה(. Basicידוע גם בשם  – Individual( ואינדיבידואלי )Professional: מקצועי)למוכרים

מקצועי לטווח ארוך, כמובן אחד מהתוכניות יש עמלות שונות ומאפיינים שונים. למי שרוצה להיות סוחר 

עדיפה. אבל אם אתם רוצים רק "לטעום" מעולם המסחר באמזון, ניתן גם  Professionalשתוכנית ה 

לת מכירה ל עמ 8.00ההבדל הגדול בין התוכניות הוא בעמלות ) .Individualלהסתפק בתוכנית ה 

Individual  בעוד שבProfessional  משלמים עלות חודשית ויכולות הפקת דוחות ופרסום ששונה בין

אבל לנו המוכרים, אמזון מאפשר רישום )חינמי לזמן כתיבה של שורות אלו( לתוכנית  . התוכניות(

 .Brand Registry"רישום המותג" או ה 

למוכרים. כמוכר אחד של אמזון היא אחת מהתוכניות החשובות שיש    RegistryBrandוכנית ה ת

הדברים החשובים ביותר הוא לתאר את המוצר בצורה המדוייקת ביותר והעדכנית ביותר שיש על 

המוצר. אנחנו עושים את זה על ידי רישום מדוייק של הכותרת, בולטים ותיאור המוצר והכל על מנת 

לדעת בדיוק מה המוצר ומה הם מקבלים. כמוכר אבל חייבת להיות לנו לאפשר לקונים הפוטנציאליים 

אפשרות גם למנוע ממוכרים אחרים לבצע "עקיפה" ולמכור את המוצר שלנו, כביכול, כמוצר שלהם.  

וכאן בדיוק נכנסת התוכנית הזו של אמזון. אז נכון שהיא לא מושלמת, אבל התוכנית מאפשר לנו 

על או אפילו   UPC ,EANעל ידי  להיעשותי המותג ולרשום אותו. זה יכול מוכרים לזהות אותנו כבעלכ

רישום עדיין, גם עם . לא משנה מה, העיקר זה נעשה. (Catalog numberמספר ייחודי שלנו )ידי 

 . אבל גם לזה יש פתרונות.(hijackedהדבר מאפשר לאחרים להשתלט לנו על הליסט )הבראנד 
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הולכת לכיוון, אבל  Walmartשל אמזון היא הייחודית בעולם כולו. יש שמועות שגם   FBAוכנית ה ת

 Fulfillment Byשהם ראשי תיבות של   FBA עד שזו תיישם את זה, התוכנית כרגע של אמזון.

Amazon   למעשה קובעת כי אמזון מטפלת בכל נושא של המלאי והמשלוח ללקוח. התוכנית ההפוכה

מה ההבדל ?  ( מגדירה כי המוכר אחראי על משלוח הסחורה לאמזון.Merchantמלשון  M) FBMלה, 

  FBMלעומת   FBAמעבר לכאב ראש, בשנים האחרונות רואים שינוי משמעותי במוצרים שהם 

ביכולת המכירה, מחזורים וכמובן שאיך שהצרכן האמריקאי מתייחס אליהם. אבל לא רק. על מנת 

לסוחרים   FBAהמשמעות של  . FBAהוא צריך להיות במחסנים של אמזון, קרי,  Primeשמוצר יהיה 

קומרס היא עצומה. תחשבו על זה. ניהול עסק וגדילה ללא צורך במיקום פיזי, ניהול של -בעולם האי

אז מה החסרון ? קודם הוא  מרלוג )=מרכז לוגיסטי(, עובדים ועוד מאפיינים הקשורים לניהול מלאי.

 : אחסון והחזרות. 2מתחלק ל   FBAון בשיטת ה קיים. החסר

אמזון מצפה מאיתנו הסוחרים לסיים את הסחורה בטווח של חצי שנה עד שנה. לגבי האחסון, 

 . ת כך, אמזון מחייב בעמלות אחסון )מתבצע בפברואר ובאוגוסט(למתמהמהים לעשו

( Returns)מעבר לזה נושא ההחזרות הוא נושא מאוד חשוב. הסטנדרטים של אמזון לגבי ההחזרות 

הרבה" חזרות, אמזון מסמן את החשבון שלו ואף מתריע בהתחלה. אם הוא קפדני מאוד. למוכר שיש "

תוכנית שלך?". לא נו המוכרים ב"מה האליההחזרות ממשיכות להופיע, אמזון סוגר את הליסט ופונה 

תמיד זה עוזר ויש גם מקרים בהם הסגירה היא הרמטית וקבועה. מוכרים רבים לא מייחסים חשיבות 

מוצר ו"רצים" להביא אותו. אז עצרו רגע. כי מוצר לא טוב גורר ביקורת שלילית או אפילו החזרה ה לטיב

 סופר. עיקרב, אבל של המוצר. שימו לב...אמזון צופה

 

 

 

 

 

  

Seller Performance. 

 אמת שהוא מודד לפי מדדים נוספים אבלמדדים. ה 3אמזון מודד את "איכות המוכר" על פי 

 המדדים הידועים הם:

1- ODR – Order Defect Rate :   פידבק  מספר ההזמנות שקיבלזה למעשה האחוז של 

  .Claim a to zשלילי או      

2 - Pre-fulfillment cancellation rate :  מספר ההזמנות שבוטלו ממש רגע לפני

 משלוח )עוד לא התקבל אישור משלוח(

3 - Late shipment rate  : משלוחים אשר התקבלו לאחר Expected ship Date. 

 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_bc_nav?ie=UTF8&nodeId=200205140#prefulfillment
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=200205140#late
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Clash of the Titans – התנגשות הטיטאנים 

סוחר טוב, מעבר לידע טכני רחב, צריך להבין קצת את הלקוח או את העולם חת הטענות שלי היא שא

הרשתות הגדולות אחת על תבונן נ. שלו המסחר תפועלת פלטפורמ ההוא סוחר או שבשבו מסביב 

   .artmWalבארה"ב, 

הרשת לצרכן האמריקאי.  הכלחנות שמציעה למעשה הוהייתה  2092הוקמה בשנת  art mWalרשת 

 התפתחה והצרכן האמריקאי שאוהב הכל גדול והכל במקום אחד, אהב )ועדיין אוהב( לקנות , גדלה

  

כר לדעת נרחיב על כל אחד מהם )הסיבה שחלק זה הוא ב"גזור ושמור" מכיוון שעל כל מו
 ולהכיר את חשיבות נושא זה(

ODR – Order Defect Rate –  קיבלתם כוכב אחד או שתיים, זה נחשב לפידבק שלילי. אם

לב קטן ממש )<( לא קטן או שימו  אחוז. 1צריך להיות קטן מ   ODRה אמזון סופר את זה. 
 ולא על פרק זמן מסויים.ידבקים לכל תקופת היותכם מוכרים אמזון סופר את הפ שווה. 

  ODRהחישוב נעשה על סמך מספר המכירות הכולל ומספר הפידבקים השליליים. אבל ה 

 claimקונה יכול להגיש בקשת ערעור של  . מה זה?Claim a to z מכיל גם מרכיב חשוב נוסף,

a to z : כאשר 

 עצמו רכש את המוצר.הוא .1

לנו המוכרים חשוב להיות שימו לב ) הוא יצר קשר עם המוכר ועברו יומיים ללא מענה..2
 עם יד על הדופק ולענות !(

 אחד מהבאים הבאים התרחש: )שימו לב ! מספיק אחד מהם(ובנוסף, . 3

 Estimated Delivery Dateימים לאחר  3יום מההזמנה או  30המוצר לא הגיע בפרק זמן של  3.1

 פנית למוכר  הגיע מוצר שלא מתאים למה שתואר בליסט המוצר. המוצר הגיע דפוק, באיכות ירודה או 3.2

 א לא החזיר לך את עלות המוצר + המשלוח.ווה       

 החזרת את המוצר אבל לא קיבלת החזר תשלום. 3.3

 המוכר הסכים להחזיר לך כסף, אבל בפועל לא קיבלת את הסכום המלא או לא קיבלת כלל את ההחזר  3.4

 יום. 14ן של בפרק זמ       

 )סעיף בעייתי לנו המוכרים( לא היית מרוצה מהשירות של המוכר. 3.5

 נוספות, כגון מכס וכדומה והמוכר לא כיסה את זה. עמלותב חויבת 3.6

  

 ואמזון סופר את זה גם. שוב על פני כל תקופת המכירה. מספר המכירות מול מספר 

 נגדכם. שיש Claim'sה 
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Pre-fulfillment cancellation rate –  זה הוא למעשה מספר הביטולים לחלק לסה"כ יחס
 אחוז. 2.5מספר ההזמנות שיש לנו. יחס זה חייב להיות קטן )קטן ממש( מ 

. הדבר נובע ( מבצע ביטול של רכישההקונה)לא  המוכרמה זה למעשה ? מצב זה הוא כאשר 

כשים ואז ושהלקוחות שלו ר אמזון לא אוהבאו בעיות מלאי.   FBMבדרך כלל ממוצרים שהם 

על ידי הקונה )לא ומבוטלים   Pendingהמוכר מבטל את הרכישה. שימו לב שמוצרים שהם ב 
 !( לא נספרים. המוכר

 

Late shipment rate –  .יחס בין מספר ההזמנות שהגיעו מאוחר ליחס המכירות הכולל

, יחס זה זניח כי אמזון מנהלים את נושא המשלוח. FBAכאשר המלאי שלנו לא מתנהל דרך 
 אחוז. 4ם זאת היחס קיים וצריך לעמוד על פחות מ ע

 

מספר שבועות אפילו לאחר תאריך   Claim a to zמכיוון שהקונה יכול להגיש בקשה של  :טיפ
יום על מנת  90הרכישה, המדד הטוב ביותר לדעת את מדד האיכות שלנו הוא לחכות לפחות כ 

  לדעת מהו המדד המדוייק.

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_bc_nav?ie=UTF8&nodeId=200205140#prefulfillment
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_bc_nav?ie=UTF8&nodeId=200205140#prefulfillment
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ים ומשתמשים במונח הלא אבל מוכרים רבים מתבלבל היינו מרכיב חשוב. חשוב מאוד. טגוריותק

 אים. נעשה קצת סדר.מת

המונח הנכון. ישנם מחלקות כגון: זה  –Department  –כל מוצר באמזון שייך למחלקה 

אנחנו רואים את רשימת אלו הם מחלקות ולא קטגוריות.  ספרים, אומנות ועוד.אלקטרוניקה, בגדים, 

 המחלקות השונות כבר בסרגל החיפוש של אמזון. 

 עם אוסף הכללים שלו. רגע. נעצור כאן ! אוסף כללים משלו ?  כל מוצר משוייך למחלקה אחת

במחלקה הזו. החל מכללים על  כן! בדיוק זה. לכל מחלקה יש אוסף כללים שחלים על כל המוצרים

אספר  הליסט עצמו )למשל אורך של כותרת(, מי יכול למכור במחלקה, האם יש צורך באישורים ועוד.

לכן הרבה לכם סוד קטן...באמזון לכל מחלקה יש צוות משלו שאחראי על המחלקה ועל המוצרים שם. 

מקבל מענה מהר כאשר הוא פונה לתמיכה של אמזון, פעמים מוכר עם כמה פריטים במחלקות שונות 

 למוצר אחד בעוד במוצר השני יכולים לסחוב 

 ותו...ולסחוב..ולסחוב...א

 – דפדפוףענפי לכל מוצר מעבר לשיוך למחלקה יש לו "

NodesBrowse  אלו הם למעשי אותם ענפי חיפוש בהם ."

החיפוש הללו יש ענף לענפי  וצר מופיע. אבל שימו לב !המ

ראשי, השורש, יהיה ראשי, שורש. רוב הפעמים שם הענף ה

ניתן היה לשייך מוצר  2829עד אפריל  זהה לשם המחלקה.

ענף ראשי , אבל כיום ניתן לשייך מוצר לענפים ראשייםלכמה 

 אחד בלבד.

 ושוב, השיוך הוא לענף ראשי...לא למחלקה עצמה !

אמזון והמחלקה האחראית לשיוך המוצרים למחלקות ולענפי 

ממספרים כל ענף ולכן בעת הקמה של מוצר ניתן החיפוש 

 .Node Idלענף המתאים גם לפי מספר לבחור את השיוך 

. בעת לחפשאלא  לדפדףחשוב בעת הקמה של מוצר לא 

הקמה של ליסט ישנה אפשרות מהסלר סנטרל לדפדף בקטגוריות או לחפש. במקרה שעושים חיפוש 

ות זה רלוונטי (.Browsingהיררכיה של ענפים שלא תמיד מתקבלים באפשרות הראשונה )מתקבלים 

שם המשחק. חשוב מאוד שהמוצר שלכם יהיה בקטגוריה הנכונה. למה ? כי אם אתם מוכרים מוצר 

לענף שבה אתם מופיעים,  הדפדוףולקוח הגיע בענפי  "קישוטים לבית"למטבח שנמצא בקטגוריה של 

 נה. הטעותתעל המוצר שלכם, אבל לא קנה, יחס ההמרה מש( אמזון בקליקהקליק ), "קישוטים לבית"

 התחילה בשיוך הלא נכון. לכן חשוב מאוד לשייך את המוצר למחלקה ולענפים המתאימים ביותר.
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משפיע גם על מילות המפתח. חייבת להיות הלימה בין אבל השיוך למחלקה ולענפים המתאימים 

להיות "קשורות" בליסט עצמו צריכות מילות המפתח לקטגוריה. כן. יש דבר כזה. מילות המפתח 

: בגוגל)תרשמו  Browse Tree Guide ההמלצה שלי היא להשתמש ב להיררכיה של הענפים.

amazon browse tree guide  ה   . (זה מה שאתם מחפשים והלינק הראשוןBTG   למעשה מספק

רשימה מפורטת ועדכנית של כל התתי מחלקות. מציאה של הענף המתאים למוצר שלכם היא קריטית. 

באקסל שתקבלו ! כן... אלו הם מילות המפתח  Queryאבל לא רק זה. שימו לב לעמודת ה  מאוד !

 יך לענף. )חלק מהם( שאמזון "רואה" ומשי
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קטגוריות שונות עמלות שונות ויש צורך לדעת על  .העמלהמעבר לזה, שיוך הקטגוריה משפיע גם על 

באתר של אמזון ניתן למצוא טבלה עדכנית לעמלות  מנת למנוע את אפקט ההפתעה אחר כך.

 בתוכניות השונות על פי קטגוריות.
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שאמזון הכניס לאחרונה.  ג ישן/חדשהיינו מוש Brand Gatingראנד גייטניג או בשמו הלועזי ב

מדים המלחמה בזיופים הבלתי פוסקים והרצון להביא מוצרים איכותיים, בטיחותיים ומעל הכל שעו

מי שרוצה למכור צריך לשלם "דמי האיכות של אמזון גרמו להם לסגור חלק מהקטגוריות.  בקריטריוני

Line -Onכל מוכרי ה פחות מרגישים את זה והדבר משפיע על   PLוכמובן שמוכרי ה כניסה" 

Arbitrage .שני דברים עבר לסגירה ולדמי הכניסה יש כאן אבל מ שמתלבשים על ליסטים קיימים

חווית הקניות לעשות הכל על מנת לשמור על שמו ועל  וימשיך עושה, עשהזון . אמ2שחשוב להבין: 

ח הקצר לטוון, משפיעה עלינו על המוכרים. מזועשייה" הזו של א. הרבה פעמים ה"2של הלקוחות שלו. 

אנחנו נכנסים לפאניקה, אבל בהסתכלות לטווח ארוך, רואים שהעניין הוא רק לשם "לעשות סדר 

במדפים". וכמו במקרה זה. הרבה מוכרים התחילו לזייף ולהתלבש על מוצגים, החזרות רבות, תלונות 

ם אישור לכך ואז הגיעה הגזירה. רוצים למכור ברביות של דיסני ? אקדחי נרף ? ספקו הוכחות שיש לכ

 מהספק, שלמו "דמי כניסה" ועכשיו...רק עכשיו...תתחילו לסחור....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbitragenline O  

 המרווח,+ דלתא. הדלתא זה   Xומוכרים אותו ב   Xרוכשים מוצר ב שיטת מסחר אשר 

 ToysRus. לדוגמא: קונים בובת ברבי ב )בניכוי עמלות( האריבטראז והרווח שלנו

רווח בין מחיר הקנייה $. ה$12.99 ומוכרים אותה באמזון ב 4.99 מחיר של ארה"ב ב

 למכירה הוא הארביטראז.
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 פרגון

 

מזון או בכל פלטפורמה אחרת כאן אז אתם מיוחדים. באמת. אמיתי. להיות סוחר בא אם הגעתם עד

אופי לחשוב, ללמוד, להיות , זה דורש אופי מסויים. זה דורש אומץ לקחת כסף )שלא תמיד יש(דורש 

זה דורש אופי לעמוד בלחצים, לדעת להתמודד עם אכזבות. להתעסק עם  בתחרות להתעדכן בלי סוף. 

אופי. ממש כך. זה דורש לעשות ויתורים  אנשים בפלטפורמות שונות, בתרבויות שונות. זה דורש המון! 

ני אדם ולפעמים גם להם ב )שהם גם ולעבוד בשעות לא שעות מול המחשב. לעבוד מול נותני שירותים

 סר בסבלנות( וזה דורש ודורש ודורש...הרבה.יש, מה לעשות, חו

 ! כםלעצמפרגון...שראיתי לאורך כל הדרך אצל מוכרים רבים, זה חוסר אחד הדברים אבל 

זם או להיות עצמאי דורש משהו יאז קוראים יקרים, פרגנו...לעצמכם. כי להיות סוחר או יבואן או 

  זה דורש אופי מיוחד !שלהרבה אחרים אין. 

 לעצמכם !תלמדו לפרגן ..ובגדול. הגעתם לשורות האלו, כנראה שיש לכם..אז אם 

 

 

 

 

 ועכשיו...עצמו את העיניים, תנשמו עמוק עמוק עמוק....כי המסע הזה לא נגמר...הוא רק מתחיל!

 

 


