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 אובמ .1

 .ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ויחפסנו הז םכסהל אובמה

 
 תוריכשה תרטמ .2

 יכרצל ריכשמה ןמ רכשומה תא הזב רכוש רכושהו רכושל רכשומה תא הזב ריכשמ ריכשמה
  .הז םכסה תוארוהל ףופכבו ןיד לכל ףופכב לכהו ,0-3 םיאליגב תוטועפל םוי ןועמ

 

 רכושה תרהצה .3

 AS-IS ובצמב ותוא ריכשמ אוהו בטיה ותביבסו רכשומה תא קדב יכ הזב ריהצמ רכושה .א
  .רכשומל עגונב רתסנ וא/ו יולג םומ וא/ו םגפ וא/ו המאתה יא תנעט לכ לע רתוומו

 ןיד לכ י"פע םישורדה תונוישירהו םירושיאה וידיבשכ לועפל ותנווכב יכ ריהצמ רכושה .ב
 .ןותחפשמ/ןוטועפ/םוי ןועמ תלעפהל
 

 ריידה תנגה קוח תלוחת יא .4

 :ןלהל( 1972-ב"לשתה ,]בלושמ חסונ[ ריידה תנגה קוח תוארוה יכ םידדצה ןיב םכסומ  4.1
 הנגהל םירחא הנקת וא קוח לכו ,דיתעב ויהישו ויהש וינוקית לכ לע )"ריידה תנגה קוח"
 ,הז םכסה יפ-לע רכושה ידי-לע רכשומה תריכש לע וא/ו רכשומה לע ולוחי אל ,םירייד לע
 תוכז איהש וזיאל יאכז אהי אל ןכו ןגומ רייד ,היהי אלו ,וניא אוה יכ ריהצמ רכושה
 .םירומאה םיקוחהמ תעבונה

 םלשל דיתע וניא יכו םליש אל יכ ,תאזב ריהצמ רכושה ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל ילבמ 4.2
 םירופישהו םייונישה ,תודובעה לכ יכו ,רכשומה תרכשה רובעב חתפמ ימד לכ ריכשמל
 ונקי אל םהו רכשומב םיידוסי םייוניש ויהי אלו םניא ,ושעי םא ,רכשומב ושעי רשא
 .אוהש גוס לכמ תנגומ תורייד תוכז לכ רכושל וא/ו םיעצבמל

 חתפמ ימדכ אל ,איהש הרומת וא םולשת לכל יאכז רכושה היהי אל רכשומה יוניפ תעב 4.3
      .והשלכ רחא ןפואב אלו

 תנגומ יתלב תוריכשל תוריכשה תפוקת .5

 לחה ,םדא לכמ יונפ אוהשכ רכשומה תא הזב רכוש רכושהו רכושל הזב ריכשמ ריכשמה 5.1
 ,)"תוריכשה תפוקת" :ןלהל( 15.8.22 םויל דעו )"הריסמה דעומ" :ןלהל( 15.8.21 םוימ
  .הז םכסה תוארוהל ףופכב לכה

 :ןלהל( תופסונ םינש עברא דע תוריכשה תפוקת תא ךיראהל תורשפא אהת רכושל  5.2
 שורד וניא רכשומהשו םכסהה יאנת לכב דמע רכושהש דבלבו )"היצפואה תופוקת"
 ימד ,קפס רסה ןעמל .לכה ךסב םינש 5 לע הלעת אל תללוכה תוריכשה תפוקתו הייריעל
 ןלהל 6 ףיעסב םיבוקנה  תוריכשה ימדל הוושה ךס לע ודמעי היצפואה תפוקתל תוריכשה
   .הנש לכב 5 % לש תפסות ןכו דדמל הדמצה ישרפה תפסותב

 הקזחה תא ריזחהל בייחתמ ,רכושה היצפואה תפוקת םותב וא/ו תוריכשה תפוקת םותב 5.3
  .דיוסמו ןיקת בצמב רכשומהשכ ריכשמה ידיל רכשומב

 .רשנ תייריעב ךמסומ םרוג םעטמ בתכב רושיא דגנכ קרו ךא עצובת הייריעל סכנה תבשה 5.4
 יתלבה תוריכשה תקספה לע םוי 30 תב תמדקומ העדוהב עידוהל תיאשר היהת הריכשמה 5.5

 .השירדה י"פע רכשומה תא תונפל ת/בייחתמ ת/רכושהו תנגומ

 תוריכשה ימד .6

 )₪ ___________________(________ ךסב םיישדוח תוריכש ימד ריכשמל םלשי רכושה 6.1
  .שדוח לכל 1 - ב ,שארמ שדוח לכ ,ריכשמל רכושה ידי לע ומלושי תוריכשה ימד .שדוחל

 ס"ע א"כ ,שארמ םיקיש 12 - לש הריסמב עצובי תוריכשה ימד םולשת הייבגה תלקהל 6.2
 .שדוח לכל 1-ל ,₪ __________

 רכושה ידי-לע ןתינ רשא והשלכ קישו הדימב וא/ו תוריכשה ימד םולשתב רוגיפ לש הרקמב 6.3
 ילבמו תוריכשה ימדל ףסונב ,ריכשמל םלשל רכושה בייח יזא ,ודעומב דבוכי אל ריכשמל
 יברמה רועישב תיביר ,הז םכסהלו ןידל םאתהב ריכשמה תושרל דמועה רחא דעס לכב עורגל
 .תרשואמ יארשא תרקתמ םיגרוחה ד"חח תונובשחל ימואל קנבב גוהנה



 אל ,הנממ קלחב וא הלוכ תוריכשה תפוקת ךלהמב ,רכשומב רכושה לש ודיצמ שומיש יא  6.4
 תוריכשה תפוקת לכ רובע תוריכשה ימד תא ריכשמל םלשל רכושה לש ותבוחמ וערגי
 .האולמב

 .ןידכ מ"עמ ףסוותי תוריכשה ימדל 6.5

 םירחא םימולשתו םיסמ .7

 יפ לע ךכל עובקה דעומב ,רכושה םלשי ,תוריכשה תפוקת לכ ךשמבו תוריכשה ימדל ףסונב 7.1
 ,םימולשתה לכ תא ,הז םכסה יפ לע וילע םילחה םירחאה םימולשתה לכל ףסונב ,ןיד
 וא/ו םיינוריעה ,אוהש גוס לכמ הבוחה ימולשתו םיסמה ,תונונראה ,םילטיהה ,תורגאה
 םע רשקב רכשומה לע וא/ו רכושה לע ולוחיש וא/ו םילחה ,םירחאה וא/ו םייתלשממה
 לככ זג ,ןופלט ,למשח ,םימ תקפסא ןיגב ,עורגל ילבמו תוברל רכשומב שומישה וא/ו הקזחה
 וא/ו ותלעפהל וא/ו רכשומב שומישל תעגונה תרחא האצוה לכ וא/ו תינוריע הנונרא ,םייקש
 .ותקזחהל

 תע לכב וא ,םכסהה לוטיב וא ,תוריכשה תפוקת םות םע ריכשמל איצמהל בייחתמ רכושה 7.2
 לכ ןועריפ תחכוהל םירושיאו תולבק ,ריכשמה לש הנושארה ותשירד יפל תרחא הריבס
 .ןיד יפ-לע וילע םילחה ,םימולשתה

  .ןיד י"פע וילע םילטומה םימולשתה לכ תא םדעומב םלשל בייחתמ רכושה 7.3
 ,תוסנקה לכ תא רכושה םלשי ,םולשתב רוגיפ לש הרקמ לכבש ירה ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ
 תא הפשיו רוגיפה ןיגב ריכשמה לע וא/ו וילע ולטוי רשא תודמצההו םירוגיפה תויביר
  .םולשתב רוגיפ בקע ול םרגייש קזנ לכ ןיגב ריכשמה

 רכשומב שומישה .8

 תרטמל רכשומב שמתשהל ,ותביבסו רכשומה לש ונויקינ לע רומשל בייחתמ רכושה 8.1
 וא ןשע ,המהוז ,חיר ,דרטמ לכל םורגי אלש ןפואבו ריבסו ריהז ןפואב ,דבלב תוריכשה
 .ריבס יתלב שער תיישעמ ענמיהל הז ללכבו ,םינכשל תומיענ יא לכל

 ,תוברל( אוהש גוסו ןימ לכמ םיקזנה לכל תוריכשה תפוקת לכ ךשמב יארחא אהי רכושה 8.2
 וא/ו שומישמ םיעבונהו ,ישילש דצ לכל וא/ו ריכשמל ומרגיש ,)שוכרל וא/ו ףוגל קזנ

 ימ ידי לע וא/ו רכושה לש וינמזומ תוברל ,ותביבסב וא רכשומב לדחמ וא/ו השעמ
 לכל רשקב םכסה וא/ו ןיד לכ יפ לע תובוח לכמ ריכשמה תא הזב ררחשמ רכושה .ומעטמ
 דספה וא קזנ ,האצוה ,בויח ,העיבת םוכס לכב ותוצפלו ותופשל בייחתמ אוהו הזכש קזנ

 תוברל ,ול ןעטיש קזנ לכ ןיגב וא/ו ול םרגיש קזנ לכל רשקב אוהד ןאמל םלשל ביוחיש
  .ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוה

 שארמ םואיתב ,םיריבס םינמזב רכשומל סנכיהל וחוכ אבל וא/ו ריכשמל רשפאי רכושה 8.3
 .רכשומה בצמ תא קודבל ידכ ,ריכשמה םע

 ,רכשומה לע םילחה רזעה יקוחו תונקתה ,םיקוחה לכ רחא אלמל בייחתמ רכושה 8.4
 .וב תועצבתמה תולועפהו וב שומישה

 םיחוטיב  .9

 ,וב םידבועה ,ותלוכת ,הנבמה רובעב חוטיב תסילופמ קתעה הייריעל איצמי רכושה 9.1
 תלעפה בקע םרגיהל לולעש שפנב וא/ו שוכרב קזנ לכ ןיגב ןגב םירקבמה ,םידליה
 .ןועמה/ןגה

 םהידבוע וא/ו רכושה לש לדחמ וא השעמ לכ לע איהשלכ תוירחאב אשית אל הייריעה 9.2
 .םוקמה/ןגה ישמתשמ וא/ו םהיחלוש וא/ו

 .הז םכסה י"פעו ןיד י"פע ויתובוח םייקל ידעלב ןפואב יארחא רכושה 9.3
 וא לדחממ האצותכ וב ביוחת איהש םולשת לכ ןיגב הייריעה תא תוצפל יארחא רכושה 9.4

  .רכושה לש השעמ
 ינפל ,ריכשמל איצמיו תוליעפה תאו הנבמה תא םלוה םוכסב חטבל בייחתמ רכושה 9.5

 .בטומכ ריכשמה ןיוצמ הב חוטיב תסילופמ קתוע ,תוליעפה תליחת
 וא קזנ לכ ןיגב 'ג דצו םירקבמה ,םידליה ,םידבועה ,ותלוכת ,הנבמה תא הסכי חוטיבה 9.6

 .ןוטועפ/ןועמה תלעפה בקע םרגיהל לולעה דספה

 

 



 רכשומב םינוקית .10

 דימ ,רכשומל ומרגנש לוקלק וא יאלב ,יוקיל ,קזנ לכ לע ריכשמל עידוהל בייחתמ רכושה
  .םייוליג םע

 רומאכ םינוקית עוציב לע עידוהלו ,ריבס ןמז ךות ,ונובשח לע ןקתל בייחתמ רכושה
 טעמל תוריכשה תפוקת לכ ךשמב רכשומל ומרגייש לוקלק וא יוקיל ,קזנ לכ לש ,ריכשמל
 .רכשומב ריבס שומיש בקע ליגר יאלבמ םיעבונה לוקלק וא יוקיל ,קזנ

 יאלבמ האצותכ רכשומל ומרגייש לוקלק וא יוקיל לכ ונובשח לע ןקתל בייחתמ ריכשמה
 וא יוקיל לע רכושה ול עידויש םויהמ ריבס ןמז ךות ,רכשומב ריבס שומיש בקע ליגר
  .בתכב ,רומאכ לוקלק

 אל ךא( דגנכש דצה יאשר ,הז םכסה יפ לע ועוציבב בייח היהש ןוקית םכסהל דצ עציב אל
 ןובשח לע ועצבל ,ןיד יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ול תדמועה תוכז לכמ עורגל ילבמ ,)בייח
 אל רחאה דצהו ,רומאה ןוקיתה עוציבל ותשירד לע ,בתכב ,עידוהש דבלבו ,רחאה דצה
 דצל ןוקיתה עוציבב בייחה דצה בישי ,הזכש הרקמב .השירדב בוקנה דעומה ךות ועציב
 תיביר אשונ אוהשכ ןוקיתה עוציבל ודי לע אצוי וא/ו אצוהש ריבס םוכס לכ דגנכש
 .ד"חח תונובשחב ,םילעופה קנבב ,דעומ ותואב ,הגוהנה הגירח תיביר לש רועישב

 רכשומב תומאתהו םייוניש .11

 ריכשמה תמכסה לבקש דבלבו רכשומב תומאתה ונובשח לע עצבל יאשר היהי רכושה
 .בתכבו שארמ

 רכשומב ץופיש וא/ו יוניש רכושה עציב וב הרקמ לכב ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ
 ריכשמה היהי בתכבו שארמ ריכשמה תמכסה תא לביקש ילבמ תפסות ול ףיסוה וא/ו
 ריסהל )רכושה יוניפ תוברל ,םירחא הפורתו דעס לכמ עורגל ילבמו( רכושהמ שורדל יאכז

 םע דימ ונובשח לע ,ןכ תושעל בייחתמ רכושהו ותומדקל בצמה תא ריזחהלו יונישה תא
 תא ריתוהל ,ריכשמה לש תידעלבה ותעד לוקיש יפ לע ,ןיפולחל וא ל"נכ השירד תלבק
 לוטיב בקע ןיבו האלמה הפוקתה םויס בקע ןיב ,תוריכשה תפוקת םותבו ,יונישה
 ילבמ ,רכשומהמ קלחכ והואריו ריכשמה לש ידעלבהו אלמה ושוכרל יונישה אהי ,םכסהה
 ןיא .יונישה רובע יוציפ וא/ו םולשת לכ ריכשמהמ לבקל וא/ו שורדל יאכז אהי רכושהש
 יפ לע וא הז םכסה יפ לע ריכשמל תדמועה תוכז לכמ עורגל ידכ ליעל הז ףיעסב רומאב
 בתכב ריכשמה תמכסהב וליפאו רכשומב תומאתהו םייוניש רכושה עציבו היה  .ןיד
 תומאתההו םייונישה תא קרפל בייח רכושה היהי תוריכשה תפוקת םותבש ירה ,שארמו
 בתכב ריכשמה םיכסה םא תלוז ,ואולמב ותומדקל רכשומה בצמ תא בישהלו רומאכ
 .רכשומב תומאתההו םייונישה תא ריאשי רכושהש שארמו

 תויוכז תרבעהו הנשמ תרכשה .12

 לכ וא ונממ קלח לכ וא הז םכסה תוחמהל וא/ו דבעשל וא/ו ריבעהל אלש בייחתמ רכושה
 ונממ קלח לכ וא רכשומה תא רחאל ריכשהל אל ןכו ,םי/רחאל ונממ תעבונה תוכז
 ונממ קלח לכ וא רכשומב שומיש תושרהל וא הקזחה תא רוסמל אלו ,הנשמ תוריכשב
 אלל ,הרומת ילב ןיבו הרומתב ןיב ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,יהשלכ הרוצב ,רחאל
 .בתכבו שארמ ריכשמה תמכסה תלבק

 תונוישיר .31

 םישורדה םירושיאה וא/ו תונוישירה רכושה ידיב דוע לכ ףקותב היהיו תרכיי הז םכסה
 .םוי ןועמ תלעפהל ןיד לכ י"פע

 עקפוי / ההשוי / לטובי ,תנגומ יתלבה תוריכשה תפוקתבו הדימב יכ םידדצה ןיב םכסומ
 תנגומ יתלבה תוריכשה הזוח לש ופקות רתלאל גופי ,םויה ןועמ תלעפהל ןוישירה
 תעיקפ רחאל וליעפהל ילבמ םימי 7 ךות רכשומה תא הנפי רכושהו הנבמה תרכשהל
 .ןיד י"פע תונוישירה



 םיילאיצוס םיאנת םולשתו םידבוע תקסעה .41
 

 םירשכ םהש םידבוע קרו ךא םויה ןועמב קיסעהל תידעלבה ותוירחא לעו בייחתמ רכושה
 .הזוחה לש ומויקל ידוסי יאנת הווהי רבדהו ,םכסהה תפוקת לכ ךשמל ןיד לכ י"פע

 
 ןימ יניינעב ילילפ רבע אלל םידבוע קרו ךא קיסעהל דבלב ותוירחא לע בייחתמ רכושה
 וילא עיגי רשאכו םא ןיד יפ לע יקוח ךילה לכב טוקנלו ,ןימ תוריבע רדעה רושיא ילעבו

 .דבוע לע ילילפ עדימ
 

 ויתובוח ןיינעב ןיד לכ םייקלו דבכל ,הז הזוחב ידוסיו יתוהמ יאנתב ,בייחתמ ליעפמה
  .תורישה ילבקמ יפלכ וידבוע לשו ולש

 
 םהיתויוכז ןיינעב ןיד לכ םייקל ,הז הזוחב ידוסיו יתוהמ יאנתכ בייחתמ רכושה
 .ןוטועפה תלעפהב קיסעמ אוה םתוא םידבועה לש תוילאיצוסה

 
 .רכושה לש תידעלבה ותוירחאב אצמנ ןועמה ידבוע תקסעה ןיינע יכ םידדצה ןיב םכסומ

 
 

 םכסהה לוטיב  .15

 םכסה יאנתמ יאנת תרפהל רשקב ריכשמה לש דעס וא/ו תוכז לכב עוגפל וא/ו טעמל ילבמ
 םכסה לטבל ריכשמה יאשר ,)תואצוהו םידספה ,םיקזנ תעיבת תוברל( רכושה ידי לע הז
 העדוה ךכ לע רסמש דבלבו ,רכושה ידי לע םכסה יאנתמ יאנת לש תידוסי הרפה ןיגב הז
 ןלהל 13 ףיעס תוארוהו רומאכ הפוקתה ךות הנקות אל הרפההו רכושל םוי 14 לש בתכב
  .םיביוחמה םייונישב ,רתלאל ולוחי

 

 רכשומה יוניפו תוריכשה תפוקת םויס .61

 ריכשמה שורדי םא וא תוריכשה תפוקת םותב דימ רכשומה תא תונפל בייחתמ רכושה
 ,ריכשמה תעדוה תלבק םוימ םימי 14 ךות ,ליעל 12 ףיעסל םאתהב רכשומה יוניפ תא
 םייונישה דבלמו ,ץפחו םדא לכמ ישפוחו יונפ אוהשכ ריכשמל רכשומה תא ריזחהלו

 בצמב אוהשכ ,ליעל 9 םיפיעס תוארוהל םאתהב רכשומב ריאשהל ריכשמה רחב םתוא
 .רכשומב הקזחה תריסמ דעומב היהש יפכ ןיקתו בוט

 תא תונפל ריכשמה יאשר ,ליעל רומאכ ץפחו םדא לכמ רכשומה תא רכושה הניפ אל
 רבד לכ וכותמ תונפלו ,רכשומל סנכיהל תאז ךרוצלו ,רכושה ןובשח לע ,ומצעב רכשומה
 .יוניפה תעב רכשומהמ וקתנל וא ותונפל לטומ רכושה לעש רבוחמ לכ קתנל ןכו ץפחו

 קתונ וא אצוהש ץפח לכ ןסחאל וא חינהל ,טלחומה ותעד לוקיש יפ לע יאשר ריכשמה
 ,רכשומל הסינכב תוכורכה תואצוהה לכ .רחביש םיאנתבו םוקמ לכב רכשומהמ רומאכ
 יארחא היהי אל ריכשמה .רכושה לע ולוחי םתנסחאו םתלבוה ,ונממ םיצפח קותינו יוניפ
 ידי לע רכשומה יוניפמ עבונה ןיינע לכ בקע רחא םדא לכל וא רכושל םרגייש קזנל
 "ירט שלופ"כ רכושה בשחי דעומב רכשומה יוניפ יא לש הרקמב יכ רהבומ דוע .ריכשמה
 .רכשומל

 תוכז לכמ עוגפל ילבמו רכשומה יוניפב רוחיא לש םוי לכ ןיגב ,ריכשמל םלשי רכושה
 םיעובק שומיש ימד ריכשמל רכושה םלשי ,ןיד יפ לע וא הז םכסה יפ לע ריכשמל תדמועה
 םוכס יכ ,םידדצה ןיב םכסומ .רוחיא םוי לכ ןיגב ₪ 500 -ל הוושה םילקשב ךסב שארמ
 ,דעומב רכשומה יוניפ-יא בקע ריכשמל םייופצה םיקזנה ןיגב ריבסו יואר יוציפ הווהמ הז
  .ורועיש םע וא ליעלד רומאכ יוציפה םע רשקב הנעט לכ לע תאזב רתוומ רכושהו

 תונוחטב .71

 רתיב עוגפל ילבמו תוברל ,הז םכסה יפל רכושה תויובייחתה אולמ תחטבהל יכ םכסומ
 ימד םולשת ,רכשומל םרגיש קזנ לכ םולשת ,דעומב רכשומה יוניפ - רכושה תויובייחתה
 דיקפי – הז םכסהב רכושה לע םילטומה םימולשתהו רכושה תויובייחתה ,תוריכשה
 הוושה ס"ע )"תוברעה" :ןלהל( דדמל הדומצ תיאקנב תוברע ריכשמה ידיב רכושה
 .תוריכש ישדוח השלשל



 רכושהש דעומהמ םימי 30 םותב ,השמומ אלו הדימב ,רכושל רזחות תיאקנבה תוברעה
 יפלכ םכסהה יפ לע ויבויח אולמ תא אלימ רכושהש ךכל ףופכב ,רכשומה תא ןידכ הניפ
 רובע םירושיא וא/ו תולבק ריכשמל איצמהש רחאל ,עורגל ילבמו תוברל ,ריכשמה
 .הז םכסה יפ לע וילע לטומה רחא םולשת וא/ו סמ לכ םולשת

 ריכשמה תא וליבגי אל ריכשמה ידי לע םתייבג יכילה וא הז ףיעס יפ לע תונוחטיבה ןתמ
 תרפה בקע ול םרגיש קזנ לכ ןיגב ערפיהל ידכ יפוליח וא ףסונ דעצ וא ךילה לכב טוקנל
 .רומאכ קזנ לכ ןיגב ריכשמה יוציפ תבוחמ רכושה תא וררחשי אלו ,םכסהה

 תוברע .18

 
 ישדוח 3 – ל הוושה ךס לע תיאקנב תוברע ול ףרצל הז םכסה לע המיתחה דמעמב בייחתמ רכושה
 ;'א חפסנכ ןמוסמו הז םכסהל ףרוצמה חסונב ותעצה תחטבהל תוריכש

 

 םכסהה יאנת יוניש .19

 ינש ידי לע םתחנו בתכב השענ םא אלא ,ףקות ול  היהי אל הז םכסה יאנת לש יוניש םוש
 .םידדצה

 דוסי יאנת .20

   .הז םכסה לש תידוסי הרפה הווהת ,ליעל 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 םיפיעס תרפה

 רושיג .12

 .הרשפה וא רושיגה ךרד לע רדסהל עיגהל םידדצה וסני םייטפשמ םיכילה תטיקנ םרטב
 םיכמסומה טפשמה יתבב קרו ךא ררבתי הז הזוחל סחיב ,עלגתיש לככ ,יטפשמ ךוסכס
 .הפיח ריעב

  םידדצה תבותכ .22

 םג אהת ,רכושה יבגל .םכסהל אובמב תועיפומכ ןניה הז םכסה יכרוצל םידדצה תובותכ
 םכסה יפ לע תוריכשה תפוקת לכ ךשמבו ,הז םכסה לע המיתחה רחאל ,רכשומה תבותכ
  .תפסונ תבותכ ,הז

 72 התדועתל העיגה וליאכ הארית ליעלד תובותכל ,והנשמל דצ ידי לע חלשיתש העדוה לכ
 תועצמאב והנשמל דצ ידי לע חלשת רשא העדוה לכ ;םושר ראודב הרוגיש דעוממ תועש
 העיגה וליאכ הארית ,ליעלד םיטרפל םאתהב ינורטקלא ראוד תועצמאב וא הילימיסקפ
 .הלש חולשמה תתכמסא לע עבטומה דעומה רחאלש םיקסעה םויב הדעיל

  

 

 

  _________םויב םותחה לע םידדצה ואב היארלו
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