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 דיווחים: –ראש המועצה 

אנחנו נערכים מבחינה פיזית לפתיחת שנת הלימודים ונערכים גם ללמידה פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: 

 מרחוק.

 .במועצה הועדת הפנים של הכנסת בראשותה של ח"כ מיקי חיימוביץ התארח שדה תעופה בין לאומי:

סקר  הנושא המרכזי שעלה הוא דרישה ממינהל התכנון לבצעהייתה פגישה טובה שכללה סיור בשטח. 

הוצאנו מכתב גם מהיועץ המשפטי  .שעדיין לא בוצע ,בכללבאזור השפעה על בריאות הציבור בעמק יזרעאל ו

 לדרישה לביצוע סקר בריאות הציבור.

בפגישה שקיימתי לפני כשבועיים עם מפקד חיל האוויר, נאמר שהם מתנגדים להקמת שדה התעופה 

 בנבטים, התנגדות לטיסות אזרחיות במרחב טיסות צבאיות.

ואלוף במיל' נמרוד שפר ששירת עבר ומנכ"ל אל על לשאלוף במיל' אליעזר שקדי שהיה מפקד חיל האוויר 

מדתם שניתן להקים את השדה מוכנים להציג בכנס גדול שנארגן את ע ,כראש אגף התכנוןבתפקידו האחרון 

 בנבטים, מדובר בשחקני חיזוק משמעותיים.

 .רמת דודבמקביל המדינה באמצעות ועדת העורכים עובדים על נבטים ועל 

 וגם על חלופת חיפה.אנחנו לוחצים גם על חלופת נבטים 

אקונומי גבוה. -בכל שנה, קיים איום על גובה ההנחות בקרקע לרשויות בדירוג סוציו כמו :עדיפות לאומית

בסיום הפגישה עדיאל סיכם שיש היגיון  ,בשבוע שעבר התקיימה פגישה עם מנהל רמ"י עדיאל שמרון

 ריד את הנושא מסדר היום.להו הרמ"י ייפגש עם משרד האוצר וינסשל בטענות שהצגנו וצוות 

על מודל העבודה של המועצה. אנחנו מקבלים כל בוקר נתונים. המסר שלנו אבי סמוביץ מעדכן  קורונה:

, אנו מעודדים להקפיד על ההנחיות .לעודד שיתוף כדי שאנשים ידעו אם הם צריכים בידודהוא ליישובים 

 ולשמור על בריאות הציבור. 

רשות ניקוז קישון  .ללשיקום מרחב נחשל קרן יד הנדיב פורסם קול קורא  2019בסוף  :רשות ניקוז קישון

בעבודה מאומצת של חודשים רבים ויחד עם צוות מופלא של מתכננים ושותפים לדרך, נרתמנו לאתגר ב

. חיים חמי מנכ"ל רשות ניקוז קישון התקשר עכשיו לבשר שקרן תכנית לשיקום מרחב נחל ציפוריהוגשה 

 .להיות מודל מעורר השראה לשיקום מרחב נחלבחרו את נחל ציפורי נדיב יד ה

 מלש"ח.  80 כ מדובר בסכום של

 

 :2019ודו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת ח הביקורת הפנימית "דו .1

 מחולק לארבעה חלקים:הביקורת דו"ח , 2019ות לשנת הדו"חאלי יהודה מבקר המועצה מציג את 

  ביקורת על מחלקות המועצהחלק ראשון: דוחות 

 חלק שני: דוח ביקורת על הוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים 

 חלק שלישי: ועדים מקומיים 

 חלק רביעי: תלונות הציבור 

כל דוחות הביקורת נמסרו לעיון המבוקרים ותגובותיהם, משולבות בדוח. בהתאם לנהלי הביקורת 

המועצתית. ממצאי הביקורת הפנימית והמלצותיה,  הפנימית, כל הדוחות נדונו בישיבות ועדת הביקורת

 התקבלו ואושרו בישיבות הוועדה. 

עם גמר הדיון בהם בוועדה לענייני ביקורת המועצתית וסיום קבלת הערות ותגובות, מוצגים דוחות 

 הביקורת וההמלצות לתיקון לדיון  במליאת המועצה.
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, עלויות ו המליאה: השירות הווטרינריאלי יהודה מציג את עיקרי הממצאים לדוחות שטרם הוצג

 ועדים מקומיים.אוטובוסים צהובים, 

 , נכון להיום מרבית הליקויים תוקנו.2019רינת זונשיין: חשוב לציין שהביקורת היא על שנת 

 עיון בתיאום מראש במשרד מנכ"ל המועצה.הדו"ח ניתן ל 

 

 החלטה:

 ודו"ח ממונה תלונות ציבור. 2019דוח הביקורת לשנת ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 ועדת ביקורת ועד מקומי נהלל: .2

ועד וועדת הביקורת של ה 1958:- בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח

 .חברים 5 - 3המקומי תמנה 

 :את מועמדותם מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו

  .מונה כיום חבר יחיד נהללועדת הביקורת של הועד המקומי ב (1

 זמר אלוני, דניאל גרויא :מועמדויות2 הוגשו 
 

 למועמדים אין חוב בארנונה 26/07/2020 נכון ליום. 

  המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב 26/07/2020נכון ליום 

 

 החלטה:

 לוועדת ביקורת ועד מקומי נהללממליצים למליאה לאשר את זמר אלוני, דניאל גרויא 

 

 

 

 :2019הצגת דו"ח כספי לשנת  –אופק לתעסוקה  .3

פעם בשנה, ראש המועצה יגיש למליאה דו"ח על מצב התאגידים העירוניים, העתק הדו"ח ופרוטוקול 

 מישיבת המליאה שבה נידון יועבר לשר הפנים.

מצ"ב נספח  -  2019)מעברים בעמק( לשנת מירי שריג מציגה את הדוח הכספי של עמותת אופק לתעסוקה 

 א'.

אופק לתעסוקה ליאת וייסבוך מנכ"לית העמותה הצטרפה וסיפרה בקצרה על פעילות העמותה; עמותת 

מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית מגידו ומועצה אזורית זבולון. בשנה  –)מעברים בעמק( 

 האחרונה מועצה אזורית עמק המעיינות פרשו.

כפי שמירי שריג הציגה, העמותה שומרת על איזון תקציבי כבר הרבה שנים. האתגר אחרי הקורונה הוא 

בעיקר לגייס כספים נוספים, אנחנו פועלים לגיוס משאבים והגשת קולות קוראים. הביקוש לפגישות 

 ושירות מצוות מעברים עלה. 
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 אישור תבחינים: – 2021תמיכות מועצה לשנת  .4

 משנה שעברה מלבד הוספת סעיף תמיכה בפעילות בלתי פורמאלית.אין שינוי 

 ב' מצ"ב נספח

 

 החלטה:

 ב'המפורטים בנספח  2021ממליצים למליאה לאשר את התבחינים לתמיכות המועצה לשנת 

 

 

 חינוך בשנת הלימודים תשפ"א: 

להחלטה על מתווה  : אנחנו נמצאים במהלך של המדינהיפתח גיא מנהל אגף החינוך מצטרף לישיבה

למידה מרחוק, לכגון תשתיות  ,כמועצה נערכים במה שאנחנו יכולים , אנחנוא"הלימודים בשנת תשפ

התחלנו בפרויקט של איסוף מחשבים והשמשה על ידי מחלקת  .רכישה בפרויקט מחשב לכל ילד והשלמת

מיחשוב של המועצה. מחלקת המיחשוב מרחיבים את רוחב הפס )אינטרנט( בבתי הספר במטרה לאפשר 

 למורים ללמד מרחוק.

עם מרכז המועצות האזוריות נשלח מכתב למשרד החינוך בעניין מתווה מבוקש בהתאמה בשיתוף 

ליישובים, לקהילה, לחינוך הבלתי פורמאלי. הקורונה מייצרת הזדמנויות פדגוגיות. אנו נערכים עם בתי 

  .מהחודשים האחרונים ולקחים הספר לקראת שנת הלימודים תשפ"א עם מסקנות

הטיולים השנתיים, המסע לפולין, חינוך חברתי במרחב  בוחנים אפשרויות לקיוםמעבר ללמידה, אנחנו 

 יש אפשרויות רבות. –שלנו, אם יהיה מצב שחצי שכבה תלמד בבית הספר וחצי בבית 

לעניין הגנים, אנחנו במסגרת כח האדם הנתון, זה עניין של עלויות ונפעל לפי המתווים שיתפרסמו על ידי 

 תקני כ"א. הוסיף ל הממשלה  אין בכוונתשנראה  נכן לעכשיו .הממשלה

 ?ותיריב בן עזר: מה בעניין ההסע

פנייה של מרכז  אחרל .אייל בצר: בגל הראשון היו הסעות כפולות בשל הגבלת מספר הילדים באוטובוס

עד  ,מקדמה ולאחר מכן השלמה לפי דיווחקיבלנו בתחילה  .המועצות קיבלו שיפוי ,המועצות האזוריות

רנו ללמידה רגילה. במידה ובשנת הלימודים תשפ"א יהיו הגבלות על מספר התלמידים באוטובוס, שחז

 מרכז המועצות האזוריות ידרוש שיפוי לרשויות.

 

 

 :2020עדכון תקציב ועד מקומי עין דור לשנת  .5

של בשל השפעות הקורונה והצפי  2020ועד מקומי עין דור מבקש לעדכן את תקציב הוועד המקומי לשנת 

 .2020אלש"ח בגין ביטול ארנונה לעסקים בחודשים מרץ, אפריל, מאי  140ירידה בסך 

 .אלש"ח 1,875אלש"ח ל  2,015עדכון מ  

 

 החלטה:

 .2020ממליצים למליאה לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי עין דור לשנת 
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 :שתי סייעות –הארכת שירות לעובד  .6

: סמכות הארכת שירותם של העובדים מעבר לגיל פרישה היא 04/2014בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, 

 עתה בידי הרשות  המקומית. 

, לא תתאפשר אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו על פי החלטת ראש 70הארכת שירותו של עובד מעבר לגיל 

 ארכת שירות ובהמלצת ממונה ישיר.הרשות המקומית באישור המועצה ולאחר המלצתה של הוועדה לה

 2  70סייעות צמודות מעל גיל 

תרומה רבה לתחושת הביטחון, סייעת מ.ו. עדה סבורה כי לוהומ.ו. סייעת צמודה בבי"ס עמק יזרעאל, 

לו היא מסייעת מזה כשנתיים, וכי מדובר בהארכת שירות מ"טעמים  ההשתלבות וההתקדמות של התלמיד

 .לאישור המליאה את הארכת העסקתה עד לֹתם שנה"ל תשפ"א ממליצה להביאמיוחדים", ולפיכך 

בעל קשיים,  .א עדה סבורה כי בהיותו של הילד לו מסייעת דוהוד.א. סייעת צמודה בבית ספר רעים שמשית, 

מ"טעמים מיוחדים" ולפיכך ממליצה להביא לאישור המליאה את הארכת  מדובר בהארכת שירות

 ."ל תשפ"אשנה העסקתה עד לֹתם

  

 החלטה:

ממליצים למליאה לאשר את הארכת כהונתם של הסייעות מ.ו. ו ד.א. עד לסיום שנת 

 הלימודים תשפ"א.

 

 

 :מנהל מחלקת בינוי –אישור שכר בכירים  .7

מדובר על התפקיד שעושה יפתח אורן באגף ההנדסה, יפתח מועסק בחשבונית ונדרשנו על ידי משרד הפנים 

 לצאת למכרז.

 בחרה את מתן רוטשילד למשרה. 2020יולי  15בחינה שהתקיימה ביום ועדת 

 משרד הפנים. ל ידימשכר מנכ"ל(, נקבע ע 30% - 40%טווח השכר של מנהל מחלקה ברשות המקומית )

 30% - 40%המליאה מתבקשת לאשר את העסקתו של מתן רוטשילד כמנהל מחלקת בינוי בטווח שכר של 

 משכר מנכ"ל.

 

 החלטה:

שכר הבכירים למנהל מחלקת בינוי מתן רוטשילד בטווח ממליצים למליאה לאשר את 

 משכר מנכ"ל. 40%עד  30%של 

 

 

 

 :הארכת כהונה לנציגי ציבור שסיימו כהונה של שלוש שנים –דירקטורים  .8

 עובד הרשות.  1/3נציגי ציבור,  1/3נבחרי ציבור,  1/3הרכב דירקטוריון: 

המועמדים נבחרים לקדנציה של שלוש שנים עם אפשרות להארכה של שלוש שנים נוספות ובכל מקרה עד 

 שנים כהונה.  6

לאחר אישור  מאשרת הוועדה למינוי דירקטורים של משרד הפנים –הציבור את עובדי הרשות ונציגי 

 .מליאה והעברת המסמכים הנדרשים

 

file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/דירקטורים%20-%20אישור%20מליאה%2008.2020.xlsx
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/דירקטורים%20-%20אישור%20מליאה%2008.2020.xlsx
file:///C:/Users/moran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SBSI3QOC/דירקטורים%20-%20אישור%20מליאה%2008.2020.xlsx
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 : 2017להלן שמות הדירקטורים )נציגי הציבור( שאנו מבקשים להאריך את כהונתם שהחלה בנובמבר 

 יזרעאל עפולה: אורנה זית 

 חברה כלכלית: מיכל נדלר, ירון בנאורי

 , שם המועמדת במקום חגית אבנרי יובא לאישור המליאה.2000ן שגיא לגבי דירקטוריו

 

 החלטה:

ממליצים למליאה לאשר את הארכת כהונת של אורנה זית ליזרעאל עפולה ואת מיכל 

 נדלר וירון בנאורי לחברה הכלכלית.

 

 

 :החלפת עובד רשות  –דירקטוריון עמותת אופק לתעסוקה  .9

 הרווחה במקום אתי גפן שפרשה מתפקידה.מבקשים לאשר את לי יהב מאגף 

לאחר אישור  מאשרת הוועדה למינוי דירקטורים של משרד הפנים –את עובדי הרשות ונציגי הציבור 

 .מליאה והעברת המסמכים הנדרשים

 

 החלטה:

 ממליצים למליאה לאשר את מועמדותה של לי יהב במקום אתי גפן.

 

 

 :הרכב מועצה דתית .10

 המועצה הדתית הצטרפה לישיבה.חיה קליגר מזכירת 

מדינה ותקציב מהבנוי מתקציב  המועצה הדתית תקציב .המועצה הדתית היא גוף סטטוטורי נפרד

. התקציב מופנה בעיקר ומספקת שירותי דת לרווחת תושבי עמק יזרעאל . המועצה הדתיתמועצהמה

המועצה הדתית  .בהרכב חסר המועצה הדתית פעלהלמין, בתי כנסת ותרבות. במשך שנים עלתחום בתי ה

 משרד הדתות.של בפיקוח  ,מנוהלת על ידי חיה קליגר

הרב יעקב אביטן, השר לשירותי דת העביר מכתב למועצה בדרישה לחידוש לאחר סבבי הבחירות לכנסת, 

 .1971 – התשל"א(, הדת היהודיים )נוסח משולבשירותי החוק הרכב מועצה דתית מתוקף 

כל מועמד נדרש למלא שאלון שיועבר לידי היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת על מנת שיחווה דעתו 

 בדבר מידת התאמתם של המועמדים.

הקריטריונים היו  .חיה קליגרושי יזרעאלי, אבי סמוביץ, רינת זונשיין בוועדה לאיתור מועמדים היו חברים 

 נשים. 2נציג מכל יישוב דתי במועצה ונציגים מכל סוג התיישבות )מושב, קיבוץ, יישוב קהילתי( ומינימום 

 שמות המועמדים המוצעים:הרבה אנשים ולהלן  השי יזרעאלי ואבי סמוביץ ראיינהוועדה, באמצעות 

 )אייל פוקס )גבת       

 )אמיר אורן )נהלל 

 )שרון שחר )שמשית  

  )גילה כהן)אחוזת ברק  

 )חיה קליגר )שדה יעקב                           

  )משה מרון)כפר גדעון  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P177_024.htm
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  )לבחור מועמד ולהעביר את פרטיו עד לישיבת המליאה.ועד היישוב ביקש  –)הושעיה  

 

 

 החלטה:

 המועמדים שלעיל כחברי המועצה הדתית.ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 חשבון הורים: –שינוי מורשה חתימה בי"ס רעים שמשית  .11

הבנק, לייצג את  ל ידילהסמיך את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע

 638304התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון 

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

  במקום שני קרן()מנהלת ביה"ס   -': שלומית גייסטקבוצה א

 מזכירת ביה"ס )במקום שגיא וייץ(  -': אתי כהן  קבוצה ב

 ועד הורים  נציגת  -ורד אדלר                   

אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת  בית הספר  -הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים 

 "רעים"  

 להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות:

 ערוצי שירות:                                                               תחומי פעילות:

 )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                        )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                              עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                            קדונות בשקליםפי

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                      

   "תיק ממסרים"                                                                               

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         

 

 

 החלטה:

ממליצים למליאה לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון הורים בית ספר רעים 

 שמשית.

 

 

 :רשותחשבון  –שינוי מורשה חתימה בי"ס רעים שמשית  .12

את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את  להסמיך בזה

 575809 התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק. 

  מנהלת ביה"ס   )במקום   שני קרן(             -שלומית גייסט 

 מזכירת ביה"ס  )במקום שגיא וייץ(  -אסתר כהן  

 "הרכב החתימות: מנהל בי"ס + מורשה  חתימה נוסף + חותמת  בי"ס "רעים 

 להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם יפעלו מורשי החתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות:
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 ערוצי שירות:                                                               תחומי פעילות:

 )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                        )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                              עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                            פיקדונות בשקלים

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                      

 "תיק ממסרים"                                                                                 

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         

 

 החלטה:

ממליצים למליאה לאשר את מורשי החתימה שלעיל בחשבון רשות בית ספר רעים 

 שמשית.

 

 

 

 :ערבות הדדית –קרן סיוע לנפגעי הקורונה  .13

תרומות לנפגעי הקורונה, בעיקר לאחר ההחלטה להעניק  התקבלו פניות למתןדליה אייל מציגה את הנושא: 

 המשפטי של המועצה קבענו קריטריונים. ץמענק רוחבי. לאחר חשיבה רבה ובהתייעצות עם היוע

אנחנו לא יודעים מה תהיה מידת הדרישה של התושבים לקבלת סיוע, אנחנו מקבלים פניות מאנשים 

 שמבקשים לתרום ולסייע לאנשים שצריכים.

כספים, הם יופנו לנושאי של ויישאר עודף במידה נפרסם ש. לתא משפחתי₪  2000ם המענק יהיה עד סכו

 .רווחה שונים

מנכ"ל המועצה,  וחברים בה  בראשות סגנית ראש המועצה הלצורך חלוקת תרומות מהקרן הוקמה ועד

 גזבר המועצה ומנהלת אגף קהילה ורווחה. 

 לקבלת סיוע, וזאת בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן: ועדה מקצועית זו תדון בבקשות שיוגשו

 מהתפרצות נגיף הקורונה.כלכלית זוג או יחיד  תושב/י המועצה שנפגעו  

 הפגיעה היא כתוצאה מאחד האירועים הבאים: 

 לשכירים: פיטורין / יציאה לחל"ת / צמצום היקף משרה

 לעצמאים: סגירת עסק / צמצום היקף הכנסות  העסק.

 אי היכולת הכלכלית להתמודד עם הפגיעה כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.מידת 

 

שמוליק דודאי: המהלך חשוב, טוב, מוצלח ונכון ויחד עם זאת אנחנו חייבים להבין שמדובר באירוע 

איך נערכים  .צריכים לראות איך אנחנו נערכים למצוקה לטווח מתמשך ביצירת כלים ופתרונות .מתמשך

 לתרומות. 46נכון לטווח ארוך. יהיה נכון להפעיל דרך קרן עמק יזרעאל שיש לה סעיף 

 . .דליה אייל: אנחנו בודקים גם את האפשרות דרך קרן עמק יזרעאל

 אייל בצר: לטווח ארוך, יהיה מכובד לתת הלוואה ללא ריבית, זה אחד מהרעיונות שעדיין נבחנים.

יש לנו קרן סיוע שאני היו"ר, בחודש וחצי האחרונים כבר הפעלנו את הסיוע.  שמוליק דודאי: בשמשית

 אנחנו נותנים את הכספים בתור הלוואה ובהמשך יוחלט אם ההלוואה תוסב למענק.

 אייל בצר ודליה אייל: גם זה אחד מהרעיונות שאנחנו שוקלים.

 סיוע?ישראל ויזל: מה הכלים העדינים לבחון מה עומד לרשותו של מבקש ה

  מסמכים שנדרשים לצרף לבקשה.דליה אייל: 
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 החלטה:

הקמת קרן תרומות של תושבי המועצה האחד כלפי רעהו, ממליצים למליאה לאשר את 

 על מנת לסייע לתושבי המועצה שנפגעו כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.

מנכ"ל המועצה,  ,הסיוע ייבחן על ידי הוועדה המקצועית בראשות סגנית ראש המועצה

 גזבר המועצה ומנהלת אגף קהילה ורווחה. 

 

 

 

 :תב"רים .14

 ג'.מצ"ב נספח  –בינוי בבי"ס וולדורף הרדוף שלב ב'  2172שגיא וייץ מציג את תב"ר 

 

 החלטה:

 ג'המפורט בנספח  2172תב"ר ממליצים למליאה לאשר את 

 

 

 

 

 

 

 

 ניר  רןשמה: מור


