
 

  831.12.200 לשנת המס המסתיימת ביום ח  מילולי"דו
  

 מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש 1980- ם"תש,  א לחוק העמותות37בהתאם לסעיף 
  :לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור

  
  0-016953-58  :מספר  ) ר"ע( עמותת לשובע :שם העמותה

  
  מתן סעד וסיוע לנזקקים: מטרה עיקרית של העמותה

  
  27.8.2009: מועד עריכת הדוח

  
  1.9.2009 :מועד אישור הדוח על ידי ועדת ביקורת

  
  1.9.2009 ):האסיפה הכללית(מועד אישור הדוח על ידי חברי העמותה 

  
  ר וחבר הועד המנהל"יו, עד חריש-  גיל:הדוח נערך על ידי

  
 :8200  בשנת  ופעולות עיקריות שבוצע 

  
  :ח"במהלך שנת הדולצורך קידום מטרותיה י העמותה "הפעולות העיקריות שבוצעו ע

  
  :לות שוטפת במהלך השנהיפע
  
, כרמיאל המספקות לכל נזקק ועכו, אביב-   מסעדות בתל- מסעדות  לנזקקים- לשובע  )א

  .  ארוחה חמה מזינה ומשביעה,  ללא תשלום וללא שאלות וצורך באישורים
רוב המזון מתקבל .  נזקקים מדי יום2,300-ת מזונם של כ סיפקנו א2008מהלך שנת ב

 אנו מקבלים ,כןכמו . רועיםימסעדות ואולמות א, מוסדות ,סוחרים, בתרומה מיצרנים
  .תל השומר וצריפין, ל בגלילות"באופן שוטף עודפי מזון ממחנות צה

  
  .  יכון ממשפחות במצוקה קשהילדים ובני נוער בס ל– "קדימה "  בתי נוער 19  )ב

כולם אשר ,  ובני נוער ילדים1,000-  כ2008השתתפו באופן קבוע במהלך שנת בבתי הנוער 
 במסגרת בתי הנוער מקבלים כל .י אגפי הרווחה ברשויות המקומיות"הופנו אלינו ע

כל , ל"ועד לגיוסם לצה' מכתה א, כל השניםמהלך  ובכל השנהבמשך , מדי יוםילדינו 
קידום בלימודים והעשרה ערכית , ארוחת ערב קלה, ארוחת צהרים חמה: אלה

  . ותרבותית
  . בכל בית נוער מנהלת בוגרת תואר ראשון או שני בתחומים רלוונטיים

 בנות שרות לאומי  ומתנדבים מבני הקיבוצים 100-צוות המדריכים בבתי הנוער כולל כ
  . והמושבים במסגרת שנת שרות

', יפו ג,  שפיראונתשכ:  בתי נוער4 (ביבאל  ת:2008ל בתי הנוער בשנת פריסה גיאוגרפית ש
מגזר היהודי אחד ל -  שני בתי נוער (רמלה, )מהגרי עבודהלילדי ובית נוער , כפר שלם

 -שני בתי נוער(יהודה  אור, יבנה, כפר סבא, קרית גת, רחובות, )והשני למגזר הערבי
 בתי נוער חדשים 3וכן פתחנו , קרית שמונה, ים בת, הופתח תקו, אזור)  לצעירים ובוגרים

   .חדרה וגני תקווה,  בבית שאן2008בשנת 
 
 ללא שאלות ותשלום , מעונות גגון מספקים לכל דר רחוב:דרי הרחובל מעונות 2 - גגון  )ג

מזון , יהיבגדים מיד שנ, רחצה, הימיטה נעימה ונקילינה ב:  כל אלהמגורים הכוללים 
  . רפואיוציאלי וסטיפול הפנייה לו

 :2008 במהלך שנת להלן פרוט המעונות
 ,6ברגנר ' רחשוכן ב(מיועד לגברים בעלי רקע של התמכרות לסמים ואלכוהול  – 1גגון  •

 .   מיטות60 –תפוסה מרבית , )יפו
תפוסה , ) יפו,40בן צבי ' רחכן בוש(יועד לגברים שאינם בעלי רקע של התמכרות מ  - 2גגון  •

  . מיטות20מרבית 
  

, אחרי מאבק ממושך ביותר והליכים רבים בפני ועדות התכנון השונות :לנוב'פרויקט צ
,  לנזקקיםםמרכז רב שירותי, לנוב בתל אביב'צ' נפתחה הדרך להקים במבנה נטוש שברח

משרד קדמי , מרכז קשר, מרכז חלוקת בגדים, דרי רחובלמעון , שיכלול מסעדה לנזקקים
  . ב"עה לנזקקים חסרי כתובת וכיוכתובת קבו, לשרותי הרווחה



 

 התחלנו בהערכות לקראת שיפוץ המבנה הנטוש והסבתו למרכז רב 2008לך שנת במה
  .שירותים לנזקקים

 
הפרויקט .  לנזקקים בכל רחבי הארץהחלוקה ללא תשלום של בגדים מיד שניי -אגד בגד  )ד

חלוקה נייד אשר תרמה את האוטובוס המשמש כמרכז , אגד' מבוצע בשותפות עם חב
מוסדות אשפוז , נפשאנו מתמקדים בבתי חולים לחולי .  ונהוג בידיהם של גמלאי אגד

  .וכמובן בשכונות מצוקה, מוסדות חסות הנוער, לנכים
 

נזקקים המצויים במצוקה קשה  לענות על צרכים בסיסיים של  נועד- כרטיס לשובע  )ה
כרטיס לשובע דומה בצורתו    .תוך שמירה על כבודם ,את מזונם ולהבטיח, במיוחד

 ,ככל יתר הלקוחות, רכושל  מאפשר למחזיק בוו, להחיצונית לכרטיס אשראי רגי
סכום חודשי  ב) ללא אלכוהול וסיגריות (מוצרי מזון, הסמוך באזור מגוריובסופרמרקט 

.  ללא יכולת העברה מחודש לחודש,)ח לחודש"ש 250 -בדרך כלל (,הנקבע על ידנו, קבוע
המבקשים לסייע ,  שרות של העמותה לבעלי היכולתמהווה" כרטיס לשובע"פרויקט 

ואשר זכאותם , ביעילות ובצנעה למשפחות וליחידים השרויים במצוקה קשה במיוחד
   . כמתחייב משליחותנו כנאמנים עבור התורמים,לסיוע נבדקה ואושרה על ידנו

  
וקדמות ועד שעות הלילה משעות הבוקר המ ניידות אסיף העיר 7הפעלת  -אסיף העיר  )ו

קר והניידות  שלנו נהוגות בשעות הב. מביאות עודפי מזון ממיטב התוצרתה, המאוחרות
על -י מתנדבים מגמלאי אל"צ והלילה ע"ובשעות אחה, י עובדי העמותה"ע

משרד רואי , מתנדבים של כלל פיננסים/עובדים, מתנדבים של בנק הפועלים/ועובדים
, הניידות אוספות עודפי מזון ממחנות צבא.  מתנדבים נוספים וכן עשרותהחשבון קסלמן

  . 'אולמות אירועים וכו, מסיבות, מסעדות
 

פועל בשותפות , עי סמיםשיקום של אסירים משוחררים נפג ו הוסטל לגמילה-הוסטל גגון  )ז
תוכנית .  דיירים15- משתתפים כ, הנמשך שנה, בכל מחזור. עם הרשות לשיקום האסיר

וזאת באמצעות שילוב של  ,ססת על  שינוי אמיתי ומן היסוד של דפוסי חייםההוסטל מבו
, שיחות פרטניות, הכשרה מקצועית לקראת עבודה כדרך חיים, חיים בקומונה:  כל אלה

, )נרקומנים אנונימיים (N.Aהשתתפות בקבוצות התמיכה של  , שיחות ופעולות צוות
  .גרים של ההוסטלהשתתפות תדירה בחוג הבובדיקות שתן תכופות ו

  ).במסגרת תרומה מיועדת(התקיימה פעילות קיץ לאסירות משוחררות וילדיהן , כמו כן
  

  :פעולות נוספות
  
  :מתן סעד וסיוע לנזקקים מקרב פליטי דארפור וילדיהם  .1

  .ניקיון מקלטים עבור הפליטים ואספקת מזון ומזרונים  
  ).ורםלהפוגה מהמתיחות ששררה באז(אירוח ילדי שדרות   .2
  .נזקקים גיוס מתנדבים לביצוע פעילות התנדבותית עבור –" גמדים"פרויקט   .3
  

 המבוקר ליום ח הכספי" בהתאם למופיע בדו י העמותה לביצוע הפעולות"הסכום שהוצא ע
31.12.2008:  

      ₪ 1,258,495    פרויקט אסיף העיר+מסעדות  לנזקקים   )א
        ₪ 7,702,680        בתי הנוער קדימה  )ב
   ₪ 993,403     + הוסטל גגון + מעונות גגון לדרי הרחוב  )ג

   מרכז רב שירותים לנזקקים–לנוב 'פרויקט צ  
  פעילות קיץ לאסירות משוחררות וילדיהן+   

   ₪ 117,660           אגד בגד  )ד
   ₪ 675,297          "לשובע"כרטיס   )ה
  
  :פעולות נוספות  *
   ₪ 141,606    מזרונים וניקיון מקלטים, אספקת מזון  .1

  לפליטי דארפור וילדיהם
   ₪ 39,495        אירוח ילדי שדרות  .2
   ₪ 17,207        "גמדים"פרויקט   .3
  
  
  
  



 

 )"א"נספח  –ב תרשים "רצ( :8200 בשנת רגוני של העמותההמבנה הא 
  

  :חברי הוועד

   תאריך מינוי אחרון  זהותמספר    הועדשם חבר

  16.4.08  000552950  עד חריש-גיל

  16.4.08  008517062  יוסי אביגדורי

  
  :קורתיחברי ועדת ב

  תאריך מינוי אחרון  זהותמספר   שם חבר

 16.4.08  007837297  יורם רוזנבאום

 16.4.08  059096057  יואב נרקיס
  

  :) מורשי חתימה2 (מורשי חתימה

  הערות  תפקיד  זהותמספר   שם  מורשה החתימה

    ר וחבר הועד המנהל"יו  000552950  עד חריש-גיל

    חבר ועד מנהל  008517062  אביגדורייוסי 
  

 4.9.07שימשה כמורשית חתימה מיום , מנהלת החשבונות בעמותה, 025375932. ז.ת, איילת חפץ
  . אך מעולם לא חתמה על שיק כלשהו, עד חריש-יחד עם גיל, 25.8.08יום ועד ל

במקום איילת משמש כמורשה החתימה , חבר הועד המנהל,  ואילך יוסי אביגדורי25.8.08מיום 
  .עד חריש-יחד עם גיל, חפץ

 
 נא - למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועדלא מאפשר/תקנון העמותה מאפשר: לתשומת לב

  .מחק את המיותר
  

  :נושאי משרה המועסקים בעמותה
  

 .ז.מספר ת שם ותיאור תפקיד
 055584916 ל תפעול " סמנכ-מוטי זיתון

 025562646   מנהלת רשת קדימה–מורן מזרחי 
 015122617  מנהלת חשבונות- בטי פיפמן 

 008890493  מזכירה -שוש יער גזית 
 033128802  מנהלת פרויקט כרטיס לשובע-שרון זינגר 

 027187269 פקחת מ-אתי דוידסון 
  

  60): 12/2008 -נכון ל (2008קו בעמותה בשנת כמה עובדים הועס
 מתנדבים על בסיס 300 - כ): 12/2008 -ן לנכו (2008בשנת בו בעמותה כמה מתנדבים התנד

  . מתנדבים נוספים על בסיס בלתי קבוע500 -שבועי קבוע ו
  

  :8200 בשנת פירוט תאגידים קשורים 
  

בעלי מניות או שותפים הם ,  או קרוביהםמרבית מחברי העמותהש  -פרטים של תאגיד אחר 
   :)או קרוביהם (בו
  

  58-008388-9: מספרו   )ר"ע(קק  מעון זמני לכל נז- גגון   :שם התאגיד
  

תחת , עבור אותם קהלי יעד, ה זו בשילוב יחד עם עמותת לשובע עמות פעלה2005עד סוף שנת 
- גיל–ר "יו, עד חריש ושרונה חריש- גיל–ועד מנהל ומורשי חתימה (זההוועדת ביקורת הנהלה 

ה של חלק מחברי ובחפיפ, ) יואב נרקיס ויורם רוזנבאום–חברי ועדת ביקורת , עד חריש
לאונורה , יורם רוזנבאום, יואב נרקיס, יוסי אביגדורי, שרונה חריש, עד חריש-גיל(העמותה 

ת גגון ועמות,  כל הפעילות לעמותת לשובעמוזגה, מטעמי ייעול). אביגדורי וראובן ורטהיים
  ).ה אך לא פעילה רשומיאה( מפעילות עצמאית חדלה

  )"ב"נספח ב כ"הרצ, ח החיצוני של העמותה"רו, ח אבנר חממי"בעניין זה ראה מכתב רו(
  



 

   : לנושא משרהנושא משרה בעמותה מכהן בו בתפקיד מקבילש פרטים של תאגיד אחר
  

 מעון זמני לכל -חבר הועד המנהל ומורשה חתימה בעמותת גגון , ר"עד חריש הינו יו-גיל •
עמותת צלחת חמה ו, )580385854ר "ע(ת קדימה בתי נוער עמות,  )580083889ר "ע(נזקק 

 ). 580389575ר "ע(
עבור אותם קהלי , ל בשילוב יחד עם עמותת לשובע"ות הנעמותה  פעלו2005עד סוף שנת 

 מפעילות ל חדלו"ות הנעמותהו,  כל הפעילות לעמותת לשובעמוזגה, מטעמי ייעול. יעד
ב "הרצ, ח החיצוני של העמותה"רו,  חממיח אבנר"בעניין זה ראה מכתב רו (עצמאית

  )."ב"נספח כ
ש "ס תיכון חקלאי ע" בי– המנהל של כפר סילבר דהינו חבר בוועעד חריש - גיל, כמו כן

 )ר"ע(וכן חבר בהנהלת עמותת לקט , 510122765. ר.מ) צ"חל(מ "ר אבא הילל סילבר בע"ד
580473965. 

הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת הכהונה בכל הגופים דלעיל הינה ללא אף טובת 
 .לשובע

 -הינו חבר ועדת ביקורת בעמותת גגון , חבר העמותה וחבר ועדת ביקורת, יורם רוזנבאום •
, 58-038585-4) ר"ע(עמותת קדימה בתי נוער , 58-008388-9) ר"ע(מעון זמני לכל נזקק 
, ילות עמותת לשובעעמותות אשר מוזגו לפע, 58-038957-5) ר"ע(ועמותת צלחת חמה 

  .לעילכאמור וכמפורט 
הכהונה בכל הגופים דלעיל הינה ללא אף טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת 

 .לשובע
 -הינו חבר ועדת ביקורת בעמותת גגון , חבר העמותה וחבר ועדת ביקורת, יואב נרקיס •

, 58-038585-4) ר"ע(ר עמותת קדימה בתי נוע, 58-008388-9) ר"ע(מעון זמני לכל נזקק 
, עמותות אשר מוזגו לפעילות עמותת לשובע, 58-038957-5) ר"ע(ועמותת צלחת חמה 

 .לעילכאמור וכמפורט 
הינו ו, 557312675. פ.ח, ותף באופנת לילך כמנהל ש2008יואב נרקיס כיהן בשנת , כמו כן

ובבית , ) אביבתל, 16רחוב מרכולת : כתובת(חבר בכולל אברכים אור ישראל באר יצחק 
 ).ראשון לציון, 2רחוב נווה דקלים : כתובת(הכנסת אדמונד ספרא 

הכהונה בכל הגופים דלעיל הינה ללא אף טובת הנאה ואין כל ניגוד אינטרסים עם עמותת 
 .לשובע

  
   :תאגיד אחר בעל זיקה לעמותהפרטים של 

  512926833:    מספרו)מאיר פנים(צ "חל, מ"מפעל חיים בע  :שם התאגיד
  

 הבהפעלת המסעד) מ"מפעל חיים בע(עמותת לשובע שותפה עם ארגון מאיר פנים 
  .לנזקקים בעכו

  
 : והיוו חלק מרכזי בפעילותה8200 בשנת  לעמותהשניתנוהשירותים  

  

 חלק מרכזי ת המהווקניות/תיאור כללי של השירות  
  )ללא שם נותן השירות (בפעילות התאגיד

שנתי היקף כספי 
 יתן שנשל השירות

  הקניה/

/ ' אנותן שירות
  ' אספק עיקרי

  
  

  : אגודה תורנית והתנדבות–עמינדב 
בכל הקשור , כספק שירותים משמשת עמותת עמינדב

להדרכה , מיבהפניה ופיקוח של בנות שירות לאו
 46 – 2008נכון לסוף שנת (ברשת בתי הנוער קדימה 

  ).בנות שירות לאומי
סמכו על ידי עמינדב הינה אחד מהארגונים אשר הו

  .משרד החינוך להעסיק בנות שירות לאומי
העמותה משלמת לעמינדב את התעריפים אשר 

  .נקבעים על ידי משרד החינוך

1,161,187 ₪  

  
/ 'נותן שירות ב
  'ספק עיקרי ב

  
  

  :מ" ישראל בע–רבוע כחול 
כרטיס "במסגרת פרויקט רכישת כרטיסים מגנטיים 

צרים הענקתם לנזקקים לרכישת מוו" לשובע
  .במרכולים של רשתות רבוע כחול

587,824 ₪   

  
  



 

  :8200 בשנת שימוש בכספי תרומות 

קופת ח  לת"בשסכום   ח"בתקופת הדו  כספי תרומות ב שימוש שנעשה
לפי דוח כספי  (ח"הדו

  )31.12.2008מבוקר ליום 

אביב-רכישות מזון והוצאות מסעדה בתל  926,414 

 105,844 רכישות מזון והוצאות מסעדה בעכו

 226,237  בכרמיאל"צלחת חמה"רכישות מזון והוצאות מסעדת 

תל אביב, לנוב'הוצאות תכנון מרכז רב שירותים ברחוב צ  150,914 

"אגד בגד"הוצאות הפעלה   117,660 

" כרטיס לשובע"צאות הו  675,297 

 821,491  כולל שיפוץ מעון גגון-נות גגון הוצאות פעילות ואחזקה מעו

)שפירא' שכ (אביב-תלקדימה בית נוער הפעלת   408,734 

 448,973  קדימה רמלההפעלת בית נוער 

רחובותעלת בית נוער קדימה הפ  481,257 

קדימה  יפוהפעלת בית נוער   387,043 

קדימה לילדי עובדים זריםהפעלת בית נוער   363,071 

לצעירים באור יהודה הפעלת בית נוער קדימה   364,386 

בית נוער קדימה אזורהפעלת   302,552 

 519,949  באור יהודהלבוגריםהפעלת בית נוער קדימה 

)כפר שלם (אביב-בתל" חי-תל"הפעלת בית נוער קדימה    345,137 

 406,684 הפעלת בית נוער קדימה אלאמאם ברמלה 

קדימה יבנההפעלת בית נוער   387,934 

תקוה- הפעלת בית נוער קדימה  פתח  436,174 

גת-פעלת בית נוער קדימה קריתה  372,829 

ים-הפעלת בית נוער קדימה בת  477,222 

סבא-הפעלת בית נוער  קדימה כפר  386,046 

 467,815  שמונה-הפעלת בית נוער קדימה  קרית

עילות בחלק מהשנה פ(גני תקווה הפעלת בית נוער קדימה 
)בלבד  

169,440 

 בחלק מהשנה פעילות (בית שאןהפעלת בית נוער קדימה 
 )בלבד

350,254 

 321,780 )פעילות בחלק מהשנה בלבד (חדרההפעלת בית נוער קדימה 

 184,676 שיפוץ דירות למגורי מדריכים בשנת שירות בבתי הנוער

  20,998               וילדיהןאסירות משוחררותל פעילות קיץ
מזרונים וניקיון מקלטים לפליטי דארפור , אספקת מזון

יהםוילד  
141,606 

  39,495        הוצאות לאירוח ילדי שדרות

"קוראים קדימה"הוצאות פרויקט   120,724 

"גמדים"הוצאות לעידוד התנדבות בפרויקט          17,207  

לילדים מוגבלים" עלה"תרומת ילדי בתי הנוער לעמותת          7,500  

  447,199        הוצאות הנהלה וכלליות

 158,655 רכישת רכוש קבוע (ציוד וריהוט)

כ"סה         11,559,197  

 

2008בניכוי פחת לשנת   204,278 

  11,354,919          2008כ שימוש בכספי תרומות בשנת "סה

  



 

 8200 בשנת עלויות גיוס התרומות 
בקשר עם גיוס תרומות ואינה משלמת עמלות עמותת לשובע אינה נושאת בהוצאה כלשהי 

  .בלת תרומותכלשהן בקשר עם ק
  

  8200שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת ,  ללא תמורההעברת כספים ונכסים 
  .בלא תמורה לגורם כלשהו, שלא במסגרת מימוש מטרות העמותה, לא הועברו כספים ונכסים

 
  8200 בשנת במקרקעיןפירוט עסקאות   .8

  .לא בוצעו עסקאות במקרקעין במהלך שנת הדוח
  

 :8200 בשנת עמותה עם צדדים קשוריםעסקאות שביצעה ה .9
  .לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים במהלך שנת הדוח     

  

  :8200 בשנת ידי גורם מוסמך-דרישה לתיקון ליקויים  על .10
  .לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך במהלך שנת הדוח

  

 :8200פירוט אירועים חריגים בשנת   .11
  .גים במהלך שנת הדוחלא אירעו אירועים חרי

  

 :8200 בשנת תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה .12
  
        עכו , כרמיאל, תל אביב  :מסעדות  לנזקקים 3  )א
  ובית נוער , כפר שלם', יפו ג, שפירא' שכ:  בתי נוער4(א "ת  : בתי הנוער קדימה19  )ב

חד א - שני בתי נוער (רמלה, )שפירא'  בשכמהגרי עבודהלילדי 
כפר , קרית גת, רחובות, )לילדים יהודים והשני לילדים ערבים

 בת, והפתח תקו, אזור)  שני בתי נוער(יהודה -אור, יבנה, סבא
     .חדרה וגני תקווה, בית שאן, קרית שמונה, ים

  יפו-תל אביב: הוסטל גגון ו מעונות גגון2  )ג
 בפריסה ארציתאיסוף וחלוקת בגדים יד שנייה , חולוןמחסן ב    :אגד בגד  )ד
 פריסה ארצית    :כרטיס לשובע  )ה

 
 :8200פירוט  עניין מהותי אחר שאירע בשנת    .13

  .לא אירעו אירועים אחרים שהשפיעו באופן מהותי על פעילות העמותה ומצבה הכספי
  

ח " ועד להגשת הדו1.1.09שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך  (עדכונים  .14
 ) :פה הכלליתהמילולי לאישור האסי

  

  'מס
  

  עדכון  סעיף
  

  פירוט העדכון  בעניין

1.  
  

  חדשים" קדימה"הקמת בתי נוער   1
פתח בית  י2009ספטמבר ב

  .ערדבקדימה הנוער 

  הגשת תביעה כנגד העמותה    .2

 מרכז רב –לנוב 'פרויקט צ
  : שירותים לנזקקים

. א.ת-הוגשה תביעה ב
בין , )א"ת-שלום (167570/09

 ,ת לשובעהיתר כנגד עמות
בעניין הקניית זכויות חכירה 

  . בנכס וקיום פעילות בו
מלבד האמור אין כל תביעה 

או /משפטית שהוגשה ו
התנהלה  כנגד עמותת לשובע 

עובדיה ונציגיה מתוקף או /ו
  .תפקידם

  



 

   חברי ועד העמותהחתימת
  
  

את  זאת מאשרים ב,חברי ועד העמותהשני ,  אביגדורייוסיעד חריש ו- גיל, מ"הח, אנו
אשר הוגש לחברי וועדת הביקורת ,  המפורט לעיל2008ח המילולי לשנת "פרטיו של הדו

  .______________ידי האסיפה הכללית ביום- ואושר על___________ ביום 
  
  
  
  
  
  
  

    ___________          _____________  
     יוסי אביגדורי          עד חריש- גיל    

        
        

  
  
  

  ___________:תאריך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


