
 כתב  התחייבות  למניעת  ניגוד  עניינים  וכתב הצהרה  - גילוי  נאות   (מסמך  מובנה 
בנסח קק" ל) 

   
 

    
    
     
     

   
     

     
 

הצפויות במסגרת המיז ם.  של כלל ההכנסות והוצאות מפורטים א .  רכיבים
 

 

 

סוג הישות משפטית להתקשרויות עם  קק"ל   לפי אפיון מסמכים
במיזמים משותפים    

יהיה המספר שיופיע ברשם   הנ"ל של הגוף הזיהוי (הערה- מספר משרד ממשלתי 
בחוק- רשות המיסים )    ישויות ללא רשם

.1 

וד א"עו \ןובשח רואה ימתתחו בחותמת שרומא פורטמ יכמותו פיסדן כומא .2 
 :םים הבאינותנה תל אלוכי שרא ש,ף המבקוהג לש המיחתה שיורמ

.םזמיה תגרבמס ותפויצה תווצאהו תסונל ההכלל כש םורטיפמ םייברכ  .א
."ב)כיוו םפיתתשפר ממס ות,לוייעפ גון מסות (כמויירוט כפ  .ב

.ה כסףוושות בצאהו ןביל סףות בכאוצה ןבי הנחבוא תסוחהתיי  .ג
לר בכש" אתוילללה וכהנת הוצאו"ה יבכלר י)טנולורש לד (ככפרנ יףעס  .ד

 .ןאומדהמ 10% לע להעלא י המקר
.םנשיו דהיבמ םיפסונ םיביציקת תוורקיון מצ  .ה
סחנב הנובמ מךסמ( ותףשם מזימל שהבק שייגמל יותובייחתצהרה והה כתב .3 
 )לקק"

ישויות   ברשם המספר  שיופיע הגוף הנ"ל  יהיה רשות מקומית (מספר  הזיהוי של
ללא רשם בחוק- רשות המיסים)   

 כתב  התחייבות  למניעת  ניגוד  עניינים  וכתב הצהרה  - גילוי  נאות  (מסמך  מובנה   .1
בנסח קק" ל) 

רואה  חשבו ן\ עו"ד או   .2  אומדן כספי וכמותי מפורט מאושר בחותמת וחתימת
הנתונים הבאי ם:  של הגוף המבקש, אשר יכלול את מורשי החתימה

ב .  פירוט כמויות (כגון מס  פעילויות, מספר משתתפים וכיו "ב).
הוצאות בכסף לבין  הוצאות בשוו ה כסף. ג .  התייחסות ואבחנה בין

שרלוונטי) לרכיב  "הוצאות הנהלה וכלליות" אשר בכל   ד .  סעיף  נפרד (ככל
מקרה  לא יעלה על  10% מהאומד ן. 

ה .  ציון מקורות תקציביים נוספים במידה  וישנ ם.
חוק  עסקאות גופים ציבוריים   .3  אישור על  ניהול פנקסי חשבונות  ורשומות  לפי

(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו  – 1976 (או  פטור  
עדכנ י.   מלנהל ם)

 כתב  הצהרה  והתחייבויות למגישי בקשה למיזם  משותף  (מסמך מובנה בנסח  .4
קק" ל) 



עמותה  (מספר  הזיהוי- מספר  עמותה  רשומה = ע.ר ) 

            
   

      
            

       
            

          
           
          
           
            

      
        

            
           

  
          

  
           

      
           

  

  

  

  

חברה  לתועלת  הציבור   (מספר  הזיהוי- מספר  חברה  לתועלת  הציבו ר= ח.פ ) 

             
  

   
              

      
             

               
    

            
          

           
          
           
            

      
         

( הרהצה בתכו םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתה בתכ ךמסמ תואנ יוליג- .1 
 )ל"קק חסנב הנבומ
התומע לש המושירל הדועת .2 
רבודמו הדימב םיכמסמ תשגה לע רושיא ואףקותב ןיקת לוהינ רושיא .3 
 .התוליעפ םוימ םייתנש ורבע םרטש התומעב
וא ד"וע \ןובשח האור תמיתחו תמתוחב רשואמ טרופמ יתומכו יפסכ ןדמוא .4 
 :םיאבה םינותנה תא לולכי רשא ,שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ
 .םזימה תרגסמב תויופצה תואצוהו תוסנכהה ללכ לש םיטרופמ םיביכר .א
 .)ב"ויכו םיפתתשמ רפסמ ,תויוליעפ סמ ןוגכ( תויומכ טוריפ .ב
 .ףסכ הוושב תואצוה ןיבל ףסכב תואצוה ןיב הנחבאו תוסחייתה .ג
 לכב רשא "תויללכו הלהנה תואצוה" ביכרל )יטנוולרש לככ( דרפנ ףיעס .ד

 .ןדמואהמ 10% לע הלעי אל הרקמ
 .םנשיו הדימב םיפסונ םייביצקת תורוקמ ןויצ .ה
םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא .5 
 רוטפ וא(– 1976 ו"לשתה )סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא(

 .ינכדע )םלהנלמ
הנבומ ךמסמ( ףתושמ םזימל השקב ישיגמל תויובייחתהו הרהצה בתכ .6 
 )ל"קק חסנב
תמיתחו תמתוחב רשואמ שקבמה ףוגב הובגה רכשה לבקמ תשמח ךמסמ .7 
 .שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ
 8. .שקבמה ףוגה ידיב םנשיש םירקובמ םינורחא םייתנש םייפסכ תוחוד

הנבומ ךמסמ( תואנ יוליג- הרהצה בתכו םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתה בתכ .1 
 )ל"קק חסנב
תודגאתה תדועת .2 

הרבחב רבודמו הדימב םיכמסמ תשגה לע רושיא וא ףקותב ןיקת לוהינ רושיא .3 
 .התוליעפ םוימ םייתנש ורבע םרטש
םולשתל םיליעפ תובוח הרבחל ןיא יכ ןויצ ובו םידיגאתה תושרמ הרבח חסנ .4 

 הארתה תלעב וא קוח תרפמ הניא הרבחה יכ םג הלוע םג ונממו תיתנש הרגא
 .רומאכ םושיר ינפל

וא ד"וע \ןובשח האור תמיתחו תמתוחב רשואמ טרופמ יתומכו יפסכ ןדמוא .5 
:םיאבה םינותנה תא לולכי רשא  ,שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ

.םזימה תרגסמב תויופצה תואצוהו תוסנכהה ללכ לש םיטרופמ םיביכר  .א
.)ב"ויכו םיפתתשמ רפסמ ,תויוליעפ סמ ןוגכ( תויומכ טוריפ  .ב

.ףסכ הוושב תואצוה ןיבל ףסכב תואצוה ןיב הנחבאו תוסחייתה  .ג
לכב רשא "תויללכו הלהנה תואצוה" ביכרל )יטנוולרש לככ( דרפנ ףיעס  .ד
 .ןדמואהמ 10% לע הלעי אל הרקמ
.םנשיו הדימב םיפסונ םייביצקת תורוקמ ןויצ  .ה



            
           

   
           

 
           

     
          

  
  
  

  

אגודה  שיתופית  (מספר  הזיהוי  הינו  מספר  אגודה  שיתופי ת)  

 2. הודעה/תעודה   על  רישום  אגודה  שיתופית   

 

 

 
 

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

ה .  ציון  מקורות  תקציביים  נוספים  במידה  וישנם .   

םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא .6 
רוטפ וא( 1976 – ו"לשתה )סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ  תפיכא(

 .ינכדע )םלהנלמ
חסנב הנבומ ךמסמ( ףתושמ םזימל השקב ישיגמל תויובייחתהו הרהצה בתכ .7 
 )ל"קק
תמיתחו תמתוחב רשואמ שקבמה ףוגב הובגה רכשה לבקמ תשמח ךמסמ .8 
 .שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ
 9. .שקבמה ףוגה ידיב םנשיש םירקובמ םינורחא םייתנש םייפסכ תוחוד

 כתב  התחייבות  למניעת  ניגוד  עניינים  וכתב  הצהרה  - גילוי  נאות  (מסמך  מובנה   .1
בנסח  קק"ל )   

 אישור  על  ניהול  פנקסי  חשבונות  ורשומות  לפי  חוק  עסקאות  גופים  ציבוריים   .3
(אכיפת  ניהול  חשבונות  ותשלום  חובות  מ ס) התשל"ו  –  1976 (או  פטור  

מלנהל ם) עדכני    
אישור  ניהול  תקין  בתוקף  או  אישור  על  עמידה  בהוראות  הדיוו ח. הסבר  על   .4

האישור  המבוקש  נמצאה  בלינק  המצורף  -  
https://www.gov.il/he/service/proper_management_approval_cooperatives 
 5. אומדן  כספי  וכמותי  מפורט  מאושר  בחותמת  וחתימת  רואה  חשבו ן\ עו"ד  או  

מורשי  החתימה  של  הגוף  המבק ש, אשר  יכלול  את  הנתונים  הבאי ם: 
 א.  רכיבים  מפורטים  של  כלל  ההכנסות  והוצאות  הצפויות  במסגרת  המיז ם.

 ב.  פירוט  כמויות  (כגון  מס  פעילויו ת, מספר  משתתפים  וכיו"ב ).
ג .  התייחסות  ואבחנה  בין  הוצאות  בכסף  לבין  הוצאות  בשווה  כס ף.

ד .  סעיף  נפרד  (ככל  שרלוונטי ) לרכיב  "הוצאות  הנהלה  וכלליות " אשר  בכל  
מקרה  לא  יעלה  על   10% מהאומד ן. 

 6. כתב  הצהרה  והתחייבויות  למגישי  בקשה  למיזם  משותף  (מסמך  מובנה  בנסח  
קק" ל) 

https://www.gov.il/he/service/proper_management_approval_cooperatives


             
  

    
              
            

          
           
          
           
            

      
            

            
           

    
           

 
           

     
          

  
  

חברה  (מספר  הזיהוי  הינו  המספר  שמופיע  ברשות  התאגידים = ח.פ )  

 

 
 

 
ד .  האומדן  לא  יכלול  סעיף  "הוצאות  הנהלה  וכלליות " אשר  לא  יוכר  כחלק  מהוצאות  

המיזם .  
 ה .  הצהרה  של  היוזם  בדבר  אי  העמסת  הוצאות  הנהלה  וכלליות  במסגרת  האומדן . 

    ו .  ציון  מקורות  תקציביים  נוספים  במידה  וישנם . 

תאגיד  שהוקם  בחו ק. מספר  הזיהוי  של  הגוף  הנ"ל  יהיה  המספר  שיופיע  ברשם  
ישויות  ללא  רשם  בחוק- רשות  המיסים  

הנבומ ךמסמ( תואנ יוליג- הרהצה בתכו םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתה בתכ .1 
 )ל"קק חסנב
 2. .ר"כלמ תדועת
 3. .תוסחה שקבמ ףוגה לש ותלועפ וא ותמקה יכרד ,ודועי ועבקנ ותרגסמב קוחה

וא ד"וע \ןובשח האור תמיתחו תמתוחב רשואמ טרופמ יתומכו יפסכ ןדמוא .4 
:םיאבה םינותנה תא לולכי רשא  ,שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ

.םזימה תרגסמב תויופצה תואצוהו תוסנכהה ללכ לש םיטרופמ םיביכר  .א
.)ב"ויכו םיפתתשמ רפסמ ,תויוליעפ סמ ןוגכ( תויומכ טוריפ  .ב
.ףסכ הוושב תואצוה ןיבל ףסכב תואצוה ןיב הנחבאו תוסחייתה  .ג
לכב רשא "תויללכו הלהנה תואצוה" ביכרל )יטנוולרש לככ( דרפנ ףיעס  .ד
 .ןדמואהמ 10% לע הלעי אל הרקמ
.םנשיו הדימב םיפסונ םייביצקת תורוקמ ןויצ  .ה

םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא .5 
רוטפ וא(  ו"לשתה )סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( – 1976

 .ינכדע )םלהנלמ
חסנב הנבומ ךמסמ( ףתושמ םזימל השקב ישיגמל תויובייחתהו הרהצה בתכ .6 

 ). ל"קק
תמיתחו תמתוחב רשואמ שקבמה ףוגב הובגה רכשה לבקמ תשמח ךמסמ .7 

 .שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ
 8. .שקבמה ףוגה ידיב םנשיש םירקובמ םינורחא םייתנש םייפסכ תוחוד

 1. כתב  התחייבות  למניעת  ניגוד  עניינים  וכתב  הצהרה  - גילוי  נאות  (מסמך  מובנה  
בנסח  קק"ל ). 

 2. תעודת  התאגדו ת.
3. נסח  חברה  מרשות  התאגידים  ובו  ציון  כי  אין  לחברה  חובות  פעילים  לתשלום  
אגרה  שנתית  וממנו   גם  עולה  גם  כי  החברה  אינה  מפרת  חוק  או  בעלת  התראה  

לפני  רישום  כאמור .  
 4. אומדן  כספי  וכמותי  מפורט  מאושר  בחותמת  וחתימת  רואה  חשבו ן\ עו"ד  או  

מורשי  החתימה  של  הגוף  המבק ש, אשר  יכלול  את  הנתונים  הבאי ם: 
 א.  רכיבים  מפורטים  של  כלל  ההכנסות  והוצאות  הצפויות  במסגרת  המיז ם.

 ב.  פירוט  כמויות  (כגון  מס  פעילויו ת, מספר  משתתפים  וכיו"ב ).
ג .  התייחסות  ואבחנה  בין  הוצאות  בכסף  לבין  הוצאות  בשווה  כס ף.

 אישור  על  ניהול  פנקסי  חשבונות  ורשומות  לפי  חוק  עסקאות  גופים  ציבוריים   .5
(אכיפת  ניהול  חשבונות  ותשלום  חובות  מ ס) התשל"ו  – 1976 (או  פטור  

מלנהל ם) עדכני . 
 כתב  הצהרה  והתחייבויות  למגישי  בקשה  למיזם  משותף  (מסמך  מובנה  בנסח   .6

קק"ל ). 



שותפות  רשומה  (מספר  הזיהוי  הינו  מספר  השותפות  שמופיע  ברשות  התאגידים )  

     

 
 

 

    ה .  ציון  מקורות  תקציביים  נוספים  במידה  וישנם . 

 

           
     

 

 
 

עוסק  מורשה/פטור  (מספר  הזיהוי  הינו  מספר  העוסק  שמופיע  ברשות  המיסי ם)  

            
   

     
            

          
           
          
           
              

  
              
           

            
           

    
          

  

 1. כתב  התחייבות  למניעת  ניגוד  עניינים  וכתב  הצהרה  - גילוי  נאות  (מסמך  מובנה  
בנסח  קק"ל ). 

 .תופתוש לש המושירל הדועת .2
3. נסח  שותפות  מרשות  התאגידים  ובו  ציון  כי  אין  לחברה  חובות  פעילים  לתשלום  
אגרה  שנתית  וממנו   גם  עולה  גם  כי  החברה  אינה  מפרת  חוק  או  בעלת  התראה  

לפני  רישום  כאמור .  
 4. אומדן  כספי  וכמותי  מפורט  מאושר  בחותמת  וחתימת  רואה  חשבו ן\ עו"ד  או  

מורשי  החתימה  של  הגוף  המבק ש, אשר  יכלול  את  הנתונים  הבאי ם: 
 א.  רכיבים  מפורטים  של  כלל  ההכנסות  והוצאות  הצפויות  במסגרת  המיז ם.

 ב.  פירוט  כמויות  (כגון  מס  פעילויו ת, מספר  משתתפים  וכיו"ב ).
ג .  התייחסות  ואבחנה  בין  הוצאות  בכסף  לבין  הוצאות  בשווה  כס ף.

ד .  סעיף  נפרד  (ככל  שרלוונטי ) לרכיב  "הוצאות  הנהלה  וכלליות " אשר  בכל  
מקרה  לא  יעלה  על   10% מהאומד ן. 

 אישור  על  ניהול  פנקסי  חשבונות  ורשומות  לפי  חוק  עסקאות  גופים  ציבוריים   .5
(אכיפת  ניהול  חשבונות  ותשלום  חובות  מ ס) התשל"ו  – 1976 (או  פטור  

מלנהל ם) עדכני .  
כתב  הצהרה  והתחייבויות  למגישי  בקשה  למיזם  משותף  (מסמך  מובנה  בנסח   .6

קק" ל). 
 תמיתחו תמתוחב רשואמ שקבמה ףוגב הובגה רכשה לבקמ תשמח ךמסמ .7

 .שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ
 דוחות  כספיים  שנתיים  אחרונים  מבוקרים  שישנם  בידי  הגוף  המבק ש. .8

ךמסמ( תואנ יוליג - הרהצה בתכו םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתה בתכ .1 
 ). ל"קק חסנב הנבומ
 2. .רוטפ/השרומ קסוע תדועת

וא ד"וע \ןובשח האור תמיתחו תמתוחב רשואמ טרופמ יתומכו יפסכ ןדמוא .3 
:םיאבה םינותנה תא לולכי רשא  ,שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ

.םזימה תרגסמב תויופצה תואצוהו תוסנכהה ללכ לש םיטרופמ םיביכר  .א
.)ב"ויכו םיפתתשמ רפסמ ,תויוליעפ סמ ןוגכ( תויומכ טוריפ  .ב

.ףסכ הוושב תואצוה ןיבל ףסכב תואצוה ןיב הנחבאו תוסחייתה  .ג
תואצוהמ קלחכ רכוי אל רשא "תויללכו הלהנה תואצוה" ףיעס לולכי אל ןדמואה  .ד

 .םזימה
.ןדמואה תרגסמב תויללכו הלהנה תואצוה תסמעה יא רבדב םזויה לש הרהצה  .ה
.םנשיו הדימב םיפסונ םייביצקת תורוקמ ןויצ  .ו

םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא .4 
רוטפ וא(  ו"לשתה )סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( – 1976

 .ינכדע )םלהנלמ
הנבומ ךמסמ( ףתושמ םזימל השקב ישיגמל תויובייחתהו הרהצה בתכ .5 

 ).ל"קק חסנב



             
  

             
           

     
         

             
            

     
            

          
           
          
           
            

      
           

           
            

          
   

           
 

           
     

          

  

  

            

 
 

 

       ה .  ציון מקורות תקציביים נוספים במידה וישנם.   

עמותה/מלכ"ר/חברה  לתועלת  הציבור  זרה  המאוגדת  ו/או  הרשומה  בחוץ  לארץ  
(מספר  רישום  לפי  חוקי  המדינ ה)  

( הרהצה בתכו םיניינע דוגינ תעינמל תובייחתה בתכ הנבומ ךמסמ תואנ יוליג- .1 
 ). ל"קק חסנב
םאתהב רזה דיגאתה םושיר לע דיעמה הרזה הנידמה תויושרמ ימשר ךמסמ .2 
 דיגאתה תמקה רבדב ימוקמ ןיד ךרוע םעטמ הרהצה ,ןיפולחל .ימוקמה קוחל
 .ימוקמה ןידל םאתהב רזה
תורבחה/תותומעה םשרל תוליבקמה ,הרזה הנידמה תויושרמ ימשר רושיא .3 
 .ןיקת לוהינ לע לארשיב תותומעה םשר לש ימשר רושיא וא ןיקת לוהינ לע
 םאתהב ןידכ תוסחה שקבמ תולהנתה רבדב ןיד ךרוע םעטמ הרהצה ,ןיפולחל
 .אצומה ץראב ימוקמה ןידל
וא ד"וע \ןובשח האור תמיתחו תמתוחב רשואמ טרופמ יתומכו יפסכ ןדמוא .4 
 :םיאבה םינותנה תא לולכי רשא ,שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ

 .םזימה תרגסמב תויופצה תואצוהו תוסנכהה ללכ לש םיטרופמ םיביכר .א
 .)ב"ויכו םיפתתשמ רפסמ ,תויוליעפ סמ ןוגכ( תויומכ טוריפ .ב
 .ףסכ הוושב תואצוה ןיבל ףסכב תואצוה ןיב הנחבאו תוסחייתה .ג
 לכב רשא "תויללכו הלהנה תואצוה" ביכרל )יטנוולרש לככ( דרפנ ףיעס .ד

 .ןדמואהמ 10% לע הלעי אל הרקמ
 .םנשיו הדימב םיפסונ םייביצקת תורוקמ ןויצ .ה
םאתהב חווידה תוארוהב הדימע לע הרזה הנידמה תויושרמ ימשר רושיא .5 
 יוכינמ רוטפ לע רושיאו )םלהנלמ רוטפ וא( ןידכ םירפס לוהינ,ימוקמה ןידל
 תומייקתה לע ימוקמ ןובשח האור םעטמ הרהצה ,ןיפולחל .רוקמב סמ
 .ליעל רומאה
חסנב הנבומ ךמסמ( ףתושמ םזימל השקב ישיגמל תויובייחתהו הרהצה בתכ .6 
 ). ל"קק
תמיתחו תמתוחב רשואמ שקבמה ףוגב הובגה רכשה לבקמ תשמח ךמסמ .7 
 .שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ
 8. .שקבמה ףוגה ידיב םנשיש םירקובמ םינורחא םייתנש םייפסכ תוחוד

 ץראל ץוחב המושרה וא/ו תדגואמה הרז תופתוש וא הרבח

 כתב  התחייבות  למניעת  ניגוד  עניינים  וכתב  הצהרה  - גילוי  נאות  (מסמך  מובנה   .1
בנסח  קק"ל ). 

 מסמך   רשמי  מרשויות  המדינה  הזרה  המעיד  על  רישום  התאגיד  הזר  בהתאם   .2
לחוק  המקומ י. לחלופי ן, הצהרה  מטעם  עורך  דין  מקומי  בדבר  הקמת  התאגיד  

הזר  בהתאם  לדין  המקומ י.  
 אומדן  כספי  וכמותי  מפורט  מאושר  בחותמת  וחתימת  רואה  חשבו ן\ עו"ד  או   .3

מורשי  החתימה  של  הגוף  המבק ש, אשר  יכלול  את  הנתונים  הבאי ם: 
 א.  רכיבים  מפורטים  של  כלל  ההכנסות  והוצאות  הצפויות  במסגרת  המיז ם.

 ב.  פירוט  כמויות  (כגון  מס  פעילויו ת, מספר  משתתפים  וכיו"ב ).
ג .  התייחסות  ואבחנה  בין  הוצאות  בכסף  לבין  הוצאות  בשווה  כס ף.

ד .  סעיף  נפרד  (ככל  שרלוונט י) לרכיב  "הוצאות  הנהלה  וכלליות " אשר  בכל  
מקרה  לא  יעלה  על   10% מהאומד ן. 



           
     

 

 

 אישור  רשמי  מרשויות  המדינה  הזרה  על  עמידה  בהוראות  הדיווח  בהתאם   .4
לדין  המקומי, ניהול  ספרים  כדין  (או  פטור  מלנהלם ) ואישור  על  פטור  מניכוי  

מס  במקו ר. לחלופי ן, הצהרה  מטעם  רואה  חשבון  מקומי  על  התקיימות  
האמור  לעי ל.   

 כתב  הצהרה  והתחייבויות  למגישי  בקשה  למיזם  משותף  (מסמך  מובנה  בנסח   .5
קק"ל ). 

 תמיתחו תמתוחב רשואמ שקבמה ףוגב הובגה רכשה לבקמ תשמח ךמסמ .6
 .שקבמה ףוגה לש המיתחה ישרומ

 דוחות  כספיים  שנתיים  אחרונים  מבוקרים  שישנם  בידי  הגוף  המבק ש. .7




