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תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )פיצוי לקטין שניזוק מעבירה(, 
התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	3א)א(	ו–13	לחוק	המרכז	לגביית	קנסות,	אגרות	והוצאות,	 	
התשנ"ה-11995	)להלן	-	החוק(,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	

תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	-	 �1
"החלטת	בית	המשפט"	-	החלטת	בית	המשפט	בעניין	פיצוי	לניזוק;

"ניזוק"	-	ניזוק	מעבירה	שביום	החלטת	בית	המשפט	היה	קטין;

"פיצוי"	-	כמשמעותו	בסעיף	3א)א(	לחוק;

"פרטי	תיק	הפיצוי"	-	הפרטים	המנויים	בפסקאות	)1(	עד	)5(	בתקנה	3�

משולב[,	 ]נוסח	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 	)2( או	 12)א()1()א(	 בסעיף	 כמשמעותו	 תובע	 	�2
התשמ"ב-21982,	יעביר	לבית	המשפט	את	טופס	פרטי	הניזוק	לפי	טופס	1	שבתוספת,	לא	

יאוחר	מיום	החלטת	בית	המשפט�

הורה	בית	המשפט	לנאשם	לשלם	פיצוי	לניזוק,	יעביר	בית	המשפט	למרכז	לגביית	קנסות,	 	�3
ולא	יאוחר	משלושה	 באמצעות	ממשק	מחשב,	את	הפרטים	שלהלן,	בהקדם	האפשרי	
כאמור הניזוק	 פרטי	 את	 העביר	 שהתובע	 ובלבד	 המשפט	 בית	 החלטת	 מיום	 	ימים	

בתקנה	2:

	העתק	של	החלטת	בית	המשפט; )1(

	פרטי	הנאשם; )2(

	פרטי	הניזוק	ופרטי	אפוטרופסו:	שם	פרטי,	שם	משפחה,	מספר	זהות	או	מספר	דרכון,	 )3(
האם	הוא	תושב	ישראל,	מספרי	טלפון,	כתובת	מגורים,	ולגבי	הקטין	גם	תאריך	לידה	

לועזי;

	פרטים	בדבר	סכום	הפיצוי	שנקבע	והסדר	התשלום; )4(

	סימון	התיק	כתיק	שבו	הניזוק	היה	קטין	ביום	מתן	החלטת	בית	המשפט�	 )5(

	הנאשם	ישלם	את	הפיצוי	למרכז	לגביית	קנסות�	 �4

	קבע	בית	המשפט	בהחלטתו	כי	הנאשם	ישלם	את	הפיצוי	באופן	מיידי,	או	אם	לא	נקב	 �5
בית	המשפט	במועד	לתשלום	הפיצוי,	תוספת	הפיגורים	המיתוספת	לחוב	הפיצוי	תיווסף	

החל	ביום	השביעי	מיום	מתן	החלטת	בית	המשפט�

קיבל	המרכז	את	פרטי	תיק	הפיצוי,	ישלח	בהקדם	האפשרי,	ולא	יאוחר	מעשרה	ימים	 	�6
מיום	קבלת	פרטי	תיק	הפיצוי,	לאפוטרופוס	של	הניזוק,	או	לאדם	אחר	שעליו	הורה	בית	
המשפט	לעניין	זה,	לרבות	אם	בית	המשפט	הורה	לשלם	את	הפיצוי	לניזוק	עצמו,	בקשה	

למסירת	פרטי	חשבון	בנק	לפי	טופס	2	שבתוספת�	

המרכז	ישלם	את	הסכום	כאמור	בסעיף	3א)א(	לחוק	לאחר	קבלת	פרטי	תיק	הפיצוי	ולא	 	�7
יאוחר	מ–60	ימים	מיום	קבלת	מלוא	הנתונים	של	פרטי	חשבון	הבנק	לפי	הטופס	האמור	

בתקנה	6�	

__________
	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	170;	התשע"ב,	עמ'	170� 1

	ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43� 2

הגדרות

פרטי ניזוק

העברת פרטי תיק 
הפיצוי למרכז 
לגביית קנסות

אופן תשלום 
הפיצוי בידי 

הנאשם

מועד לתוספת 
פיגורים בפיצוי 
לתשלום מיידי

מסירת פרטי בנק

מועד תשלום 
הפיצוי
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תוספת
טופס 1
)תקנה	2(

- סודי -
מדינת ישראל

בתי המשפט   

										תאריך�����������������������������

פרטי הניזוק*

  עובד מזכירות לתשומת לבך:

				1�							טופס	זה	מוגש	לא	יאוחר	ממועד	מתן	החלטת	בית	משפט	בעניין	פיצוי	לניזוק�

				חיסיון	המסמך	במערכת	-	יש	לסרוק	את	המסמך	ברמת	חיסיון:	לעיני	השופט	 	�2				

וצוותו	בלבד�

מס'	תיק	בית	משפט:	�����������������������������������������������	)למילוי	על	ידי	מזכירות	בית	המשפט(		

מס'	תיק	פרקליטות/	פ"א	משטרה:	��������������������������������������������������

פרטי ניזוק: 

שם	פרטי:	
�����������������������������������������

שם	משפחה:	
��������������������������������������

מס'	זהות:	
�����������������������������������������

מס'	דרכון:	
���������������������������������������������

מס'	טלפון	בבית:
������������������������������������

מס'	טלפון	בעבודה:
��������������������������������������

מס'	טלפון	נייד:	
����������������������������������������

האם	הניזוק	תושב	ישראל?
	כן						 □

	לא	 □

כתובת	דואר	אלקטרוני	)אם	ידועה(:	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

כתובת	מגורים:	

רחוב:	������������������������������������������������������������������������	מס'	בית:	����������������������������������������������

עיר:	���������������������������������������������	מיקוד:	��������������������������������		ת"ד	������������������������������������				

האם	הניזוק	קטין?

	לא			 □

	כן�			ציין	תאריך	לידה	לועזי:	��������������/������������/����������� □

__________

	טופס	זה	מנוסח	בלשון	זכר	אך	פונה	לנשים	וגברים	כאחד� *
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פרטי האפוטרופוס/המוטב**: 

שם	פרטי:

�����������������������������

שם	משפחה:	

�������������������������������

				מס'	זהות:	

�������������������������������

מס'	דרכון:	

����������������������������������

מס'	טלפון	בבית:

�����������������������������

ממס'	טלפון	בעב
בודה:

�����������������������������

			מס'		טלפון	נייד:	

�������������������������������

האם	האפוטרופוס/המוטב	תושב	ישראל?

	כן			 □

	לא □

כתובת	דואר	אלקטרוני	)אם	ידועה(:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

כתובת	מגורים:	

רחוב:	�������������������������������������������������������������������������������	מס'	בית:	������������������������������������������������

עיר:	����������������������������������������������	מיקוד:	������������������������������������	ת"ד	�����������������������������������������

**	יובהר	-	אין	לציין	שם	של	מוטב	או	אפוטרופוס	שלפי	כתב	האישום	נאשם	בעצמו	בפגיעה	או	בשותפות	לה�	

פרטי התובע/פרקליט המטפל בתיק: 

שם	פרטי:

��������������������������������

שם	משפחה:	

�����������������������������������

מס'	טלפון	בעבודה:	

�������������������������������������������

מס'	טלפון	נייד:	

���������������������������������������

הפרטים	המנויים	לעיל	נכונים	ליום	הגשת	טופס	זה�	אם	ייוודע	לי	על	שינוי	כלשהו	בפרטי	הניזוק,	האפוטרופוס	
או	המוטב,	אודיע	על	כך	לבית	המשפט	במידת	הצורך�	

������������������������������������������������������
																																																																																																																											חתימת	התובע/	פרקליט

						המטפל	בתיק 	 	 	 	 	 	 	 			

טופס 2

)תקנה	6(

פרטי חשבון בנק לצורך העברת כספי פיצוי לניזוק

]למילוי	על	ידי	המרכז[

מס'	מרכז:	���������������������������������

תיק	בית	משפט:	�����������������������

בית	משפט	����������������������������������
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לכב'	גב'/מר	��������������������������������

אדון	/	גברת	נכבד/ה,

בתיק	הנ"ל	פסק	בית	המשפט	פיצוי	לטובת	הקטין	שניזוק	מהעבירה;	כדי	שנוכל	להעביר	אליך	
את	הפיצוי	בהתאם	להוראות	החוק,	עליך:		

למלא	את	כל	הפרטים	בטופס	המצורף	ולחתום	עליו; 	)1(

לצרף	שיק	מבוטל	וצילום	תעודת	הזהות	או	צילום	דרכון	של	המוטב	לביצוע	התשלום;			 	)2(

סניף	הבנק	שבו	מתנהל	 זה	את	 אין	באפשרותך	לצרף	שיק	מבוטל,	החתם	בטופס	 אם	 	)3(
חשבון	המוטב;

מוטב	בחשבון	שהוא	עורך	דין	או	תאגיד	יצרף	אישור	מס	במקור; 	)4(

אפוטרופסו	 או	 העבירה	 נפגע	 של	 כוח	 ייפוי	 גם	 יצרף	 דין	 עורך	 שהוא	 בחשבון	 מוטב	 	)5(
ואישור	מהבנק	שהחשבון	מתנהל	בנאמנות�	

יש	לשלוח	את	הטופס	והפרטים	המבוקשים	בדואר	אל	המרכז	לגביית	קנסות,	אגרות	
והוצאות,	ת"ד	45177,	ירושלים	91451�	

לתשומת	לבך:	המרכז	לגביית	קנסות	ישלם	את	הסכום	כאמור	בסעיף	3א)א(	לחוק	המרכז	
ולא	 הפיצוי	 תיק	 פרטי	 קבלת	 לאחר	 התשנ"ה-1995,	 והוצאות,	 אגרות	 קנסות,	 לגביית	

יאוחר	מ–60	ימים	מיום	קבלת	מלוא	הנתונים	המפורטים	בטופס	זה�	

פרטי	הזכאי	לפיצוי	)המוטב	לביצוע	תשלום(:

שם	פרטי:	�������������������������	שם	משפחה:	������������������������������

מס'	זהות	/	עוסק	מורשה:	����������������������������������������������������		

כתובת:	רחוב		������������������������������������	מס'	בית	ודירה	�����������������������������������

עיר/יישוב	��������������������������		מיקוד	����������������������������		ת"ד	����������������������������

מס'	טלפון:	�������������������������������		נייד:	������������������������������			פקס'	)אם	יש(:	��������������������������������

דוא"ל	)אם	יש(:	�������������������������������������������������������������@������������������������������������������������������������������

������������������������������������								 				������������������������������������											 ��������������������������������������													 	
																																	תאריך	 																													חתימה 																						שם	מלא 	

פרטי חשבון בנק ואישור הבנק: ]ימולא	על	ידי	הבנק	רק	אם	לא	מצורף	שיק	מבוטל	לטופס[

מס'	חשבון	הבנק:��	����������������������������������

שם	הבנק	וכתובתו:	������������������������������������������������		מס'	סניף:	��������������������

סמל	בנק:	�������������������������������������������

	□  כן											□		לא החשבון	הוא	חשבון	נאמנות:	

אישור הבנק:	]נדרש	רק	אם	לא	מצורף	שיק	לטופס[

אנו	הח"מ	מאשרים	בזה	כי	פרטיו	וחתימתו	של	החתום	לעיל	כוללים	את	פרטי	חשבון	הבנק	
הנכונים	ותואמים	זה	לזה�

����������������������������������������������							����������������������������������										�������������������������������������						��������������������������������		
																שם	מורשה																חתימה	וחותמת	הבנק 													שם	הבנק	והסניף 										תאריך
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יודגש: אם	חל	שינוי	בפרטי	חשבונך	או	בפרטיך	האישיים	האחרים	אתה	מחויב	להודיע	על	
יביא	לתשלום	על	 כך	במכתב	רשום	למרכז	לגביית	קנסות,	אגרות	והוצאות�	העדר	הודעה	

בסיס	נתונים	ראשונים	ויפטור	את	המרכז	מכל	אחריות	ביחס	להעברה	זו�	

אין	במילוי	טופס	זה	בבחינת	הצהרה	או	התחייבות	כלשהי		של	המרכז	לגביית	קנסות	לתשלום�	
התשלום	יבוצע	על	פי	דין	ובהתאם	לנוהלי	המרכז	לגביית	קנסות	בלבד�

יש	להמציא	טופס	זה	בהקדם	למרכז	לגביית	קנסות,	אגרות	והוצאות,	ת"ד	45177,	ירושלים	
	�91451

טלפון	לבירורים	במרכז	לגביית	קנסות:	03-6104960�

ד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-4491(

שר	המשפטים 	 	 	

 תקנות הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( )תנאי החזקת קטין
במעצר או במאסר(, התשע"ג-2012 

טיפול(,	 ודרכי	 ענישה	 )שפיטה,	 הנוער	 לחוק	 ו–34ג	 13ב	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התשל"א-11971	)להלן	-	החוק(,	לאחר	התייעצות	עם	שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים,	עם	

שר	החינוך	ועם	שר	המשפטים,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

החלטה	בדבר	קביעת	התא	שיוחזק	בו	קטין	הנתון	במאסר	תינתן,	ככל	האפשר,	בהתחשב	 	�1
בשלומו	של	הקטין,	וכן	בין	השאר,	בהתחשב	בהפרש	הגיל	בין	הקטינים,	סוג	העבירות	
שהם	חשודים	בביצוען	או	הורשעו	בשלהן,	עברם	הפלילי,	מעצרים	ומאסרים	קודמים	

שלהם	והחשש	למעשי	אלימות	או	התעללות	ביניהם�	

תפריט	התזונה	של	קטין	המוחזק	במעצר	או	במאסר	יותאם		בכמותו,	באיכותו	ובתדירותו,	 	�2
לצרכיו	של	קטין�

סוהר	בבית	סוהר	או	באגף	שמוחזקים	בו	קטינים	במעצר	או	במאסר	יקבל	הכשרה	לעניין	 	�3
מילוי	תפקידו	ולהוראות	הקבועות	בחוק	ובתקנות	שלפיו�	

לקטין	יינתנו	שירותי	רפואה,	פסיכיאטריה	ובריאות	הנפש,	לפי	הצורך� 	�4

קטין	עצור	או	קטין	אסיר	המוחזק	במשמורת	שירות	בתי	הסוהר	זכאי	לריאיון	בידי	עובד	 	�5
סוציאלי	לצורך	היכרות	עמו	ובחינת	צרכיו	במעצר	או	במאסר,	אם	הוא	אסיר	-	סמוך	
בתי	 שירות	 בנוהלי	 שייקבע	 כפי	 הצורך,	 לפי	 לזמן	 ומזמן	 הסוהר	 לבית	 כניסתו	 לאחר	
הסוהר,	ואם	הוא	עצור	-	בתוך	24	שעות	ממועד	קליטתו	בשירות	בתי	הסוהר;	התקבל	
לריאיון	 זכאי	 יהיה	 בחג,	 או	 בשבת	 הסוהר	 בתי	 שירות	 למשמורת	 כאמור	 עצור	 קטין	

כאמור	בהקדם	האפשרי	לאחר	תום	השבת	או	החג�

	קטין,	המוחזק	במאסר	או	במעצר	לאחר	שהוגש	נגדו	כתב	אישום	ישולב	בתכניות	 )א( 	�6
חינוך	ובתכניות	פנאי,	בכפוף	להוראות	תקנות	אלה�

	עבודת	קטין	תהיה	מותאמת	לגילו	ומתוך	ראייה,	ככל	האפשר,	של	שיקומו�	 )ב(

	קטין	במאסר	אשר	ישתתף	בתכנית	חינוכית,	לא	יהיה	חייב	בעבודה� )ג(

קביעת התא 
שיוחזק בו קטין 

במאסר

תזונה

הכשרת סוהר

טיפול רפואי 
בקטינים

ריאיון בידי עובד 
סוציאלי

מסגרת פעילות

__________
	ס"ח	התשל"א,	עמ'	134� 1
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חינוך	 גורמי	 וביניהם	 הסוהר,	 בתי	 בשירות	 פנימיים	 מגורמים	 המורכבת	 	ועדה	 )א( 	�7
וטיפול	)להלן	-	הוועדה(,	תמליץ	לפני	מפקד	בית	הסוהר	או	המעצר,	לפי	העניין,	על	
שיבוצו	של	קטין,	לתכניות	כאמור	בתקנה	6)א(	המותאמות	לצרכיו	הטיפוליים,	נתוניו,	
כישוריו	ויכולותיו	ולמידת	שיתוף	הפעולה	מצדו,	בהתבסס	על	חוות	הדעת	המקצועיות	

בעניינו	ובכפוף	למגבלות	בית	המעצר	או	בית	הסוהר�	

	הוועדה	תבחן	מזמן	לזמן	את	יעילות	התכניות	והתאמתן	לקטין	בדרך	ובפרקי	הזמן	 )ב(
שייקבעו	בנוהלי	שירות	בתי	הסוהר�

	שילובם	של	קטינים	בתכנית	חינוכית	ייעשה	כמפורט	להלן: �8
	תוכן	תכניות	הלימודים,	סדריהן	ואופן	הלימוד,	ייקבעו	על	ידי	משרד	החינוך,	לפי	 )1(
הוראות	חוק	לימוד	חובה,	התש"ט-21949,	ובשים	לב	לכך	שמדובר	בתכניות	שייושמו	

בבית	סוהר,	ויהיו	נתונים	לאחריותו	הפדגוגית	של	משרד	החינוך;

	שירות	בתי	הסוהר	יספק	תשתית	פיזית	ראויה	וסבירה	לביצוע	הלימודים,	לרבות	 )2(
וסבירה	 ראויה	 פדגוגית	 תשתית	 יספק	 החינוך	 משרד	 עזר;	 ובציוד	 ברהיטים	 במבנה,	

לקיום	הלימודים,	לרבות	במורים,	בתכניות	לימודים,	בספרים	ובחוברות;

	מפקד	בית	הסוהר	או	מפקד	האגף	שמוחזקים	בו	קטינים	במאסר	או	במעצר,	יקבע	 )3(
את	סדר	היום	בבית	הסוהר	או	באגף	בשים	לב	לתכניות	החינוכיות�	

לכך,	 הסמיכו	 שהוא	 מי	 או	 הסוהר	 בתי	 נציב	 בידי	 ייקבעו	 לקטינים,	 פנאי	 תכניות	 	�9
בהתייעצות	עם	גורמי	חינוך	וטיפול	בשירות	בתי	הסוהר;	תכניות	כאמור	יכללו	פעילויות	

ספורט	שונות	בבית	הסוהר	או	באגף	שמוחזקים	בו	קטינים	במאסר	או	במעצר�	

	מפקד	בית	המעצר	או	בית	הסוהר,	לפי	העניין,	או	סגנו,	רשאי	להחליט	כי	קטין	לא	 )א( 	�10
ישולב	בתכנית	חינוכית,	בתכנית	פנאי	או	בעבודה,	משיקולים	של	חשש	לשלומו	של	אדם,	
ביטחון	בית	הסוהר	או	בית	המעצר	או	בריאות	הקטין,	ביטחונו	ושלומו;	החלטה	כאמור	

תיבחן	מחדש	מזמן	לזמן	בדרך	ובפרקי	הזמן	שייקבעו	בנוהלי	שירות	בתי	הסוהר�

להביע	 הזדמנות	 לקטין	 תינתן	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 החלטה	 תתקבל	 	בטרם	 )ב(
עמדה	כאמור	בסעיף	1ב	לחוק�

תכנית	 לקטין	 תיבנה	 בהפרדה,	 קטין	 נמצא	 או	 )א(	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 	הוחלט	 )ג(
אישית	אשר	יש	בה	כדי	להפיג	את	החשש	האמור,	בשים	לב	למגבלות	האמורות�	

	צוות	בית	הסוהר	או	בית	המעצר	ידווח	להורי	הקטין	על	מצבו	של	הקטין	בבית	 )א( 	�11
הסוהר	או	בבית	המעצר,	לפי	שיקול	דעתו	וככל	הנדרש	לטובת	הקטין�

)ג(,		 משנה	 בתקנת	 כמפורט	 בנסיבות	 ולמעט	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
תימסר	הודעה	להורי	הקטין	בהתקיים	אחת	מאלה:

	הקטין	ביצע	ניסיונות	להתאבד; )1(

	הקטין	הוצרך	לקבל	טיפול	פסיכיאטרי; )2(

	הקטין	אושפז	בבית	חולים; )3(

	הקטין	נשלח	לעונש	בידוד� )4(

	מפקד	בית	המעצר	או	מפקד	בית	הסוהר,	לפי	העניין,	או	מי	שהסמיך	לכך,	רשאי	 )ג(
הודעה	 כי	 סבר	 אם	 )ב(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 להורה	 הודעה	 תימסר	 לא	 כי	 להורות	
ניתן	 לא	 אם	 או	 הקטין,	 של	 הנפשי	 או	 הגופני	 בשלומו	 לפגיעה	 לגרום	 עלולה	 כאמור	

לאתר	מי	מהוריו	במאמץ	סביר,	בנסיבות	העניין�

ועדה לשילוב 
קטין בתכניות 

העשרה

שילוב קטינים 
בתכניות חינוך

שילוב קטינים 
בתכניות פנאי

סייג לשילוב 
בתכניות חינוך, 

פנאי ועבודה

דיווח להורי 
הקטין

__________
	ס"ח	התש"ט,	עמ'	287� 2
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בבוא	קצין	שיפוט	כמשמעו	בסעיף	57	לפקודת	בתי	הסוהר	]נוסח	חדש[,	התשל"ב-31971	 	�12
)להלן	-	הפקודה(,	לדון	אסיר	שהוא	קטין	ולהטיל	עליו	עונשים	לפי	סימן	ח'	לפקודה,	

יתחשב	בגילו	ובמידת	בגרותו	של	הקטין,	תוך	מתן	משקל	ראוי	לשיקולים	של	שיקומו�

	תא	הבידוד	שיוחזק	בו	קטין	במאסר	או	במעצר	יהיה	בתוך	האגף	שבו	מוחזקים	 )א( 	�13
שאר	האסירים	או	העצורים	באופן	שיאפשר	קשר	עין	של	הקטין	שבבידוד	עם	צוות	אגף	

בית	הסוהר�	

במעצר	 או	 במאסר	 קטין	 של	 מצבו	 אחר	 יעקבו	 הסוהר	 בית	 של	 הטיפול	 	גורמי	 )ב(
המוחזק	בבידוד,	לפי	הצורך�

אמצעי	ריסון	כלפי	קטין	במאסר	או	במעצר	לפי	תקנה	22	לתקנות	בתי	הסוהר,	התשל"ח- 	�14
41978,	או	לפי	תקנה	18	לתקנות	סדר	הדין	הפלילי	)סמכויות	אכיפה	-	מעצרים(	)תנאי	
החזקה	במעצר(,	התשנ"ז-51997	)להלן	-	תקנות	תנאי	החזקה	במעצר(,	יינקטו	בהתחשב	

בכך	שהמדובר	באסיר	קטין�

	נציב	בתי	הסוהר	ימנה	אדם	מטעמו	לעריכת	ביקורות	עתיות,	לבדיקת	קיום	הוראות	 )א( 	�15
החוק	ותקנות	אלה	לעניין	תנאי	החזקתם	של	קטינים	במקום	המעצר	והמאסר�

	ריכוז	דוחות	הביקורת	כאמור,	יוגשו	לשר	לביטחון	הפנים	אחת	לשנה�	 )ב(

תקנות	תנאי	החזקה	במעצר,	ותקנות	בתי	הסוהר	)תנאי	מאסר(,	התש"ע-62010,	יחולו	על	 	�16
קטינים	במעצר	או	מאסר,	לפי	העניין	ובשינויים	כאמור	בתקנות	אלה�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן� �17
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