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מפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק עובדים זרים )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, 
התש"ף-2020

תיקוןחוקעובדים
זרים-הוראת

שעה

בתקופהשעדשלושהחודשיםמיוםפרסוםחוקזה,יקראואתחוקעובדיםזרים,הצ
התשנ"א-ה99הה)להלן-החוק(,כאילו-

לאורהנסיבותהייחודיותהמאפיינותהעסקת  כללי 
עובדיםפלסטינים,שברובםהועסקובישראלעל 
בסיסעבודהיומית,הוחרגותנאיהעסקתםבחוקעובדים
זרים,התשנ''א-ה99ה)להלן-החוק(,במובןזה,שמעסיק
עובדפלסטיניפטורמחובתהעמדתמגוריםהולמיםוכיסוי

ביטוחרפואיבישראללעובדצ

סייגזהעוגןבסעיף6ג)א(לחוקשקבע,ביןהשאר,כי
הוראותסעיפיםהדו–ההאינןחלותעלעובדזרשפרקו'
לחוקיישוםההסכםבדבררצועתעזהואזוריריחו)הסדרים
כלכלייםוהוראותשונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ה-994ה
)להלן-חוקהיישום(,חלעליו,כלומרעלעובדשמקום
מגוריוהקבועהואבתחוםהאזורושטחיעזהויריחו,ואינו

רשוםבמרשםהאוכלוסין)ראוסעיף5צלחוקהיישום(צ

)קהיר, ויריחו עזה רצועת בדבר בהסכם כי יצוין
פרוטוקול 994ה(,נקבעבנספחהרביעיהמהווה 4במאי
בדבריחסיםכלכלייםביןממשלתישראללביןהרשות
כי 2א, 7בפסקה )"פרוטוקולפריז"(,בסעיף הפלסטינית
בביטוח מבוטח יהיה בישראל המועסק פלסטיני עובד
הלאומיבישראל,בעבורתאונותעבודהשאירעובישראל,

פשיטתרגלודמילידהצ

כמוכןנקבעבפסקה9במנגנוןשהרשותרשאיתלקבוע
לעובדים הפלסטינית ברשות בריאות שירותי להסדרת
פלסטיניםהמועסקיםבישראלולבנימשפחותיהם,בתמורה
בולבריאות( )להלן- בריאות ביטוח דמי סכומי לניכוי
משכרםשלהעובדיםהפלסטינים,אשריועברובאמצעות
מדינתישראלאלהרשותהפלסטיניתצנכוןלמועדחקיקת
חוקזה,סכוםבולהבריאותהמנוכהמשכרשלהעובד
הפלסטיניתמורתשירותיבריאותברשותהפלסטיניתלו

ולבנימשפחתו,עומדעלסךצ9שקליםחדשיםצ

הלאומי המאמץ ובמסגרת הקורונה משבר בצל
שר הורה בישראל, הקורונה נגיף התפשטות למניעת
הביטחוןעלהטלתסגרעלכללשטחיהרשותהפלסטינית
וכיעובדיםפלסטינים,הנושאיםהיתריעבודהתקפים
בישראל,ילונובישראלבכלתקופתהעסקתם,בכפוףלכך
שהמינהלהאזרחיביהודהושומרוןנתןבהיתריהעבודה
אישורלהלנתםבישראל,וזאתלפרקזמןשלעדחודשיים
אועדלשינויהמצבשחייבנקיטהבצעדזה-המוקדם

מביןהשנייםצ

היתריהעבודההכולליםאישורילינהאלהניתנו
לעובדיםפלסטיניםבענפיםשהוגדרוחיונייםשהם:בניין,
העובד ולינת שהות תקופת בכל וחקלאותצ תעשייה

הרשות לאזור לחזור שיבחר ככל בישראל, הפלסטיני
הפלסטינית,לאיורשהלהיכנסחזרהלישראלעדלסיום
תקופתמשברהקורונהבישראלאועדלהחלטהאחרת

שיחליטשרהביטחון-המוקדםמביןהשנייםצ

בנסיבותהענייןומאחרשלאמתאפשרתחזרתושל
הצורך קם האמורה, בתקופה לאזור הפלסטיני העובד
בהתאמתתנאיהעסקתהעובדיםהפלסטיניםבישראלאל
שארהעובדיםהזרים,עלידיהסדרתתנאילינההולמים
וביטוחרפואישיכסהעלויותמתןטיפולרפואיבתקופת
שהותם,שלאבקשרלתאונתעבודה)המבוטחתבביטוח

הלאומיבישראל(צ

כךשמוצעבתקופתתוקפושלחוקזה,להטילחובהעל
כלמעסיקשלעובדפלסטינילבטחאתהעובדהמועסקעל
ידובביטוחרפואילפיסעיףהדלחוק,הכוללסלשירותים,
כפישנקבעבצועובדיםזרים)סלשירותיבריאותלעובד(,
התשס"א-ה200צבמקביללאמור,יחולומכוחהתיקוןהאמור,
הוראותסעיףהד)ג(לחוקהמאפשרלמעסיקלנכותמשכרו
שלהעובדהזרסכוםשהוציאאושהתחייבלהוציאבפועל
כדמיביטוחרפואיכאמור,בשיעורשלאיעלהעלהשיעור
שנקבעבתקנותעובדיםזרים)שיעורניכוימהשכרבעדדמי

ביטוחרפואי(,התשס"ב-ה200צ

עודמוצעלהטילבתקופתתוקפושלחוקזה,את
החובהעלכלמעסיקשלעובדפלסטיניבענפיהחקלאות
והתעשייהלהעמידלרשותומגוריםהולמיםלפיסעיף
ההלחוק,וכאמורבתקנותעובדיםזרים)איסורהעסקה
הולמים(, )מגורים הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא
התש"ס-2000)להלן-תקנותמגוריםהולמים(בהתאמות
הה)ב( סעיף הוראות יחולו בדומה, להלןצ שיפורט כפי
לחוקהמאפשריםלמעסיקלנכותמשכרושלהעובדהזר
סכוםלהחזרהוצאותשהוציאאושהתחייבבהןבפועל,
למגוריםובעדההוצאותהנלוותלשימושבמגורים)חשמל,
יעלהעלהשיעורשנקבע בשיעורשלא מיםוארנונה(,
בתקנותעובדיםזרים)שיעורניכוייםמהשכרבעדמגורים
הולמים(התש"ס-2000)להלן-תקנותמגוריםהולמים(צ

לצדהאמור,מוצעלהטילבתקופתתוקפושלחוקזה,
חובהעלמעסיקשלעובדפלסטיניבענףהבניין,להבטיח
מגוריםהולמיםכמפורטבתוספתראשונההלחוקזהוכל
שלומם על לשמור המעסיקים להתחייבות בכפוף זאת
ובריאותםשלהעובדיםצלאורההתאמותכאמורבאותה
תוספתזכותהניכויבעדהוצאותהקשורותבהלנתהעובד

כמפורטלעיללאתעמודלמעסיקיםבענףהבנייןצ

ס"חהתשנ"א,עמ'2הה;התשע"ז,עמ'הה0הצ ה

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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בסעיףההלחוק,בסופובא: )ה(

עלאףהאמורבסעיףזה,לגביעובדזרשחוקיישוםההסכםבדבררצועת ")ה(
עזהואזוריריחו)הסדריםכלכלייםוהוראותשונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"א-

994ה2,חלעליו,השוההבישראלכדיןבהיתרשהייהלמטרתעבודההמאפשר
לינהבישראללפיסעיףצב)2(לחוקהאזרחותוהכניסהלישראל)הוראתשעה(,

התשס"ג-צ200צ,יחולואלה:
אםהואמועסקבענףהבנייהלאיחולסעיףקטן)ב(,וכןסעיףצלחוק )ה(
הגנתהשכר,התשי"ח-958ה4,בענייןתשלוםשכרבשווהכסףבעדדיור,

ויראולגביומגוריםהולמיםאםהתקייםהאמורבתוספתראשונהה;
אםהואמועסקבענףהתעשייהאובענףהחקלאות-יראובכלהוראה )2(
לפיסעיףזההמטילהחובהעלהמעסיקלגביקבוצתעובדיםלענייןתנאי

מגוריםהולמים,כאילובמקום"ששה"או"שמונה"נאמר"תשעה"צ";

בסעיףההלחוק,בסופובא: )ה(

עלאףהאמורבסעיףזה,לגביעובדזרשחוקיישוםההסכםבדבררצועת ")ה(
עזהואזוריריחו)הסדריםכלכלייםוהוראותשונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"א-

994ה2,חלעליו,השוההבישראלכדיןבהיתרשהייהלמטרתעבודההמאפשר
לינהבישראללפיסעיףצב)2(לחוקהאזרחותוהכניסהלישראל)הוראתשעה(,

התשס"ג-צ200צ,יחולואלה:
אםהואמועסקבענףהבנייהלאיחולסעיףקטן)ב(,וכןסעיףצלחוק )ה(
הגנתהשכר,התשי"ח-958ה4,בענייןתשלוםשכרבשווהכסףבעדדיור,

ויראולגביומגוריםהולמיםאםהתקייםהאמורבתוספתראשונהה;
אםהואמועסקבענףהתעשייהאובענףהחקלאות-יראובכלהוראה )2(
לפיסעיףזההמטילהחובהעלהמעסיקלגביקבוצתעובדיםלענייןתנאי

מגוריםהולמים,כאילובמקום"ששה"או"שמונה"נאמר"תשעה"צ";

במקבילוכדילהקטיןאתהחשיפהלהדבקה,החליטו
של"קפסולה",שלפיו הגורמיםהמקצועיים,עלמנגנון
שיישארו עובדים, 9 בנות לקבוצות העובדים יחולקו
לרשות חזרתם ועד הקליטה משלב החל קבוע בהרכב
חשיפה אפשרות להקטין נועד זה מנגנון הפלסטיניתצ
להידבקותולהוותמנגנוןבקרהשנועדלעקובאחרמקרי

הידבקותבמקרהשיקרוצ

בנסיבותהעניין,מוצעלתקןבתקנותמגוריםהולמים
כלהוראההמטילהחובהעלהמעסיקלגביקבוצתעובדים
לענייןתנאיםהולמים,כאילובמקום"ששה"או"שמונה"

נאמר"תשעה"צ

לצורךהבטחתקיוםהוראתחוקזה,ובהתחשבכי
מדוברבהחלתההוראהעלהלנתמלואמכסתהעובדים
שמונה הממשלה, החלטת לפי המותרת הפלסטינים
סמכויות פלסטינים,מוצעלתת עובדים כעשרותאלפי
הכלכלה משרד מטעם למפקחים החוק לפי פיקוח
ומשרד הכפר ופיתוח החקלאות משרד והתעשייה,
הבינויוהשיכוןצכלמשרדיקצהמפקחיםאלהלענפים
שבאחריותו,מפקחיםאלהיביאומידעוראיותלגורמים
הנוגעיםלענייןברשותהאוכלוסיןוההגירהאובמשרד
שיפעלו כדי החברתיים והשירותים הרווחה העבודה
בהתאםלסמכויותיהםלפיחוקעובדיםזריםצכךלדוגמה,
העבודה משרד יוכל לחוק בניגוד ניכויים של במקרה
לפעולבהתאםלסמכויותיולפיחוקלהגברתהאכיפה
אי–העמדת ולעניין התשע"ב-הה20, העבודה, דיני של
מגוריםהולמיםתוכלרשותהאוכלוסיןוההגירהלהחליט
עלהטלתקנסמינהליצבמקריםהמתאימים,יוכלורשות
האוכלוסיןוההגירהומשרדהעבודההרווחהוהשירותים
החברתייםלבחוןהעמדהלדיןפליליבשלביצועעבירות
היתר התליית של מינהלי בהליך נקיטה או החוק על
העסקהאושלילתואומתןאזהרהאונקיטהבהליךאזרחי

שלהגשתתביעהצ

משרד של למפקחים המוקנות הפיקוח סמכויות
הכלכלהוהתעשייה,משרדהחקלאותופיתוחהכפרושל
הנוספים(הן המפקחים משרדהבינויוהשיכון)להלן-
בנוסףלסמכויותהפיקוחשניתנותעלפיהחוקלמפקחי
העבודה, משרד ולמפקחי וההגירה האוכלוסין רשות
וכןלסמכויותהמוקנותעלפיהחוקלממונהעלזכויות

עובדיםזריםצ

המפקחיםהנוספיםיפעלובאתריםשבהםמועסקים
ולניםהעובדיםהפלסטיניםשקיבלוהיתרילינהבישראל
בהתאםלמדיניותהאכיפהשלרשותהאוכלוסיןוההגירה
אושלמשרדהעבודהוהרווחהוהשירותיםהחברתיים,
שתגובשבתיאוםביןרשותהאוכלוסיןוההגירה,משרד
העבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםומשרדהחקלאות

ובאישורמשרדהמשפטיםצ
המפקחיםהנוספיםיעסקובפעילותפיקוחצסמכויות
הוענקו ו–6)ג( 6)ב( בסעיפים כאמור הפלילית האכיפה
למפקחיםהנוספיםכדילאפשרלהם,במקרהשבועולה
היכולת את הפיקוח, פעילות אגב עבירה לביצוע חשד
תשתית איסוף לצורך ראשוניות חקירה פעולות לבצע

ראייתיתמרביתצ

רשותהאוכלוסיןוההגירהאומשרדהעבודההרווחה
והשירותיםהחברתייםיטפלבתוצריהפיקוחוהאכיפה,
קריהקנסותהמינהליים,הטלתעיצומיםכספיים,שקילת
התלייתהיתרהעסקהאושלילתווהגשתכתביהאישום

לפיהעניין,בהתאםלמדיניותהאכיפהכאמורצ

פיקוח בפעילות הנוספים המפקחים יתחילו בטרם
ואכיפההםיעברוהדרכהעלההוראותהמשפטיותשאותן
יאכפוועלפרטיהסמכויותהמוקנותלהםבחוקעובדיםזריםצ

לסעיף 1)1( ו–)4(

מוצעלתקןאתחוקעובדיםזריםכךשלגבימעסיקים
עובדיםזריםפלסטיניםשחוקזהחלעליהם,יחולוהתאמות

ס"חהתשנ"א,עמ'66צ 2

ס"חהתשס"ג,עמ'544צ צ

ס"חהתשי"ח,עמ'86צ 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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אחריסעיף6)ז(לחוקבא: )2(

לשםפיקוחעלסעיפיםהדו־ההלחוקאובהתעוררחשדלביצועעבירה ")ח(
לפיסעיף2)ב()צ(או)4(לחוק-

הסמכויותהאמורותבסעיףזהנתונותגםלאחדמאלהויראואותו )ה(
כמפקחכהגדרתובסעיףקטן)א(:

עובדמשרדהחקלאותופיתוחהכפרשהוסמךלפיסעיף5)א()ה( )א(
לחוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים(,התשנ"ד-994ה5;

עובדמשרדהבינויוהשיכוןשהוסמךלפיסעיף205)א()ה(לחוק )ב(
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-965ה6;

מישמפקחבמשרדהכלכלהוהתעשייהלפיחוקפיקוחעל )ג(
מחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-996ה7,הסמיךאותובכתבלפי
סעיף28לחוקהאמור,שהואעובדמשרדהכלכלהוהתעשייהושעבר
הכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותהנתונותלולפיסעיפים0צעד

צצלחוקהאמור;

סעיףקטן)ו(לאיחולעלמפקחלפיפסקה)ה()א(ו–)ב(,ובלבדשהוא )2(
עונדבגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,לובשמדימפקחשלמשרדו
ונושאתעודההחתומהעלידיהשרהממונהעליו,המעידהעלתפקידו

ועלסמכויותיו,שאותהיציגלפידרישה;
סעיףקטן)ו(לאיחולעלמפקחלפיפסקה)ה()ג(,ובלבדשהואעונדבגלוי )צ(
תגהמזההאותוואתתפקידו,לובשמדימפקחשלמשרדוונושאתעודה

החתומהבידיהמפקחכאמורבאותהפסקה,שאותהיציגלפידרישהצ";

אחריסעיף6גלחוקבא: )צ(

"ביטוחרפואי
ומגוריםהולמים

בתקופתחירום

עלאףהוראותסעיף6גלחוק,סעיפיםהדו־ההלחוקיחולו6גהצ
כדין בישראל השוהה 6ג)א(, בסעיף כאמור זר עובד לגבי
בהיתרשהייהבישראללמטרתעבודהלפיסעיףצב)2(לחוק
האזרחותוהכניסהלישראל)הוראתשעה(,התשס"ג-צ8200,

ובלבדשההיתרמאפשרלינהבישראלצ";

לגבימגוריםהולמים;בענףהבנייהמעסיקיםיוכלולהלין
בתוספת המפורטים בתנאים הפלסטינים העובדים את
ראשונההוזאתבהתניהשהמעסיקלאיוכללנכותתשלום
בעדתנאיםאלה;בענפיםאחרים)חקלאותותעשייה(יחולו
תקנותמגוריםהולמיםבהתאמהל"קפסולה"שלעדתשעה

עובדיםשיכוליםלהיותמשוכניםולעבודיחדצ

לסעיף 1)2(

מוצעלקבועסמכויותפיקוחעלפיהחוקלמפקחים
הןמטעםמשרדהחקלאותופיתוחהכפר,הןמטעםמשרד
והשיכוןצ הבינוי משרד מטעם והן והתעשייה הכלכלה
לגורמים וראיות מידע להביא יוכלו אלה מפקחים
האוכלוסיןוההגירה הנוגעיםבדברברשות הרלוונטיים

אובמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםכדי
שיפעלובהתאםלסמכויותיהםלפיחוקעובדיםזריםצ

לסעיף 1)3(

מוצעלקבועכיתוטלעלמעסיקעובדזרפלסטיני
החובהלהסדיר,עלחשבונו,למשךכלתקופתהעסקתו,
ביטוחרפואי,הכוללסלשירותיםומגוריםהולמים,כפי
לעובד(, בריאות שירותי )סל זרים עובדים בצו שנקבע
העסקה )איסור זרים עובדים ותקנות התשס"א-ה200,
הולמים(, )מגורים הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא
הבניין ענף על החלים לשינויים בכפוף התש"ס-2000,

כאמורבתוספתראשונההצ

ס"חהתשנ"ד,עמ'56צ 5

ס"חהתשכ"ה,עמ'07צצ 6

ס"חהתשנ"ו,עמ'92הצ 7

ס"חהתשס"ג,עמ'544צ 8

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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אחריהתוספתהראשונהלחוקבא: )4(

"תוספת ראשונה 1
)סעיףהה)ה((

תנאימגוריםהולמים:

תנאיםכלליים- הצ

המרחבהאישישלכלעובדלאיפחתמ–4מטריםרבועיםולאישוכנו )א(
בחדראחדיותרמשישהאנשים;

לכלעובדיהיומיטהנפרדתוכלימיטהשיכללו:מזרן,כרית,סדין,ציפוי )ב(
לשמיכהולכריתושמיכתצמר,לפיהעניין;

המגוריםבמבנהיהיומאוורריםומוסקים,לפיהצורךולפיעונותהשנה; )ג(
ההסקהתהיהבאמצעיםחשמלייםבלבד;

מבנההנמצאבמקוםביצועהעבודהיופרדממקוםביצועהעבודה )ד(
באופןשיגןמפניסיכוניםפיזיים,לרבותנפילתחפציםמגובהאוחומרים

מסוכנים;

בפינתבישוליהיו- 2צ

כיוראחדלפחותלכלתשעהעובדים,עםאספקתמיםחמיםוקרים; )א(

מערכתכירייםאחתלפחותלכלתשעהעובדים; )ב(

כליאוכלבמספרובגודלהנדרש,לפימספרהעובדיםהמתגורריםבמבנה; )ג(

מקררלאחסוןמזון; )ד(

מכליםבעלימכסהתקיןהעשוייםמחומרקשיחלאחסוןאשפתהמטבח; )ה(

פרטזהלאיחולבמקריםשבהםמספקהמעסיקאוכלמוכן; )ו(

פינתאוכל- צצ

במבנהיהיהחדראומקוםאחרשהוקצהלאכילה; )א(

לכלעובדיהיהמקוםישיבהנפרדבפינתהאוכל; )ב(

לאתשמשפינתאוכללשינהולאישמשחדרשינהלפינתאוכל; )ג(

חדרהשירותים- 4צ

חדרהשירותיםיהיהבתוךהמבנהאובמרחקסבירממנווהגישה )א(
אליותהיהנוחהומהירה;

בחדרהשירותיםיהיואסלותוכיוריםבמספרשלאיפחתמאסלהאחת )ב(
וכיוראחדלכלתשעהעובדיםהגריםבמבנה;

הציודוהקבועותהסניטריותיהיותקינים,שלמיםונאותים; )ג(

השירותיםיהיומאווררים; )ד(

מקלחות- 5צ

המקלחותיהיובתוךהמבנהאובמרחקסבירממנווהגישהאליהן )א(
נוחה;
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לכלתשעהעובדיםהגריםבמבנהתוקצהמקלחתאחתלפחותובה )ב(
תהיהאספקתמיםחמיםוקרים;

דודיהמיםלמקלחותיהיומותאמיםלאספקתכמותמיםחמיםלתשעה )ג(
עובדים,אושיהיהבהםמיתקןחימוםחשמלימהירלכלמקלחת;

המקלחותיהיומאווררותומוסקות,לפיהצורךולפיעונותהשנה; )ד(
ההסקהתהיהבאמצעיםחשמלייםבלבד;

כביסה- 6צ

במבנהשמתגורריםבותשעהעובדיםאויותר,תועמדלרשותםמכונת
כביסה;לחלופין,ובמבנהשמתגורריםבופחותמתשעהעובדים,יעמיד
המעסיקשירותיכביסהחיצוניים,עלחשבונו,בתדירותשלאתפחתמפעם

אחתלשבוע;

מים- 7צ

אחר ממקור או עירונית מים מרשת שתייה מי אספקת תהיה למבנה
באיכותמישתייהכנדרשבתקנותבריאותהעם)איכותםהתברואיתשל

מישתייה(,התשע"ג-צה920;

ביוב- 8צ

מעסיקינקוטכלפעולההדרושהלמניעהסדירהשלמפגעיתברואה )א(
במבנהובסביבתו,לרבותמניעתמפגעיחרקים,מכרסמיםומזיקיםאחרים;

)ב(המבנהיהיהמחוברלמערכתביובציבוריתאלאאםכןהתקבלאישור
מסולקים באתר והדלוחים השפכים כי המקומית הוועדה ממהנדס
למערכתשפכיםפרטיתשהותקנהלפיהוראותלמיתקניתברואה)הל"ת(,
הלתקנותהתכנוןוהבנייה)בקשה התש"ל-970ה0ה,כמשמעותןבתקנה

להיתר,תנאיוואגרות(,התש"ל-970ההה;

מניעתמפגע- 9צ

מעסיקינקוטכלפעולההדרושהלמניעהסדירהשלמפגעיתברואה )א(
במבנהובסביבתו,לרבותמניעתמפגעיחרקים,מכרסמיםומזיקיםאחרים;

מעסיקיבטיחבאופןסדיראתתקינותהשלהצנרתוהאינסטלציה )ב(
במבנהוידאגלמניעתדליפותונזילות;

מעסיקידאגכייהיובמבנהסידוריםנאותיםלאיסוףולסילוקאשפה; )ג(

מעסיקיבטיחקיומםשלאמצעיםוסידוריםנאותיםלמניעהולכיבוי )ד(
שלשריפות;

חשמלותאורה- 0הצ

בכלחדרבמבנה,לרבותבשירותיםובמקלחת,תותקןתאורהחשמלית )א(
מספקת;

בכלחדרבמבנה,לרבותבמקלחת,יהיהשקעחשמליאחדלפחות; )ב(
במטבחיהיושלושהשקעיםלפחות;שקעיהחשמליהיומוגניםמפני

התחשמלות;

ק"תהתשע"ג,עמ'94צה;התשע"ו,עמ'02ההצ 9

י"פהתש"ל,עמ'2545צ 0ה

ק"תהתש"ל,עמ'ה84הצ הה

הערות
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