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התובע: יאיר נתניהו, ת.ז. 305702623
ע''י ב"כ עו"ד ד"ר יוסי כהן
מרח' קלישר 17, תל - אביב

: 03-5168484 { פקס: 03-5166066 טל'
להלן: ("התובע שכנגד")
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הנתבעת: מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (חל"צ)
ע"י ב"כ עוה"ד יובל יועז ו/או עו"ד דורון ברקת

מרח' הוברמן 10, תל -אביב, 6400759
: 03-6852220 ; פקס: 077-3179159 טל'

להלן: ("הנתבעת שכנגד")

בתב תביעה שכנגד
התובע שכנגד, באמצעות בא כוחו, מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד את תביעתו הנגדית,

כמפורט להלן:
סכום התביעה = 139,621 ¤.

מהות התביעה: לשוו הרע, פגיעה בפרטיות ונזיקין.

א, מבוא
1. תביעה זו, בעיקרה, הינה בגין עוולה אזרחית על פי חוק איסור לשון הרע, התשכי'ה - 1965
(להלן: "חוק איסור לשון הרע") - עוולה שביצעה הנתבעת שכנגד כנגד התובע שכנגד באופן
ציני ושפל, והכל מתוך מטרה לנסות ולביישו ולהלבין את פניו ברבים, באמצעות פרסום

כזבים מכוערים, שאין בהם ולו שמץ של אמת.

ב. הפרסום הבוזב מושא התובענה
2. ביום 30.7.17, פרסמה הנתבעת שכנגד פרסום כוזב כנגד התובע שכנגד, כדלקמן:

"חמישה דברים שלא ידעתם על יורש העצר, יאיר נתניהו:
1. יאיר, צעיר בן 25 שאינו עובד לפרנסתו ומתגורר בבית הוריו על חשבון משלם
המסים, זוכה לאבטחה אישית 7/*2 פלוס רכב ממשלתי פלוס נהג. הכל כמובן, על
חשבוננו, אגב, זו הפעם הראשונה שילדים של ראש ממשלה בישראל נהנים
מאבטחה אישית צמחיה אחרי גיל 18. האבטחה נמשכת גם בלילות כאשר יאיר יוצא
לבילויים במסעדות, פאבים או בתים פרטיים. הוא תועד מבלה במועדון ה"וולנברג"
הירושלמי בשעת ליל מאוחרת. בעלי המקום קיבלו הודעה מקדימה להגעתו כדי
שיאשרו את כניסתו של המאבטח החמוש לגבולות המועדון. כמה זה עולה לנו
בדיוק 2 אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה לא פרסם את הפרטים הללו, אך חברת

1



"מיקוד", שזכתה במכרז לאבטחת האישים, מקבלת מהמדינה לפוזות 37 מיליון
שקלים בשנה, ועלית אבטחה של כל שר נאמדה ב-2010 ב-1.1 מיליון שקלים בשנה.
2. חופשת הסקי של יאיר בשנה שעברה באתר היוקרתי אספן בקולורדו הייתה
הנסיעה היקרה ביותר בתולדותיה של יחידת האבטחה במשרד ראש הממשלה
(למעט נסיעות ראש ממשלה) אף שר בממשלת ישראל לא חזר עם הוצאה כזו על
אבטחה. אגב, הוא השתכן בזמן החופשה באחוזתו המפוארת של המיליארדר

האוסטרלי ג'יימס פאקר, תיכף נפרט גם על הקשר המיוחד בין השניים.
3. בשנים האחרונות מעידים בכירים במשרד ראש הממשלה שהשפעתו של יאיר על
אביו הולכת ומתחזקת, במיוחד בתחומי המדיה והתקשורת. לפי מקורבים, יאיר הוא
זה ששכנע את אביו להפוך את עמדתו בנוגע לאלאור אזריה ולהתקשר לאביו של
החייל שהורשע בהריגה. ערוץ 10 פרסם בזמנו שיאיר היה זה שעמד מאחורי חוק
המואזין הידוע לשמצה. התגובה של משרד ראש הממשלה היתה כה חריפה -
שערוץ 10 החליטו לא לשדרה. יאיר אף היה זה שהביא ללשכת נתניהו את מנהל
המדיה החברתית - ידידו מהשירות הצבאי טופז לוק, שצילם את הסרטון שבו
מתריע ראש הממשלה מפני "הערבים הנוהרים לקלפיות". במערכת הבחירות
האחרונה הגיע ללשכה חבר אחר של יאיר - יונתן אוריד/ שאף הוא עוסק בנירמדיה.
4. יאיר מקורב למיליארדר האוסטרלי ג'יימס פאקר, שניצב בלב פרשיית טובות
ההנאה (תיק 1000), כזכור, החשד הוא שפאקר סיפק למשפחת נתניהו טובות הנאה
בתמורה לקבל מעמד תושב בישראל. יאיר התגורר כמה שבועות בדירה של פאקר
ברויאל ביץי בת"א + התאכסן במלון יוקרה של פאקר בניו יורק + הוטס במטוסו
הפרטי של פאקר + הוטס לחו"ל על חשבונו לחופשות + אגב, כשיאיר לן בדירה של
פאקר, הממשלה נאלצה לשכור במשן שבועות חדר המלון הסמוך, עבור המאבטחים

שלה
5. עמדותיו של יאיר מזוהות עם הימין קיצוני והוא אף עודד חרם על בתי עסק
ערבים. ב-2011 פורסם ב"הארץ" כי יאיר העלה פוסט בפייסבוק, בתגובה לאירוע
בו נהג ערבי נכנס לשכונה יהודית בעכו ביום כיפור: "הערבים הבני זונות חיללו לנו
את היום הקדוש ביותר בשנה", כתב. "מכיוון שהרשויות השמאלניות לא יעשו דבר
בנידון והתקשורת עוד תוציא את הערבים כמסכנים, חובה עלינו לעשות את
111 חוץ מזה המינימום הדרוש כדי להציל את כבודנו ולהחרים כל עסק או מוצר ערבי 

שהחרמתי תיחארות האלה גם ממקודם".
"!" העתק הפרסום מצ"ב לתביעה שכנגד ומסומן "!".

3. הפרסום לווה בתמונה מכפישה ומבישה שבה מוצג התובע שכנגד בבגדי ליצן עם כתר לראשו,
ובכיתוב מופיע:

" 5 עובדות על יאיר נתניהו הילד של כולנו (או לפחות הילד שכולנו משלמים לו את הוצאות
האבטחה והמחייה".
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4. לכל הדעות, מדובר בפרסום אשר בגינו זכאי התובע שכנגד לפיצוי כספי סטטוטורי ללא
הוכחת נזק, מכוח חוק איסור לשון הרע. יצוין כבר עתה, כי הפוסט הנ"ל הינו פוסט ממומן,
כלומר ארגון מולד שילם סכומי כסף לפייסבוק כדי להשיא את חשיפת הפוסט ולהעצים את

הפגיעה בתובע שכנגד.

5. בבוא בית המשפט להכריע בשאלה האם לתובע שכנגד עומדת הזכות לקבל פיצוי ללא הוכחת

נזק מכוח חוק איסור לשון הרע, עליו להתחשב במספר גורמים: בין השאר, להיקף הפגיעה,
מעמד הנפגע (התובע שכנגד) בקהילה, ההשפלה שסבלו ומידת הפגיעה העתידית הצפויה. כל
המבחנים בענייננו מובילים למסקנה הברורה, ולפיה התובע שכנגד זכאי לכל הפחות לסכום
תקרתו המקסימלית של הפיצוי הקבוע בסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע. סעיף זה קובע
כי כאשר מוכח שלשון הרע פורסם מתוך מטרה לפגוע, הרי שגובה הפיצוי שניתן לתבוע ללא

הוכחת נזק עומד על סך של 139,621 ¤ בגין כל פרסום ופרסום.

6. די בעיון בתוכן הפרסום של הנתבעת שכנגד, כדי ללמדנו על השנאה העזה והיוקדת של

הנתבעת שכנגד כלפי התובע שכנגד, ועל ניסיונה לפגוע בו ולהשפילו בכל מחיר, תוך שהנתבעת
שכנגד חוצה קווים אדומים והאמת כלל אינה מעניינת אותה. למותר לציין, כי הנתבעת
שכנגד לא פנתה לתובע שכנגד טרם שפרסמה את הפרסום המפר, ולפיכך אינה יכולה לטעון
כי עשתה את מירב המאמצים לשם בירור אמיתות הפרסום ולא עומדת לה חזקת תום הלב.

7. פרסומו של דבר לשון הרע האמור, מקים מספר עוולות, אשר עלולות לגרום לתובע שכנגד
נזקים כבדים ולפגוע בשמו הטוב והן כבר גרמו לתובע שכנגד צער ועוגמת נפש רבה.
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ג. עילות התובענה
8. הפרסום שפרסמה הנתבעת שכנגד, הוציא את דיבתו של התובע שכנגד ומהווה "לשון הרע",
כהגדרתו של מונח זה בחוק איסור לשון הרע, כאשר הנתבעת שכנגד פרסמה את הפרסום

הכוזב בזדון ומתוך רשעות של ממש.

9. כמו כן, הפרסום אף עולה כדי פגיעה בפרטיותו של התובע שכנגד, כמשמעותו של מונח זה
בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

10.מחדליה ומעשיה של הנתבעת שכנגד, כמפורט לעיל, ביחד ולחוד, באופן ובעיתוי שבו נעשו,
מהווים גס עוולה של רשלנות מכוח סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], שכן

הנתבעת שכנגד חטאה, בין היתר, במעשים או במחדלים הבאים:
; 10.1 פרסמה ביודעין דברים מטעים ומסולפיס אודות התובע שכנגד

10.2 לא פעלה ביושר ובהגינות ,?
10.3 לא בדקה את נכונות הפרסומים שפרסמה אודות התובע שכנגד במקור המהימן ביותר

ובזהירות הראויה;
10.4 פרסמה פרסומים כוזבים כדי לשרת מטרות זרות.

11.הפרסום נשוא התביעה אף מהווה עוולה חוקתית לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המעגן
את זכותו של אדם לכבוד, וקובע כי אין לפגוע בכבודו ולהעניק לכבוד את ההגנה הראויה לו.
משמע, הזכות לכבוד קיבלה מעמד חוקתי, על חוקי, כזכות יסוד. זכות יסוד זו צריך שתהנה

מעוצמת ההגנה הגבוהה ביותר.
11.2 פגיעה בזכות חוקתית מצמיחה זכות למתן תרופה, בדיוק כשם שפגיעה בזכות שאינה
חוקתית מצמיחה זכות שכזו. הנטייה הקיימת כיום היא להכיר בתרופה חוקתית עצמאית

מקום שנפגעה זכות יסוד של אדם המעוגנת בחוק יסוד.
11.3 התובע שכנגד טוען, כי כל מטרה של הנתבעת שכנגד כפי שפורטה לעיל, היא לפגוע קשות
בשמו הטוב וכתוצאה מכך לפגוע בכבודו, במעמדו ובמשלח ידו. כידוע וכאמור, שמו של אדם
וכבודו מהווים את אחד מנכסיו היקרים ביותר. על אחת כמה וכמה כאשר מטרת הפרסום

היכה לפגוע במישרין בראש הממשלה, באמצעות בנו.

ד, הסעדים המבוקשים
11. נוכח חומרת מעשיה של הנתבעת שכנגד ועוצמת הפגיעה בתובע שכנגד, מתבקש בית המשפט

הנכבד להושיט לתובע שכנגד את הסעדים הבאים:
12.1 צו עשה, המורה לנתבעת שכנגד ו/או מי מטעמה למחוק את הפוסט האמור

מעמוד הפייסבוק שלה ;
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^ 12.2 פיצוי כספי בסך 139,621 עה בגין הפרסום וזאת ללא הוכחת נזק, על פי סעיף
7א(ג) לחוק איסור לשון הרע, והניסיון לפגוע בתובע שכנגד במזיד, מבלי לנסות ולו

לקבל את תגובתו לתוכן הפרסום טרם פרסומו.
12.3 לחילופין בלבד, חיוב הנתבעת שכנגד בפיצויים בסך של 69,810 עח ללא הוכחת
נזק, בגין ביצוע עוולה של הוצאת לשון הרע לפי סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע.
וכן, סך של 59,168 ¤ ללא הוכחת נזק, וזאת על פי סעיף 29א(ב)(1) לחוק הגנת
הפרטיות, או לחילופי חילופין כנזק בלתי ממוני, בגין צער ועוגמת נפש מכוח עוולת

הרשלנות והפגיעה בכבודו של התובע שכנגד.

ת. סוף דבר
13. נוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעת שכנגד לדין, ליתן כנגדה
את הסעדים המבוקשים לעיל ולחייבה בשכר טרחת עו"ד ובתשלום הוצאות התובע שכנגד.

./
י

דיי יוסי ב\ז(,#*"ר
דיי יוסי כחך - משיד ע^גידץ
/ / ב"כ התובע שכנגד 
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2+> *
�1111111 ^ ^ 8 י נתניהו; � י. חמישה דכחם שלא ידעתם על יורש העצה 'א�ר

? ? �- 8̂ ^̂  ̂ |̂ 9|: י ? 1. יאיר, צעיר בן 25 שאינ1ע!ג1ל9ת0ת1 ומתגורר בבית הוריו על חשבון משלם המסים, :

� ? |880§£^̂ 8נ  ̂1 = " ? ? זוכה לאבטחה אי&ית 24/7 3ל01 רכב ממשלתי פל01 נהג. הכל כמובן, על חשבוננו, אגב. זו �
1185¤118¤ הפעם הראש1נה שילדים של ראש ממשלה בישראל 3הנים מאבטתה אישית צמזדר, אחרי ¤¤111

ג'ל 18. האבטחה נמשכת גפ בלילות כאשר יאיר 'וצא לבילו"ם במסעדות, פאבים או בתים
פרטיים. הוא תועד מבלה במועדי ת"וולנברג'י הירושלמי בשעת ליל מאוחרת. בעל1 המקזם שישים ואתת
קיבל! הודעה מקדימה להגעת! נדי שיאשרו את כניסתו של המאבטח החמוש לגבולות ^0*ץז !�£$:

� � . . . -: המועדון. כמה זה ע1לה לנ1 בדיוק? אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה לא פרסם את .
הפרטים הללז, אך חברת "מקוד", שזכתה מוכת לאבטחת האישים, מקבלת מהמדינה 3,-1-100

מיל)ןן : ב-1.1 ב'10ס2 נאמדה שר כל של אבטתה ועלות בש3הי שקלים לפח1ת37מיל<:ן
?$0x1 : . -;- שקלים בשנה. .

.... 5ס!0חק �< 2. חופשת הסקי של יאיר בשנה שעברה באתר היוקרתי א0פ$ בקולורדו ה"תה הנסיעה ;
? ? " היקרה בי1תרבת1לחת*ה של יחידת האבטחה במשרד ראש הממשלה (למעט נ0יעותראש : :

\/|(1605 ? ,? ? ממשלה) אף שר בממשלת ישראל לא חזר עם הוצאה מ1 על אבטחה. אגב, הוא השתק ;:?
בזמן ההודיה באחוזתו המפוארת של המיליארדר הא01טרלי גי*�מ0 סאקד. ת�כ^ נפרס ג0

� ^וחוח00 , �
:. - : ? . ; . ;? ;? הקמ"ס. .; המיוחדבין הקו^ר ? על :

3. בשנים האחחמו! מעיד*ם בכירים במשרד ראש הממשלה שהשפעתו של יאיר על אבי! 0315ג?1
ח1ל3ת ומתחזקת. במ'וחד בתחזמי המדיה ור.תקש!רת. לפי מקורבים, יאיר הוא זה ששמע ;

: י ^^^^ §̂ " י . � - ? . - י1 את אבי! להפוך את עמדת! ב11גע לאלאור אזריה ולהתקשר לאביו של החייל שהורשע .}; י

בהריגה. עחץ 10 פר0ם בזבוג! שיאיר היה זה שעמד מאחורי חוק המואזין היד!ע לשמצה.
: התגובה של נ1שרד ראש הממשלה היתה כה חריפה - שערוץ 10 החליטו לא לשדרה. יאיר : :

אף היה זר. שהביא ללשכת נתניה! את מנהל המדיה החברתית- ידיח מהשירות הצבאי \;:
טופז לוק, שצילם את הסרטון שבו מתריע ראש הממשלה מפני "הערבים הנוהרים

לקלפיות11- במערכת הבחירות האחרונה הגיע ללשכה חבר אחר של יאיר - יונתן א1ר*ף, �
שאף הוא עוסק בניו�מד'ה. :

4. יאיד מקורב למ'ליארדר הא01טרלי גי"מ0 פאקר, שניצב בלב פרש"ת ט1םת; ההנאה
. �? : (תיק 1000). מסר, החשד הואשפאקר סיפק למשפחת נתניה! טוםתהנאה בתמורה -.

לקבל מעמד תושב בישראל. יאיר התגורר כמה שםעות ברירה של פאקר ברויאל ביץי
בת"א + התאכסן במל!) יוקרה של פאקר בניו יורק + הוטס במטו0ו הפרטי של פאקר -4

- : . - � הוטס לתו"ל על חשב1נ1 לוזופש1ת 4 אגב. כשיאיר לן בדירה של פאקר, הממשלה נאלצה ",
לשכור במשך שבועות חדר המל!} ה0מ!ך. עבור המאבטחים שלו.

? ; זהוא אף עודד חרם עלבתי ע0קערב'פ. ; מז1הות עם הימין קיטני של*איר ? 5. עמחתי1
ב-2011 9ור0ם ב"הארץ*1 כ* יא'ר העלה 0019 בפיי0בזק. בתג1בת לאירוע ב! נהג ערב1 ?

3כנ0 לשכ1נה יהודת בעכ1 ביום פפור: "הערבים הבני זו0ת חיל<1 ל13 את ה'01 הקד1ש : :
ב'1תר בשנה". כתב. *מטוון שהרשוי!ת השמאלניוונ לא יעשו דבר בנידון (התקשורת עוד

תוציא את הערבים כמסכלים, חובה עלינו לעש1ת את המעימוס הדרוש כדי להצ-ל את
כבודנו ולהחרים כל ע0ק א? מוצר ערב'!11 חוץ מזה שהחרמתי תיחארוו! האלה גם

ממק1ד0'י.



טופ0 1
(תקנה 7א(ב))

 מדינת ישראל

י,י^ ̂| *1אי*ך _?^}, /-> 2, *0 יי **_;^_ $ ט*0,90# ד* 

טופס 1 - פתיחת הליך אזרה1
(לפ1 תקנה 7 א(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984)

סמן במשבצת המתאימה:

1. המסמך המוגש
̂ תביעה שכנגד ? בקשה בכתב ם תובענה עיקרית ? ערעור ? הודעה לצד גי 

פתיחת התיק? ערעור שכנגד!-, המוגשת לפני
העיקרי

 2. (א) סוג תיק בהליך אזרחי
? ? בקשה ? בקשה ? בקשה ? הגבלים ם הטרדה ? המרצת ם המרצת ? 1עדת ? חוזה

אבעיה לאישור לפי חוק לתשלום עסקיים מאיימת וצו פתיחה פתיחה ערר אחיד
עיקול להגנה על תכוף הגנה בוררות

עדים,
התשס"ט-

22008

ם חיקור ? ניהול 0 ערעור ? ערעור ? ערעור 0 ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערעור
ב'תדין לפי ח1ק על החלטת דין אזרחי רמש ם של אזרח' בחירות על בית דין על בית דין על בית דין על

נעדרים א1 למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי חיילים ועדה
שבז'ים של רשויות של עובדי של לשכת שנספו

מק!מיות מדינה עורכי הדין במערכה
(תגמולים
1שיקום),
התש"י-
21950

? ערעור ם ערעור ם ערעור ? ערעור ם ערר על ם עתירות ם פירוקים ? פשיטת ? רשות ב רש1ת
מי0ים מער על החלטת שונה פי חוק אסירים רגל ערעור ערעור על

אזרתי רשם בית אזרחי המים, אזרחי החלטת
המשפט התשי"ט- רשם

31959 ההוצאה
לפועל

ם רשות ? $1תיק ? תיק ם תיק ? תביעת לתובענה
ערע1ר על שכירות אזרחי אזרחי אזרחי ב1ררות ייצוגית

תביע1ת ב0דר דין בסדר דין
קטנות מהיר מקוצר

1 ס"ח התשס"ט, ענד 98.
2 ס"ח התש"י, ענד 162.

3 ס"ח התשי"ט, ענד 169.



0 ? ? אכיפת ם בקשה 0 ? היתר ? יישוב ם ערעור ם ערעור ? רשות
אימוץ אפוטרופסות פ0ק חוץ לאישור הטרדה נישואין סכסוך משפחה על החלטת ערעור

עיקול מאיימת רשם משפתה
 וצו הגבה

ם שינוי ם תביעת ? קביעת ? התרת ? תיק ם תיק ם תביעת ? תיק ? ערעור
שם בוררות גיל נישואין הסכם משפחה נזקקות עזבונות משפחה

אימוץ

.3

ט 0כום התביעה (בתביעות כספיות בלבד):
>*.ב6 ו^<נ.^ £?* |

 ~~~ י
.4

0וג עניין (יש למלא בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט לפי תקנה 7א(ג) לתקנות סדר הדץ האזרחי, .#) 1
התשמ"ד� 1984 כפי שמתפר0מת ברשומות מזמן לזמן)4:

 �/�£ }>. (באפשרותך לבחור יותר מסוג עניין אחד
; באותו התיק, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבזהה ביותר)

5. בעלי הדין� פר0י מגיש התובענה (די בציון פרטי בעל הדין הראשון) ם קטין 0 חסוי

שם (פרטי ומש9חה/חברה/מוסד) מספר זהות/ מספר ת"פ מספר טלפון כתובת

\̂ ̂ י $\ ,   
| 1̂>6-<י0 ;>?\ ן^^כ^^גי |  י1/יי̂ 

* בהתאם לתקנה 7א(ו) לתקנות 0דר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אם אין בידי מגיש התובענה "מ0פר זהות" כהגדרתו בתקנות האמורות,
עליו לפרט את הטעמים לכך. לפיכך, אם אין ברשותך מ0פר זהות, נא פרט:

6. פרטי בעל-דין שכנגד5 (די בציון פרטי הנתבע הראשון) ם קטין ם חסוי

שם (פרטי ומש3חה/חברה/מ01ד) מספר זהות/ מספר ח"פ מספר טלפון כתובת 7

*/- • / 0 } ^-63^*03 ***"י >0 ^, ̂ ̂י/^ ~*.̂ /
געכיין עיזבון המנוח (בתיקי עזבונות בלבד) מספר זה1ת תאריך פטירה

7. אחר:
ם הוגשה בקשה לפסור מתשלום אגרה בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגתת), התש0"ז-62007 או

תקב1תבית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-71995.

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

5 בהתאם לתקנה 9(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם.
6 ק"ת התשס"ז, עמי 720.

ק"ת התשנ"ו, עמי 8. 7



מספר תיק שם התיק תיאור

 ̂
9. פרטי 3א כוח (אם מגיש התובענה מיוצג)

שם עורך הדין (שם פרטי ושם שם משרד עורך הדין מספר רשיון מספר פקס מספר טלפון

0^-5̂ 5.*נ?6 1* / / ^̂ף / < ] < *£  "*  ̂ כ*)- ^^ 0י משפחה) ^. |י(

אבי מצהיר כי יד1ע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש, בין היתר, לצורך שומת אגרת בית משפט
ואנ* מתחייב גי א*ן התובענה כוללת 0וג1 עניין שלא פ1רט1 בסעיף 4 ל0ופ0 זה.

נ/ר^ יח̂ת  ̂ תאריך 0ל<.

03'̂  
י




