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 ב"איל – אגודה ישראלית להנדסת בטיחות
Israeli Society of Safety Engineering -I.S.S.E.  

 תקנון
 
 

 מעמדה החוקי, כתובתה, שם העמותה –' פרק א
 

 ".אגודהה" –להלן  , ב"איל – אגודה ישראלית להנדסת בטיחות: שם העמותה .1
 3418134 רעננה', ג34ו "ביל' רח, ד יעקב דודזון"אצל עו: מען העמותה .2

 .1881 -מ"עמותה רשומה לפי חוק העמותות תש ינהה האגודה .4
 

  אגודהמטרות ה –' פרק ב
 

העוסקים בענפי והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים   ציבור המהנדסים איגוד .1
 . הבטיחות

של נושאי הבטיחות והעוסקים ( הפרופסיונאליים)קידום ההיבטים המקצועיים  .2
  -:ידי-על, בהם

 , ת הבטיחותהנדסתורת פיתוח  .א

 ; בתחומי הנדסת הבטיחותקידום החינוך והמחקר  .ב

 ; מקצועיות ייזום וארגון מערכת השתלמויות .ג

 ; אגודהשל חברי הוהמקצועיות הידע עדכון מתמיד של  .ד

המודעות ונושאי הבטיחות  םלקידו אגודההגברת תרומתם של חברי ה .ה
מה בארגונים בהם הם פועלים ובכך לקדם את נושא הבטיחות בר

 .הלאומית
נורמות התנהגות נאותות ורמת המוסר המקצועי בהתאם לכללי  קביעה של .4

  .למהנדסי בטיחות ולעוסקים בהנדסת בטיחות האתיקה המקצועית

 .חברי האגודה בעיסוקם בתחומי הבטיחותהגנה על המעמד והזכויות המקצועיות  .3

ייצוג מקצועות וענפי הנדסת הבטיחות בפני מוסדות ממשלתיים ציבוריים  .1
 . ל"וגורמים אחרים בארץ ובחו

 קידום לימודי הבטיחות במקצועות ההנדסה  .6
 .לפעול להכשרת והסמכת מהנדסים בנושאי הנדסת הבטיחות .7

  העלאת הידע והמקצועיות בתחום הבטיחות בקרב מהנדסים .8

 .תקינה וחקיקה בתחומי הבטיחות כון נושאיועדפעילות להעמקה  .8

 . אגודהטיפוח יחסי חברות ועזרה וייזום פעולות רווחה למען חברי ה .11
 
 

  אגודההחברות ב –' גפרק 
 

 ייסדי האגודה הנם חברים בה מיום רישום האגודה כעמותה בפנקסמ (א) .1
 .העמותות               

 :בקשה בלשון זו הנהלהדם החפץ להיות חבר האגודה יגיש לא (ב) 

(. שם העמותה)מבקש להיות חבר באגודה ( מען ומספר זהות, שם)אני "
אני מתחייב , אם אתקבל כחבר בה. מטרות האגודה ותקנונה ידועים לי

 ."לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של אגודה

סירב ; די הועדהחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה ביה( ג)
 .סירוב לפני האסיפה הכללית הקרובהה רשאי הוא לערור על, מבקשה לקבל את הועד

 

 בר באגודה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיהח (א) .2
 או לוועדתלהנהלה הוא זכאי לבחור ולהיבחר ; לו קול אחד בכל הצבעה                

 .הבקורת               

 .שירותיהמ האגודה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות ברח (ב) 
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 תשלומםש לקבוע דמי חבר תרשאי, באישור האסיפה הכללית, ההנהלה (ג) 
 .חובה על החברים יהיה        

הגיעו לעמותה ש קיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומיםפ(   ד)
 .לפקיעת חברותומן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד 

– ות בעמותה פוקעת רחבה (א)   .4

 ;בגמר פירוקו -גיד תאובחבר שהוא , מות החברב (1)

 הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום; פרישתו מן האגודהב (2)
 ;מראש      

 .הוצאתו מן האגודהב (4)

 להחליט על הוצאת חבר מן האגודה מאחד הטעמים  תרשאיההנהלה  (ב) 
 :הבאים        

 ;המגיע לה ממנות חבר לא שילם לאגודה אה (1)

 ;חבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכלליתה (2)

 ;חבר פועל בניגוד למטרות העמותהה (4)

 .חבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלוןה (3)

 נותלו הזדמשנתנה ר חלהוציא חבר מן האגודה אלא לאתפעל ההנהלה א ל (ג) 
 לא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנהו, נאותה להשמיע טענותיו לפניו        
 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון( 4)או ( 2), (1()ב)        
 .המעוות        

 התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, דרישה, מנההז  .3
 לפי; שלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החבריםישיימסר לו ביד או י     
 .נה העמותה את מענו הרשום בפנקס החבריםתשבקשת החבר בכתב      

 
 
 :הקבועים אגודהמוסדות ה –' דפרק 

 
נושאי תפקידים במוסדות האגודה השונים יבצעו תפקידיהם ללא קבלת כל שכר או 

להחלטת האסיפה הכללית ויתקבל  שינוי מקביעה זו יובא. טובת הנאה מכל סוג שהוא
 .הכל בכפוף לכללי ניהול תקין, ברוב של חברי האגודה

 :ואלו מוסדות האגודה הקבועים 

 האסיפה הכללית של האגודה . 

  ר האגודה"האגודה ויוהנהלת. 

 וועדת קבלת חברים. 

 גזברות האגודה.   

 ת הביקורתוועד . 

 אתיקה מקצועיתמשמעת ות וועד . 
 

 הכללית האסיפה –' הפרק 
 
היא הגוף האסיפה הכללית .  תתכנס לפחות אחת לשנה דה ואגשל ההאסיפה הכללית  .1

היא קובעת את מדיניותה ומחליטה בכל העניינים אגודה והריבוני העליון של ה
 . הנוגעים לפעולותיה

 גזברות ,ת הביקורתוועד, האגודההנהלת את  שנים 4 -אחתל האסיפה הכללית תבחר .2
  .המשמעת והאתיקהת וועד וכן את

, יום מראש 21לפחות  אגודהתשלח לחברי ה אסיפה הכלליתהודעה על כינוס ה .4
 . אסיפהמקום וסדר היום של ה, שעה, בהודעה זו יצוינו יום

ת וועדח "ודו האגודההנהלת תשמע דינים וחשבונות על פעולות אסיפה הכללית ה .3
 .ותדון בהם ותחליט על אישורם, הביקורת

ותחליט האגודה הנהלת י "תשמע דין וחשבון כספי אשר יוגש לה ע אסיפה הכלליתה .1
 . על אישורו
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  .חברי האגודהממספר  11%תפתח אלא אם נוכחו בה לפחות  אלאסיפה הכללית ה .6
ית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף רשא, אסיפההיה מנין זה נוכח בפתיחת ה

 . אסיפהאם פחת מספר הנוכחים במהלך ה

שעה מהזמן הנקוב בהזמנה חצי תוך , דלעיל 7ן האמור בסעיף ימנילא נתכנס ה .7
חברי ממספר  רבעאם נוכחו בה , וקיתאסיפה הכללית חתהיה ה, כלליתה אסיפהל

אחר  מועדלאסיפה הכללית תדחה ה -רבע מחברי האגודה נכחו בה פחות מ .האגודה
 . כאמור אסיפהה מועדימים מ 61לא יעלה על ושלא יקדם משבועיים 

ת וועדמזכיר האסיפה  ,אסיפהה ר "חברי האגודה יותבחר מבין אסיפה הכללית ה .8
  .בחירות לצורך ניהול מושב האסיפה הכללית

יתקבלו ברוב קולות של המצביעים למעט החלטות על  אסיפה הכלליתהחלטות ה .8
שלגביהם יידרש רוב מיוחד כאמור אגודה או על פירוק ה, אגודהשינויים בתקנון ה

  .בתקנון זה

י "או עפ, אגודהה הנהלתי החלטת "שלא מן המניין תכונסנה לפי הצורך עפ אסיפות  .11
. פי דרישה בכתב של וועדת ביקורת-או על חברי האגודהמכלל  11%בקשה בכתב של 

 .יום מקבלת הדרישה בכתב 21 -אותה לא יאוחר מ האגודה תכנסהנהלת 

 .האסיפה הכלליתלאסיפה  שלא מן המניין תהיינה כל הסמכויות של  .11
 

 האגודההנהלת  –' ופרק 
 
חברים ולא יעלה על  7 -שלא יפחת מ, מספר אי זוגי של חבריםתמנה האגודה הנהלת  .1

 .חברים 11

על ידי החברים הראשונים  אגודהעד לאסיפה הכללית הראשונה ינוהלו ענייני ה .2
 :נההראשו אגודהה הנהלתשיכהנו כחברי ( 'ראה פרק יד – םהמייסדי)

 הנהלהישמשו בתפקידים עד לבחירתם של חברי  יםהראשונ אגודהה הנהלתחברי 
 .אחרים על ידי האסיפה הכללית

 

מתווה את הכלליים , אסיפה הכלליתלפועל את החלטות התוציא האגודה הנהלת  .4
תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בידיה . אגודהבכל ענייני ה הלפעולותיה ומחליט

 . אגודהאו למוסד אחר במוסדות ה אסיפה הכלליתבתקנון זה ל

ל לפי תקנון והכאסיפה הכללית מחברים הנבחרים על ידי התורכב  האגודההנהלת  .3
 . םמוסדות ובחירתההרכב 

ר להנהלה אשר "ידי האסיפה הכללית יבחרו מתוכם יו-חברי ההנהלה שייבחרו על .1
ירשום את  ינהל את ישיבות ההנהלה ויפעל למימוש החלטותיה וכן מזכיר הנהלה אשר

 .פרוטוקול ישיבות ההנהלה

מקצועי או כספי , לייצג את האגודה בכל נושא משפטי תרשאיתהיה האגודה הנהלת  .6
 תכמו כן רשאי, ולקבוע את הרשאים לחתום בשם האגודה ולחייבה בכל האמור לעיל

ובלבד שאלה ימליצו בלבד  בכתב למי מחברי האגודהמסמכויותיה להאציל ההנהלה 
  .יקבלו החלטות להנהלה ולא

לפחות שנה חצי באגודה לתקופה בת מי שאינו חבר  האגודה הנהלת לא יכהן כחבר  .7
 . הגשת מועמדותו לבחירה מועדשקדמה ל

במקרה של  .ר"כולל היו המחברי 44%הוא לפחות הנהלת האגודה מנין חוקי בישיבות  .8
ממספר  21%תיפתח הישיבה לאחר חצי שעה אם יהיו בה לפחות , ל"העדר קוורום כנ

 . נהלת האגודהחברי ה
 . יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים בישיבהההנהלה החלטות 

אסיפה תחייב כינוס  האגודההנהלת לפחות ממספר חברי  21%החתומה על ידי בקשה  .8
  .ר האגודה"יויום מיום הגשתה ל 21תוך  כללית 

 .קבלת חבריםת וועד אתתמנה וכן האגודה ר "את יותבחר מתוכה  האגודההנהלת  .11

לאישור האסיפה תביא , אגודההתקציב השנתי של האת תדון ותאשר האגודה הנהלת  .11
 . אגודהשיעורי מס החבר ותשלומים אחרים ודרכי גבייתם מחברי ה הכללית

 .חודשים 4 -לפחות אחת לתתכנס האגודה הנהלת   .12

 .החלטות ההנהלה יובאו לידיעת חברי האגודה במנשרים תקופתיים  .14

 :הנהלהחבר  ו שלחברותעילות להפסקת  .13

 .רציפות ללא צידוק סביר הנהלה היעדרות משלוש ישיבות  .א



 4 

אך הופעה בישיבה , רציפות ללא צידוק סביר וועדהיעדרות משתי ישיבות  .ב
 .  במשך שנה, באופן שיטתי, השלישית

 .ות למשך שנהוועדאי נטילת חלק פעיל באחת מה .ג

 .ר במשך שנה"מכהן כיו ה בה הינווועדאי הפעלה של חברי ה .ד

 .ר"י היו"כפי שיקבע ע, סירוב מתמיד ליטול חלק בפעילות חברי הנהלת העמותה .ה
 .הכל בכפוף להחלטה של האסיפה הכללית

האגודה מבלי לאפשר לחבר להשמיע טענותיו והסבריו בהנהלת לא תופסק חברות  .11
יובא העניין לדיון בפני האסיפה בעניין ההנהלה החלטת לאחר . בפני חברי הוועד

 .תהיה סופיתהכללית והחלטתה 

י תקנות "עפהנהלה מחברותו בהנהלה או הופסקה חברותו של חבר הנהלה פרש חבר  .16
י "עלהנהלה יבוא במקומו העומד בראש רשימת המועמדים שנבחרו  –האגודה 

 .האסיפה הכללית

תאים  ,טרות שונותוועדות משנה למ הקמתלהחליט על מוסמכת האגודה הנהלת  .17
וועדות משנה שאינן מבין חברי  .ועל דרכי פעולתם אגודהפים של המקצועיים וסני

הנהלת האגודה תהינה רשאיות להמליץ בלבד בפני ההנהלה ולא להחליט בענייני ניהול 
  .האגודה

 
 וועדת קבלת חברים –' פרק ז

 
אחד מהם . חבריםחברים לוועדת קבלת  4תבחר ההנהלה האגודה הנהלת מבין חברי  .1

 .ר הוועדה"ייבחר כיו

 החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידיה .2
סירוב ה רשאי הוא לערור על, מבקשה לקבל את סירבה הוועדה; וועדת קבלת חברים

 .הינה סופית הביקורת האסיפה הכלליתהחלטת  .הביקורת האסיפה הכלליתבפני 
 
 

 גזברות –' חפרק 
 
 .ידי ההנהלה מבין חברי הנהלת האגודה-גיזבר האגודה ייבחר על. 1
הנהלת לשנת התקציב הבאה ויגישה לדיון ואישור גזבר האגודה יכין הצעת תקציב . 2

 .האגודה לפחות חודשיים לפני תחילת שנת התקציב
, ירשום את ההכנסות וההוצאות כחוק, של האגודה יםהכספי נייניםהגזבר ינהל את הע. 4

 .האגודהלהנהלת ינהל את רכוש העמותה וימסור דוחות על פעולותיו 
 .הגזבר יהיה אחד ממורשי החתימה על המחאות ושטרות חוב מטעם האגודה. 3
 
   

 ת ביקורתוועד  -' טפרק 
 
 .ת הביקורתוועדהאסיפה הכללית תבחר שלושה מבין חברי האגודה ל .1

 .הוועדר ה"ת הביקורת יבחרו מביניהם יווועדחברי 

יקבלו הסברים מטעם , ת הביקורת יבדקו את ספרי החשבונות של האגודהוועדחברי  .2
 .ה הכללית על ממצאיהם ופעולותיהםפר האגודה וידווחו לאסי"או יו/הגזבר ו

ההנהלה ר האגודה לכנס את "ת הביקורת רשאים לדרוש בכתב מיווועדשניים מחברי  .3
האגודה הנהלת ר לכנס את חברי "לישיבה שלא מן המניין ובמקרה זה יהיה חייב היו

תוך ציון העובדה כי הישיבה נקראה לפי  –קבלת הדרישה  ועדיום ממ 13לישיבה בתוך 
 .ת הביקורתוועדדרישת 

 .ת ביקורת אסור לכהן בכל תפקיד אחר נוסף באגודהוועדלחבר  .4

קחו כל חלק  ייבות הנהלת האגודה אולם לא ית הביקורת יוזמנו לכל ישוועדחברי  .5
 .בדיונים ולא יהיו בעלי זכות הצבעה בהחלטות ההנהלה

א בתור העומד ברשימת ביבוא במקומו ה, ת ביקורת מתפקידווועדפרש חבר  .6
 .י האסיפה הכללית"ת ביקורת עוועדהמועמדים שנבחרו ל
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 :האתיקה והמשמעת וועד – 'יפרק 
 

בה   האתיקה והמשמעת של האגודה שיהיו  תוועדהאסיפה הכללית תבחר את חברי .   1
 .לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה חברים

  
 .ואת סגנו וועדר ה"האתיקה והמשמעת יבחרו מתוכם את יו וועדתחברי .   2

אותם לאישור ותעביר את סדרי הפעולה תקבע לעצמה האתיקה והמשמעת  תוועד .3
 .ההנהלה

כל הסכסוכים בין חברים הנובעים מפעולתם דון בתהאתיקה והמשמעת  וועדת .1
 . או בהפרת כללי האתיקה המקצועית של חברי האגודה/או בשמה ו/באגודה ו

לקבל יעוץ משפטי מהיועץ המשפטי של האגודה  תרשאי האתיקה והמשמעת וועדת .6
 .כל גורם משפטי אחר המוסמך לכךאו /ו

יבוא במקומו הבא בתור , מתפקידו יקה והמשמעת ת האתוועדפרש חבר מחברי  .7
זאת כפי . י האסיפה הכללית"העומד ברשימת המועמדים שנבחרו לבית הדין ע

 .פי כללי ניהול תקין-ידי האסיפה הכללית לגבי חברי הנהלה ועל-שיאושר על
 

  כספים ורכוש – 'איפרק 
 
  .האגודהנהלת רק בהתאם לתקציב שיאושר על ידי התבוצע הוצאת כספים  .1

מורשי חתימה  2ישאו חתימה של  אגודהכספיות מטעם ה תהמחאות והתחייבויו .2
 . אגודהלפחות בצרוף חותמת ה

 . האגודהאת שמות מורשי החתימה מטעם תקבע האגודה הנהלת   .4

ותרומות לשם קידום מטרות מענקים , תעיזבונו, אית לקבל מתנותאגודה רשה .3
 . האגודה

 . הנהלהכל הלוואה טעונה אישור ה. רשאית לקבל הלוואות אגודהה .1

 . ישמשו אך ורק לביצוע ולקידום מטרותיה האגודהכל ההכנסות והנכסים של  .6

למעט החזר  אסורים בהחלט אגודהחלוקת כספים או טובות הנאה בין חברי ה .7
פי כללי -האסיפה הכללית לגבי חברי הנהלת האגודה ועל ידי -כפי שיאושר עלהוצאות 

 .ניהול תקין
 
 

 נוהל בחירות - 'ביפרק 
אחת לשלוש שנים תתכנס .  האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה .1

 .בהצבעה חשאית, האסיפה הכללית לבחירת חברי מוסדות האגודה
 .והמקום לביצועםאת התאריך ותקבע על קיום הבחירות תכריז האגודה הנהלת  .2

על קיום אסיפת , הודעה לכל חברי האגודהתפרסם ותשלח האגודה הנהלת  .4
גם טופס ותצרף התאריך ומקום כינוס האסיפה , ועדאת המתציין בה , הבחירות

, מקומות עבודתו, סיונוינ, השכלתו, הרשמה להצגת מועמדות שיכלול את שמו
 . המועמד מצע  שלותפקידיו ופעולותיו באגודות מקצועיות 

הקבוע לאסיפה  ועדחודשים לפני המ 4 -משלוח ההודעה לא יפחת מ ועדמ .3
 .האסיפה מועדיום טרם  41 -והמועמדים ידרשו להציג את מועמדותם לא יאוחר מ

 .אין אדם זכאי להגיש מועמדות בשמו של חבר אחר .1

 באגודהחברים 4 תכלולת הבחירות שוועדבכתב את חברי תמנה האגודה הנהלת  .6
ר "ת הבחירות ימנו יווועדחברי  .ת ביקורתוועדאו חברי הנהלה אינם חברי אשר 

 .מתוכם

ת הבחירות וזאת וועדהאגודה יפעל כמרכז לאסיפת הבחירות ותיאום פעולות  ר"יו .7
 .ת הבחירותוועדבכפוף להוראות 

הבחירות אשר תאושר בחתימת  ועדת הבחירות תכין את רשימת החברים במוועד .8
 ".פנקס הבוחרים"הווה את הגזבר והמזכיר ות

ת הבחירות תכין את רשימת שמות המועמדים והתפקידים להם הינם מציעים וועד .8
הרשימה תימסר . את מועמדותם ולאחר שבדקה את כשירותם וזכאותם להיבחר

 .לבאי האסיפה הכללית

ת קלפי אשר תאושר וועדחברי אגודה כחברי   4ת הבחירות תמליץ על וועד .11
לא אישרה האסיפה . י האסיפה הכללית טרם תחילת ההצבעה"בהצבעה גלויה ע
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תמנה האסיפה הכללית חבר  –ת הקלפי וועדהכללית את אחד או יותר מחברי 
חברי . ת קלפיוועדת הבחירות יכולים לשמש כחברי וועדחברי .  אחר במקומו

  .ר מתוכם"ת הקלפי ימנו יווועד

יסמנו את שמות המועמדים אותם הינם בוחרים ולאחר שיזדהו חברי האגודה  .11
ישלשלו את  –ת הקלפי ושמם ימחק מרשימת בעלי זכות ההצבעה וועדבפני חברי 

 .טופס ההצבעה לקלפי

בסיום הבחירות תיערך ספירה של מספר החברים אשר הצביעו לפי רישומי     .12
בדוק ההצבעה על מנת לת הקלפי ועם פתיחת הקלפיות יספרו מספר פתקי וועד

 .התאמה בין מספר המצביעים למספר פתקי ההצבעה

הקלפי יספרו את מספר הקולות שקיבל כל מועמד ובתום הספירה  וועדתחברי  .14
ר האסיפה אשר "ת הקלפי ותוגש ליווועדי חברי "תיערך רשימה אשר תיחתם ע

פסי מספר טו, כ מספר הקולות הכשרים"סה, כ מספר המצביעים"סהיכריז על 
 .ותפקידמספר הקולות שקיבל כל מועמד ו, הצבעה פסולים

ה יחתמו על פרוטוקול הבחירות אליו וועדת הבחירות ויתר חברי הוועדר "יו .13
ת הבחירות והאסיפה הכללית וועד פרוטוקול. תצורף רשימת ספירת הקולות

 .יועברו לרשם העמותות

בכל תלונה אשר תוגש בית הדין היוצא של האגודה יהיה מוסמך בלעדית לדון  .11
ת וועדר "ת קלפי או יווועדר "יו, גזבר, מועמד :לרבות, כל חבר באגודה מטעם

בין מספר  1%עור העולה על ייה בשיבחירות וכן בכל מקרה בו תתגלה סט
 .המצביעים ומספר פתקי ההצבעה

יכונס מפגש בין חברי ההנהלה היוצאת לבין חברי הבחירות  ועדימים ממ  13בתוך  .16
נבחרים ההעברת תפקידים מסודרת בין החברים  לה הנבחרת לצורך ביצועההנה

 .לבין אלו שכהונתם פגה

ר הנבחר יכינו מכתב הודעה על תוצאות הבחירות "ר האגודה היוצא בסיוע היו"יו  .17
כל המוסדות וגורמי החוץ , כל חברי האגודה, אשר ימוען אל רשם העמותות

 .הקשורים לפעילות האגודה
 

 .נכסים לאחר פירוק –' פרק יג
 

יועברו נכסים אלה , רקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסיםפו
לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות 

 בהיעדר עמותה. בעלת מטרות דומות 1888-ט"התשנ, כהגדרתו בחוק החברות
 .דינהכזו יועברו נכסי האגודה לרשות המ מתאימה

 
 

 -:המייסדים של האגודה הינם 
 אטלס חיה 1
 אלעזרי יורם 2
 גל שרון-בן 4
 דודזון יעקב 3
 חסידי אלעד 1
 מאור גדעון 6
 קצנלבוגן ישראל 7
 ריזל יגאל 8
 שבת משה 8

 שמילוביץ אריק 11
 בר אמיר 11

 


