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Citizens’ Empowerment Center in Israel
A Government that works. For us.

אודות המרכז להעצמת האזרח
המרכז להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל ,ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי
ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת .המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות ,ובהיבטים שונים
הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור .במסגרת זו ,מפעיל
המרכז את מיזם "המוניטור" ,הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה וחוקי כנסת
והנגשתם לציבור.
"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה,
אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות .מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת
הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי.

עריכה גרפית :מיכל סמו קובץ ,המשרד לעיצוב גרפי ,אוניברסיטת תל אביב
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תקציר מנהלות
החלטת ממשלה מס'  3661לעניין "מיצוי זכויות ,מינוי מתכלל ושיפור המענים לניצולי שואה" 1התקבלה במרץ ,2018
לאחר פרסום דוח מבקר המדינה ו"בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4252מיום  12.02.2012בעניין "הטיפול הממשלתי
בניצולי השואה" ,על מנת לשפר את התיאום בין משרדי הממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה וכדי לקדם את
הגעתם של המשאבים הרבים שמשקיעה הממשלה בנושא ליעדם״.
תמונת היישום העולה מדוח זה כמו גם מביקורת המעקב על דוח המבקר מ־ 2017שפורסמה ב־ ,2020מראה שלצד
שיפור ניכר במיצוי הזכויות של ניצולי השואה עדיין ישנם ניצולי שואה רבים החיים בעוני וכלל המאמצים והמשאבים
המושקעים בנושא לא מצליחים להוציאם ממצב זה .בתוך כך ,דוח המבקר מראה עליה בשיעור הנזקקים להבטחת
הכנסה מתוך אלו הזכאים למענקים מ־ 67%בשנת  2017ל־ 70%בשנת .2019
מבחינת סטטוס יישום ההחלטה עולה כי מרביתה יושמה; מתוך  8סעיפים ביצועיים 5 ,יושמו באופן מלא (,)62.5%
 1באופן חלקי ( )12.5%ו־ 2לא יושמו כלל ( .)25%עם זאת ,מהתמונה שעולה הן בדוח המעקב והן בדוח מבקר המדינה,
תכלית ההחלטה טרם הושגה.

יושם
חלקית
12.5%
יושם
62.5%

לא
יושם
25%

 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם

בנוסף מניתוח ממצאי הדוח עולים שני חסמים מרכזיים ביישום ההחלטה:
אנמיה ניהולית :הצוות הבין משרדי שקם מכוח סעיף  1חדל להיפגש באופן קבוע לאחר כשנה מיום הקמתו
והוא אינו מדווח על אודות הטיפול הממשלתי בניצולי שואה לממשלה או לצוות השרים לעניין התגמולים
וההטבות מדי שנה ,ביום הניצחון על גרמניה הנאצית ( 9במאי) ,כפי שהוגדר בהחלטה .מכאן שלמרות
שניתנו הזמן והסמכות ,הצוות לא מקיים את אחריותו.
חוסר ביצוע תקציבי :סעיף  4הטיל על משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לתקצב את הרשויות
המקומיות אשר יפעלו בקרב ניצולי השואה בתחומן .אך רק  30%מתקציב זה יושם.

.1

החלטה מספר  3661של הממשלה מיום .11.03.2018

3

CECI

המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

רקע
בסוף שנת  ,2017לפי נתוני הלמ"ס ,מספר ניצולי השואה בישראל עמד על  212,300איש ואישה ,בסוף שנת  2020עמד
המספר על  .178,400מספרם של הניצולים הולך ופוחת עם השנים .על פי ההערכות ,כל יום הולכים לעולמם בממוצע
2
למעלה מ־ 41ניצולים וניצולות ,ועד שנת  2030יישארו בחיים רק כ־ 53,000ניצולים.
ממשלת ישראל עשתה ועושה מאמצים מגוונים לאורך השנים על מנת להיטיב את חייהם של ניצולי שואה על־ידי מתן
זכויות והטבות לניצולי השואה ,ביניהן תגמול חודשי ,פטור מתשלום תרופות מרשם ,הנחות בארנונה ,סיוע משפטי ,מענק
שנתי ועוד .עם זאת ,ריבוי הגורמים המעורבים בתהליך ועודף בירוקרטיה מקשים על ניצולי השואה לקבל את הזכויות
המגיעות להם ,כך שמיליוני שקלים נשארים לא מנוצלים בעוד שצרכיהם של ניצולי השואה נשארים ללא מענה הולם.
הגורמים הממשלתיים העיקריים אשר מעורבים בתהליך מיצוי הזכויות של ניצולי השואה הם :הרשות לזכויות ניצולי
השואה במשרד האוצר ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,המשרד לשוויון חברתי ,המוסד לביטוח לאומי,
משרד הפנים ,משרד הבריאות ,משרד העלייה והקליטה ומשרד הבינוי והשיכון.
בעשור האחרון התקבלו מספר החלטות ממשלה בנושא ניצולי השואה ,ביניהן החלטת ממשלה מס'  4252מפברואר
 ,2012אשר ביקשה להסדיר את חלוקת התפקידים בין הגורמים הממשלתיים השונים בטיפול באוכלוסיית ניצולי
4
השואה 3והחלטה מס'  1568מאפריל  2014אשר עסקה בהגדלת הסיוע לניצולי השואה.
למרות הפעילות הממשלתית והעיסוק בנושא ,דוח מבקר המדינה משנת  2017בנושא סיוע המדינה לניצולי שואה
חשף ליקויים במענה המדינה לצרכיהם של ניצולי שואה ,כאשר אחת הבעיות המרכזיות שעלו מהדוח היא היעדר גורם
מתכלל לזכויות ניצולי שואה; "בהיעדר תיאום בין כל הגורמים נוצר חלל במענה לצרכים של ניצולים בחלק מתחומי
5
חייהם ,ולעומת זאת לעתים יש כפילות במתן שירותים ,היעדר תיעדוף וחוסר יעילות בהקצאת משאבים״.
במרץ  ,2018לאחר פרסום דוח מבקר המדינה ו"בהמשך להחלטת הממשלה מס'  4252מיום  12.02.2012בעניין "הטיפול
הממשלתי בניצולי השואה" ,על מנת לשפר את התיאום בין משרדי הממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה וכדי לקדם
את הגעתם של המשאבים הרבים שמשקיעה הממשלה בנושא ליעדם" ,התקבלה החלטת ממשלה מס'  3661לעניין
6
"מיצוי זכויות ,מינוי מתכלל ושיפור המענים לניצולי שואה".
מטרתה העיקרית של החלטה  3661היא יצירת תמונת מצב עדכנית לממשלה על אודות הסיוע המוענק לניצולים
על־ידי המשרדים ,לצד שיפור מיצוי זכויות ניצולי השואה באמצעות הגעה פיזית לבתיהם של הניצולים אשר לא
נענו למאמצים הטלפוניים של הרשות ,הגדרת המשרד לשוויון חברתי כאחראי על מיצוי הזכויות אשר אינן בתחום
האחריות של הרשות לזכויות ניצולי שואה ותקצוב רשויות מקומיות בכפוף לקריטריונים שייקבעו על־ידי משרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
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כהן ,משה" .זיכרון הולך ומתמעט :במדינת ישראל חיים  212אלף ניצולי שואה".24.1.2019 ,Ynet .
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טבלה מסכמת
מס’
1

מה הוחלט?
הקמת צוות ממשלתי בין משרדי לטיפול בנושא
ניצולי השואה

(2א)

ריכוז המידע אודות סיוע לניצולי שואה
ממשרדי הממשלה הרלוונטיים על ידי הצוות
הממשלתי
פתרון חסמים באמצעות שיפור התיאום בין
המשרדים

(2ג)

ריכוז מידע אודות טיפול הרשויות המקומיות
בניצולי שואה

(2ד)

דיווח שנתי לממשלה בנושא הטיפול בניצולי
השואה

(3א)

פרויקט מיצוי זכויות באמצעות הגעה פיזית
לבתי הניצולים

(3ב)

מיצוי זכויות על־ידי המשרד לשוויון חברתי

4

תקצוב רשויות מקומיות לטובת פעילות בקרב
ניצולי השואה

(2ב)

סטטוס

מה קורה עם זה?
הצוות הממשלתי בראשותו של סגן שר האוצר
יושם
ובהשתתפות כלל הגורמים המפורטים בהחלטה
הוקם כשבועיים לאחר קבלתה במרץ ,2018
ונפגש במתכונת רחבה שש פעמים עד סוף
יושם חלקית
 .2019עם זאת ,על פי דוח המבקר הצוות לא יושם חלקית
המשיך להיפגש וישנה אי וודאות לגבי המשך
עבודתו.
לא יושם
הוצג בפני הצוות מיפוי של המענים והשירותים
הניתנים לניצולי שואה על ידי המשרדים
יושם
יושם
השונים.
הצוות דן בחסמים ובקשיים בתיאום בין
יושם חלקית
המשרדים בדיוניו וסגן שר האוצר הנחה את
יושם
יושם
המשרדים לפעול בעת פנייה בנוהל מסודר.
הועבר על־ידי המשרד דו”ח סטאטוס ברשויות
יושםיושם
יושם
לא
חלקית
המקומיות והנושא עלה בכלל דיוני הצוות.
יושם
יושם
בשנת  2018לא נמסר דיווח מכיוון שכלל
יושם חלקית
יושם יושם
לא
חלקית
המשרדים נערכו ליישום ההחלטה .ממענה של
הצוות הממשלתי לטיפול בניצולי שואה עולה
כי ב־ 2019היה הצוות ערוך לדווח לממשלה
לא יושם
לא יושם
יושם
או לצוות השרים אך לא נקבע אופן הדיווח ו /לא
או מועד מתאים .לא ידוע לנו שהנושא טופל
בשנת 2020
הפרויקט יצא לפועל והרשות נקטה בפעולות
שונות על מנת לאפשר את יישומו.
יושם
יושם
המשרד לשוויון חברתי אחראי על הזכויות
יושם חלקית
הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים .במסגרת
פרויקט מיצוי הזכויות ,העבירה הרשות לזכויות
יושם
ניצולי השואה למשרד לשוויון חברתי את
יושם
לא יושם
פרטיהם של כ־ 7,000ניצולי שואה לטובת
יושם
מיצוי זכויותיהם.
יושם חלקית
תקציב בסך  10מלש"ח הוקצה על־ידי משרד
העבודה והרווחה ביולי .2018
יושם חלקית
ב־ ,2019התקציב עמד על  20מלש”ח אך
הועבר לרשויות המקומיות רק בתחילת חודש
יוני .עיכוב העברת תקציב  2019הוביל לכך
שרשויות רבות הקפיאו את פיתוח השירותים
במחצית הראשונה של השנה .דוח המבקר משנת
 2020מצא כי התקציב לא מוצה.

לא יושם

לא יושם

לא בוצע
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פירוט מרכיבי ההחלטה וסטטוס יישומם
1.הקמת צוות ממשלתי בין משרדי
החלטת הממשלה קבעה כי יש להקים צוות ממשלתי בין משרדי בראשות סגן שר האוצר ונציג בכיר במשרד ראש
הממשלה .הצוות יורכב מנציגי הגורמים הממשלתיים המעורבים בטיפול באוכלוסיית ניצולי השואה.
סטטוס :יושם חלקית
הצוות הממשלתי בראשותו של סגן שר האוצר ובהשתתפות כלל הגורמים המפורטים בהחלטה הוקם כשבועיים
לאחר קבלתה במרץ  ,2018ונפגש במתכונת רחבה שש פעמים במהלך  7.2019–2018עם זאת ,דוח מבקר המדינה
משנת  2020מצא כי הצוות איננו מקיים פגישות שוטפות וישנה אי ודאות לגבי המשך עבודתו.

2.הגדרת תפקידי הצוות הממשלתי
החלטת הממשלה הגדירה לצוות הממשלתי ארבעה תפקידים עיקריים:

 .אריכוז המידע אודות הסיוע לניצולי השואה
ריכוז מידע מכלל משרדי הממשלה אודות הסיוע המוענק על ידם לניצולי השואה
סטטוס :יושם
במפגש הצוות הממשלתי בנושא הטיפול בניצולי השואה שנערך ב־ 8ביולי  ,2018הציגו נציגי משרד ראש
הממשלה מיפוי של המענים והשירותים הניתנים לניצולי שואה מן המשרדים השונים 8.חשוב לציין כי בדוח
מבקר המדינה נמצא כי למרות ביקורת בנושא לא נערך סקר מלא של הצרכים והמענים הניתנים לניצולי
השואה 9,אך הסעיף כפי שמופיע בהחלטה יושם.

 .בפתרון חסמים באמצעות שיפור התיאום בין המשרדים
סיוע בפתרון חסמים בנוגע לטיפול הממשלתי בניצולי השואה באמצעות שיפור התיאום בין משרדי הממשלה
הרלוונטיים
סטטוס :יושם
הצוות דן בחסמים ובקשיים בתיאום בין המשרדים בדיוניו .בפגישת הצוות שנערכה ב־ 11.10.18אף הנחה שר
האוצר כי על מנת לזרז את תהליכי העברת המידע בין המשרדים ,בעת שנעשית פנייה ,יכותבו נציג המשרד
הרלוונטי ,עוזר שר האוצר ומרכז הצוות במשרד רה"מ לטובת זירוז הפתרונות ומעקב 10.גם דוח המבקר
11
מ 2020מצא כי ישנו שיפור משמעותי בשיתוף המידע בין ארגונים הנותנים שירות לניצולים.

.7

דיווח שנתי על יישום החלטת ממשלה מספר  ,3661משרד רה"מ.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/year-report-gov-decision-3661/he/Publishes_year-report-gov-decision-3661.pdf

 .8סיכום המפגש השלישי של הצוות הממשלתי בנושא הטיפול בניצולי השואה.16.7.2018 ,
 .9מבקר המדינה ,דוח שנתי  71א התשפ"א 2020
 .10סיכום המפגש הרביעי של הצוות הממשלתי בנושא הטיפול בניצולי השואה.17.10.2018 ,
 .11מבקר המדינה ,דוח שנתי  71א התשפ"א 2020
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 .גריכוז מידע אודות טיפול הרשויות המקומיות בניצולי שואה
קבלת תמונת מצב ממשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים אודות הפעולות שמבוצעות ברשויות
המקומיות בנוגע לטיפול בניצולי שואה
סטטוס :יושם
12

הועבר דו"ח סטאטוס ברשויות המקומיות על־ידי המשרד והנושא עלה בכלל דיוני הצוות.

 .דדיווח שנתי לממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה
דיווח על אודות הטיפול הממשלתי בניצולי שואה לממשלה או לצוות השרים לעניין התגמולים וההטבות
לניצולי שואה ,מדי שנה ,ביום הניצחון על גרמניה הנאצית ( 9במאי).
סטטוס :לא יושם
בשנת  2018לא נמסר דיווח מכיוון שכלל המשרדים נערכו ליישום ההחלטה .ממענה של הצוות הממשלתי
לטיפול בניצולי שואה עולה כי ב־ 2019היה הצוות ערוך לדווח לממשלה או לצוות השרים אך לא נקבע
13
אופן הדיווח ו/או מועד מתאים.

3.קידום מיצוי הזכויות הכלכליות של ניצולי השואה
 .אפרויקט מיצוי זכויות באמצעות הגעה פיזית לבתי הניצולים
ההחלטה הטילה על הרשות לזכויות ניצולי שואה לבצע פרויקט לקידום מיצוי הזכויות הכלכליות וההטבות
המגיעות לניצולי השואה שבתחום אחריות הרשות ,באמצעות הגעה פיזית לבתיהם של ניצולי השואה אשר
לא נענו למאמצי הרשות למיצוי זכויותיהם.
סטטוס :יושם
הפרויקט אכן יצא לפועל והרשות נקטה בפעולות שונות על מנת לאפשר את יישומו .בין היתר ,פרסום
באמצעי מדיה ,תגבור מענה לקהל ,הרחבת תחומי השירות לניצולים ,ביסוס נקודות שירות חדשות בחיפה
ותל־אביב ועוד.
הפנייה לניצולים כאמור נעשית תחילה במכתב אישי ,לאחר מכן בשיחת טלפון ולבסוף בהגעת נציג שטח
של הפרויקט לכתובת הניצול .לפי דיווח של הרשות למרכז ביוני  ,2019התקיימו עד כה למעלה מ־32,000
14
ביקורים בבתי הניצולים.
לפי הדיווח השנתי על יישום ההחלטה שפורסם ביולי  ,2020התכנית סייעה להכרה ב־ 6,000ניצולים חדשים
ו־ 5,000ניצולים קיבלו תוספות כספיות.
עוד עולה כי מתוך הניצולים המוכרים 18,000 ,סיימו את הליך המיצוי זכויות 20,000 ,נמצאים במהלכו
ול־ 20,000ניצולים טרם נעשתה פנייה 15.הרשות דיווחה כי בשנת  2020במסגרת הפרויקט בוצעו כ־ 68אלף
ביקורי בית בנוסף לעשרות כנסים בכל רחבי הארץ .למעלה מ־ 370אלף שיחות טופלו בשנה האחרונה במרכז
16
המידע הלאומי של הרשות.
.12
.13
.14
.15

מענה הצוות הממשלתי לטיפול בניצולי שואה לפניית המרכז להעצמת האזרח.30.6.2019 ,
שם.
מענה הרשות לזכויות ניצולי השואה לפנייה של המרכז להעצמת האזרח.
דיווח שנתי על יישום החלטת ממשלה מספר  ,3661משרד רה"מ.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/year-report-gov-decision-3661/he/Publishes_year-report-gov-decision-3661.pdf
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המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד .בשבילנו.

 .במיצוי זכויות על־ידי המשרד לשוויון חברתי
ההחלטה קבעה כי על המשרד לשוויון חברתי לפעול מול הרשות לזכויות ניצולי השואה לצורך מיצוי זכויות
ניצולי השואה שאינן בתחום אחריותה של הרשות.
סטטוס :יושם
המשרד לשוויון חברתי אחראי על הזכויות הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים .במסגרת פרויקט מיצוי
הזכויות ,העבירה הרשות לזכויות ניצולי השואה למשרד לשוויון חברתי את פרטיהם של כ־ 7,000ניצולי
17
שואה לטובת מיצוי זכויותיהם.

4.תקצוב רשויות מקומיות לטובת פעילות בקרב ניצולי השואה
ההחלטה קבעה כי על משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לקבוע קריטריונים לתקצוב הרשויות אשר
יפעלו בקרב ניצולי השואה בתחומן .בנוסף ,החל משנת  ,2019יתווספו  10מלש"ח לבסיס התקציב של המשרד
לשם תגבור מענים בנוגע לניצולי השואה.
סטטוס :לא יושם
לפי דיווח של משרד העבודה והרווחה ,תקציב בסך  10מלש"ח הוקצה על־ידי המשרד ל־ 20רשויות מקומיות
ביולי  .2018ב־ ,2019התקציב עמד על  20מלש"ח אך הועבר לרשויות המקומיות רק בתחילת חודש יוני .עיכוב
העברת תקציב  2019הוביל לכך שרשויות רבות הקפיאו את פיתוח השירותים במחצית הראשונה של השנה 18.על
פי דוח מבקר המדינה משנת  2020נמצא כי בשנים  2020–2019המשרד מיצה רק  30%מסך התקציב ( 30מלש"ח
במצטבר) ובשל כך נבצר מניצולים רבים להנות משירותי רווחה.

 .17מענה הצוות הממשלתי לטיפול בניצולי שואה לפניית המרכז להעצמת האזרח.30.6.2019 ,
 .18סיכום המפגש השלישי של הצוות הממשלתי בנושא הטיפול בניצולי השואה.16.7.2018 ,
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סיכום ומסקנות
החלטת ממשלה מס'  3661לעניין "מיצוי זכויות ,מינוי מתכלל ושיפור המענים
לניצולי שואה" 19התקבלה במרץ  ,2018לאחר פרסום דוח מבקר המדינה ו"בהמשך
להחלטת הממשלה מס'  4252מיום  12.02.2012בעניין "הטיפול הממשלתי
בניצולי השואה" ,על מנת לשפר את התיאום בין משרדי הממשלה בנושא
הטיפול בניצולי השואה וכדי לקדם את הגעתם של המשאבים הרבים שמשקיעה
הממשלה בנושא ליעדם״.

יושם
חלקית
12.5%
יושם
62.5%

לא
יושם
25%

מטרתה העיקרית של החלטה  3661היא יצירת תמונת מצב עדכנית לממשלה
על אודות הסיוע המוענק לניצולים על־ידי המשרדים ,לצד שיפור מיצוי זכויות
ניצולי השואה באמצעות הגעה פיזית לבתיהם של הניצולים אשר לא נענו
 nיושם  nיושם חלקית  nלא יושם
למאמצים הטלפוניים של הרשות ,הגדרת המשרד לשוויון חברתי כאחראי על
מיצוי הזכויות אשר אינן בתחום האחריות של הרשות לזכויות ניצולי שואה ותקצוב רשויות מקומיות בכפוף לקריטריונים
שייקבעו על־ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.
תמונת היישום העולה מדוח זה כמו גם מביקורת המעקב על דוח המבקר מ־ 2017שפורסמה ב־ ,2020מראה שלצד
שיפור ניכר במיצוי הזכויות של ניצולי השואה עדיין ישנם ניצולי שואה רבים החיים בעוני וכלל המאמצים והמשאבים
המושקעים בנושא לא מצליחים להוציאם ממצב זה .בתוך כך ,דוח המבקר מראה עליה בשיעור הנזקקים להבטחת
הכנסה מתוך אלו הזכאים למענקים ,מ־ 67%בשנת  2017ל־ 70%בשנת .2019
מבחינת סטטוס יישום ההחלטה עולה כי מרביתה יושמה; מתוך  8סעיפים ביצועיים 5 ,יושמו באופן מלא (,)62.5%
 1באופן חלקי ( )12.5%ו־ 2לא יושמו כלל ( .)25%עם זאת ,מהתמונה שעולה הן בדוח המעקב והן בדוח מבקר המדינה,
תכלית ההחלטה טרם הושגה.
בנוסף מניתוח ממצאי הדוח עולים שני חסמים מרכזיים ביישום ההחלטה:
אנמיה ניהולית :הצוות הבין משרדי שקם מכוח סעיף  1חדל מלהפגש באופן קבוע לאחר כשנה מיום הקמתו.
סעיף .2ד .מורה לצוות הממשלתי לדווח על אודות הטיפול הממשלתי בניצולי שואה לממשלה או לצוות
השרים לעניין התגמולים וההטבות מדי שנה ,ביום הניצחון על גרמניה הנאצית ( 9במאי) ,כפי שהוגדר
בהחלטה .ב־ 2018הצוות לא היה ערוך לדיווח וב־ 2019לא נקבע אופן הדיווח ו/או מועד מתאים 20.לא ידוע
לנו גם על דיווח כזה בשנת  .2020מכאן שלמרות שניתנו הזמן והסמכות הצוות לא מקיים את אחריותו.
חוסר ביצוע תקציבי :סעיף  4הטיל על משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לתקצב רשויות
מקומיות אשר יפעלו בקרב ניצולי השואה בתחומן .הנושא אכן תוקצב בשנים  2018ו־ ,2019אך רק 30%
ממנו יושם.

 .19החלטה מספר  3661של הממשלה מיום .11.03.2018
 .20שם.
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