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משימות לסוף שנת המס - ניהול ספרים וניהול תקין

ניהול ספרים
 האם אנחנו מנהלים את כל הספרים בהם אנחנו מחויבים? ביקורות שטח של מס הכנסה ושל רשם העמותות 

מתרחבים. בשנת 2020 צפוי גל משמעותי של ביקורות שטח.
ספרי חובה בכל עמותה:

ספר תרומות כולל תרומות בשווה כסף 
ספר תלמידים )לבית ספר( 

ספר קופה  
פנקס חברי עמותה וחברי ועד

ניהול ספרים של מס הכנסה, חלה חובה להפיק קבלות מידית לכל תקבול שאינו בהעברה  – בהתאם להוראות  קבלות 
בנקאית והוראות קבע )שקים, מזומן, אשראי(. בהתאם להוראות רשם העמותות חלה חובה להפיק קבלות לכלל ההכנסות, 
אולם אפשרי אחת לשנה. זה הזמן להציף את כלל התקבולים שלא נרשמו בעבורם קבלות ולהפיק קבלות. דוגמא: קבלה 

מרוכזת לגבייה מהורה בה”ק, קבלה מרוכזת לתקבולים ממשרד ממשלתי. 

פעולות לביצוע 
שיקים  רשימת  את  לתעד  מומלץ  אשראי.  ושוברי  שיקים  מזומנים,  ספירת  לבצע  חובה  לדצבמר,   31 ב   – קופה  ספירת 

)אפשרי תצלום(. מומלץ לבצע הפקדה לפני תום השנה. 
ספירת מלאי – בעמותות עם מלאי יש לתעד ספירה בסוף שנה: כמות מוצר, מחיר למוצר, סה”כ. דוגמאות למלאי בעמותות: 
מלאי בסיסי )לדוג’: ספרים וכלי מטבח(, גמ”חים עם מלאי מוצרים להשאלה, וכן מכוני ספרים עם מלאי למכירה )לדוג’: 

ספרים שהוצאו לאור במכון, חוברות וכו(. אם אין הבדל משנים קודמות אין צורך לבצע ספירה.
תשלום אגרה לרשם העמותות – תנאי לניהול תקין. המקדים לשלם נהנה מהנחה. עמותה פחות מ-300,000 ש”ח? חסוך 

בקלות 1,500 ש”ח בשנה! רשם העמותות מפחית אגרה, רק למי שמדווח דוח מילולי.
דפי בנק – מומלץ להוריד מידע ודפי בנק ממוחשבים

בדיקת תקינות 
ביטוח – זה הזמן לבחון כיסוי ביטוחי מספק לתלמידים, לעובדים ולרכוש, וכן, ביטוח אחריות לחבר הועד ונושאי המשרה 
בעמותה חוזים והסכמים – יש לוודא כי כל שיתוף פעולה עם גורם חיצוני לעמותה, מעוגן בהסכם. ניתן לפנות למשרדנו 

לקבלת דוגמאות להסכמים. הסכם שימוש בחשמל/מים עם תאגידים/פרטיים, הסכם פעילות משותפת וכן הלאה.
עסקאות עם צדדים קשורים – חייבות בדיווח בדוח הכספי/המילולי. מומלץ לשקול סיום התחשבנות ולא לגרור לשנת 

הכספים הבאה. בכלל זה תשלומי שכר או מתן/קבלת הלוואות מחבר ועד, ועדת ביקורת, המנכ”ל וקרובי משפחתם.
הלוואות –  יש לבחון מחדש את כל יתרות ההלוואה, ובמיוחד הלוואות פתוחות לסוף שנה. עמותה רשאית ליטול הלוואה 
בתנאים סבירים לאחר החלטת הועד, ובתנאי שתחתום על הסכם הלוואה המפרט את זהות נותן ההלוואה, פרטי ההלוואה 
במישרין,  הכספים  את  שנתן  מי  עם  ורק  אך  ייחתם  ההלוואה  הסכם  תזכורת:  פירעונה.  ומועדי  ההלוואה  סכום  ותנאיה, 

וההלוואה תוחזר אליו ישירות. 
הלוואות לעמותות – עמותה נתמכת אינה יכולה לתת הלוואה לעמותה. אם יש הגיון כלכלי אפשרי עד חצי שנה. מומלץ 

לבחון ולפעול להחזר הלוואות שניתנו לעמותות. מתן הלוואה שכזו עלול לגרור קיזוז תמיכה בגובה ההלוואה.

בדיקה כספית
גובה שכר בעל תפקיד ניהולי – בעמותות נתמכות, לא יעלה על 630,000 ₪ בשנה. ב 2020 640,000  ₪. 

שיעור ניצול תמיכה – בעמותה נתמכת יש לבדוק כי בוצעה פעילות במימון עצמי בשיעור הנדרש בהתאם לקול קורא של 
התמיכה הספציפית. 

גובה עלויות הנהלה וכלליות – לבחון יחס מחזור הפעילות לשיעור ההוצאות. בעמותות עד 10 מליון ₪ השיעור הוא 22% 
מקסימום. עמותות בעלות מחזור גבוה יותר – השיעור קטן עד 5% כאחוז שולי.

יתרת פעילות - העודף המצטבר לא יעלה על 100% מהמחזור השנתי והגרעון  המצטבר לא יעלה על 50% 
האם מחזור העמותה השנה קפץ מדרגה? ככל שהעמותה גדלה, נדרשת העמותה לדיווחים נוספים מטעם רשם העמותות 
ומס הכנסה. עמותה שמחזור פעילותה עולה על 10 מלש"ח בשנה נדרשת למינוי מבקר פנימי. עמותה שמחזור פעילותה 

עולה על 20 מלש"ח בשנה נדרשת לדיווח מקוון למעמ.

חוזר סוף שנה 2019 והערכות לשנת 2020
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פטור מארנונה לנכסי ציבור ומוסדות ציבור

 בקשת פטור ארנונה מוסדות ציבור תוגש עד ה 1 באפריל. פטור חלקי הינו לשלוש שנים.  שנה ראשונה – הגשת בקשה. 
שניה ואילך - הגשת תצהיר בלבד.

 במבנה אחד עם מספר פעילויות –כל פעילות תיבחן לגופה ויינתן פטור לכל חלק רלוונטי. פטור מלא או חלקי? שטח בו 
מתבצעת פעילות עסקית שלא יכול להינות כלל מפטור. גוף יכול להגיש בקשה על מוסד בהפעלתו בלבד.

מי זכאי לפטור מלא? סעיף 5 ג)ה(
מוסדות דת:

בית תפילה )בי”כ, כנסיה, מסגד( לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי תפילה ולרבות בית מדרש שמתקיימות בו 
תפילות באופן קבוע / מקווה / בית קברות.

פרקטיקה: מותנה באישור מועצה דתית, תצהיר עו”ד על מהות השימוש, חוזה שכירות/רשות שימוש, רצוי להביא עוד אישור כגון 
פרסום זמני תפילות וכדו’.

מוסדות חינוך:  
מעון יום לפי חוק הפיקוח על המעונות / מוסד חינוך לפי חוק חינוך וחוק הפיקוח )יותר מ-10 תלמידים עד גיל 18 שנים( / 

בית ספר מקצועי / מבנה שמוחזק בידי תנועת נוער מאושרת / מדרשה תורנית.
פרקטיקה: מותנה ברישיון! רישיון המוסד הינו מאוגוסט לאוגוסט. מוגש בפעם הראשונה בכפוף לתצהיר עו”ד על מהות השימוש בנכס 
וביקורת של העירייה בשטח, לאחר מכן המוסד צריך להגיש רישיון מעודכן מדי שנה. מוסד ללא רישיון יכול להפעיל את הפטור החלקי.

מוסדות רווחה:
מקלט לנשים מוכות / מעון לילדים ולנערות בסיכון / מפעל מוגן / מסגרת יומית שיקום ותעסוקה לנכי נפש ובעלי מוגבלות.

מי זכאי לפטור חלקי של 67% הנחה? סעיף 5)י( מוסד ציבורי העומד בקריטריונים הבאים:
1. המוסד אינו פועל למטרות רווח

2. סכום גביה ממשתפים נמוך משמעותית ממחיר שוק - המחיר משקף פן התנדבותי )כיסוי עלויות ללא רווח(. 
3. למוסד לפחות 25% הכנסות ממקור עצמי שאינו ממשלתי - התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה 

עולה על %50 מהכנסותיו הכוללות של המוסד. במידה שהתמיכה עולה על 50% ונמוכה מ-75% רשאית הרשות לאשר. 
4. תשלומי השכר בעמותה סבירים – 2 בחינות:

העסקת בני משפחה של מפעילי המוסד ופטרוניו – בתנאי שלא יותר מ 25% מכלל המועסקים ומכלל השכר המשולם על 
ידי המוסד. כלומר: הגבלות נוספות מעבר לדרישות רשם העמותות המסתפק בהגבלת 10% קרובים של חברי הועד.

שכר סביר בהתאם לחוזר משרד האוצר “שכר והסכמי עבודה” בנושא “מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים 
מקבילים”. בדיקת השכר היא: בדיקת שכר ברוטו! כ 40 אש”ח לחודש.

- חריג! אם עיקר פעילות המוסד  5. פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית 51% מהנהנים 
בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 25 – יאושר הפטור גם אם לא רוב הנהנים תושבי הרשות. תושבות נבחנת 

לפי ת.ז.
6. פעילות המוסד הינה בתחומים בהם הרשות המקומית פועלת ומוסמכת - כגון: רווחה, בריאות, חינוך וכו’.

7. פעילות כללית ולא מקרה ספציפי, כלליות והמשכיות הפעילות לאורך זמן, וללא פעילות פוליטית.
8. שימוש בנכס - הנכס רשום על שם המוסד ברשות המקומית ותואם לשטח בנסח טאבו / הסכם שכירות. גודל הנכס סביר 

ביחס להיקף הפעילות ומשתמשים בכל החלק בגינו מבוקש פטור. הנכס אינו משמש אדם או גוף אחר. 

)*( המידע המוצג בחוזר זה  בהתאם ל"פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938" ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים 99/2. 
המידע הינו של עיקרי הפטור, אולם אינו כולל מענה לכל סוגי המוסדות והנכסים.
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חידוש של אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים – מה לעשות?

 
כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת אישורי פטור מניכוי מס 

ואישורי ניהול ספרים עד 31 למרץ לשנה הבאה, לזכאים. 
באיזה מקרה לא יוארך לעמותה האישור באופן אוטומטי? ממה כדאי להימנע? 

כשקיים חוב לרשויות המס בסכום העולה על 10,000 ש”ח, ללא הסדר תשלומים.
כאשר הגוף לא הגיש דוחות שנתיים )דוח שנתי, דוח 126, דוח 856( או קיימים שני חודשי אי דיווח בשנתיים האחרונות.

כאשר כתובת הגוף שגויה, ומכתבי רשות המיסים חוזרים בדואר חוזר.
כאשר נמצא אי רישום תקבול פעמיים בתוך 12 חדשים האחרונים.

כאשר קיימת חקירה פתוחה במס הכנסה.
כאשר הגוף חדש, בחצי השנה הראשונה.

שימוש במערכות מקוונות 
רוצים לקצר את זמן בדיקת אישורי הספקים טרם התשלום? 

השתמשו במערכת 1000 – מוסדות שלהם עד 1,000 ספקים, יכולים לבצע בדיקה אוטומטית מהירה של אישורי הספקים 
על ידי הפקת קובץ מתוכנת הנהלת החשבונות ושידורו באתר מס הכנסה. עם השידור, יופק דוח המפרט האם לספקים יש 
אישור ניהול ספרים ומהו שיעור ניכוי המס הנדרש. אין צורך בהרשמה מראש או בתשלום. מוסדות גדולים יותר, שלהם 
בהתקשרות  חכם  כרטיס  באמצעות  קלה(  בזמינות  )מידע  מיבז”ק  במערכת  להשתמש  יכולים  ספקים  מ-1,000  למעלה 

מראש עם רשות המיסים.

תדירות בדיקת ניכוי במקור 
כיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום )החייב בניכוי מס במקור( צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע 
זכאותם לאישורים, למעט משלמים המשתמשים  או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף  ונותני שירותים,  תשלום לספקים 

ב”מערכת מיבזק” או מערכת 1000.
השבת כספים שנוכו 

)כגון תקצוב ממשרדי  כספים  יקר. כאשר עמותה מקבלת  זמן  אך מאבד  לאיבוד,  הולך  אינו  תשלום מס שנוכה במקור 
ממשלה, הכנסות ריבית מבנקים( בזמן שאין בידיה אישור פטור מניכוי במקור בתוקף, המשלם ינכה לה במקור לפי התקנות 
)בדר”כ 30%(, כשם שהיא מנכה לספקים שלה. כדי להשיב את הכספים בחזרה, עליה להמתין בדר”כ להגשת דוח מבוקר 
לשנת המס, ולצרף לו טופס 857 –אישור מהמשלם על סכום התשלום וסכום הניכוי במקור. לאחר מס הכנסה יערוך שומה 

וייודא כי אכן תשלום המס גבוה מהנדרש, העמותה תוכל לקבל את הכספים בחזרה.

שמירת האישורים
כאשר משלם בודק את אישורי ניכוי במקור באופן פרטני באתר מס הכנסה  - עליו לשמור את האישור לצרכי ביקורת.

ניכוי במקור לשנה זו ולשנה הבאה 

וגם ללא ותק או  -  “חוק עסקאות גופים ציבוריים” קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן  ניהול ספרים ספקים  אישור 
עובדים חייבת לבדוק בכל התקשרות ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו “אישור ניהול ספרים”.

אם דווחתם במהלך השנה על ניכוי במקור זכרו: חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של טופס 102 למס הכנסה לשנה 
102 על תשלומים לספקים, חייבת  זו ומומלץ לבחון התאמה שנתית מלאה. כל עמותה שדיווחה במהלך השנה בטופס 

בהגשת טופס 856, גם אם היא לא היתה חייבת בכך על פי התקנות. 
בדקו האם בשנה הקרובה אתם חייבים בניכוי במקור מספקים: אם בין השנים 2016-2018 העמותה העסיקה בכל שנה 10 
עובדים ומעלה או  שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים ולדווח 
טופס 856 החל משנת 2020. כלומר שעל כל תשלום מעל 4,920 ₪ )לספק, שנתי( עליה לנכות במקור אלא אם הספק מציג 

אישור פטור. 
ניכוי במקור משכירות / שכר מרצים: החובה חלה כבר בעמותה שמחזור הכנסותיה מעל 500,000 ₪ או שיש לה בשנת 
המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה,  חייבת בדיווח על תשלומי שכירות ושכר מרצים בטופס 102 החודשי ובטופס 856 השנתי, 

גם אם לא נוכה מס וגם אם היא איננה צריכה לנכות במקור על כלל הספקים.
להלן טבלת סיכום לעניין חובות דווח ניכוי במקור. כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו בכסף )ולא בשווה 

כסף(. לעומת זאת, יש לנכות במקור גם על תשלום בשווה כסף.
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שיפור ציון איתנות פיננסית בהצגת הדוח הכספי 

לציון האיתנות הפיננסית של העמותה יש השלכה על ניקוד בהגשת מכרזים שונים ותנאי מול משרדי ממשלה שונים. גם 
הבנק שלכם לומד אתכם באמצעות הדוח הכספי.

)בנקים,  יחס הרכוש השוטף   – הון  יחס  יחס הון המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה הינו בחינת  שיפור 
שקים, כספים בקופה, הכנסות לקבל, יתרות חייבים לזמן קצר( להתחייבות השוטפת )התחייבות לעובדים ולקופות בגלל 
שכר דצמבר או חודשים קודמים, שקים לפירעון שטרם נפרעו, הלוואות לזמן קצר, מינוס בעו”ש, יתרת ספקים חשבוניות 
פתוחות שטרם שולמו(. היחס המומלץ הוא לכל הפחות 0.8. כלומר: על כל 100 ₪ חובות יש לוודא כי לכל הפחות יש כסף 

זמין של 80 ₪. על מנת לקבל ניקוד מקסימלי מומלץ לפעול ליחס גדול או שווה ל- 1.
הקדמת הכנסות – כל הכנסה שתתקבל לפני סוף שנת המס תשפר את היחסים הפיננסים. הקדמת הכנסות יכולה להיות גם 

באמצעות תקבול שקים עתידיים )אם לעמותה סעיף 46 הזיכוי לתורם רלוונטי רק במועד הפירעון(.
המרת הלוואות לזמן קצר - וכן יתרת עו”ש במינוס  - בהלוואה לזמן ארוך יותר )כלומר החזר עיקרי שלא בשנה הקרובה 
והלאה, מה שיאפשר להציג כהלוואה לזמן ארוך ולא כהלוואה לזמן קצר(. בדומה לכך אם לעמותה התחייבות לגוף פרטי 

)שאינו בנקאי( מומלץ לקבל אישור בכתב כי מדובר בהלוואה לזמן ארוך.
צמצום יתרות חייבים לעמותה – לעמותה עם יתרת חייבים משנים קודמות כגון: תלמידים חייבים, הלוואות שנתנה העמותה 
לפרטיים/ לעמותות/ לעובדים,  וכדומה, מומלץ לבצע גביה, להקטין את החוב ולהראות פעילות ממשית. יתרה עומדת 

עלולה להיחשב כבלתי ממשית, ולפגוע משמעותית במדדי האיתנות הפיננסית.
הלוואות -  הלוואה הינה מקור מתמיד לבדיקה ולחקירה. יש לוודא כי נחתם הסכם לכל הלוואה במהלך השנה וכי עומדים 
בתנאי ההסכם. אם קיימת אי עמידה בתנאי ההסכם: לו”ז, הצמדה או פריסה – חשוב לעדכן את הסכם. כמובן שמומלץ 
לצמצם יתרות הלוואה ככל הניתן. מומלץ לבצע גביה אפילו כנגד שקים עתידיים עבור הלוואות שניתנו/ שהתקבלו על ידי 

העמותה. )כמובן בתנאי שמדובר בהחזר הלוואה ממשי והשיק יפרע בראשית השנה הבאה(.
חובות לזכויות סוציאליות בגין שכר – מומלץ לסגור יתרת התחייבות לקופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות לפני סוף שנת 

המס.

מס’ 
עובדים

חייב בהנהלת מחזור
חשבונות כפולה?

חייבת בניכוי 
במקור )856(?

הערה

XXבין 500,000 - 0-90
אם בשנה הנוכחית, אין למוסד 10 עובדים, 

ומחזור עסקיו נמוך מ-500,000 ₪, הוא אינו חייב 
בדיווח 856.

בין 500,000 0-9
VXל-3,200,000

לפי רשם העמותות, עמותה שאינה רשומה 
כמוסד במס הכנסה )כגון איגוד המנגנים( חייבת 

בהנהלת חשבונות כפולה החל ממחזור של 
.₪ 1,250,000

למעלה 0-9
VVמ-3,200,000

אם אפילו באחת משנות המס ב-3 השנים שקדמו 
לשנה שעברה, המוסד עבר על ה-3,200,000 ₪ - 

המוסד חייב ב-856.

 10
ומעלה

כל סכום, 
VVאפילו שקל

אם בכל אחת מ-3 השנים שלפני שנה שעברה 
היו למוסד 10 עובדים ומעלה.
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שכר – האם אנחנו מוכנים לביקורת משרד הכלכלה וביקורת ניכויים

האם נערכנו לביקורת משרד הכלכלה בדבר עמידה בדיני עבודה? 
האם תשלומי הפנסיה מועברים במלואם ולכל העובדים? בדקו אם לכל העובדים שלכם יש הפרשה לפנסיה בעובד פחות מ 
3  חדשים במקרה וזכאי יהיה לקבל פנסיה רטרו, חשוב להפריש כבר כעת על מנת שלא יתחייב במס לשנה זו ויוכל להינות 
מהטבות המס. בנוסף בדקו האם כל ההפרשות מופקדות באופן מוסדר - הבדיקה תעשה באמצעות בדיקה “בעין” של קבצי 
ההיזון החוזר )קבצים המציגים “פידבק” ישירות מחברות הביטוח לוודא כי כל שורות הדיווח נקלטו וסווגו כראוי לחשבונות 
העובדים(. שימו לב! החל משנת 2020 האחריות לקליטת הכספים בקופה עבור פנסיית חובה חלה גם על המעסיקים 
פחות מעשרה עובדים. אחריות קליטת הכספים בקופות חלה על המעסיק ולא על כל גורם מדווח אחר.  אל תסתמכו על 

הגורם האחראי בארגון בין פנימי ובין קבלן חיצוני או סוכן ביטוח.  

האם שולמה הבראה? 
האם מועבר לעובד תלוש שכר מדי חודש? 

האם ישנו תיעוד של ימי חופשה ומחלה בתלוש השכר צבירה )וניצול!( וכן בספר מעקב חופש ומחלה בתוכנה או בספר 
כרוך? אם לא קיים תיעוד – זה הזמן לבחון האמנם מדובר אכן במשרה שלא חל עליה שעות עבודה ומנוחה והעובד 

הוחתם על כך.  
האם כל העובדים קבלו הודעה לעובד? 

האם הודעה עדכנית מאפריל 2018 בדבר שכר מינימום תלויה במקום התכנסות העובדים? 
12 שעות לשבוע( והאם  השעות הנוספות אשר מותר להעסיק בהם עובדים )עד  האם מקפידים לא לחרוג ממספר 

משולם על כך כדין? האם מקפידים על מנוחה שבועית של 36 שעות ומרווח של 8 שעות בין ימי העבודה?

 בחינת מס בגין שכר 
 במעבר בין חודשים יש לחשוש בד”כ רק להפרשת ביטוח לאומי, אולם במעבר בין שנים נסגרת שנת מס. פתיחת שנה 

לאחור ניתנת בבקשה מיוחדת ומנומקת ע”י העובד. 
 עובדים ששכרם משולם בנטו, יש לבחון האם חל שינוי בזיכויי מס הכנסה של העובד במהלך השנה: הולדת ילד, קבלת 
46 וכדומה, אם חל שינוי – מומלץ להסדיר קבלת הזיכוי באמצעות התלוש  תואר אקדמאי, זיכוי בגין תרומות לפי סעיף 

בחודש דצמבר.
 שכר עד 180,454 ₪ פטור ממס שכר, זה הזמן לבדוק שינוי לקראת השנה החדשה ובחינה השנה שחלפה.

הטבות אישיות לעובד שניתנו במהלך שנת המס יש לזקוף באותה שנה. כגון: טיול ונופש לעובדים, כיבוד, שימוש בטלפון 
נייד, העמדת רכב לרשות העובד וכדומה. אי זקיפת שווי עלולה לעלות לעמותה ב-90% מס וזקיפה בשנה הבאה עלולה 

להעמיס עלות מס ביתר על העובד. בזקיפת רכב – יש לבדוק שווי שימוש מעודכן לשנה זו.
 הלוואות לעובדים – הלוואה מעל 7,800₪ יש לחייב ולזקוף ריבית לפי סעיף 3)ט( 3.41%

 זיכוי העובדים בגין תרומות - מעביד שהסדיר הרשאה, רשאי להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות עד גובה תרומות של 
25,000 ₪ לשנה.

 זקיפות הטבה לעובדים – זה הזמן להתרענן בהנחיות מה מותר לשלם לעובד ללא זקיפה ומה חובה לזקוף – מצ”ב 
קישור לחוזר המורחב שלנו <<<. 

http://www.mishorcpa.co.il/%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%a1-%d7%99%d7%95/

