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 הקורונה חזרה לשגרה לאחר משבר נגיףנוהל 

 כללי .1

 נוהל היערכות בעת התפשטות נגיף הקורונה נוהל קודם בנושא

 
 , אזרחי-לאומימנהלי אגפים הרשות לשירות  תפוצה

 מנכל"ים בגופים המוכרים

 אזרחי,-לאומימנהלי אגפים הרשות לשירות  לביצוע הנוהל הגורמים האחראים

 מנכל"ים בגופים המוכרים

 אין נספחים

 ועד להודעה על ביטולו 10/05/2020 תאריך תוקף

 
  07/05/2020 תאריך עדכון אחרון

  2017-אזרחי, התשע"זחוק שירות  מסמכים ישימים

 מטרת הנוהל .2

ליישם את אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורנה והחזרה הנוהל נועד  2.1
 לשגרה בכל הנוגע להפעלת מתנדבי השירות הלאומי אזרחי.

 הנחיות לביצוע .3

 כללי 3.1

נוהל היערכות בעת התפשטות נגיף הקורונה מבוטל ויש לפעול  3.1.1
 על פי נוהל זה בלבד. 

 משרד באתר לעת מעת דכנותמתע הבריאות משרד הנחיות 3.1.2
 :בכתובת הבריאות

HTTPS://GOVEXTRA.GOV.IL/MINISTRY-OF-

HEALTH/CORONA/CORONA-VIRUS/ . 

 בהנחיות להתעדכן והגופים המפעילים והמוכריםהמתנדבים  על
  .פיהן על ולפעול

-יובהר, כי נוהל זה תקף לגבי כלל המשרתים בשירות הלאומי 3.1.3
 אזרחי, לרבות כאלו שנמצאים בהשלמת ימי שירות.

בנות ובני השירות יגיעו למקומות השירות במידה והם  ,ככלל 3.1.4
וכל זאת יחזרו לפעילות פתוחים והוחלט בגוף המפעיל שהבנות 

 ולמפורט להלן. בהתאם להנחיות משרד הבריאות

ויש להודיע על  להגיע למקום השירותחובה במקרים הבאים אין  3.1.5
 :כך לרכזת

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/ncslaw
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
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ה את שהנחסגור או מקום שירות פתוח מקום שירות  3.1.5.1
לחלק משעות להגיע מתנדביו בכתב שלא להגיע או 

מתנדב זה ידווח בדו"ח הנוכחות "חופשה  .התקן
עבור השעות או הימים בהם לא נדרש מיוחדת קורונה" 

וימים אלו ייחשבו כימי שירות ולא ינוכו ממכסת להגיע 
 ימי החופשה של המתנדב.

מקבוצות הסיכון להידבקות מתנדב שנמצא באחת  3.1.5.2
, לא העדכניות בקורונה על פי הנחיות משרד הבריאות

יגיע למקום השירות, בכפוף לאישור רפואי המורה על 
 .הימצאותו בקבוצת סיכון ואשר יוגש לגוף המוכר

מתנדב זה ידווח בדו"ח הנוכחות "חופשה מיוחדת 
קורונה" וימים אלו ייחשבו כימי שירות ולא ינוכו 

 שה של המתנדב.ממכסת ימי החופ
 על פי הנחיות משרד הבריאות נדרש אשר מתנדב 3.1.5.3

למשרד  יצרף את הדיווח שלו המתנדבלשהות בבידוד. 
ימי  כהוכחה על הבידוד.לדו"ח הנוכחות הבריאות 

 הבידוד ינוכו ממכסת ימי המחלה של המתנדב.

יזכה את המתנדב  של "חופשה מיוחדת קורונה"יובהר כי דיווח  3.1.6
, בהתאם לתעריף התקן בו היה משובץ בתשלום דמי כיס מלאים

 בשגרה.

כגון בתי חולים מסוימים  במקומות בהם יש צורך בהתמגנות 3.1.7
תקבלנה בנות במקום, , כל התמגנות שמקבלים העובדים ועוד

 .תנאי לשירותן במקום. קבלת אמצעים אלו יהוו השירות

 חל איסור גורף על יציאה של מתנדבים לחו"ל.  3.1.8

תפעל להפעלת הרשות, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטים,  3.1.9
או שניתנה להם הוראה אשר מקום שירותם אינו פועל  מתנדבים

במסגרת בכתב על ידי הגוף המפעיל שלא להגיע למקום השירות, 
בנספח וכמפורט  משימות לאומיות, וזאת בהסכמת המתנדב

, לא יוכל עיליובהר כי מתנדב שמקום השירות שלו פ .הלנוהל ז
ונדרש להגיע למקום  להתנדב במסגרת המשימות הלאומיות
 . השירות שלו, בהתאם לאמור בנוהל זה

מתנדב אשר לא יגיע למקום השירות, על אף שמקום השירות  3.1.10
פועל והמתנדב התבקש להגיע למקום השירות משום שהוא 

ו ימי היעדרותו של המתנדב ממכסת חיוני לפעילות הגוף, ינוכ
מרגע שסיים את מכסת ימי החופשה  ימי החופשה העומדים לו.

. מתנדב כמפורט בנספח לנוהל זה , יופסק שירותולו העומדים
 .זה יוכל לחזור לשירות לפי כללי רציפות השירות

משרד החינוך בנושא "קיום מפגש  נוהלבכפוף לעמידה בתנאי  3.1.11
קורונה", מתנדב יוכל לסייע  –טיפולי בבית התלמיד -חינוכי

 .לילדי חינוך מיוחד בתוך ביתם

בחול , 06.04.2020בהמשך להנחיה שניתנה לגופים המוכרים ביום  3.1.12
, לא ידווח מתנדב "חופשה מיוחדת ובימי שבתון המועד פסח

המצויים ב"חופשה מיוחדת קורונה". אלא, כל המתנדבים, גם אלו 

file://///Black-Filer1/NationalCivilianService$/yael/קורונה/home_edu_visit.pdf
file://///Black-Filer1/NationalCivilianService$/yael/קורונה/home_edu_visit.pdf
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 קורונה", ידווחו על ימי החופש בחול המועד כחופשה שנתית
 , כפי שמדווח מדי שנה. ובימי שבתון על פי לוח החופשות

 הכשרות  3.2

יבוצעו על פי הנחיות משרד ההשתלמויות וההכשרות כל  3.2.1
 .הבריאות

 אוכלוסיות מיוחדות 3.3

ה יהאוכלוסיעולים צרכים רגשיים מיוחדים בכלל בה בתקופה זו  3.3.1
ובאוכלוסיות אלו בפרט, נבקש מכלל הגופים המוכרים את מלוא 

ולקיום הדרכות  ולצרכיהםתשומת ליבם לאוכלוסיות אלו 
 .פרטניות וקבוצתיות, ככל הניתן

מצויים בחרדה עקב המצב המתנדבים מהאוכלוסיות המיוחדות,  3.3.2
או  או במצב רגשי אשר מונע מהם לתפקד בשירות בתקופה זו

עונה להגדרה של "קבוצת סיכון" על פי הנחיות  שבן משפחתם
בכתב מהעובדת לת אישור יפנו לקב, העדכניות משרד הבריאות

מתנדב ה לאחר קבלת האישור כאמור, .הסוציאלית בגוף המוכר
ידווח בדו"ח הנוכחות שלו לא יידרש להגיע למקום השירות ו

 ."חופשה מיוחדת קורונה"

 דיור 3.4

בדירות השירות יש להקפיד הקפדה יתירה על כללי ההיגיינה  3.4.1
תדל שכל והריחוק החברתי שנקבעו על ידי משרד הבריאות, ולהש

 מתנדב יאכל בנפרד.

מאותו מקום השירות בדירת שירות ישהו מתנדבים בכל חדר  3.4.2
בין  לפחות יםי מטרנששומרים על מרחק של בלבד אלא אם כן 

 .מתנדב למתנדב

כל שימוש במטבח או בשירותים ומקלחת, ינוקה ויחוטא  לאחר 3.4.3
. אמצעי האזור באמצעות מגבוני חיטוי או אמצעי חיטוי אחר

 .יסופקו לדירות על ידי הגופים המוכרים החיטוי

יש לעודד שהייה ארוכה ככל הניתן ברציפות בדירות כך שלא  3.4.4
 .תהיינה יציאות תכופות הביתה

שהמתנדב אינו משובץ אין להגיע לדירות השירות בזמן  3.4.5
להתנדבות פעילה, אלא במקרים מיוחדים, כגון מתנדבות בודדות 

 או חסרי עורף משפחתי. 

 ם המוכריםתפקיד הגופי 3.5

באחריות הגוף המוכר לוודא כי במידה וישנם אנשי צוות מטעמו  3.5.1
 שנאלצים להישאר בבידוד, יינתן מענה חלופי עבור המתנדבים. 

ב עמר( יעקמר באחריות הגוף המוכר לדווח באופן מיידי לרשות )ל 3.5.2
ולצרף  על כל מתנדב שנמצא בבידוד או שנדבק בנגיף הקורונה,

 (.סיבת הבידוד + ת.ז. + מלא אישיים )שםאת הפרטים ה
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 נספחים
 

 רה בדבר הפסקת שירות למתנדב שלא הגיע למקום שירותו למרות שהיה פעילהבה

מתנדב שלא הגיע למקום השירות שלו, למרות שמקום השירות שלו היה פעיל וביקש מהמתנדב 
 על חשבון מכסת ימי החופשה העומדים לו.ייחשבו ימים אלו כימי חופשה להגיע לשירותו, 

 –מתנדב אשר נגמרו לו ימי החופשה העומדים לרשותו, וצבר ימים בהם לא היה בשירות )להלן 
 .12.5.20-, ולא יאוחר מה10.5.20-בימים לא מאושרים(, יופסק שירותו 

המתנדב יידרש לשוב מיידית לשירותו בגוף המפעיל אליו היה משובץ. המתנדב ישלים את מספר 
 בתום השלמת הימים, ימשיך שירותו בגוף המפעיל.הימים הלא מאושרים אותם צבר. 

( יידרש להשלים את 1.9.19עבור מתנדב שהחל שירותו ב 31.8.20-בתום שנת שירותו המקורית )ה
 תקופת השירות בה שהה בהפסקת שירות. 

 

 דוגמא:

 : משולמים.דמי כיס וביטוחים: גוף מפעיל. מימון התקן מתנדב החל שירות בגוף מפעיל. - 1.9.19

מתנדב הפסיק ללכת למקום השירות על אף שמקום השירות פעיל וביקש שימשיך להגיע  – 15.3.20
 : משולמים.דמי כיס וביטוחים: גוף מפעיל. מימון התקן לשרת.

 תמו למתנדב מכסת ימי החופשה העומדים לו והוא מתחיל בצבירת ימים לא מאושרים. – 15.4.20
 : משולמים.יטוחיםדמי כיס וב: גוף מפעיל. מימון התקן

על מנת להשלים את הימים הלא  *הופסק שירותו של המתנדב והוא חזר למקום השירות – 10.5.20
דמי : גוף מפעיל לא מממן את התקן. מימון התקן ימים(. 16)סה"כ  15.4.20מאושרים שצבר החל מה

לא ניתן דמי כיס  : עבור המתנדב משולם ביטוח מתנדב על ידי הגוף המוכר. למתנדבהכיס וביטוחים
 עבור תקופה זו.

 המתנדב השלים את הימים הלא מאושרים שנצברו לחובתו וחוזר לשירות פעיל וסדיר. – 1.6.20
 : משולמים.דמי כיס וביטוחים: גוף מפעיל. מימון התקן

בהם שהה בהפסקת שירות ובהשלמת  31.5.20 – 10.5.20המתנדב ישלים את התקופה של  – 1.9.20
  : משולמים.דמי כיס וביטוחים: גוף מפעיל. מימון התקן .מים(י 16) ימים

ב לא ישלים את במקרה בו מתנדמתנדב שהופסק שירותו, יחולו עליו כללי רציפות השירות.  *
הגוף המוכר ישיב לגוף המפעיל את התשלום עבור תקופת הימים הלא , הימים הלא מאושרים

 כיס ששולמו לו בעבור הימים הלא מאושרים.מאושרים והמתנדב ישיב לגוף המוכר את דמי ה
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 סיוע של המתנדבים במשימות לאומיות

מתנדב המשרת במקום שירות הסגור בתקופה זו או שמקום  .1
לשירות, ידווח על כך זמנית השירות הורה לו בכתב שלא להגיע 

 לרכזת. בדיווח זה יציין את מקום השהות שלו ופרטי יצירת קשר.
 במשימות לאומיות. מתנדבים אלו יוכלו להשתבץ

מתנדב המעוניין לסייע למשימות לאומיות, יידרש לחתום על  .2
טופס הסכמה בנוסח המצ"ב לנוהל זה, לשם הפנייתו למקום 
שירות הדורש סיוע והפעלתו. טופס הסכמת המתנדב מצורף 

 כנספח לנוהל זה.

הרכזת תעביר את רשימת המתנדבים לממונה החירום בגוף  .3
ם מרוכז ויעביר דו"ח יומי לרשות על מספר המוכר וזה ינהל רישו

המתנדבים הפעילים בתקופה זו, וכן דיווח שבועי שיכלול פירוט 
 שמי של מתנדבים אלו ופרטים נוספים לפי בקשת הרשות.

גוף מפעיל המבקש להפעיל מתנדבים למשימות חיוניות בעת הזו,  .4
התחייבות גוף מפעיל לקליטה והפעלת מתנדבים יחתום על 

המצ"ב לנוהל זה. בהתחייבות  ת התקנות לשעת חירוםלתקופ
יפרט בין היתר את התפקיד הנדרש, את איש הקשר האחראי על 

 המתנדבים בגוף המפעיל, את מקום השירות ושעות השירות.

, הרשות 2017-לחוק שירות אזרחי התשע"ז 20לאור הפעלת סעיף  .5
לים יכולה לאשר הפעלת מתנדבים גם בגופים שאינם גופים מפעי

בשגרה ובתחומים ופעילויות שלא מאושרים בשגרה. על מנת 
יש להראות, בין היתר, כי הצורך  20לאשר בקשה לפי סעיף 

המיוחד נולד עקב משבר הקורונה. גוף שאינו משמש כגוף מפעיל 
בשגרה המבקש להפעיל מתנדבים במשימות לאומיות יחתום על 

בות זה מצ"ב כתב התחייבות ייעודי לגופים אלו. כתב התחיי
כנספח לנוהל זה. על מנת להפעיל מתנדבים לפי סעיף זה, יש 

 לקבל את אישור מנכ"ל הרשות.

בהתאם  מתנדבים למשימות הלאומיותהגופים המוכרים יפנו  .6
לצרכים  ליכולות ורוצות המתנדב, לזמינות, לאופי התפקיד,

 ולמיקום.
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 המנהל הכללי
The Director General 

 כתב הסכמה )מתנדב(

 

 אל:  הרשות/ הגוף המוכר  

  

 שם המתנדב :   שם מלא  _________________ ת.ז. ____________ 

 שם הגוף המפעיל )המקורי (   _____________________ 

 שם הגוף המוכר :  _____________________ 

  

  

 הנדון: טופס הסכמה להפניה לגוף מפעיל זמני בשל המצב המיוחד של התפשטות נגיף הקורונה  

  

_____ נושא/ת ת.ז. ___________, מסכים/מ ה להפנייתי  לגוף  המפעיל _ אני הח"מ _________

__________________________ לתקופה זמנית עד תום המצב המיוחד בשל התפשטות נגיף 

 הקורונ ה. עם תום המצב המיוחד אחזור לשרת במסגרת  הגוף המפעיל המקורי בו אני מתנדב/ת . 

  

  

 _______   : ובאתי על החתום היום _____

  

 שם  _ __ ____________ מס' פלפון __________________  חתימה ________________  
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 המנהל הכללי
The Director General 

 

התחייבות גוף מפעיל לקליטת והפעלת  מתנדבים/ות בשירות לאומי  לתקופה זמנית  לאור 

 המצב המיוחד הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה

 

עצמו גוף מפעיל שמבקש לקלוט לשורותיו מסמך זה בא להבהיר את ההתחייבות שלוקח על 

המצב  –מתנדבי שירות לאומי שלאור המצב המיוחד הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה )להלן 

 המיוחד( אינם יכולים לשרת בגוף המפעיל המקורי שלהם.

 

 שם מלא של הגוף המפעיל: ___________________________________

 וכד'(:______________________________מספר מזהה )עמותה / חל"צ 

 כתובת הגוף המפעיל: _______________________________________

 שם איש הקשר האחראי על המתנדבים/ות : _______________________

 מספר טלפון של איש הקשר בגוף המפעיל: ________________________

 ____________________כתובת מייל של איש הקשר : ______________

 

אנו הח"מ, מורשי חתימה בשם הגוף המפעיל, מתחייבים בשם הגוף המפעיל לעניין הפעלת 

 מתנדבים שיופנו אלינו לתקופה זמנית לאור המצב המיוחד  בידי הגופים המוכרים  כלהלן:

 

כמשמעותו הגוף המפעיל יפעל לגבי המתנדבים  שיופנו אליו לתקופה זמנית כאמור,  כגוף מפעיל  .1

החוק(, ויחולו עליו כל החובות החלות על גוף מפעיל  –)להלן  2017-בחוק שירות אזרחי, התשע"ז

 לפי כל דין ולפי הנהלים של הרשות אזרחי לפי החוק האמור;

 ______.במסגרת המצב המיוחד הוא ____ מספר המתנדבים שמבקש הגוף המפעיל לקבל

 

 בהם ישרתו המתנדבים בפועל הם כלהלן: הכתובות ומספרי הטלפון של המקומות ש .2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  התפקידים שבהם ישרתו המתנדבים הם כלהלן:  .3

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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 המנהל הכללי
The Director General 

_________________________________________________________________ 

  ימי השבוע והשעות שבהם תבוצע הפעילות בידי המתנדבים הם:  .4

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 הגוף המפעיל מתחייב למלא את כל חובותיו כלפי המתנדבים לפי כל דין; .5

 
הגוף המפעיל מתחייב לאפשר לרשות לשירות אזרחי ולגופים המוכרים לערוך ביקורות  .6

ת לשירות אזרחי ולפי התחייבות זו בידי ובדיקות על קיום ההוראות לפי כל דין, לפי נוהלי הרשו

 הגוף המפעיל;

 
הגוף המפעיל מתחייב לנהל רישום לעניין התייצבותם של המתנדבים לשירות מדי יום ולהעביר  .7

 הדיווחים לגופים המוכרים;

 
 הגוף המפעיל מתחייב לדווח לגופים המוכרים על שינויים שיחולו בהפעלת המתנדבים אצלו; .8

 
יב כי במסגרת האחריות שלו על המתנדבים יפעיל אותם בהתאם לכל הגוף המפעיל מתחי .9

ההוראות שיצאו ממשרד הבריאות בעניין המצב המיוחד, ובמסגרת זו ידאג לתת למתנדבים 

 את כל אמצעי המיגון הנדרשים לצורך ביצוע ההתנדבות כפי שהוא נותן לעובדיו.

 
ום ההתנדבות בתחבורה ציבורית, הגוף המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהמתנדבים מגיעים למק .10

הוא ידאג להסעת  –וככל שהתחבורה הציבורית תופסק והוא ירצה בהמשך ההתנדבות 

 המתנדבים.

 
פי -הגוף המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהפעלת המתנדבים תופסק עם סיום המצב המיוחד או על .11

וא יחדל לעמוד בתנאי דרישת הרשות או הגוף המוכר, וידוע לו כי לא יופנו אליו מתנדבים אם ה

 ההתחייבות. 

 תאריך: ___________

 

_____________________________ _____________________________ 

 שם מלא, מספר זהות, תפקיד, חתימה שם מלא, מספר זהות, תפקיד, חתימה
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 המנהל הכללי
The Director General 

זמנית  התחייבות גוף )שאינו גוף מפעיל( לקליטת והפעלת מתנדבים/ות בשירות לאומי  לתקופה 

 לאור המצב המיוחד הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה

 

מסמך זה בא להבהיר את ההתחייבות שלוקח על עצמו גוף שאינו גוף מפעיל בשגרה, שמבקש 

לקלוט לשורותיו מתנדבי שירות לאומי, לאור המצב המיוחד הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה 

 המצב המיוחד( –)להלן 

 

 ________________________________________שם מלא של הגוף: 

 מספר מזהה )עמותה / חל"צ / חברה כד'( :________________________

 _____כתובת הגוף : _______________________________________

 ___תנדבים/ות : ___________________שם איש הקשר האחראי על המ

 __________________________של איש הקשר בגוף : נייד מספר טלפון 

  כתובת מייל של איש הקשר : _________________________________

 

אנו הח"מ, מורשי חתימה בשם הגוף, מתחייבים בשם הגוף לעניין הפעלת מתנדבים שיופנו אלינו 

 לתקופה זמנית לאור המצב המיוחד  בידי הגופים המוכרים  כלהלן:

 

שיופנו אליו לתקופה זמנית כאמור,  כגוף מפעיל כמשמעותו בחוק הגוף יפעל לגבי המתנדבים  .1

החוק(, ויחולו עליו כל החובות החלות על גוף מפעיל לפי  –)להלן  2017-שירות אזרחי, התשע"ז

 כל דין ולפי הנהלים של הרשות אזרחי לפי החוק האמור;

  ____.מספר המתנדבים שמבקש הגוף לקבל במסגרת המצב המיוחד הוא __________

 

 הכתובות ומספרי הטלפון של המקומות שבהם ישרתו המתנדבים בפועל הם כלהלן:  .2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ן:התפקידים שבהם ישרתו המתנדבים הם כלהל .3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 והשעות שבהם תבוצע הפעילות בידי המתנדבים הם:  ימי השבוע .4

__________________________________________________________________
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 המנהל הכללי
The Director General 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 ב למלא את כל חובותיו כלפי המתנדבים לפי כל דין;הגוף מתחיי .5

 
 הגוף מתחייב כי המתנדבים יופעלו אצלו ולא יופעלו אצל אחרים. .6

 
הגוף מתחייב לאפשר לרשות לשירות אזרחי ולגופים המוכרים לערוך ביקורות ובדיקות על קיום  .7

 בידי הגוף;ההוראות לפי כל דין, לפי נוהלי הרשות לשירות אזרחי ולפי התחייבות זו 

 
הגוף מתחייב לנהל רישום לעניין התייצבותם של המתנדבים לשירות מדי יום ולהעביר  .8

 הדיווחים לגופים המוכרים;

 
 הגוף מתחייב לדווח לגופים המוכרים על שינויים שיחולו בהפעלת המתנדבים אצלו; .9

 
וראות הגוף מתחייב כי במסגרת האחריות שלו על המתנדבים יפעיל אותם בהתאם לכל הה .10

שיצאו ממשרד הבריאות בעניין המצב המיוחד, ובמסגרת זו ידאג לתת למתנדבים את כל אמצעי 

 המיגון הנדרשים לצורך ביצוע ההתנדבות כפי שהוא נותן לעובדיו.

 
הגוף מצהיר כי ידוע לו שהמתנדבים מגיעים למקום ההתנדבות בתחבורה ציבורית, וככל  .11

 הוא ידאג להסעת המתנדבים. –בהמשך ההתנדבות  שהתחבורה הציבורית תופסק והוא ירצה

 
המיוחד וההחלטה  הגוף מצהיר כי ידוע לו שהפעלת המתנדבים אצלו אפשרית רק בשל המצב .12

וכי היא תופסק עם סיום המצב המיוחד   2017-י חוק שירות אזרחי, התשע"זעל שעת חירום לפ

יחדל  נו אליו מתנדבים אם הואפי דרישת הרשות או הגוף המוכר, וידוע לו כי לא יופ-או על

 לעמוד בתנאי ההתחייבות.

 תאריך: ___________

 

_____________________________ _____________________________ 

 שם מלא, מספר זהות, תפקיד, חתימה שם מלא, מספר זהות, תפקיד, חתימה

 

 


