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  4.6.2020מיום   א'2-8/2020 החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מס'

 בעניין: 

בנושא אירועים בעלי  -הזמנת הציבור להציג עמדתו בדבר תיקון מדיניות המועצה

 חשיבות ציבורית רבה 

בדבר תיקונים שהמועצה כל המעוניין בכך להציג את עמדתו  ו  הציבור  של החלטה זו בהזמנת  עניינה

לשידורי כבלים ולשידורי לווין )להלן: המועצה"( שוקלת לערוך במדיניותה בנושא אירועים בעלי 

חשיבות ציבורית רבה. לנוחות הציבור תוצג ראשית תמצית השימוע ולאחר מכן יובאו הדברים 

 בהרחבה.

 

 השימוע תמצית

 רק ישודרו בהחלטה המפורטת האירועים רשימת כי נקבע 2-27/2009החלטת מועצה  במסגרת

שימוע   רתגבמס.  , כפי שנקבע בהחלטההלוויין  וחברת  הכבלים  חברת  מנויי  לכלל  הפתוחים  בערוצים

 לעדכן את רשימת האירועים כדלקמן: שוקלת המועצהזה 

מהרשימה ויהיה ניתן לשדר אותם בכל ערוץ ובכלל זה בערוצים בתשלום  יוצאוהבאים  האירועים

 מוסף:

 שני המשחקים המרכזיים משלב רבע הגמר באליפות אירופה בכדורגל )ה"יורו"( .א

 .האמריקה מהקופה הגמר ומשחק הגמר חצי משחקי שני .ב

 המרכזיים המשחקים ארבעת, הגמר שמינית שלפני מהשלב המרכזיים המשחקים שמונת .ג

 "סלאם"גראנד  יבטורניר הגמר רבע משלב המרכזיים המשחקים שניו הגמר שמינית משלב

 .Wimbeldon, Roland Garros :הבאות התחרויות במסגרת

לרשימה ויהיה ניתן לשדר אותם רק בערוצים בסיסיים בחברת הכבלים  יוכנסוהאירועים הבאים 

 ובחברת הלוויין כקבוע בהחלטה:

בתחרויות בינלאומיות  נשיםמשחקי הקבוצה הבוגרת והנבחרת הצעירה בכדורגל  כל .א

 רשמיות לרבות שלבי המוקדמות בתחרויות כאמור.

)ג'ירו   בעולם  המרכזיות  ייםהאופנ  תחרויות  שלושתכל אחת ממ  הישירים  מהשידורים  מחצית .ב

מקרה  ובכל ישראלית קבוצה משתתפת בהם( פרנס דה טור, אספניה דה וולטה, דאיטליה

כאמור בה  תחרות של האחרונים והיומיים הראשונים היומייםהשידורים הישירים מ

 משתתפת קבוצה ישראלית.

 "סלאם"גראנד    יבטורנירוכל משחק בהשתתפות טניסאי ישראלי  הגמר ומשחק הגמר,    חצאי .ג

 . US Open, Australian Open  במסגרת התחרויות הבאות:

 עד כאן תמצית השימוע ועתה נפרט את הדברים בהרחבה.
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 רקע

, 22.10.2009 ביום החליטה"( המועצה)להלן: " לווין ולשידורי כבלים לשידורי המועצה .1

בנושא   30.5.2002  מיוםמדיניותה    את  לתקן,  שפרסמה  ולשימועים  קודמות  להחלטות  בהמשך

 רק לשדר יש אותם האירועים רשימת את ולהרחיבאירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה 

 או " ההחלטה: "להלן, 2-27/2009כפי שנקבע בהחלטה )החלטה מס'  פתוחים בערוצים

 "(.המדיניות החלטת"

בו נקבעה רשימת האירועים שהוכרזו על ידי המועצה כבעלי   נספחלהחלטת המדיניות צורף   .2

חשיבות ציבורית רבה )"רשימת האירועים המוכרזים"( כאשר בהחלטה נקבעו הוראות 

המבקשות להגביל שידורם של אירועים מוכרזים במסגרת שידורים מוספים בתשלום. 

יות כי היא סבורה שאירועים מוכרזים ראוי כי בהקשר זה המועצה הבהירה בהחלטת המדינ

ישודרו בערוצים הבסיסיים, על מנת להבטיח כי הצפייה בהם תתאפשר למרבית אזרחי 

המדינה, לרבות אלה אשר אין ביכולתם לשאת בתשלום הנדרש לצפייה בשידורים המוספים 

 בתשלום. 

הכלול בנספח, במסגרת  אשר על כן, נקבע בהחלטה כי ככלל לא ישודר בשידור חי, אירוע .3

שידורים מוספים בתשלום, אלא אם משודר האירוע במקביל בשידור חי, גם בערוץ בסיסי. 

נקבעה חובה של שידור אירועים מוכרזים אך הוגבלה  לאמשמעות הדברים היא כי 

 האפשרות לשדרם בשידורים מוספים בתשלום.

את רשימת האירועים במסגרת החלטת המדיניות פירטה המועצה כי בבואה לקבוע  .4

המוכרזים נבחן, בין היתר, האם מתקיים בכל אירוע לפחות אחד מבין ארבעת התנאים 

 המפורטים להלן:

ההתעניינות באירוע, נסיבותיו ותוצאתו, בקרב הציבור בישראל, הנה רחבה וכללית,  .א

חורגת מגדר אותו החלק מן הציבור העוקב בדרך  -וביחס לאירועים מתחום הספורט 

 ה; אחר אירועים ממין ז כלל

לאירוע חשיבות תרבותית ייחודית, כמסייע בעיצובה של זהות והשתייכות לחברה  .ב

 ;בישראל

והוא ל, באירוע נוטלים חלק נבחרת לאומית או נציג או נציגות אחרת של מדינת ישרא .ג

 ם; חלק מתחרות או אירוע בינלאומיים מרכזיי

 ם.בערוצים ארציים, וזכו לאחוזי צפייה גבוהיהאירוע או אירועים מסוגו, שודרו בעבר  .ד
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המועצה תבחן מעת לעת את המועצה הבהירה בהחלטת המדיניות בצורה מפורשת כי " .5

רשימת האירועים המוכרזים אשר בנספח, ורשאית היא להורות על צירופו של אירוע לנספח, 

ועצה תחליט לרבות אירוע שאינו מתחום הספורט, או על הסרתו של אירוע מנספח זה. המ

בדבר צירוף אירוע לנספח או בדבר הסרת אירוע מהנספח, לאחר שנתנה הזדמנות נאותה 

 ."ה, להציג עמדתם בפניהלגופים אשר סבורה היא כי יושפעו מהחלטת

, לאחר שימוע שהתפרסם בעניין, 2-19/2011במסגרת החלטה מס'  25.8.2011ואכן, ביום  .6

משחקי המונדיאל יוכרו  כלוכרזים וקבעה כי הרחיבה המועצה את רשימת האירועים המ

ממשחקי  חלקכאירועים מוכרזים )זאת כאשר מלכתחילה נכללו בהחלטת המדיניות רק 

 המונדיאל(.

נערך  30.6.2011מיום  2-16/2011במאמר מוסגר יצויין כי לאחר מכן בהחלטת מועצה מס'  .7

לפעול המבקש לשדר אירוע תיקון באחד מסעיפי החלטת המדיניות לגבי האופן בו נדרש 

 מוכרז במסגרת שידורים מוספים בתשלום.

 פניות לתיקונים ברשימת האירועים המוכרזים

פנה מנכ"ל צ'רלטון למועצה בבקשה כי תערוך תיקונים בהחלטת המדיניות   2019בחודש מאי   .8

 וברשימת האירועים המוכרזים. צ'רלטון יש לדעת היא כיום המפיקה של מספר ערוצי ספורט

בתשלום המשודרים הן בבעל הרישיון הכללי לשידורי כבלים )להלן: "הוט"( והן בבעל 

הרישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לווין )להלן: "יס"(. לטענת צ'רלטון יש לצמצם את 

רשימת האירועים המוכרזים ולהסיר ממנה אירועים שלטענת צ'רלטון אינם עונים על הגדרת 

אומית". בהקשר זה טענה צ'רלטון כי יש למחוק מהרשימה את אירועים "בעלי חשיבות ל

משחקי הקופה אמריקה, משחקיהן של קבוצות ישראליות במוקדמות מפעלים אירופיים, 

משחקי קבוצות ישראליות בשלבי הבתים של כל ליגה אירופית שאינה ליגת אלופות, וכן את 

ערוך בהחלטת המדיניות תיקון 'רלטון ביקשה לצכל מפעלי הטניס הבינלאומיים שברשימה.  

 .1היום ןכ גם שהתקבלה נפרדת בהחלטהנוסף עליו נעמוד 

מחוייבות  כלפנתה גם חברת הוט בעניין. בפנייתה ביקשה הוט ביטול של  29.10.2019ביום  .9

החלה עליה בדבר שידור אירועי ספורט ובכלל זה ביטול "האירועים המוכרזים על פי 

 ה". הוט טענה בפנייתה, בין היתר, כי מחיר זכויות השידור החלטות המדיניות של המועצ

של מפעלי הספורט השונים עלה במאות אחוזים וכי החלטות המועצה בתחום שידורי 

הספורט מטילות עליה עלויות עתק "בלתי סבירות". הוט הוסיפה וטענה כי מאז שנקבעה 

 
 .4.6.2020ב' מיום 8/2020-2ראו החלטת מועצה מס'  1



 משרד התקשורת                             

  המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין                 

  
 
 

  
   91999ם -י 23רחוב יפו 

   02-6702210/2טל:  
 02-6702273פקס:  

23 Yaffo Rd. Jerusalem 91999 
 Tel: 972-2-6702210\2                               

Fax: 972-2-6702273 

 
 
 

ש תיקון למדיניות החלטת המדיניות השתנתה תמונת השוק באופן דרמטי ועל כן נדר

 שיתאים למצב השוק הנוכחי.

מענה מפורט לפנייתה זו של הוט  8.12.2019יו"ר המועצה )בהטלת תפקיד( שלח ביום  .10

(. יו"ר המועצה עמד בתשובתו על כך שנראה כי למעשה הוט רכשה, בסכומי 24546)סימוכין:  

עלויות אלה שנרכשו ללא היא מחויבת בשידורם וכי אין לזקוף    איןעתק, זכויות שידור שכלל  

כל חובה כנגד החלטות המועצה. יו"ר המועצה הוסיף כי הוט לא פירטה בפנייתה מה מתוך 

עלויות הספורט כלל קשור להחלטות המועצה. כמו כן, עמד יו"ר המועצה על כך כי יש 

הטוענים שביטול החלטות מדיניות הספורט של המועצה דווקא יוביל להאמרת מחירים 

פגיעה בצרכנים. "כך, למשל, ביטול רשימת האירועים המוכרזים עלול לגרום נוספת ול

לתחרות על אותם מפעלים, שלאחר ביטול הרשימה אף ניתן יהיה לשדרם בערוצים בתשלום. 

כך, בנוסף להאמרת מחירי הזכויות במפעלים אלו תיגרם גם פגיעה בציבור המנויים, 

 רוצים מוספים בתשלום נוסף".שיידרשו כדי לצפות באותם מפעלים לרכוש ע

יחד עם זאת, יו"ר המועצה הדגיש כי המועצה תהיה מוכנה לבחון כל שינוי נדרש בהחלטותיה  .11

וכי הבחינה תיערך בלב פתוח ובנפש חפצה אלא שלשם כך נדרשת הוט לתמוך טענותיה 

 בנתונים ברורים הקשורים לעניין.

בהמשך למענה זה התקיים שיח נוסף בעניין הן עם הוט והן עם יס שבסופו הן העבירו במהלך  .12

)דהיינו, אחוז הצופים באירוע מתוך סה"כ האוכלוסייה נתוני רייטינג  2020חודש ינואר 

הצופים )דהיינו, אחוז הצופים באירוע מתוך סה"כ ( SHAREשייר )נתוני והרלבנטית( 

  של מספר אירועים שנכללים כיום ברשימה וביניהם:  (בטלוויזיה באותו הזמן

הרייטנג והשייר של כל משחקי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר ששודרו בשידור חי  .א

 ( החל מתחילתו של כל משחק ועד סיומו.2016)לכדורגל  באליפות אירופה האחרונה  

רניר הרייטינג והשייר של חצאי הגמר וגמר הקופה אמריקה ששודרו בשידור חי בטו .ב

 ( החל מתחילתו של כל משחק ועד סיומו.2019האחרון )

, WIMBELDONהרייטינג והשייר של חצאי גמר וגמר הטורנירים הבאים:  .ג

ROLAND GARROS,   החל  2019+2018גברים ונשים ששודרו בשידור חי בשנים

 מתחילתו של כל משחק ועד סיומו.
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 דיון : 

שקיימה היום בעניין שוקלת המועצה לערוך תיקונים לאחר עיון בפניות שהתקבלו ודיון  .13

ברשימת האירועים המוכרזים. כזכור, כבר בעת שנקבעה החלטת המדיניות קבעה המועצה 

כי תבחן את רשימת האירועים המוכרזים מעת לעת תוך שנקבעו התנאים על פיהם יבחן 

 .האם עסקינן אכן באירוע שיש להכריז עליו כבעל חשיבות ציבורית רבה

צ'רלטון טענה כי יש לצמצם את הרשימה מאחר שקיימים בה אירועים שאינם בעלי  .14

"חשיבות לאומית" ואולם כפי שנקבע עוד בהחלטת המדיניות: השאלה אם לאירוע חשיבות 

 מהם אחד שכלמהתנאים  חלקתרבותית או אם נוטלים בו חלק נבחרת לאומית הם רק 

כפי שפורט לעיל קיימים תנאים נוספים  .ריתציבומצדיק הכרזה על אירוע כבעל חשיבות 

התעניינות באירוע, המאפשרים להכריז על אירוע כבעל חשיבות ציבורית, למשל, אם ה

חורגת מגדר אותו החלק מן ו נסיבותיו ותוצאתו, בקרב הציבור בישראל, הנה רחבה וכללית

 ה. הציבור העוקב בדרך כלל אחר אירועים ממין ז

 יבחן, היתר בין, פיהם לעיל ושעל 4אלו שפורטו בסעיף  תנאים כי יןלצי מעניין זה בהקשר .15

 ראו)באירופה  גם נהוגים רבה, ציבורית חשיבות כבעל אירוע על להכריז על ידי המועצה אם

 (.20182 מאי בחודש האירופי בפרלמנט המחקר יחידת י"ע שהוכן מסמך

של דרקטיבת השידורים של  Article 14 -ל בהתאם נקבעו באירופה הנהוגים אלו תנאים .16

. סעיף AVMSD  (Audiovisual Media Services Directive)  -האירופי הידועה גם כ  איחודה

ישדרו  לאזה בדרקטיבה מבהיר כי כל מדינה החברה באיחוד תבטיח כי משדרים בתחומה 

 majorכאירועים בעלי חשיבות ציבורית רבה )  שאותה מדינה רואה בהם  אירועים  בבלעדיות

importance for society) , לק משמעותי מהציבור באותה מדינה את באופן שימנע מח

 . (free televisionבאותם אירועים בשידור חי בטלוויזיה חינמית ) האפשרות לצפות

בית הדין הכללי של האיחוד האירופי אף דחה עתירות שהוגשו אליו נגד רשימות שנקבעו  .17

במדינות החברות באיחוד. כך, למשל, בית הדין קבע כי מדינות באיחוד, בנסיבות מסויימות, 

רשאיות למנוע את שידורי כלל משחקי המונדיאל ואליפות אירופה אם הם אינם משודרים 

 
2 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621900/EPRS_ATA(2018)621900_EN.
pdf 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621900/EPRS_ATA(2018)621900_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621900/EPRS_ATA(2018)621900_EN.pdf
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חינמית )ראו הודעה לתקשורת שהתפרסמה בזמנו באתר בית  לציבור הרחב בטלוויזיה

  (.3ןהדי

ודוק: יש לשים לב כי במדינות האיחוד האירופי מדובר באירועים הנדרשים ככלל לשידור  .18

בעוד בענייננו החלטת המדיניות חלה על הערוצים הבסיסיים בשידורי  חינמית בטלוויזיה

המדיניות קובעת כי האירועים המוכרזים . אכן, החלטת בתשלום שידוריםהוט ויס שהם 

לא ישודרו בשידור חי במסגרת שידורים מוספים בתשלום אלא אם האירוע משודר במקביל 

בשידור חי גם בערוץ בסיסי של הוט ויס. במילים אחרות, אין לשדר את האירועים בערוצים 

האפשרות דמי מנוי חודשי המעניק את של תשלום אותו ל מעבר הדורשים תשלום נוסף

האירועים המוכרזים  רשימתמהמצב באירופה  בשונהלצפות בערוצים הבסיסיים. על כן, 

שאלו הם  –בהחלטת המדיניות היא כזו המאפשרת למעשה שידור בערוצים בתשלום 

שידור בלעדי בערוצים הדורשים תשלום נוסף ככלל מאפשרת  לאאך  –הערוצים הבסיסיים 

 ערוצים הבסיסיים.הנדרש עבור צפייה בלתשלום  מעברשהוא 

מכל מקום, לאחר בחינת הנתונים סבורה המועצה כי יש מקום לשקול עדכון הרשימה על  .19

ידי הסרה של חלק מהאירועים והכנסת אירועים חדשים העונים כיום על מי מהתנאים על 

 אירוע כבעל חשיבות ציבורית רבה ומתוך מטרה לחושפם לציבור הרחב.פיהם יוכרז על 

מהרשימה את שני המשחקים המרכזיים משלב רבע  להסירבהקשר זה המועצה שוקלת  .20

, הגמר של אליפות אירופה בכדורגל ולהסתפק בהותרת משחק הפתיחה, חצאי הגמר והגמר

  .ים בהשתתפות נבחרת ישראלשזוכים להתעניינות וצפייה משמעותיים יותר יחד עם משחק

את מפעל הקופה אמריקה מהרשימה מאחר שאין מדובר  להסירכמו כן שוקלת המועצה  .21

בקבוצה או ספורטאי ישראלי ובנוסף על פי הנתונים, העניין באירוע זה מוגבל יחסית 

 לאירועים אחרים הנכללים ברשימה.  

ועים ברשימה מהשלבים משחקים רבים הקב להסירלגבי מפעלי טניס שוקלת המועצה  .22

לרשימה משלב  להוסיףלשלב חצאי הגמר אך במקביל להסרת המשחקים הללו  שקודמים

כפי  4 -טורנירים מתוך ה 2 -מחצאי הגמר את כל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם )ולא רק 

שקבוע היום(. זאת גם כן בהתאם לכך שכל שידורי המשחקים של טניסאים ישראלים 

נוכח העובדה שעולה מן הנתונים כי ההתעניינות הציבורית באירועים נשארים ברשימה ול

 הללו הינה בשלבים המתקדמים יותר של התחרויות. 

 
3 02/cp110009en.pdf-https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-02/cp110009en.pdf
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לרשימה ברוח העת הזו ועקרון השוויון כמו גם נוכח  להוסיףשוקלת המועצה בנוסף,  .23

חשיבותם הייחודית, משחקי כדורגל של נשים ולהתאים זאת למשחקי כדורסל נשים שכבר 

 יימים ברשימה.ק

משלוש תחרויות הישירים שידורים מחצית מהלבסוף שוקלת המועצה להוסיף לרשימה,  .24

בהשתתפות    (Tour de france, Giro d'italia, Voulta de espaniaהאופניים המרכזיות בעולם )

קבוצה ישראלית ושיש בהם גם נופך תרבותי ייחודי ובכלל זה את היומיים הראשונים 

שאלו הימים שמרכזים, כך נראה, את עיקר העניין  –והיומיים האחרונים של התחרות 

 הציבורי.

למען הסר ספק, לא נעלמה מעיני המועצה הטענה כי הסרת אירועים מהרשימה עלולה  .25

רי אותם אירועים וכן ל"זליגתם" לערוצים שידרשו מהמנוי לשלם להוביל לעליית מחי

תשלום נוסף על תשלום דמי המנוי. ואולם, ייתכן שעבור מי שלא צופה בשידורים דווקא 

יתבטא הדבר בהוזלה. בכל אופן, לדעת המועצה יש לשקול את התנאים שעל פיהם, בין היתר, 

ולנתונים  2020שוק השידורים בשנת  עידן הנוכחי שלרשימת האירועים בהתאם לנקבעה 

שהתקבלו. כמו כן, יש לשים לב כי המועצה גם שוקלת הוספה של אירועים ולא רק הסרה 

 הנוכחי בשוקוזאת בהתאם לנתונים ולבחינת התנאים ביחס לאירועים השונים המשודרים 

 .ומתפתח דינמי שוק שהוא

רים וכפי שנקבע עוד בהחלטת , בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינים האמויחד עם זאת .26

המדיניות עצמה, המועצה מבקשת לתת הזדמנות נאותה לכל המעוניין בכך להתייחס 

 להחלטה הנשקלת.

 החלטה: שימוע

אשר על כן, המועצה מזמינה את כל המעוניין בדבר, להציג את עמדתו באשר לתיקונים  .27

 שהמועצה שוקלת לערוך לרשימת האירועים המוכרזים. 

מצורפים כנספח להחלטה שפורטו לעיל הנשקלים לרשימת האירועים המוכרזים התיקונים  .28

 ת.ודורעות "עקוב אחר שינויים" בגרסת מהבאמצבו זו ומסומנים 

 בכתב המעוניינים להביע בפני המועצה דעתם בדבר כל שפורט לעיל רשאים לעשות כן  .29

משרדי מנהלת הסדרת  12:00בשעה  19.7.2020. ניירות עמדה כאמור יוגשו עד ליום בלבד

 , מבואה 10בתל אביב )מגדל שלום מאיר, קומה  9השידורים לציבור, רח' אחד העם 

 ניירות עמדה שיוגשו מאת . abargilm@moc.gov.il למייל(, או 5או  4מערבית, מעלית 

 

mailto:abargilm@moc.gov.il
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גורמים אנונימיים, יכול שיחשבו כאילו לא הוגשו כלל וכך גם ניירות עמדה שיוגשו לאחר 

 חלוף המועד.

יובהר כי, לאחר שיבחנו ניירות העמדה שיוגשו למועצה, תהא רשאית המועצה להכריע,  .30

ף לכל דין, בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, לרבות הותרת ההחלטה בכפו

ללא שינוי, הגדלת הרשימה או הסרת אירועים ממנה וכן להתנות את התיקונים עליהם 

 יוחלט בתנאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

מראש מוסר העמדה, יצוין כי עמדה שתוגש, או עיקריה עשויים להתפרסם אלא אם יצביע  .31

לפרסום העמדה או חלקים ממנה. כמו כן, המגיש  על מניעות שבדיןבעת מסירת העמדה, 

עמדתו חייב למלא בהתאם ולצרף לעמדתו את מכתב הלוואי בנושא סודיות המצורף 

 להחלטה זו.

 

*** 
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  -מכתב לוואי לעמדה לשימוע המוגשת למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין 

 סודיות

  פרטים כלליים 

 נושא השימוע:

 שם מגיש העמדה:

  כתובת:

  סודיות

למען הגברת השקיפות בפעילותה  כרשות מנהלית, בכוונת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי 

לוויין לפרסם באתר האינטרנט שלה, או בכל דרך אחרת, את כל העמדות המתקבלות 

  לשימועים, עם קבלתן.

 .מפורשותאם הנך מתנגד לפרסום עמדתך, כולה או  חלקה, נא ציין זאת 

 אני מתנגד לפרסום העמדה

 _________________________________________________________ 

 אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 .היעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכמה לפרסום

ל יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתה של המועצה, אם תידרש לכך, לפרסם כ

 עמדה או חלקים ממנה עפ"י חוק חופש המידע או כל דין אחר.

 שם: ___________________                        חתימה: ____________________
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