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 2013 � ו2014 בדצמבר 31לימי� )  העמותה �להל� ) (ר"ע(ביקרנו את המאזני� המצורפי� של עמותת קרית חינו� גול� 
. השינויי� בנכסי� נטו ותזרימי המזומני� לכל אחת מהשני� שהסתיימו באות� תאריכי�, ואת הדוחות על הפעילויות

אחריותנו היא  לחוות דעה  על דוחות כספיי� אלה . דוחות כספיי� אלה הנ� באחריות הוועד וההנהלה של העמותה
.בהתבסס על ביקורתנו

דר" (לרבות תקני� שנקבעו בתקנות רואי חשבו� , ערכנו את ביקורתנו  בהתא� לתקני  ביקורת מקובלי� בישראל
על פי תקני�  אלה נדרש מאתנו  לתכנ� את הביקורת ולבצעה במטרה  להשיג . 1973ג "התשל,  )פעולתו של רואה  חשבו�

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . מידה סבירה של ביטחו� שאי� בדוחות הכספיי� הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת ג� בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל . התומכות בסכומי� ובמידע שבדוחות  הכספיי�

האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי וועד ההנהלה של  העמותה וכ�  הערכת נאותות  ההצגה בדוחות  הכספיי� 
.אנו סבורי�  שביקורתנו מספקת  בסיס  נאות לחוות דעתנו.  בכללותה

את מצבה  הכספי של העמותה  ,  מכל  הבחינות  המהותיות, ל  משקפי�  באופ� נאות"הדוחות  הכספיי�  הנ, לדעתנו
השינויי� בנכסי� נטו ותזרימי המזומני�  לכל אחת ,  ואת  תוצאות  הפעילויות2013 � ו2014 בדצמבר 31לימי� 

). Israeli GAAP(מהשני� שהסתיימו באות� תאריכי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� בישראל 

04

קצרי�

2015ביוני 

יוס( חי עדי ושו"ת � רואי חשבו�

יוס' חי עדי ושו"ת

04�6951360 פקס. 04�6951389 טל. 11031 קרית שמונה   98שדרות תלחי  
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מאזני�

באור נכסי� 

עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

2014

ש"ח

2013

ש"ח

 בדצמבר31ליו� 

רכוש שוט'

31,792,2522,329,219מזומני� ושווי מזומני�

42,307,764907,766חייבי� ויתרות חובה

4,100,0163,236,985

52,093,4892,418,784רכוש קבוע

2,093,4892,418,784

הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�

5,655,769 6,193,505
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מאזני�

באור התחייבויות 

עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

2014

ש"ח

2013

ש"ח

 בדצמבר31ליו� 

התחייבויות שוטפות

9109,159118,632הלוואות לזמ� קצר

6468,462419,197ספקי� ונותני שירותי�

72,359,8161,386,564זכאי� ויתרות זכות

2,937,4371,924,393


986,109179,961התחייבויות לזמ� ארו

86,109179,961

10360,851355,778התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד�מעביד

360,851355,778

נכסי� נטו שלא קיימת לגביה� מגבלה

2,093,4892,418,784ששימשו לרכוש קבוע

715,619776,853שנבעו מפעילות

2,809,1083,195,637

הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�

5,655,769 6,193,505

____________________    ____________________   ___________________
תארי
                            חבר ועד                             יו''ר הועד
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דוחות על הפעילויות

באור

עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

2014

ש"ח

2013

ש"ח

לשנה שהסתיימה
 בדצמבר31ביו� 

1115,304,26415,165,945מחזור הפעילויות

1214,357,71014,053,157עלות הפעילויות

946,5541,112,788הכנסה נטו מפעילות

131,282,7371,326,256הוצאות הנהלה וכלליות

(213,468)(336,183)הוצאה נטו לפני מימו�

1450,34625,803הוצאות (הכנסות) מימו� נטו

(239,271)(386,529)הוצאה נטו לשנה

הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�

4



עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר 

דוח על השינויי� בנכסי� נטו 

2014 בדצמבר  31ליו�  

ש"ח

שלא יועדו על
ידי מוסדות
המלכ"ר

שיועדו על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסי� נטו
ששימשו

ס
 הכלבאופ� זמנילרכוש קבוע באופ� קבוע

שקיימת לגביה� הגבלה

נכסי� נטו לשימוש לפעילויות 

שאי� לגביה� הגבלה

3,434,908 2,794,504 01/01/2013640,404יתרה ליו� 

תוספות במהל
 השנה

(239,271) )239,271(הכנסות נטו (גרעו�) לשנה

)461,040( סכומי� שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

461,040

85,321 )85,321(סכומי� שהועברו להשקעות

3,195,637 2,418,785 01/01/2014776,852יתרה ליו� 

תוספות במהל
 השנה

(386,529) )386,529(הכנסות נטו (גרעו�) לשנה

)377,616( סכומי� שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

377,616

52,320 )52,320(סכומי� הועברו להשקעות

31/12/2014715,6192,093,4892,809,108יתרה ליו� 
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

דוח על תזרימי המזומני�

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביו� 

ש"חש"ח

20142013

פעילות שוטפת 

(239,271) (386,529) רווח (הפסד) נקי לשנה

333,161 (11,404) התאמות לפעילות שוטפת

(397,933)93,890

פעילות השקעה 

(85,320) (52,321) השקעות ברכוש קבוע

(52,321)(85,320)

פעילות מימו� 

(81,847) (86,713) פרעו� הלוואות לז"א

(86,713)(81,847)

(73,277)(536,967)עליה/(ירידה) במזומני� ושווי מזומני�

יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו' השנה

2,329,2192,402,496יתרת מזומני� ושווי מזומני� לתחילת השנה

1,792,2522,329,219
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 בדצמבר31ביו� 
2013
ש"ח

2014
ש"ח

 בדצמבר31ביו� 

דוח על תזרימי המזומני� 

נספח התאמות לפעילות שוטפת 
עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר 

לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה

הכנסות והוצ' שאינ� כרוכות בתזרימי מזומני� 

(16,612)(8,080) שערו" הלוואה לזמ� ארו"
377,616461,040 פחת
5,073(122,413) שינוי בהתחיבויות בשל סיו� יחסי עובד מעביד

366,077330,547 סה''כ הכנסות והוצ' שאינ� כרוכות בתזרימי מזומני�

שינויי� בסעיפי רכוש והתחייבויות 

(419,001)(234,721) שינויי� בסעיפי רכוש והתחייבויות
6,400 שינוי במלאי

41,520230,935 שינוי בהתחיבויות לספקי� וזכאי�

(377,481)2,614 סה''כ שינויי� בסעיפי רכוש והתחייבויות

(11,404)333,161 סה''כ התאמות לפעילות שוטפת
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 � מדיניות חשבונאית וכללי דיווח 2באור  

:הגדרות.    א
:בדוחות כספיי� אלה

).ר"ע  (�עמותת קרית חינו" גול� �העמותה   
.ההפרש בי� נכסי העמותה לבי� התחייבויותיה�נכסי� נטו

תומכי� או מעניקי , הגבלה על השימוש בנכסי� נטו שנקבעה על פי התניות של תורמי��הגבלה
.מענקי� לעמותה

.מדד המחירי� לצרכ� כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�מדד
.חשבו� בישראל� של לשכת רואי29כמשמעותו בגילוי דעת  �צדדי� קשורי� 

 

:אופ� הצגת הדוחות הכספיי�.ב
 של המוסד לתקינה 5ח בישראל ותק� מספר " של לשכת רו69הדוחות הכספיי� נערכו בהתא� לגילוי דעת . 1

.חשבונאית
כוללות את כל ההכנסות " הכנסות. "הדוח על הפעילויות כולל את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח. 2

שהתקבלו ושצמחו בתקופה ללא כל הגבלה על השימוש בה� וכ� את אותו חלק של הנכסי� נטו שהוגבלו ואשר שוחררו 
כוללות ג� את ההוצאות שמומנו ממקורות שהוגבלו על ידי מי שנת� " הוצאות. "במהל" התקופה מהתניות התורמי�

.אות�
ג� את כל המקורות , כולל בנוס( לתוצאה נטו המועברת מהדוח על הפעילויות, הדוח על השינויי� בנכסי� נטו.3

סכומי� ששוחררו מהגבלות עקב שימוש . שהתקבלו תו" הגבלת השימוש בה� ואת הסכומי� ששוחררו מהגבלות
וסכומי� ששוחררו מהגבלות עקב שימוש לרכוש קבוע לרבות בגי� , לפעילויות מועברי� כהכנסות לדוח על הפעילויות

מועברי� ישירות ליתרת הנכסי� נטו שלא קיימת ) שהתמורה ממימושו לא הוגבלה(רכוש קבוע שהתקבל במתנה 
.לגביה� הגבלה בדוח על השינויי� בנכסי� נטו

לשימוש  �הדוח על השינויי� בנכסי� נטו כולל ג� העברות בי� הנכסי� נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה .4
בגי� סכומי� ששימשו בשנת החשבו� , ששימשו לרכוש קבוע �לפעילויות לבי� הנכסי� נטו שלא קיימת לגביה� הגבלה 

סכומי� שנבעו בשנת החשבו� ממימוש רכוש קבוע וסכומי� שהועברו בשנת החשבו� לכיסוי הוצאות , לרכוש קבוע
.פחת

:הצמדה למדד.ג
.נכסי� והתחייבויות הצמודי� למדד מוצגי� לפי המדד הידוע בתארי" המאז�.1
.הפרשי הצמדה נרשמי� בדוחות הכספיי� בעת התהוות�.2
:להל� פרטי� על המדדי�.3

)102.3שנה קודמת  (102.1) בנקודות( מדד 2014 בדצמבר 31ליו� 
)1.82שנה קודמת ((0.20) מדד 2014 בדצמבר 31שיעור השינוי באחוזי� בשנה שהסתיימה ביו� 

 � כללי 1באור  

הפועלת בתחו� החינו" , היא מוסד ללא כוונת רווח") העמותה: "להל�) (ר"ע(עמותת קרית חינו" גול�  .א
.ומפעילה בית ספר תיכו� ארבע שנתי בקצרי� שברמת הגול�

ל והכנסותיה אינ� מתקבלות עבור מת� טובת הנאה "נכסי העמותה והכנסותיה משמשי� לקידו� מטרותיה הנ.ב
.לגורמי� המשלמי�

. הנכסי� נטו של העמותה אינ� ניתני� לחלוקה לחבריה.ג
.1992העמותה הוקמה בישראל בשנת .ד
.ר לעני� חוק מס ער" מוס("לפקודת מס הכנסה וכמלכ) 2 (9בהתא� לסעי( " מוסד ציבורי"העמותה פועלת כ.ה
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 � מדיניות חשבונאית� המש
 2באור  

: רכוש קבוע.    ד
. לרבות עלויות שנית� לייחס� במישרי� לרכישת רכוש קבוע, רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות.1

.  העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכו� שווה ער" למחיר במזומ� במועד ההכרה
הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי , בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה.3

.  הפסדי� שנצברו לירידת ער"
:פחת ושיטת פחת.4
העמותה מפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע ע� עלות שהיא משמעותית ביחס לס" העלות של )א

אלא א� ה� נכללות בער" בספרי� של נכס , הוצאות הפחת לכל תקופה מוכרות ברווח או בהפסד. הפריט
.אחר
, פחת של הרכוש קבוע באופ� שיטתי על פני אור" החיי� השימושיי� שלו�להקצאת הסכו� בר)ב

שיטת הפחת בה נעשה שימוש משקפת את הדפוס החזוי לצריכת . העמותה השתמשה בשיטת הקו הישר
.ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס

את אור" החיי� השימושיי� של פריט רכוש קבוע ואת שיטת , העמותה סוקרת את ער" השייר)ג
שינויי� מטופלי� כשינוי באומד� חשבונאי בהתא� . הפחת בה נעשה שימוש לפחות כל סו( שנת כספי�

. לכללי חשבונאות מקובלי�

:הכרה בהכנסה ובשינויי� בנכסי� נטו.ה
:הכנסות נכללות כדלהל�

.הכנסות והשינויי� בנכסי� נטו שהוגדרו רשומי� על בסיס צבירות. 1
.הכנסות משכר לימוד מוכרות על פני תקופת ההוראה.2

:מסי�.ו
בגינ� הוטל , או הנכסי�, נכללי� בסעיפי ההוצאות") הוצאות עודפות("מסי� בגי� הוצאות מסוימות 

.המס

:הסתייעות באומדני�.ז
נדרש ועד העמותה , עריכת� והצגת� על פי כללי החשבונאות המקובלי�, בעת הכנת� של דוחות כספיי�

לבצע אומדני� ולהניח הנחות אשר משפיעי� על הנתוני� המוצגי� בדוחות הכספיי� ובביאורי� הנלווי� 
.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מה�, מעצ� טיב� של אומדני� והנחות. אליה�

נעשה ניסיו� שיחזור של .  נגנב מחשב הנהלת חשבונות של העמותה כולל כל הגיבויי�2008במהל" שנת . ח
במהל" השחזור נוצרה יתרה לברור בקופת המחאות שטר� . נתוני הנהלת החשבונות לשני� קודמות

.נמחקה
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 לדצמבר31ליו� 
2013 2014

ש"ח  � מזומני� ושווי מזומני� 3באור  

1,329,219בקופה ובבנקי� 1,792,252

1,000,000פקדונות לזמ� קצר �

2,329,219סה''כ  מזומני� ושווי מזומני�: 1,792,252

 לדצמבר31ליו� 
2013 2014

ש"ח  � חייבי� ויתרות חובה 4באור  

10,206מקדמות לספקי� ואחרי� 17,951

25,457הוצאות מראש 29,232

199,900הכנסות לקבל 330,612

2,019עובדי� חייבי� �

572,940רשויות מקומיות 1,874,522

6,049המחאות לגביה 284

91,195חייבי� אחרי� ויתרות חובה 55,163

907,766סה''כ  חייבי� ויתרות חובה: 2,307,764
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

  בדצמבר31ליו� 
2014

גריעות
בתקופה

תוספות
בתקופה

  בינואר1ליו� 
2014

ש"חהרכב :

 � רכוש קבוע 5באור  

עלות

39,004מבני� וציוד כללי 6,970,9297,009,933

13,317ציוד מגמות לימוד 2,420,0552,433,372

9,443,305 52,321 9,390,984 סה''כ עלות

פחת

369,960מבני� וציוד כללי 5,166,6795,536,639

7,656ציוד מגמות לימוד 1,805,5211,813,177

7,349,816 377,616 6,972,200 סה''כ פחת

עלות מופחתת

)330,956(מבני� וציוד כללי 1,804,2501,473,294

5,661ציוד מגמות לימוד 614,534620,195

2,093,489 (325,295) 2,418,784 סה''כ עלות מופחתת

 לדצמבר31ליו� 
2013 2014

ש"ח  � ספקי� ונותני שירותי� 6באור  

343,395ספקי� ונותני שירותי� 419,838

75,802שטרות והמחאות לפירעו� 48,624

419,197סה''כ  ספקי� ונותני שירותי�: 468,462
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 לדצמבר31ליו� 
2013 2014

ש"ח  � זכאי� ויתרות זכות 7באור  

500,229עובדי� 529,103

85,826הפרשה לחופשה 80,000

397,478מוסדות בגי� שכר עובדי� 403,014

(35,467)תלמידי� זכאי� (6,132)

748,605הכנסות מראש 1,673,904

97,181הוצאות לשל� 142,459

(258,963)בניכוי: חברות אשראי בגי� תשלומי הורי� (301,404)

(110,237)בניכוי: המחאות הורי� לגביה (125,840)

(120,008)בניכוי: המחאות לגביה � לברור (120,008)

81,920פקדונות ספריה 84,720

1,386,564סה''כ  זכאי� ויתרות זכות: 2,359,816

 � תביעות משפטיות 8באור  

. מספר תביעות כנגד העמותה מתנהלות מול חברות הביטוח המבטחות את העמותה
. שקלי�22,000ההשתתפות העצמית המירבית בגי� תביעות אלו עלולה להגיע עד לס" של 

.סכו� זה טר� קיבל ביטוי בדוחות הכספיי�
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 לדצמבר31ליו� 
2013 2014

ש"ח  � התחייבויות לזמ� ארו
 9באור  

298,593הלוואה מבנק 195,268

(118,632)בניכוי: חלויות שוטפות (109,159)

ההלוואה מבנק צמודה למדד המחירי� לצרכ� 
.5.79%ונושאת ריבית צמודה בשיעור של 

: סכומי הפירעו� לאחר החלויות השוטפות ה�
. שקל86,109בשנה השניה ס" של 

:
179,961סה''כ  התחייבויות לזמ� ארו 86,109

 לדצמבר31ליו� 
2013 2014

ש"ח  � התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד�מעביד 10באור  

2,753,240עתודה לפיצויי� 2,999,659

(2,297,326)בניכוי: יעודה לפיצויי� (2,534,731)

(100,136)בניכוי: יתרה בקופה מרכזית לפיצויי� (104,077)

אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה והסכמי העבודה , התחייבויות העמותה לפיצויי פיטורי� לעובדיה
חלק� על ידי הפקדות שוטפות וסכומי� שנצברו בקופות השונות ויתרת� על ידי . מכוסות במלוא�, הקיימי�

.ההתחייבות הכלולה בדוחות הכספיי�

נבע מכניסת בית הספר אותו מפעילה , הגידול בההתחייבות לסיו� יחסי עובד ומעביד בשני� קודמות
.במסגרתה עלה שכר המורי� בעשרות אחוזי�" עוז לתמורה"לתוכנית , העמותה

355,778סה''כ  התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד�מעביד: 360,851
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 לדצמבר31ביו� 
2013 2014

ש"ח  � מחזור הפעילויות 11באור  

לשנה שהסתיימה

12,311,301הקצבות משרד החינו" 12,587,456

1,382,337הקצבות מרשויות מקומיות 1,663,360

815,507אגרות העשרה � תלמידי� 430,406

14,154הקצבות למשלחת לפולי� 5,528

4,794אגרות חובה � תלמידי� 13,650

637,852הכנסות ממת� שירותי� 603,864

15,165,945סה''כ  מחזור הפעילויות: 15,304,264

 לדצמבר31ביו� 
2013 2014

ש"ח  � עלות הפעילויות 12באור  

לשנה שהסתיימה

10,688,952שכר עבודה ונילוות 11,679,890

861,942פעילות בשכבות 410,273

556,048חומרי לימוד 640,764

19,679הוצאות מורי� 390

463,138אחזקת ציוד ומבני� 392,225

156,135פרוייקטי� ויו� לימודי� ארו" 61,026

83,013משרדיות ושכפולי� 92,193

41,589השתלמויות 26,466

236,981חשמל 241,468

89,947מי� 108,846

85,806הוצאות ספריה ותלבושת אחידה 60,190

103,868הוצאות משלחת לפולי� 92,018

66,764שמירה 147,228

1,067כנס מחזורי� �

66,780בטיחות 16,921

79,456מילגות והנחות לתלמידי� 17,852

451,992פחת 369,960

14,053,157סה''כ  עלות הפעילויות: 14,357,710

14



עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 לדצמבר31ביו� 
2013 2014

ש"ח  � הוצאות הנהלה וכלליות 13באור  

לשנה שהסתיימה

741,123שכר עבודה ונלוות 733,517

95,929ביטוחי� 113,283

49,413משרדיות 26,259

125,013מקצועיות 116,948

88,878אחזקת רכב  75,347

1,291מיסי� ואגרות 1,316

9,048פחת  7,656

16,673מתנות 27,053

46,981פרסו� ושיווק 26,911

21,883כבודי� וארוח 17,073

63,495ייעו. 65,490

57,434הוצאות דואר ותקשורת 57,564

9,095מס על הוצאות עודפות 14,320

1,326,256סה''כ  הוצאות הנהלה וכלליות: 1,282,737

 לדצמבר31ביו� 
2013 2014

ש"ח  � הוצאות (הכנסות) מימו� נטו 14באור  

לשנה שהסתיימה

27,778ריבית ועמלות 41,127

26,854ריבית ושערו" הלוואות 14,209

(4,414)מפקדונות בבנקי� (1,049)

(17,155)ריבית מרשויות �

(7,260)מרווחי קופת פיצויי� (3,941)

25,803סה''כ  הוצאות (הכנסות) מימו� נטו: 50,346
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עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר

באורי� לדוחות הכספיי�

 � צדדי� קשורי� 16באור  

:הקצבות והשתתפויות בהקי( מהותי באלפי שקלי�. א

).ח"אש12,203 �שנה קודמת (,  אלפי שקל�12,214ממשרד החינו" 

למורי� המועסקי�) ח" אש2,589שנה קודמת (ח " אש3,223בנוס( לכ� משל� המשרד ס" של 
.ישירות דרכו ומושאלי� על ידי העמותה לטובת בית הספר

)ח" אש830 �שנה קודמת (,  אלפי שקל977 �ממועצה איזורית גול� 
)ח"אש552 �שנה קודמת (,  אלפי שקל686 �ממועצה מקומית קצרי� 

:31/12/2014ז של המועצות ליו� "יתרות חו. ב

)ח בחובה" אש188 � 31/12/13(ח בחובה " אש859מועצה איזורית גול� 
)ח בחובה" אש385 � 31/12/13(ח בחובה " אש1,015מועצה מקומית קצרי� 

חברי ועד העמותה האחרי� ממוני� על ידי , ראשי המועצות גול� וקצרי� הינ� חברי ועד העמותה. ג
.   ל"המועצות הנ
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הנדו� :עמותת קרית חינו
 גול� � ע"ר 

31.12.2014 עד ליו�  1.1.2014 מיו�  2014הוצאות עודפות לשנת המס  

04�6951389

04�6951360

יוס' חי עדי ושו"ת
11031 קרית שמונה  98שדרות תלחי  

טלפו�:

פקס:

YOSSEF�HAY ADDI & co.
98 Tel�Hay St. KIRYAT SHMONA  11031

Phone:

Fax:

04�6951389

04�6951360

שבוקרו על, ל"הריני לדווח בזה כי בהתא� לחשבונות העמותה לשנה הנ, ל"כרואה חשבו� של העמותה הנ
סכו� המקדמות.  /14,320 ס" 2014שילמה העמותה כמקדמות על חשבו� הוצאות עודפות לשנת המס , ידי
.904029691ל שול� לפקיד השומה טבריה בתיק הניכויי� שמספרו "הנ

יוס( חי עדי ושו"ת � רואי חשבו�קצרי�

04�06�2015
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