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  כספית: מהות התביעה הייצוגית
  

   ,1,152) : ב"צמ (סכו� התביעה האישית
  

  ., 10,560,000 מוערכת בס- :סכו� התביעה הייצוגית
  
  
  

ב ת כ ב ה  ש ק   ב
ייצוגית    לאישור התביעה כתובענה 

ייצוגיותי "עפ   2006" חוק תובענות 
  
  

  :הבקשה
  

 מתבקש, 2006 –ו " תשסחוק תובענות ייצוגיותל 8' ד הנכבד לפי ס"על יסוד הסמכות המוקנית לביה
  : כדלקמ*הנכבד הדי*!בית

  

כתובענה ייצוגית  ")התובענה: "להל*) (_______ב .ע(לאשר את התובענה שהוגשה בתיק העיקרי   .א
על ידי ולהגדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה ככוללת את כל עובדי המשיבה אשר הועסקו 

ואשר היו  אשר ממשיכי� להיות מועסקי� על ידה לאחר מועד זה, 1.2.11המשיבה קוד� ליו� 
  .זכאי� במועדי� הרלוונטיי� לתשלו� יומי עבור ארוחות

  

ה הפרת הסכ� העבודה בי* הצדדי� באי תשלו� מלא לקבוע כי עילת התובענה הייצוגית הינ  .ב
הסכו� ששול� עבור הארוחה בעבר ובכ/ פגיעה בשכר העובדי� ובהסכ� העבודה בי* המשיבה לבי* 

  .י לו זכאי� העובדי� מהמשיבההקבוצה באופ* המפחית את התשלו� החודש
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 הצלחה יהתובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה ע� סיכויע כי לקבו  .ג
 .טובי�

  

 .הלי/ של תובענה ייצוגית הוא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקתלקבוע כי   .ד
  

 .וגנת יש יסוד סביר להניח כי עניינ� של חברי הקבוצה ינוהל בדר/ הלקבוע כי  .ה
  

 . קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של חברי הקבוצה ינוהל בתו� לבלקבוע כי  .ו
  

 כי ההחלטה בבקשה זו  2006 "ו "התשס, חוק תובענות ייצוגיותפי הסמכות המוקנית ב!להורות על  .ז
וכ* לית* הוראות נוספות כפי שימצא בית ,  יומיי� בשפה העבריתונוסחה יפורסמו בשני עיתוני�

 .הדי* הנכבד לנכו* וכ* לקבוע כי המשיבה תשא בהוצאות הפרסו�
  

הוא שומר על זכותו להגיש בקשה , המבקש מודיע כי היה ותדחה בקשתו דנ*, למע* הזהירות   .ח
"לתקנות בית 22, 21ת להכיר בתביעתו ובו כמבקש ייצוגי מטע� כל המבקשי� וזאת מכח תקנו

 .1991"ב" התשנ)סדרי הדי(הדי לעבודה 
  

בשי� לב ג�  , לקבוע את הסכו� שישול� למבקש בגי* הטרחה שטרח בהגשת התובענה והוכחתה  .ט
 .להיק0 וכמות הנוגעי� בדבר

  

לקבוע את שכר טרחת� של עורכי הדי* המייצגי� את המבקש בשי� לב ג� לכמות הנוגעי� בסוגיה   .י
לשאלות והנושאי� העקרוניי� שהתובענה מעוררת ודנה בה� ומידת השפעתה על , וררשההלי/ מע

 .קבוצת המבקשי� וכ* הטרחה שהושקעה בהכנת התביעה וניהולה
  
  

  : האישיתהעובדות הרלוונטיות המקימות בסיס לתובענה
  

 . ועובד כיו� שלושה ימי� בשבוע27.12.2006 החל מיו� משיבה מועסק על ידי המבקשה .1
 
 וה* 20.12.2006 מיו� משיבה מוסדרת ה* במכתב המשיבה אצל המבקשי העבודה של התנא .2

 שנוצרו בהתא� לנהלי מבקש כלפי כלל עובדיה ובתוכ� המשיבהבמערכת התחייבויות של ה
העתק  .משיבה אצל המבקש כלפי כלל העובדי� במהל/ כל שנות עבודתו של המשיבהוהתנהגות ה

 .' אומסומב "מסמ/ תנאי העבודה מצ
  

 זכאי� כלל העובדי� ובתוכ� התובע לקבל ארוחה חינ� כחלק ממערכת היחסי� בי* הצדדי� .3
 ).הסדר סיבוס. (באחת מהמסעדות הסמוכות עינ* הגיע המשיבה להסדר

  

במהל/ , מבקשלרבות ל,  לשל� לכלל העובדי�משיבה נהגה הכחלק ממערכת היחסי� בי* הצדדי� .4
זאת , כל יו� עבודה כתשלו� קבוע לרכישת ארוחת צהריי�ל 1 33תשלו� בס/ , כל שנות עבודתו

, העתק תלוש שכר לדוגמה .במידה שהעובד לא אכל באחת המסעדות במסגרת הסדר הקיי� עימ*
 .'ומסומ בב "מצ, עליו מוק0 הסכו� בעיגול

  

  2011מחודש פברואר  בתוכ� כי החל מבקש לכלל העובדי� ולמשיבה הודיעה ה31.1.2011ביו�  .5
תחדל לכל ארוחה וכי במקביל  1 8העובדי� לשל� עבור הארוחה במסגרת ההסדר ס/ יחלו 

  וכי מעתה והלאה תשל� עבור ארוחת הצהריי�במידה והעובד לא אכל 1 33הסכו� של מלשל� 
 לכל יו� 8 הפחיתה מהתשלו� הקבוע לעובדי� ס/ משיבההיינו ה,  בלבד25 ס/ שהעובד לא אכל
 .בשנה 1 2,112 ו  שעות 22 לפי חישוב של  מלא עבודהשבחוד1  176עבודה ובס/ הכל 
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הסתדרות  11/08ק "כפי שנקבע על ידי בית הדי* הארצי לעבודה מספר פעמי� ולאחרונה בעס .6
 :מ"העובדי� הכללית החדשה נגד ידיעות אחרונות בע

  
אי יוצרת תנ, נתוכשבצידה תמורה בעד אותה מתכ, עבודה במתכונת מסוימת מש- שני� רבות"

ככל שהמעסיק עושה שימוש בפררוגטיבה הניהולית שלו ומשנה , לפיכ-....בחוזה העבודה
זכאי� העובדי� לפיצוי על הפרת התנאי בדבר שיעור , מסדרי העבודה שנהגו שני� רבות

  ."השתכרות� בחוזה עבודת�
  

ת חוזה  לאכו0 אמבקשנוכח השינוי החד צדדי בהסכ� העבודה וכחלק מזכותו של ה, בנסיבות אלו .7
 העובד שלושה ימי� מבקשזכאי ה, העבודה או לחלופי* לקבל פיצוי בגי* הפרת חוזה העבודה

 . 1,1521לחודש ולשנת העבודה הבאה על ס/ כולל של  1 96 לפיצוי בס/ בשבוע
 
 שביחס משיבה לכלל העובדי� אצל הבדומה, מבקשפיצוי זה הנו בשיעור הפסד השכר שנגר� ל .8

בגי* ההפחתה בתשלו� לארוחה המהווה ,  לעיל5בודה הנו כאמור בסעי0 אליה� החישוב לימי הע
 .מבקשא0 הפחתה בתשלו� השכר החודשי לו זכאי ה

  

דיני החוזי� והחיובי� ,  יטע* כי הוא זכאי לסכומי התביעה מכח דיני העבודה הכלליי�מבקשה .9
 .ל ועשיית עושר ולא במשפט"עקרו* תוה ,הכלליי�

  

מתאימה תביעתו , טרת החוק ובהתא� לכללי� שנקבעו בחוקהמבקש סבור כי בהתא� למ .10
 .האישית להידו* כתביעה ייצוגית ומכא* בקשה זו

  

  וכ/ ה� פני הדברי� ביחס פעוט יחסית התביעה האישית של המבקש הנוסכו�המבקש יטע* כי  .11
לבלתי כדאית ובלתי את התביעה האישית של כל אחד מהעובדי� בקבוצה הופ/ דבר ש, לכל עובד

 . ייצוגית הינה בדר/ של תביעההתביעה ומשכ/ הדר/ הנכונה להגשת מעשית
 

מאפשר הגשת , חוק תובענות ייצוגיותל'  א3סעי0 : הפרט בתוספת השניה לפיו מוגשת התובענה .12
ענה מפורטות בתוספת השניה לחוק תובענות תובענה זו כתובענה ייצוגית משו� שעילות התוב

תביעה בעילה אשר לבית די* אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדו* בה לפי " ובהיותה ייצוגיות
שלא נדרש במסגרתה  ובלבד ,1969"ט"התשכ, חוק בית הדי לעבודהל) 3(או ) א1(, )1)(א(24סעי0 

פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורי� לפי הוראות , סעד של פיצויי הלנת קצבה
 "1958! ח"התשי, חוק הגנת השכר ל20– ו17, 16סעיפי� 

 
* אזורי תהא סמכות די! לבית    קובעת כי,1969"ט"התשכ, חוק בית הדי לעבודהל )א(24סעי0  .13

לרבות , בתובענות בי* עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילת* ביחסי עובד ומעביד"ייחודית לדו* 
נוסח  [פקודת הנזיקי*השאלה בדבר עצ� קיו� יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה ב

, בתובענה שעילתה במשא ומת* לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עובד ומעביד  )א1( ;]חדש
בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עובד ומעביד או לאחר שנסתיימו יחסי� 

  ;קבלתו!ובענה שעילתה בקבלת אד� לעבודה או באיאו בת, כאמור
בקשר לסכסו/ ] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי* 63 או 62, 31, 29תובענה שעילתה בסעיפי�   )ב1(

 ".עבודה
  

 . פורטו בפרק העובדות הרלוונטיות לעילהעובדות המקימות למבקש עילה אישית .14
  

 יחידי הקבוצה הינ� : של המבקשהעובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה זהות לאלו .15
 .כול� עובדי�  אצל המשיבה וכול� נפגעו עקב החלטת המשיבה ובאותו אופ*
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 נכבד זה מתבקש להגדיר את הקבוצה המיוצגת לצורכי התובענה די*בית  :הגדרת הקבוצה .16
 1.2.11על ידי המשיבה קוד� ליו� כל עובדי המשיבה אשר הועסקו " :הייצוגית כדלקמ*

יכי� להיות מועסקי� על ידה לאחר מועד זה ואשר היו זכאי� לתשלו� עבור ארוחה בכל וממש
מתבקש בית המשפט הנכבד לית* כל הגדרה אחרת לקבוצה על פי שיקול דעתו , לחלופי* .יו�

 .ולאור הממצאי� שיתבררו בתיק
  

נטית בכלל עובדי המשיבה בתקופה הרלוופי הערכת המבקש מדובר על  :מספר חברי הקבוצה .17
כי בידי המשיבה ,  יוסי0 ויטע* המבקש.  עובדי� בס/ הכל5,000שה� , בהתא� להגדרת הקבוצה

המבקש יטע* כי למשיבה , כמו כ*. מצוי המידע המדויק באשר לגודל הקבוצה ולזהות הפרטי� בה
דה של כל עובד ולפיכ/ נית* לחשב את הנזק שנגר� לכלל וקיי� מידע מדויק בנוגע לתקופת העב

במהל/ המשפט יעתור המבקש לחשיפת הפרטי� המלאי� וחיוב המשיבה ,  ולפיכ/חברי הקבוצה
  .'נתוני השכר שלה� וכו, תקופות העבודה , פרטיה� האישיי�, לרבות מספר העובדי� , לגלות�

 
 עובדי� 5,000קינ* בקבוצה המונה מאחר שעס: של תביעות כלל הקבוצההסכו� המשוער/  .18

הרי שהנזק לכלל הקבוצה עומדת על ,  2,1121ומאחר שהנזק לכל אחד מהעובדי� הינה 
 .לשנה אחת 1 10,560,000

 
ככל שתועלה טענה , בהתא� לחישוב אובד* הכנסה זהה לזה של התובע בתביעה האישית, לחלופי* .19

 . 5,760,0001עומד הסכו� על ,  יצוגיתכי על הסכו� להיות אחיד לצור/ חישובו בתביעה הי
  

הינה לכל הפחות לשנה אחת בה יכולי� היו עובדי התקופה הרלוונטית לעילות התובענה הייצוגית  .20
 והמבקש שומר על זכותו לתק* הקבוצה לצפות לקבל התשלו� כחלק בלתי נפרד מתנאי העבודה

 .יות בית הדי* הנכבדאו בהתא� להנח/את תקופת התביעה בהתא� לרצו* חברי הקבוצה ו
  

ה* , ידי המבקש!לא מ* הנמנע כי הנזק האמיתי לקבוצה הינו גדול הרבה יותר מהנזק המוער/ על .21
המבקש יטע* כי בידי  .הגדרת רכיבי הנזק וגודל הקבוצהמבחינת הגדרת התקופה וה* מבחינת 

לחשב בדיוק מה� נית* , המשיבה הנתוני� המדויקי� באשר לנזקו ולנזק� של כל חברי הקבוצה
כי כל הנתוני� , כתאגיד בסדר גודל שכזה, חזקה על המשיבה.  חברי הקבוצה כלאת הנזק של

. ונית* בנקל לשלו0 נתוני� אלו, הרלוונטיי� שמורי� במאגרי הנתוני� שלה באופ* מסודר ושיטתי
 .במהל/ המשפט יעתור המבקש לחשיפת הפרטי� המלאי� וחיוב המשיבה לגלות�

  

א� , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית)א: "( קובע כדלקמ*חוק תובענות ייצוגיותל 8סעי0  .22
 :מצא שהתקיימו כל אלה

  
ויש , התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  ) 1(

  ; שה* יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהאפשרות סבירה
  
  ;תובענה ייצוגית היא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני*  ) 2(
  
  ; צג וינוהל בדר/ הולמתונ� של כלל חברי הקבוצה יייקיי� יסוד סביר להניח כי עני  ) 3(
  
  .נוהל בתו� לבנ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וייקיי� יסוד סביר להניח כי עני) 4(
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והעובדות המעידות על התקיימות הדרישות , ינומקו אחת לאחת הדרישות הנזכרותלהל*  .23
 : בענייננו

 
הצלחה טובי� וכי  התובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה ע� סיכויי .24

 :הלי/ של תובענה ייצוגית הוא הדר/ היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת
  

.  מצדיק הגשת התביעה כתובענה ייצוגיתגודלה ועניינה של הקבוצהש יטע* כי המבק  .א
 לעיל ולכ* וכפי שיוסבר בתקופה הרלוונטיתהקבוצה מונה את כל עובדי המשיבה שהועסקו 

 . עובדי�5,000על פי הערכת המבקש כ  ,מונההלהל* מדובר בקבוצה 
 
ואשר , גוררי� בכל האר5 שחבריה הרבי� מת, המבקש יטע* כי מדובר בקבוצה גדולה  .ב

 .הנתוני� בדבר גודל הקבוצה וזהות חבריה מצויי� בלעדית בידי המשיבה
  

חברי הקבוצה עדיי* משמשי� כעובדי� של המשיבה ולכ* יתקשו לנהל נגדה הלי/ משפטי   .ג
 .ההלי/ היעיל וההוג* להכרעה במחלוקת, אישי ומכא* המסקנה בדבר היות הלי/ זה

  

שפטיות שבי* כל אחד מיחידי הקבוצה לבי* המשיבה ה* זהות השאלות העובדתיות והמ  .ד
שאלת היות , בעיקר* וכי קיי� מכנה משות0 עובדתי ומשפטי מובהק בי* כל יחידי הקבוצה

הפרת , התשלו� בגי* הארוחה חלק בלתי נפרד מתנאי העבודה של הקבוצה אצל המשיבה
 .תנאי זה בהסכ� ושווי הפיצוי בגי* כ/

  

כי שאלות מהותיות של משפט ועובדה המשותפות , יימת אפשרות סבירההמבקש יטע* כי ק  .ה
מאחר והמשיבה פעלה כלפי חברי , יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, לקבוצה

, פגיעה כלכלית וקניינית של ממש בעובדיההסכ� העבודה ותו/ הפרת , הקבוצה בניגוד לדי*
 .כמתואר דלעיל

  
ייווצר ,  מיחידי הקבוצה יגיש תביעה נפרדת כנגד המשיבההמבקש יטע* כי במידה שכל אחד  .ו

 .בעוד שבירור התובענה כייצוגית הוא הלי/ אחד, הנכבדדי* עומס אדיר על בית ה
  

המבקש סבור כי לאור סכומי הנזק הנמוכי� יחסית של כל אחד מיחידי הקבוצה , זאת ועוד  .ז
רוב� , הנפגעי�, ת מאיד/ולאור העלויות הגבוהות והטרחה הכרוכה בתובענה אישי, מחד

אינו מוסרי ואינו ראוי ה* מהפ* , מצב זה אינו צודק. לא יטרחו להגיש תובענה כלל, ככול�
 .האישי של הנפגעי� עצמ� וה* מבחינה ציבורית

  

בו חברות , שלא ימש/ מצב פסול ונפסד, המבקש יטע* כי קיי� אינטרס ציבורי מובהק  .ח
, יגזלו מה� כספי� במישרי* או בעקיפי* , תמימי�מסוגה של המשיבה ינצלו את עובדיה* ה

 . ההפרה של חוקי העבודה תימש/ש  כ/תו/, המגיעי� לה� כדי*
  

ירתיע חברות מסוגה של , המבקש יוסי0 ויטע* כי ניהול תובענה ייצוגית כנגד המשיבה  .ט
לחמוס לעשוק ,לנצל את כוח* כמעסיקות של קבוצות עובדי� חלשות לרעה , המשיבה 

 .בעובדיה* שלא כדי*ולפגוע 
  

, המבקש יטע* כי לעובדי המשיבה קיי� אינטרס מובהק כי המשיבה לא תגזול את כספ�  .י
על מנת , די*בצאתה מתו/ הנחה שכל אחד מהניזוקי� לחוד לא יטרח לפנות בעצמו לבית ה

 ומאחר שכל אחד מהעובדי� בשל העלויות הגבוהות והטרחה שבכ/, לעמוד על זכויותיו הוא
מכשיר . מו חושש לאבד את מקו� עבודתו ככל שיפנה בתביעה אישית לבית הדי*בפני עצ

 .התובענה הייצוגית נועד להתמודד בדיוק ע� מקרי� שכאלה כדי לית* סעד לציבור
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קיי� יסוד  ונ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר/ הולמתיקיי� יסוד סביר להניח כי עני .25
 :חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבנ� של כלל יסביר להניח כי עני

  

המבקש הנו עובד המשיבה בעצמו ומכא* שהאינטרס שלו זהה לאינטרס של כלל חברי   .א
 .הקבוצה וכי ינהל את התביעה בשמ� ועבור� בדר/ הולמת ובתו� לב

  

עבור יתר חברי הקבוצה וחוש0 עצמו לפיטורי� " שוכב על הגדר"המבקש מבחינות רבות   .ב
עמידתו על זכויותיו וזכויות כלל חברי הקבוצה ועקב כ/ סביר כי ינהל מצד המשיבה עקב 

 .את ההלי/ בתו� לב עבור כלל חברי הקבוצה
  

 . מסוגל לייצג בדר/ הולמת את ענייני הקבוצה,במקצועומנהל איש שירות , המבקש  .ג
  

המאגד בתוכו עורכי די* בעלי ותק ,  שגב!ד אלדד"באמצעות משרד עוההמבקש יהא מיוצג   .ד
 בבתי המשפט ובתי הדי* הבליטיגצי שוט0 *ועוסק באופ  למעלה מעשר שני� כל אחד של

 .על ערכותיה� השונות
 

 .חברי הקבוצה אינ� ולא היו מצויי� ביחסי עבודה קיבוציי� ע� המשיבה .26
 
כי הינו זכאי שבית המשפט הנכבד יכיר בתביעתו כתביעה , המבקש יטע* , לאור כלל האמור לעיל .27

 עילת תביעה זו היא למעשה. מחמת שיש לו עילת תביעה אישית כנגד המשיבה, היתרבי* , ייצוגית
 .עילת תביעה שיש לכל חברי הקבוצהאותה 

  

,  גודל קבוצה:י הגדרת כל אחד מהרכיבי� הנדרשי�"על זכותו לתק* את התביעה עשומר המבקש  .28
 .או  העילות הנתבעות/הסעדי� המבוקשי� ו,הנזק שנגר� , מהותה 

  

ת הגמול למבקש בגי* הגשת התביעה מתבקש בית הדי* להתחשב בי* היתר בכ/ שמחד בקביע .29
, ומאיד/, בהיותו עדיי* עובד של המשיבה, המבקש לקח על עצמו סיכו* רב בעצ� הגשת התביעה

מהגשת תביעה מעי* זו " מנועי�"בתועלת העצומה שמביאה התביעה לכלל ציבור העובדי� אשר 
זאת חר0 הפגיעה הברורה בשכר� ואי* ,  בעצמ� ובמקו� עבודת�על מנת שלא לפגוע, בעצמ�

. לכאורה לאותה פגיעה על מנת שלא לאבד את מקו� עבודת�" להסכי�"לה� הברירה אלא 
מסיבה זו יש לתובענה זו א0 חשיבות ציבורית שתביא עובדי� לידי כ/ שיצאו חוצ5 כנגד מעסיק 

 .שירע את תנאי העבודה באופ* חד צדדי
  

 הגמול לבא כח המבקש מתבקש בית הדי* הנכבד להתחשב בתועלת שמביאה תובענה זו בקביעת .30
לתקופה , בהוצאות ההלי/ ובהיותה של התביעה סבירה, לכלל העובדי� ובחשיבותה הציבורית

 .סבירה של שנת עבודה אחת בלבד ובמאמ5 שהושקע בהכנת הבקשה והתביעה
  
  

 :סו� דבר
  

 התנאי� הנדרשי� לש� בירורה כתובענה ייצוגית וא0 תובענת המבקש והבקשה עומדות בכל .31
 .נתמכות בראיות מוצקות ומהימנות

 
 . לבקשהב"המצ העובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות בתצהיר מפורט של המבקש .32
  

 .כתב התביעה הפרטני ונספחיו מצורפי� לבקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה .33
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להכיר בתביעת המבקש כתביעה ייצוגית עבור אשר על כ* בית המשפט הנכבד יתבקש לאשר ו .34
 או כל סעד אחר לפי בקשה זול' פרק אלית* את הסעדי� כמבוקש ב, הקבוצה שהגדרתה מתבקשת

 .מ"ד בצירו0 מע"ט עו"שכ, לחייב את המשיבה בהוצאות הבקשהכ*  וד הנכבד"ד ביה"שק
  

 .מ* הדי* ומ* הצדק להיעתר לבקשה .35
  
  

 
  
  

____________                _____________  
  ד"עו, עז אלדד                  ד"עו, עמית שגב

  כ המבקש"ב                  כ המבקש"ב
  

  

 

  
 


