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       לכב'
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 ייל מבאמצעות  –כל חברי כנסת ישראל    מיילבאמצעות  
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 , שלום
 

 "נגיף הקורונה"() Covid-19נגיף ב ב חירום רפואי עקכרזה על מצהה ביטול דרישה להנדון: 

 ישראל וחזרה לשגרה מיידית במדינת 

 

על בסיס הכרזה זו  לה מסוכנת.  נגיף הקורונה כמחהכריז שר הבריאות דאז על    27.1.2020ביום   .1

ניהול  שעניינה    ,קיקה דרקונית חסרת תקדיםח  מדינהמאז קום ה  לראשונהיצרה מדינת ישראל  

משך עם תקנות שעת  , תחילה באמצעות צווי בריאות העם, בהטייםפות באמצעות כלים משפמג

 והתקנות שמכוחו.חירום ולאחר מכן עם חוק הסמכויות המיוחדות 

, הלכה למעשה מליון איש!(  9.4)  ושבי המדינה ת  ל לכ  לראשונה  נשללוכתוצאה מכך  

מל בלתי  זמן  זפרק  כל  היוגבל,  )כויות  הסוד  התנועה, האוטונומיה,  הפרטיות,  הכבוד,  עיסוק, 

ה הוגןהחירות,  נזקים  ליך  ונגרמו  לבריאות  (,  ביותר  השמ  האוכלוסיהחמורים  כדי  עם עד    דת 

מפיץ כל אדם הוא " ש  יתיכוזה לאומפס , ונוצרה  (10.202021.מיום    אליכם  בפנייתי  )פורטו

הוא מדביק אנשים בנגיף חלילה  ותו בכל רגע נתון שמא  , אשר חייבים לבדוק א"מחלות מהלך

 . הקורונה

מאות אלפי  גרו,  אלפי עסקים נסשרות  ע  –כלת המדינה  לכלכמו כן נגרמו נזקים בלתי נתפסים  

 -   ₪ד  יליארמ  225מעל  המוערך בהישראלי    נגרם נזק למשקו  ,אנשים איבדו את מקום עבודתם

בית בגודל של    וליםבתי ח  250: להקים  הז  בלתי נתפססכום  שם הבנה מה ניתן לעשות עם  ל

הטובים ביותר   35Fי  מטוס  880רכוש לחיל האוויר  ל  אובתל השומר  בא"  י"שהחולים  

 כבד לבטחון המדינה! כבר נזק זהו  -תי קציב הביטחון השנפעמים ת  3או  בעולם

ביחס    יגה"רת חמסוכנו"  בגדר  שאיננהוכנות  גלה כמייצר מסנגיף הקורונה התכפי שיפורט להלן   .2

בעולם על פי ארגון   התמותה מהנגיף התגלתה  ,מאז קום המדינהמלווים אותנו  גיפים אחרים הנל

WHO  בממכ מתחל  0.05%על  ע  וצעומדת  לגיל  אנשים  ו70ת  כללי  ,  התמותה 0.27%באופן   ,

)עד    ריאותשל מערכת הב  , אין כל קריסהמותה משנים קודמות הגת כמעט כמו תבישראל מתנ

ר  עומדהיום   חולים  לחולי  בית  מיטות!(יק  מאות  עם  תחקורונה  כל  על  האפוקליפטיות    זיות, 

ה  תרופ  ע"י רופאים  ה, ואפילו נמצארו כחסרות שחרהתברואלפי מונשמים    ות אלפי מתיםעשר

 (.טיוב ופייסבוק-יו טרנטנזרת ע"י ענקי האינצולה )למרבה הצער מלמח
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 קורונה במדינת ישראל עקב נגיף ה וז שפאין מצוקת א

 : 2.12.2020יום נכון ל כך נראית "קריסת מערכת הבריאות" .3

 

)וזה לאחר  אין שינוי   שינוי ההגדרות לחולים קשים,  משמעותי בחולים קשים עד קשים מאוד 

 שהגדיל את מספרם משמעותית(: 

 

, והממוקם בגוש דן, שם מצבת האישפוז בבית החולים "שיבא" מהגדולים ביותר בארץכך נראה 

 דינה:מתרכזת מרבית אוכלוסיית המ
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"התח .4 נושא  ע"י  כל  הנגיף  ענק  דיקות  בלואה"  שניתן לגילוי  כפי  לחלוטין,  משמעות  חסר  הוא 

הבאה  ואה האמיתית  לתחל  כל יום  םמאומתיאלפי  השפעה על גילוי  אין    –  תרשים הבא ב לראות  

 איש ליום.  60,000-גיע להיחידה היא במספר הבדיקות ליום שההעליה  – די ביטוי באשפוזיםלי
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, ומשרד הבריאות  (לנבדקים  )וגם מסוכנת  ת הגילוי לנגיף נמצאה כבלתי אמינהמעבר לכך שבדיק

 ורמת מסוכנותה. ציג לציבור כל מידע על אמינות הבדיקהטרם ה

 

 :2020לאורך שנת   פניות חריגות למרפאות ולחדרי מיון  אין

 עולה:  (43 -)נכון לשבוע ה על פי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות .5

 מחלות נשימה(: עליה בנושא דלקת ריאות )המאפיין המרכזי ל  כללאין 

 

 אים הבדלים:מעט ולא מוצבחנות כאגם כאשר בוחנים את הפניה למרפאות על פי כלל ה
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 כל נמוך בוגרים וילדים כאחד( ה)מ  אופן גם הפניה לחדרי מיון בכל הקשור לדלקות ראותבאותו  

 ד מתחת לממוצע השנתי:מא
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 : 2020לאורך שנת   יגהאין תמותה חר

כי התמותה בישראל  וצאים  מ  –ות  ותה על פי המרכז לבקרת מחלנתוני התמ  גם כאשר בוחנים את .6

 : תית כמעט כמו הממוצע הרב שנמתנהג

 

mailto:Ronit@RLS-law.co.il


 

 

 
 5480029-03  פקס: , 4979165-050 טל':  ליצירת קשר:

 law.co.il-Ronit@RLSמייל:          חריש, 78/7שוהם רח' 

- 7  - 

 

 

דומה  וב ריאות  מ תמותה    –אופן  דומה  מתנהגת    –דלקת  חרשוב    –באופן  תמותה  יגה  אין 

 משמעותית: 

 

 : משמעותי  חריגאיש, מוצאים שאין שינוי  1,000ותה בישראל לפי כאשר מנרמלים את התמ .7
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  נפטרים(חלות רקע של המנלוווית לינת נתוני התמותה משפעת ודלקת ריאות )תמותה ישירה ובח .8

על סדר גודל מדת  מוצאים כי התמותה השנתית עו  2015-2017על פי נתוני משרד הבריאות לשנים  

 נפטרים מדי שנה. 6,700עד  6,200-של כ

עומדת    חודשים שהנגיף כאן(  11לאחר    2020)בדצמבר    בישראל  התמותה המיוחסת לנגיף הקורונה

  שגויים בחשבון האפשרות לנתונים    מביאיםמבלי שאת  איש )כל ז   2,933על  עד פניה זו  נכון למו

 . (2020ל ידי עוד ביולי הוצג למשרד הבריאות עשכפי  – ומניפולטיביים

וחסת וכנות המיאיננה מתקרבת למס  הקורונה  ת בנקל המסוכנות המיוחסת לנגיףתן לראוכפי שני

בישראל  פי  נגיכלל  ל שלראשונה  היחההבדל    –השפעת  הוא  בדיקות מאסיביות   דינהבמ  ישידי 

 לגילוי הנגיף(. 

 כל מסוכנות חריגה שהיא. אן אין כ

של בכירי    וקליפטיותות האפההכרז  וכי ההצדקה לכל האמצעים המשפטיים הדרקוניים הי  ,יוזכר

 פי מונשמים. עשרות אלפי מתים ואל צפי ל על  בחודש מרץ שלהשל ראש המממשרד הבריאות ו

 : מדינת ישראל הגדרות וקטלנית על פי מסוכנתמגיפה אין 

ישראל    2007בשנת   .9 מדינת  ע"י  כרס  עב  מסמך  ב  164  –הוכן  שעסק  מעמודים  כת  ערהיערכות 

 .מדבקתטלנית קנגיפית  ערכות למגפהיאחרות הבמילים  – שפעת פנדמית הבריאות ל

נערך   ע המסמך  של  אנשי  בסיוע  חולשרות  בתי  בשיתוף  רפואי,  תחום  מכל  משרדמקצוע    ים, 

 ואנשי משרד הביטחון.מעבדות  הבריאות, קופות החולים, רוקחים, מנהלי

 המסמך:והמידע של הכנסת את  רמרכז המחקכך מתאר 
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  פות מסוכנות המצריכות וח החומרה של מגאחד הדברים המיוחדים של המסמך הוא בין היתר נית

 של המדינה.יגה חרהתערבות 

 :ה קטלניתפתרחישי ייחוס למגהוכנו ך למסמ 9בעמ' 

 

חולים   1,800,000, עם  4חוס מס'  רחיש יי היערכות לת למסמך( על    10וחלט )עמ'  בהתאם לכך ה

 . עם סימפטומים

שפוזים בכל  א  10,000תים רובם תוך כדי אשפוז,  מ  30,000-למסמך מציינים היערכות ל  11'  בעמ

 איש יצטרכו הנשמה.  12,500איש יצטרכו טיפול נמרץ, ומתוכם   25,000שבוע, 

 אות. ביקורים במרפ  1,300,000יהיו צפויים  כמו כן

 תן לקרוא את המסמך בקישור:ני

https://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocLib/tora/BIO_TORA

_PANDEMIC_FLU.pdf 

  שנה(  כמעט  נו כבר)לאחר שהנגיף נמצא אית  2020בסוף שנת    המצב בישראל  –כפי שניתן לראות   .10

שם    –  ה ביותר!(וס הנמוכגת הייח)דר  לניתקטמגפה  של    2מס'  וס  ת הייחתקרב כלל לדרגאיננו מ
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תה מים ותמומונש   2,000,  ל נמרץטיפומאושפזים ב  4,000אשפוזים,    26,000סדר גודל של  מצופה ל

 פניות לרופאים. 1,300,000וכן  איש  6,000ר גודל של בסד

אות  ממונשמים,    100  -מדובר ב  הקורונה"נגיף  במסגרת "תחלואת    פי הנתונים עד כה  לכאשר ע

 ואין פניות חריגות למרפאות.  )המיוחסת לנגיף( איש  3,000, תמותה של לכל היותר  אשפוזים

 על פי ההגדרות של מדינת ישראל! ת  מסוכנזו איננה מגפה 

 

 מהו משך הזמן המקסימלי למצב חירום רפואי ? 

דחים באשר הוא, שמדובר באמצעי חריג ביותר, שבו נאחד המאפיינים המיוחדים למצב חירום   .11

לבית העולה באש, קודם בדומה    –  הצידה כל דבר, לרבות זכויות יסוד, כדי לטפל במצב החירום

 "כ בעניינים אחרים.כל עוסקים בלכבות את האש, רק אח

קנו מכל תוכן את  ירום רובמצב ח  חירום יכול להימשך ? כי הרי מכאן עולה השאלה עד מתי מצב

 ! בי המדינהתוש זכויות היסוד של

כונות המדינה לכבד את זכויות היסוד נהיא    –רטית למדינה דיקטטורית  בין מדינה דמוקההבדל  

 0%מדינה דיקטטורית יש  , ואילו בכבוד לזכויות היסוד  100%  ישרטית  דמוקבמדינה    –  של הפרט

 יות יסוד.כבוד לזכו

פך להיות שגרה, שאז עברנו מצב החירום ה  ברור לכל כי   הזמן, אותו רגע, שבו  משך  המבחן הוא

 ועל. דינה דיקטטורית בפרטית על הנייר ולמרטית למדינה דמוקממדינה דמוק

לשאלה   הזמהתשובה  משך  חירוםהמצדיק    המקסימלי  ןמהו  המיוחד מצב  במסמך  ניתנה   ,

 למסמך(:  9)עמ' מגפות ב שהוכן ע"י המדינה לטיפול 
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)המצדיק לכאורה   משך הזמן למצב חירום רפואי)משרד הבריאות(    על כן, על פי מדינת ישראל   .12

 חודשים לכל היותר!  2-3א הו שלילת זכויות יסוד מהתושבים(

,  רך כרצון הממשלה, מואחודשים  10ללא הפסקה כבר  ם מצב חירום הנמשך  ים כיום ענמצאאנו  

  –  בלהושבים נשללו בלי הג, כאשר זכויות היסוד של כלל התקואין שום סימן להפסקתו באופ

 טורית לכל דבר וענין. ועל למדינה דיקטבפעברנו 

 ירום רפואי. יותר למצב חאין מקום גם מטעם זה 

 

 סוף דבר: 

 : ואר לעילהמתמכל  .13

נים מגיפה מעין יירמטרים המאפוהפ  ,ישראל קבעה מהי מגיפה מסוכנת קטלנית  מדינת (1)

 תים ויותר.מ  30,000מורה ביותר של למגיפה ח 4' מסבחר תרחיש ייחוס נאשר כ – זו

המיוחסהפרמטר (2) הקורונה    במציאות  יםים  המגימתקרבים  לא    –לנגיף  פה לתרחיש 

הנמוך והקטלנית  חריגות   -   (2)מס'    ביותר  המסוכנת  פניות  אין  אשפוז,  מצוקת  אין 

 רפאות ומיון, אין תמותה חריגה. למ

חודשים    10איש על פני פרק זמן של    3,000-מיוחס לנגיף הוא פחות ממספר המתים ה (3)

השגינכאשר    –ויותר   תפי  יוצרים  שנתית  פעת  כאן א  –איש    6,200-6,700של  מותה  ין 

 מסוכנות חריגה. 

מ (4) קבעעוד  ישראל  הזמן  דינת  משך  מהו  קטלנית  שמצדיק  ה  חירוםמצבמגיפה   2-3)  ב 

 חודשים לכל היותר(

נו עבר –שיך ודשים ועדיין ממח 10 קיים באופן רציף מזההוא כבר מצב החירום הרפואי  (5)

 בפועל להיות מדינה דיקטטורית לכל דבר ועניין. 

מיישום הכלים האוכלוסייה כתוצאה בריאות  זקים הקטסטרופליים לכל זאת מבלי להתייחס לנ

 כון קיומה של המדינה.די סיעד ככלת המדינה, לדמוקרטיה לכלוהנזקים , המשפטיים החריגים

בהיעדר   חריגה,  מסוכנות  מסוכנת  בהיעדר  ומגפה  המדינה,  הגדרות  פי  על  לילת שוקטלנית 

זמן   טירוף המערכות  העת לעצור את  הגיע    –זכויות היסוד לכלל תושבי המדינה ללא הגבלת 

עם  חיים    –של מדינה דמוקרטית נורמלית  ולחזור אל שגרת חיים נורמלית    שנוצר כאן במדינה,

מלאים יסוד  לאומית  אוכלוסיההכל  ל  זכויות  פסיכוזה  לעת    וללא  מעת  שיכולים  נגיפים  בצד 

 . שנים 73במשך  שפוזים כפי שהיה כאן ו אא  ליצור תמותה בלתי נמנעת
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 כדלקמן: אופן מיידי ב לפעול ריאות נדרשים בהתאם לכך, ממשלת ישראל ומשרד הב .14

ף הקורונה כמייצר מחלה מסוכנת  נגיעל    27.1.2020יום  משל שר הבריאות  ההכרזה    לבטל (1)

 חריגה. 

יי (2) כל  ביטול  על  של  להורות  הקורונה  שום  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  חוק 

כפיית  של    נוןהמנגלרבות    –  חוקקו מכוחווהתקנות ש  2020-החדש )הוראת שעה(, תש"ף

 )אילת וים המלח(רוקים" המכונה "איים י בדיקות

 גיף הקורונה. צווי בריאות העם שעניינם נ להורות על ביטול כל (3)

חוק  , במסגרת  נשים מאומתים לקורונהעל ביטול הסמכת השב"כ לעקוב אחר אלהורות   (4)

הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה  

 2020-החדש )הוראת שעה(, תש"ף 

לאסיריםל (5) כלואים אפשר  אחר    ,  אדם  וכל  דין  עורכי  עם  להיפגש  צורך  ועצירים  בלי 

בבהיווע כקבוע  חזותית  עצורים, דות  בהשתתפות  חזותית  בהיוועדות  דיונים  קיום  חוק 

 .2020-אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף

 .באיו"ש גיףות עם הנלהתמודד מכויות מיוחדותם בדבר סהצוויכל לבטל את  (6)

בבית או במלונית עקב הימצאות אנשים בבידוד  להורות על ביטול מיידי של כל הוראת   (7)

 . לנגיף  מאומתיםמוגדרים היותם 

ימצאות המאושפזים שם  על ביטול הקורונה וקות הלבתי החולים לבטל את מחללהורות   (8)

 .ממבקרים ובני משפחה ידוד מוחלטבב

 ., לרבות בצה"לבכל מקום במדינה בת המסכותחו להורות על ביטול מיידי של (9)

והצווים  למשטרת ישראל לבטל את כל מנגנון האכיפה שהוקם לאכיפת החוקים  להורות   (10)

 נגנוני האכיפה שלהם., ובאופן דומה להורות לרשויות המקומיות לבטל את משפורטו לעיל

ן כל חלוקה , וכהנגיף בבתי ספר בכל הארץלגילוי  על ביטול מערך "המגן" לבדיקות  להורות   (11)

 "קפסולות". -לבבתי ספר 

ישראל או להגיע  ממי שמיועד לטוס  י הנגיף לה לגילומעבר בדיקל חובת  להורות על ביטו (12)

 לישראל. 

 בטיסות.  יסות נוסעים אל ומישראל לבטל כל חובת מסכהמטופה ה להורות לחברות התע (13)

 " בישראל. "בדיקות לגילוי הנגיףלהורות על ביטול כל מתחמי  (14)

 . המיוחסים לנגיף  ן מסכות או תחלואהריאות בעניים של משרד הבפרסועם  להסיר כל שלט   (15)

ג'  כל האמור לשים ליישם את  הגשת עתירה בנדון, הנכם נדרדי לייתר  כ עיל עד ליום 

15.12.2020 

 בכבוד רב,               

 שקד, עו"ד -רונית לירן
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 ידע המוזכר במסמך: קישור למ

 2007שנת   – שפעת פנדמיתכת הבריאות לערהיערכות מ (1)
ib/tora/BIOhttps://www.health.gov.il/Subjects/emergency/preparation/DocL

_TORA_PANDEMIC_FLU.pdf 

 

  - 2008 –קת המחקר של הכנסת מסמך מחל (2)
-80c8-e411-f1f7-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/beee6d8d

00155d01107c_11_9419.pdf-80c8-e411-f1f7-00155d01107c/2_beee6d8d 
 
 

  43שבוע  –רת מחלות המרכז הלאומי לבקדו"ח ניטור נגיפי נשימה בישראל של  (3)
-80c8-e411-f1f7-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/beee6d8d

00155d01107c_11_9419.pdf-80c8-e411-f1f7-00155d01107c/2_beee6d8d 

 

אחוזי התמונה מנגיף הקורונה:  למסמך ארגון הבריאות העולמי בעניין (4)
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf 

 
)סרטון שצונזר(:  למחלה הברית מדווחים על תרופהארצות רופאים ב (5)

-ow.com/post/%D7%90%D7%9Dhttps://he.knowheretokn

-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-7%90%D7%AA%D7%94%D

-D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%

-%D7%90%D7%AA%D7%94-D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%

-%D7%90%D7%AA-D7%AA%D7%9B%D7%91%D7%93%

-D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%9A%

-D7%95%D7%9C%D7%90%

-%D7%A4%D7%A7D7%AA%D7%A1%D7%AA%

-D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%

-D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%

-D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%

-%D7%A9%D7%9C-D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA%

D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94% 
 

( :  29.11.2020שא מסכות )מיום פניה לממשלה בנו (6)
nhttps://fliphtml5.com/tgwpm/zio 
 

( : 3.12.2020מיום )  PCRפניה לממשלה בנושא בדיקות  (7)
https://fliphtml5.com/tgwpm/vzvt 

 
( :  12.10.2020מיום נה )קים הקטסטרופליים למדיפניה לממשלה בנושא הנז (8)

https://online.fliphtml5.com/tgwpm/jzaj / 
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https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/beee6d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c/2_beee6d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c_11_9419.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/beee6d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c/2_beee6d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c_11_9419.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A1%D7%AA%D7%A4%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A1%D7%AA%D7%A4%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A1%D7%AA%D7%A4%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.knowheretoknow.com/post/%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%AA%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A1%D7%AA%D7%A4%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
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