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:נשלח 17:14 2020מרץ  29ראשון יום
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:נושא FW:  החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל
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From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Sunday, March 29, 2020 5:13 PM 
To: neufeldd@moc.gov.il 
Cc: sar@moc.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'pmo.heb@it.pmo.gov.il'; 'mevaker@mevaker.gov.il'; amitas@pmo.gov.il; יערה בן שחר תיק (yaarab@pmo.gov.il) 
Subject: FW: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

 
  היועצת המשפטית של משרד התקשורת –דנה נויפלד 

  דנה שלום רב,
  א. אני מעביר לעיונך ההתכתבות המצ''ב ...

  ב. כידוע לך אין לשר התקשורת סמכויות בתחום שמות המתחם.
אלף בעלי שמות  250 -ד עם זאת, משרד התקשורת מופקד על תחום התקשורת בישראל אשר מטבע הדברים כולל גם תחום שמות המתחם, אשר כג. אבל יח
  המתחם 

  רשומים במרשם הלאומי ופועלים בתחום שירותי האינטרנט, להם אחראי משרד התקשורת.     
  הקיימת ולהסדיר אחת ולתמיד את תחום שמות המתחם בסיומת ישראל בישראל. ד. קיימת בשעה זו הזדמנות בלתי חוזרת להסדיר את הסתירה

  ה. מוצע כי בעת הזו הממשלה, בתוקף סמכותה השיורית, תסמיך את שר התקשורת לפעול בתחום שמות המתחם ובמקביל תוכן הצעת חוק ממשלתית 
  ת חוק התקשורת.''הקצאת שמות המתחם בסיומת ישראל'' במסגר –להכללת השרות הציבורי      

  ו. אודה להיענותך ואישורך לקבלת פנייתי.
 בברכת בריאות,

 רפי הוידה
  

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Sunday, March 22, 2020 5:43 PM 
To: sar@moc.gov.il 
Cc: 'pmo.heb@it.pmo.gov.il'; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il' 
Subject: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 
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  שר התקשורת –חה''כ דודי אמסלם 
 שלום רב,

הקיימת מאז שנת  -  il. -בנוסף לסיומת ישראל באנגלית  -.ישראל  -א. לאחרונה פורסם לציבור מכתב אישור התמיכה של משרד התקשורת לסיומת ישראל ברשת האינטרנט 
  ... מצ''ב ... 1985

מך מדיניות שר ב. מוצע זאת, כי תיזום לאור מצב החרום כי ראש הממשלה, בתוקף סמכותו, יסמיך את שר התקשורת לפעול בתחום שמות המתחם, לאור העובדה שמס
  , המציינת ''הסדרה עצמית'' 2003התקשורת משנת 

  ... 2020ית יותר בשנת של תחום שמות המתחם, אינה מציאות     
''שרות -', ''פעולת בזק'' וג. במקביל, מוצע כי משרד התקשורת ייזום תיקון פשוט בחוק התקשורת והכללת השרות הציבורי ''הקצאת שמות המתחם בישראל'' בהגדרת ב''בזק'

  בזק'', דבר שיאפשר לשר התקשורת
ישראל'' לגורם תפעול מתאים תוך פיקוח ובקרה ציבורית, כך שכללי הרישום והחידוש שיהיו אחידים, שוויוניים וללא הענקת רשיון מתאים ל''מתן שירותי רישום שמות מתחם ב     

  הפליה, דבר שלמרבה הפליאה לא קיים היום. 
שהינם למעשה מספור כתובות ברשת האינטרנט, הן  א') ולכן יש לגזור גזירה שווה לגבי ''שמות מתחם''5ד. יש לזכור כי חוק התקשורת כולל פרק יעודי בנושא ''מספור'' (סעיף 

  .6והן בורסיה  4בורסיה 
  ה. אודה להיענותך ואישורך לקבלת פנייתי.

 בברכת בריאות,
 רפי הוידה

050-9236015  
  

 מצ''ב לעיונך ההתכתבות עם משרד התקשורת בנושא זה.  –נ.ב. 

From: ענבל מעיין [mailto:maayani@moc.gov.il]  
Sent: Monday, June 3, 2019 3:26 PM 
To: rafi hoyda 
Subject: RE: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

 
  איגוד האינטרנט

 

 
 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Monday, June 3, 2019 3:24 PM 
To: ענבל מעיין  <maayani@moc.gov.il> 
Subject: RE: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 
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 ומי היה ה''גורם הרלבנטי'' הישראלי?
 

From: ענבל מעיין [mailto:maayani@moc.gov.il]  
Sent: Monday, June 3, 2019 3:22 PM 
To: rafi hoyda 
Subject: RE: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

 
 .ICANNהגורם הוא 

 בסיומת .ישראל תמכנו אנחנו 
 

 
 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Monday, June 3, 2019 3:19 PM 
To: ענבל מעיין  <maayani@moc.gov.il> 
Subject: RE: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

 
 ענבל,

  .ישראל ? - אם כך, מי הם ה''גורמים הרלבנטיים'' ומי אישר את הקצאת הסיומת 
 אנא עדכני,

 בתודה מראש,
 רפי 

 

From: ענבל מעיין [mailto:maayani@moc.gov.il]  
Sent: Monday, June 3, 2019 2:59 PM 
To: rafi hoyda 
Subject: RE: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

 
 הרי אין למשרד הסמכות לאשר זאת. –אחדד, לא כתבנו כי מדובר באישור 

  . תמךכתבנו כי המשרד 
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  תודה רבה,
 

 
 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Sunday, June 2, 2019 2:20 PM 
To: ענבל מעיין  <maayani@moc.gov.il> 
Cc: pmo.heb@it.pmo.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; mevaker@mevaker.gov.il; amitma@pmo.gov.il; ''אמיר אוחנה  <amiro@KNESSET.GOV.IL>; 
shaskel@knesset.gov.il; mzohar@knesset.gov.il; aviw@telecomnews.co.il; aluf@haaretz.co.il 
Subject: RE: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

 
  יועצת מנכ''ל משרד התקשורת   - שוורץ –ענבל מעיין

  ענבל שלום,
  לשימוש בישראל.  -.ישראל   -הרלבנטיים'' מתוך מדינת ישראל ומחוצה לה להקצאת הסיומת א. תודה לעדכון בדבר האישור שניתן ע''י משרד התקשורת ל''גורמים 

  זה.ב. מפליא הדבר כי האישור ניתן ל''גורמים הרלבנטיים'' כאשר אין למשרד התקשורת סמכויות בתחום ניהול שמות המתחם ואין הוא מסדיר תחום 
ישראל ברשת האינטרנט העולמית וברשת האינטרנט הישראלית לאור סמכותה השיורית בכל תחום שאינו מוסדר  ג. ראוי לדעתי כי מליאת הממשלה תאשר את סיומת של

  בחקיקה.
  ה.ד. כן ראוי כי הודעה ממשלתית מוסמכת תביא ידיעה זו לידיעת הציבור בישראל, תוך ציון מי הם הגורמים הרלבנטיים במדינת ישראל ומחוצה ל

  בברכה,
  רפי הוידה

050-9236015  
From: ענבל מעיין [mailto:maayani@moc.gov.il]  
Sent: Sunday, June 2, 2019 9:33 AM 
To: hoyda@netvision.net.il 
Subject: FW:  מתחם בסיומת ישראלהחלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות  

 
 רפי שלום,

 
 

 למשרד התקשורת אין סמכויות בתחום ניהול שמות המתחם והוא אינו מסדיר תחום זה. 
  עם זאת, ולבקשת הגורמים הרלבנטיים מתוך מדינת ישראל ומחוצה לה, המשרד תמך בפנייה להקצאת הסיומת ".ישראל" לשימוש בישראל.

  
  תודה רבה,
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 ---------- הודעה שהועברה הלאה ----------
 <rafi hoyda <hoyda@netvision.net.il :מאת

21:57 2019במאי  25תאריך:   
ראלהחלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת יש :נושא  
 <natic@moc.gov.il>אל: נתי כהן 
 ' אוחנהאמיר',pmoh@pmo.gov.il,attorneygeneralfax@justice.gov.il,mevaker@mevaker.gov.il :עותק
<amiro@KNESSET.GOV.IL>,shaskel@knesset.gov.il,mzohar@knesset.gov.il,aviw@telecomnews.co.il 

  מנכ''ל משרד התקשורת –נתי כהן 
  נתי שלום,

  ה הכוללת:. לאור התעניינותך בנושא זה, הריני מעביר אליך מידע נוסף להשלמת התמונ1
  .18.6.19 -א. האסיפה הכללית השנתית של ''איגוד האינטרנט הישראלי'' (עמותה רשומה) מתקיימת השנה ב     
אני חבר שנים רבות בעמותה ובקיא היטב  –ב. לקראת האסיפה השנתית פורסמו בימים האחרונים דוחות על פעילותה ... מצ''ב לעיונך ... למען הגילוי הנאות      

  תה ...בפעילו
     ג. מצ''ב הדוחות:     

  ... 18.6.19  -  ) הזמנה לאסיפה הכללית השנתית1        
2019-meeting-il/general-https://www.isoc.org.il/isoc  
  ) דוח מבקר האיגוד ...2        

2018.pdf-mevaker-il-meetings/2019/isoc-https://www.isoc.org.il/files/docs/general  
 .... 2018) דוח כספי לשנת 3        

2018.pdf-report-financial-il-meetings/2019/isoc-https://www.isoc.org.il/files/docs/general 
 ) דוח מילולי ...4        

il_literal_report_2018.pdf-meetings/2019/isoc-https://www.isoc.org.il/files/docs/general  
  ... 2019) תקציב 5        

2019.pdf-budget-il-org.il/files/docs/budgets/isochttps://www.isoc. 
  ד. מניתוח כלל הדוחות ופעילות העמותה בשנים האחרונות ניתן להסיק מסקנות ברורות:     

  להוות ''מרשם לאומי אמיתי של שמות מתחם בסיומת ישראל'' וזאת מהטעמים הבאים: –) העמותה אינה משרתת את האינטרנס הציבורי 1        
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. כך נקבע בדוח ביקורת של רשם 1997א) העמותה הינה ''מונופול לא מפוקח'' בתחום ''המרשם הלאומי של שמות מתחם'' מאז הקמת העמותה בשנת             
  .2016העמותות משנת 

  . 1985רישום שמות המתחם בסיומת ישראל נעשה ע''י מחב''א משנת  1997) עד שנת 1הערות:                 
  שקיבלה סיומת לאומית ...  - uk. -והממלכה המאוחדת (בריטניה)  - us. - היתה המדינה השלישית בעולם, אחרי ארה''ב  - il. -ישראל   )2                            

  עד להפעלה המסחרית של רשת האינטרנט פעלה הרשת בתחום האקדמיה בלבד באחריות מחב''א.                                
מספר האתרים בעולם  – TLD –הסיומות העיליות  1486של מדינות וטריטוריות מכלל  - ccTLD -סיומות לאומיות  250 -) כיום יש בעולם כ3                           

  מליון שמות מתחם.  351 -עלה לכ
  אלף שמות מתחם. 250 - כ – il. -ם ובסיומת ישראל מליון שמות מתחם, הגדולה בעול 139 - כ -   com.בסיומת                                

ום דמי ב) העמותה אינה פועלת על פי כללי רישום אחידים, שוויוניים וללא הפליה ... שכן, בשנה האחרונה העמותה קיבלה החלטה המנציחה פטור מתשל           
  שמות מתחם  8500 -חידוש מכ
  חלטה לא מוצדקת הנוגדת את עקרון השויון בעליל.. זוהי ה1.1.1999שנרשמו לפני                

, לאור היותה מונופול ללא פיקוח, דבר הפוגע בעליל בסיכוי לעליית מספר שמות המתחם 2019בתחילת שנת  30% -ג) העמותה העלתה את הרישום בכ           
  בסיומת ישראל

בניגוד לאינטרס הלאומי לקדם את הסיומת הלאומית ולקריסת המרשם הלאומי  - com. - ולם ועלול להביא לנדידת המגזר העסקי לסיומת הנפוצה בע               
  וזאת בהיעדר מדיניות ממשלתית.

ד) בשנים האחרונות העמותה מערערת על החלטת רשות המסים בבית המשפט המחוזי בירושלים, התובע ממנה תשלום מס הכנסה כחוק על פעילותה            
  העסקית והכנסותיה

  בתחום מרשם שמות המתחם ומחלף האינטרנט. העמותה לא קיבלה את הצעתי לפנות לשר האוצר לקבלת פטור ממס לפעילותה.               
  ובהתאם לחוק התקשורת. 2020) פעילות מחלף האינטרנט הינה על פי רשיון מיוחד של משרד התקשורת שהינו בתוקף עד 1הערות:                
) פעילות המרשם של שמות המתחם אינה מעוגנת ברשיון משרד התקשורת, לאור העובדה כי אין לשר התקשורת סמכות בחוק התקשורת 2                          

  בתחום שמות המתחם. 
תחם בישראל ללא פיקוח של גורם מתירה ''הסדרה עצמית'' של תחום שמות המ 2000) פרשנות מוטעית של מדיניות שר התקשורת משנת 3                          
  ממשלתי כלשהוא.

מליון  8.4 -) פסיקת בית המשפט לחובת העמותה עלולה לגרום לקריסתה הכספית, שספק אם יכוסה ע''י הרזרבה הכספית כיום העומדת על כ4                           
  ש''ח. גם מבקר האיגוד מציין 

  הביקורת שלו ... ראה דוח מבקר האיגוד לעיל.זאת בדוח                               
) אין לעמותה כיום פטור מתשלום מס, לאור העובדה כי אין פעילותה כלולה ברשימת ''המטרות הציבוריות'' הפטורות ממס בהתאם לפקודת 5                          

  מס הכנסה.
לאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל'' פוגעת בעליל באינטרס הציבורי והלאומי ולכן מוצע ''הסדרת המרשם ה -הימנעות המדינה בשנים האחרונות לפעול ל  .2

  כי המדינה תחיל 
בהקדם את ריבונותה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל. לא יעלה על הדעת שהמצב הנוכחי ימשך בעתיד ללא קבלת החלטת ממשלה       

  מתאימה.
מדינה יהיה פיקוח והסדרה של המרשם הלאומי וכי התפעול המעשי ימשיך להיות באמצעות גוף ציבורי או עסקי על פי היתר או רשיון . מובהר בזאת, כי תפקיד ה3

  מטעם המדינה. 
  הדוגמה המתאימה ביותר להסדרת התחום הינה מדינת דנמרק.     

הייתי  –רותי האינטרנט בישראל ... מצ''ב דוח הועדה ... למען הגילוי הנאות באמצעות ועדה ציבורית את תחום שי 1998. אציין כי משרד התקשורת בחן בשנת 4
  מרכז הועדה.
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 -) שמות מתחם בסיומת ישראל בלבד ... לפיכך, יש מקום לבחון הנושא מחדש לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות ב1998(מאי  8838באותה העת היו בישראל       
  השנים האחרונות. 21
   https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/vaada1998 
לי ההסדרה אשר יביאו להתפתחותו של . ראוי לציין כי הועדה קבעה בין היתר במסקנותיה, כי ''בישראל, מעורבות הממשלה צריכה לבוא לידי ביטוי בקביעת כל5

  שוק תחרותי בין המפעילים ובעלי הרשיונות'', 
 אך למרבה הפליאה התברר כי תחום שמות המתחם לא נכלל בחוק הבזק ולימים אף לא נכלל בחוק התקשורת ולכן נמנע משרד התקשורת לפקח על תחום     

  תשתיתי קריטי זה.
... לא קבע כללי הסדרה לתחום שמות המתחם בהעדר סמכות  5.3.... מצ''ב ... ראה סעיף  2000ל משרד התקשורת משנת . מכאן, התברר כי מסמך המדיניות ש6

  חוקית והותיר נושא זה ללא פיקוח ממשלתי.
     https://www.gov.il/BlobFolder/policy/internet_policy_02/heאינטרנט.20%שירותי20%רישוי20%/מדיניותpdf  
  להלן דרכי פעולה מוצעים: -. לסיכום 7

  א. קבלת החלטת ממשלה בדבר המשרד הממשלתי האחראי להסדרת מרשם שמות המתחם בישראל.     
  עות חקיקה מתאימה (חוק יעודי או תיקון חוק התקשורת).ב. הסדרת תחום שמות המתחם באמצ     
  ג. הסדרת כללי הרישום ולרבות עלויות הרישום שיהיו מבוססי עלות בתקנות מתאימות.     
  ד. קביעת מדיניות ממשלתית לתחום שמות המתחם בישראל.     
  . אבקש כי תבחן את הצעותי ואם ראויות בעיניך תפעל לקידומן.8

  וב,בברכה ושבוע ט
  רפי הוידה

   
   
    
    
    
    
    

From: נתי כהן [mailto:natic@moc.gov.il]  
Sent: Thursday, May 23, 2019 10:54 AM 
To: rafi hoyda; ענבל מעיין 
Subject: Re: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

   
  רפי שלום

  אני יעיין בחומר
  תודה ונהיה בקשר 

  
  נתנאל (נתי) כהן                               

  מנכ"ל משרד התקשורת                        
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08:07 2019במאי  23בתאריך  , rafi hoyda <hoyda@netvision.net.il> כתב: 
  מנכ''ל משרד התקשורת –נתי כהן 

  שלום רב,
  א. מצ''ב לעיונך דוח סנטר המבהיר היטב את החשיבות הלאומית והתרבותית של מעורבות המדינה במרשם הלאומי שלה.

''החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל'' ובצרוף ההתכתבויות עם  - הצעותי ל ב. בנוסף, מצ''ב לעיונך
  כ יריב לוין.ח''

  ב. אבקש כי תבחן את הצעותי ואם ראויות בעיניך תפעל לקידומן. 
  ג. אודה להתיחסותך.

  בברכה,
  רפי הוידה

050-9236015 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Monday, May 20, 2019 10:18 PM 
To: sar@tourism.gov.il 
Cc: pmoh@pmo.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il'; 'אמיר אוחנה' (amiro@KNESSET.GOV.IL); shaaskel@knesset.gov.il; 
aviw@telecomnews.co.il 
Subject: RE: של שמות מתחם בסיומת ישראל החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי  

   
    

  שר התיירות והשר המקשר בין הממשלה לכנסת –ח''כ יריב לוין 
  שלום רב,

  א. בהמשך לפנייתי אליך אתמול, מצ''ב לעיונך עמדת משרד ראש הממשלה שהתקבלה באורח מיידי ומפתיע כבר היום אחר הצהריים. 
     https://www.telecomnews.co.il/image/users/228328/ftp/my_filesוייס.20%אבי20%-20%לפונה20%/מענהpdf?id=31735961 

רישום שמות המתחם בעולם, שטרם פורסמה לציבור הרחב בישראל, להצדקת עמדת המשרד  ב. הערכתי הרבה לתגובה המהירה ובמיוחד לביצוע הסקירה המקיפה אודות
  הנוכחית.

אלף בעלי  250 - לכ 2019בתחילת שנת  30% -ג. מאידך, לא יעלה על הדעת שהממשלה תתעלם לחלוטין מעליית מחירי הרישום של שם מתחם בסיומת ישראל בשעור של כ
  שמות מתחם בסיומת ישראל 

  רת הבינלאומי.עובדה שפיקוח והסדרה על המרשם הלאומי מתקיימים במרבית המדינות בעולם ומחוייבת גם על פי החלטות הכינוס האחרון של מליאת ארגון התקשוומה     
  רישום והן בתחום כללי הרישום ד. כמו כן, לא יעלה על הדעת שאין לממשלה מדיניות בתחום התשתיתי הלאומי של מרשם שמות מתחם בסיומת ישראל, הן בתחום עלויות ה

  ומתירה, ללא החלטת ממשלה, לגוף לא מפוקח לפעול כראות עיניו, דבר שלא קיים בשום שרות ציבורי תשתיתי.     
שלא אושר כלל  2000ת שנה. לפיכך, ראוי כי עמדת הממשלה בנושא זה תעוגן בהחלטת ממשלה מתאימה ועדכנית, דבר שאינו קיים כיום, למעט מסמך מדיניות שר התקשורת מ

  ע''י מליאת הממשלה בשעתו ואף לא עודכן עד היום.
  וכן הצעתי לחוק המסדיר את פעילות מרשם שמות המתחם בישראל. 35 -''מחליטים'' לממשלה ה -ו. מצ''ב לעיונך הצעתי ל

  .תקבל החלטה מתאימה מייד עם כינונה 35 -ז. כאמור מפנייתי אליך אתמול, אני מצפה שהממשלה ה
  ח. אודה להיענותך.

  בברכה,
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  רפי הוידה
  

  העתקים: ראש הממשלה, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, מנכ''ל משרד ראש הממשלה, ח''כ אמיר אוחנה, ח''כ שרן השכל
  

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Sunday, May 19, 2019 8:34 AM 
To: sar@tourism.gov.il 
Cc: pmoh@pmo.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il'; aviw@telecomnews.co.il 
Subject: החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ישראל 

   
  שר התיירות והשר המקשר בין הממשלה לכנסת –ח''כ יריב לוין 

  חדשה בנושא פרי עטו של אבי וייס והמדברת בעד עצמה ... א. בהמשך לפניות קודמות, מצ''ב לעיונך כתבה 
    -%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-https://www.telecomnews.co.il/%D7%9C%D7%97%D7%96%D7%A7

-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%AA-7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D%D7%94%D
-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99

%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D.html  
משפטי לממשלה נושא יקבל תשומת לב מתאימה בדיונים פנימיים לקראת הרכבת הממשלה הבאה, הן עם הסיעות שעשויות להיות בקואוליציה והן בתאום עם היועץ ה ב. ראוי כי

  לגיבוש פתרון הולם לסוגיה זו
  וזאת לאור אחריותו הישירה של ראש הממשלה בתחום ''שמות המתחם בסיומת ישראל''.     

  תקבל החלטה מתאימה מייד עם כינונה. 35- כי הממשלה ה ג. אני מצפה
  ד. אודה להיענותך ואשמח להתעדכן מהי החלופה הנבחרת.

  בברכה ושבוע טוב,
  רפי הוידה

050-9236015  
   

  

 ןכתיי .תרשוקמה הנומתה תא גיצהל תורשפא ןיא
 .קחמנ אוהש וא הנתשה ומשש ,רבעוה ץבוקהש

םינוכנה םוקימלו ץבוקל עיבצמ רושיקהש אדו .
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