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אחרונהפסיקה 

גבריאל ששון' צביה אדלר נ26523-07-20ב "ת

ד כנסיבות המצדיקות חריגה מן הכלל לפיו בורר אינו מוסמך לדון בזכויות שמקורן בחקיקת המגן הינה העלאת  "אחד המקרים אותם יראה ביה
. לאחר השלמת הליך הבוררות התנהגות מעין זו מקימה מניעות נגד אותו בעל דין מלעשות שימוש בטענה זו, טענת חוסר הסמכות בדיעבד

מ"בע' 92חברה לניהול ואחזקה -מרכז הפעמון ' נ' כהן ואח65500-12-19ב "הפ

משמעו מי שבא  " חליף"הרי ש, (במהלך ניהול הליך בוררות)למנות חליף לבעל דין , להבדיל מבית המשפט, מעבר לשאלה האם מוסמך בורר
עצם העובדה שנקבע חליף זה לא אומר שהוא נכנס  "כי , בהקשר זה אין לקבל את הטענה. בנעליו של בעל הדין שנפטר והופך לבעל דין במקומו

או לנהל במקומו  חליפוההליך חליף לא נועד לייצג את " ניהול"קביעת חליף לבעל דין שנפטר לא נועדה לצורך ". בנעליו לצורך ההליך המשפטי
.אלא הוא נכנס בנעליו ומחליף אותו לכל דבר וענין, את ההליך

https://www.dropbox.com/s/2twmucwc1tjw0el/%D7%90%D7%99%D7%9F %D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94 %D7%9C%D7%93%D7%95%D7%9F %D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA %D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%A8 %D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%91  26523-07-20 %D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94 %D7%90%D7%93%D7%9C%D7%A8 %D7%A0%27 %D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C %D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmmyswss18pcupt/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99 %D7%A4%D7%92%D7%95%D7%9D %D7%A9%D7%9C %D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9A %D7%A2%D7%99 %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%94%D7%A4%D7%91  65500-12-19 %D7%91%D7%AA%D7%99%D7%94 %D7%9B%D7%94%D7%9F %D7%A0%27 %D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96 %D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9F%27.doc?dl=0


מ"פנינת אביב הירוקה בע' שניידר נ63736-06-20פ "ה

.  מחייבת אותו גם באופן אישי מחייבת דיון בפני הבורר(א"תמ)ההחלטה אם חתימת האפוטרופוס על הסכם : אוביטר

מ"בוגופן בע' מ נ"פרי הגליל בע7909/20א "רע

.בעטיו מנועה המשיבה מלהסתמך על פסיקה הצהרתית של הבורר, אין לקבל את העמדה שחלוף הזמן בשל ניהול הליך הבוררות יצר מחסום דיוני

חיים יעקב דהן' שמעון לחיאני נ11608-05-18ב  "הפ

בית המשפט בחן את טענות  , למעלה מן הדרוש. דחיית בקשה לביטול פסקי בוררות עקב הגשתה באיחור לאחר חלוף המועד שנקבע בחוק הבוררות
.לחוק הבוררות ודחה אותן24המבקש להתקיימות חלק מעילות הביטול המנויות בסעיף 

Lite Venture Holding Ltd' גדי ביתן נ152/21א "רע

ערובה להבטחת הוצאות  , פ הוראות אמנת ניו יורק להשית על מי שהגיש התנגדות להכרה ואכיפת פסק בוררות חוץ"ש בישראל מוסמך ע"ביהמ
.כתנאי לשמיעת התנגדותו, מבקש האכיפה

https://www.dropbox.com/s/4d7qhxnld51blhn/-%D7%90%D7%9D %D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94 %D7%A2%D7%9C %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9B%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1 %D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%AA %D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F %D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99 - %D7%94%D7%A4 63736-06-20 %D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A8 %D7%A0%27 %D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%AA %D7%90%D7%91%D7%99%D7%91 %D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m2ua4oajcf3tvz/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A3 %D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F %D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95 %D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8 %D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9D %D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9 %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%90 7909-20 %D7%A4%D7%A8%D7%99 %D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%A0%27 %D7%91%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%9F %D7%91%D7%A2%D7%9E.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7i3zjdk2bk1tj4/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%91%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8 %D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%91  11608-05-18 %D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F %D7%9C%D7%97%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99 %D7%A0%27 %D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D %D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91 %D7%93%D7%94%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ku8lapns78jkne4/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D %D7%94%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D %D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C %D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA %D7%A0%D7%99%D7%95 %D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7-%D7%A8%D7%A2%D7%90 152-21 %D7%92%D7%93%D7%99 %D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F %D7%A0%27 Lite Venture Holding Ltd.doc?dl=0


'ואחגרטלר' נ' גרטנר ואח69760-11-20ב "הפ

שהודיע על הפסקת  , במקומו של הבורר הקודם, בית המשפט נעתר לבקשת המבקשים והורה על מינוי בורר חדש כדי להכריע בסכסוך בין הצדדים
.כפי שביקשו המשיבים, נמנע בית המשפט מלבטל כליל את הבוררות, בתוך כך. ניהול הבוררות

.ל.ט' נ. ג.ח57641-08-20ע "ת

לאחר  , לדין של אימם המנוחה של הצדדים בין בני המשפחה ואשר הוקלטה בסתר' האפוטש אסר על הגשת הקלטה של שיחת גישור שערך "ביהמ
.תם לב והגינות דיונית, הגנה על הליכי פישור וגישור, לדין' האפוטהגנה על פרטיות , חקר האמת: איזון בין הערכים המתנגשים

ירון בורנשטיין' נ' זהבי בלאו ושות8758/20א "ע

לעומת זאת אם מתעוררים  . על הליך בוררות' הליך תלוי ועומד'בהתאם להלכה קיימת אפשרות להחיל את הדוקטרינה בדבר עיכוב הליכים מחמת 
להטות את הכף לטובת דחיית הבקשה לעיכוב הליכים בשל קיומו  , במקרים מסוימים, עשויים, אשר בהצטברותם יחד, שיקולים כבדי משקל אחרים
.  של הליך בוררות תלוי ועומד

רוזנטל' מרום נ55994-04-19א "ת

צדדים   –י  מי שגישר בין בני זוג ניצים "שבו הופרה חובה זו ע, במקרה, שחלה על מגשרים במילוי תפקידם, "חובת סודיות"ד זה נדונה ב"בפס
וכן  בהשלכות הנובעות מהפרת  ,  הדיון מתמקד גם ובעיקר במשמעות חובת הסודיות והצורך בהקפדה על שמירתה של חובה זו. לסכסוך משפחתי

.חובת סודיות על ידי מגשר ופסיקת פיצויים בעקבות הפרה של חובת הסודיות החלה על  הליך הגישור

https://www.dropbox.com/s/8imcnw2vn92uzkw/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9 %D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%94 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%90%D7%97%D7%A8 %D7%A2%D7%9D %D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%91 -%D7%AA%D7%90-69760-11-20 %D7%9E%D7%A9%D7%94 %D7%92%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8 %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%93%D7%9F %D7%92%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%A8 %D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r9h5zi9w4q06dpo/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%94 %D7%A9%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94 %D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%94 %D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A2 -%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA- 57641-08-20 %D7%97.%D7%92. %D7%A0%27 %D7%98.%D7%9C.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzzi3ozmcdq9367/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A %D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99 %D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C %D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9B%D7%91 %D7%91%D7%A9%D7%9C %D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%94 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%90 8758-20 %D7%96%D7%94%D7%91%D7%99 %D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95 %D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%27 %D7%A0%27 %D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzxsag23va2psvj/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8 %D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%A8 %D7%90%D7%AA %D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA %D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA -%D7%AA%D7%90 55994-04-19 %D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%A0%27 %D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%9C.doc?dl=0


'מדינת ישראל נ פלונית ואח7848/18א "רע

אלא גם  , באופן המשחרר אותם לא רק מהמשך ההתדיינות מול התובע, האפשרות להגיע להסדר פשרה עם חלק מהנתבעים-":הילכת פלונית"
בשל תרומתה לעידוד  , היא רבת חשיבות מבחינה מעשית, מהסיכון כי יאלצו להמשיך ולהיות חלק מההתדיינות בה התפשרו כצדדים שלישיים

.אין תוחלת למשלוח הודעות צד שלישי נגד הנתבעים שהתפשרו, ולכן.  פשרות חלקיות

Pembroke Syndicaye' נ' מ ואח"לישראל בעהאויריתהתעשיה 63630-01-18א "ת 'ואח 4000

וזה הסכים לתבוע את הנתבע שלא התפשר רק  , ש מאמץ את הלכת פלונית ופוסק בכל מקרה בו הגיעו חלק מהנתבעים לפשרה עם התובע"בימ
.'בדרך של משלוח הודעת צד ג, הלה אינו יכול לחזור לנתבעים שהתפשרו, (כמו בענייננו)על חלקו 

שלוםמיארה' מ נ"שדה דוד מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות חקלאית שיתופית בע1810-44-20

.  אין לו לבורר כל סמכות מעבר לכך. קרי התובע, כתב המינוי של הבורר מוגבל לכתבי בית דין שהוגשו על ידי יוזם ההליך
אינו מחייב את האגודה או את החברים האחרים וחבל מאוד שמצא את  , כל אשר התווסף והנושא גוון חוקתי אינו בגדר הסמכות שניתנה לבורר

.  מקומו בדיון בפני הבורר או בפסק הבוררות

'ואח( המנוח)גבאי' נ' דינר ואח8321-04-20ב "הפ

אך עדיין יכולים המשיבים  , מושתקים המשיבים מלטעון כי הפסק חסר תוקף מסיבות הנעוצות בעסקת היסוד, באין בקשת ביטול פסק הבוררות
בנסיבות דנן יש להורות על  , עם זאת. או בטענת התיישנות או שיהוי/להישמע בטענה כי אין לאשר את פסק הבוררות באי היותו פסק בוררות 

.אישורו של פסק הבוררות

https://www.dropbox.com/s/xrsfj2rn8q8qkke/%D7%A6%D7%93 %D7%A9%D7%91%D7%97%D7%A8 %D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C %D7%90%D7%AA %D7%94%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A %D7%9C%D7%90 %D7%99%D7%95%D7%9B%D7%9C %D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9 %D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA %D7%A6%D7%93 %D7%92%D7%B3 %D7%A0%D7%92%D7%93 %D7%A6%D7%93 %D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%A8. - %D7%A8%D7%A2%D7%90 7848-18 %D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA %D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C %D7%A0 %D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%95%D7%90%D7%97.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yt42n7bhq2zevxi/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%A9 %D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A5 %D7%90%D7%AA %D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA %D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA %D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7%90 63630-01-18 %D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94 %D7%94%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA %D7%A0 %D7%A4%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7 %D7%95%D7%90%D7%97.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cxea0du3mqzlxa/%D7%90%D7%9C %D7%9C%D7%95 %D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8 %D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%92 %D7%91%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95 %D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91 %D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-1810-44-20 %D7%A9%D7%93%D7%94 %D7%93%D7%95%D7%93 %D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91 %D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D  %D7%91%D7%A2%D7%9E %D7%A0%27 %D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%94 %D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82tr72m1ujhdz6p/%D7%90%D7%99%D7%9F %D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C %D7%A9%D7%9C %D7%A4%D7%A1%D7%A7 %D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%9C%D7%90 %D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94 %D7%A2%D7%A4%D7%99 %D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%91 8321-04-20 %D7%93%D7%99%D7%A0%D7%A8 %D7%95%D7%90%D7%97%27 %D7%A0%27 %D7%92%D7%91%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97- %D7%95%D7%90%D7%97%27.doc?dl=0


העשרת מגשרים  ריכוז מפגשים-פורום יישוב סכסוכים

היזון חוזר על עבודת המגשר

חוברת הכשרה–הרפורמה בתקנות החדשות של סדר הדין האזרחי 

כניסה ללב הסכסוך באמצעות שאילת שאלות-ר רן קוטנר "ד

2020דצמבר –46גיליון -עורך הדין

מהות, דיון מקדמי , עקרונות היסוד בתקנות סדר הדין החדשות

הליך הערעור-חידושים בתקנות החדשות

https://www.dropbox.com/s/4psb77njhlke1ui/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91 %D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA %D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D  %D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96 %D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/julcdm0llbwgv09/%D7%94%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F %D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8 %D7%A2%D7%9C %D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mijcskcpfl2fvb8/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94 %D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%A9%D7%9C %D7%A1%D7%93%D7%A8 %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F %D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3mru4leqeru4xm/%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A8%2C %D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA %D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA %D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ix98n9j5pgtw2gl/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A %D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F 46 %E2%80%93 %D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8 2020.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q9labpxj39vootg/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93 %2C %D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F %D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99 %2C %D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/droq4x2k4mfyh43/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A %D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8.pdf?dl=0


             

      

אלא מכח חוק, ש ולא בהסכמת הצדדים"גישור שמקורו אינו בהפניית ביהמ

בית משפט מעניק שיניים חדות לאכיפה של חובת שמירת הסודיות המוטלת על המגשרים

ד ירון הורוויץ"מאת עו–ההסדר ההיברידי -"גישבור"-בוררות ומה שביניהם , גישור

ד ירון הורוויץ"מאת עו–על גישור וצדק 

https://www.dropbox.com/s/av464wv6cp92wc6/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%A9%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95 %D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95 %D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA %D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9 %D7%95%D7%9C%D7%90 %D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA %D7%94%D7%A6%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D%2C %D7%90%D7%9C%D7%90 %D7%A2%D7%A4%D7%99 %D7%97%D7%95%D7%A7.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nzkh0b1qzp3ppph/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA %D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA %D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%A2%D7%99 %D7%94%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8-%D7%AA%D7%90 55994-04-19 %D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D %D7%A0%27 %D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%9C.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/liyotag6m363ucp/%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8 %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8 - %D7%9E%D7%90%D7%AA %D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5%27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dttkxws6a35lxs2/%D7%A2%D7%9C %D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8 %D7%95%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8 %D7%9E%D7%90%D7%AA %D7%A2%D7%95%D7%93 %D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F %D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5.pdf?dl=0

