
 

  

 

 

21.3.15 

 3מס'  ועדת תקנוןסיכום ישיבת 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 18.3.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:10זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

  :עמיחי הרן, מאיה נורי, תום לבהרדורפסמן, יואב גולן, עידו לישה חביארחברי הוועדה , 

 משקיפים:

 וריה אוסטרובסקי -חבר ועדת ביקורת 

  חסרים:

 צליל יוגב 

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים 

 דיון בנושא המלצות ועדת ביקורות בדו"חות שהוגשו בסמסטר א' תשע"ה, ותגובת ההנהלה לדו"חות אלה. .1

הכנסת נוהל רכב לתיק  -עדת ביקורת שתי המלצות עיקריותודו"ח הביקורת בעניין נוהל רכב: לו  .1.1

הנהלים המשלימים, והוספת סעיף אשר יחייב כל נהג לחתום על הצהרה כי הוא בעל רישיון נהיגה 

 בתוקף, וכי לא ביצע עבירות תנועה משמעותיות/רבות בעבר. התנהל דיון אודות החלק השני, על מי

עושה שימוש ברכב בפועל, והאם עלינו להגביל את הנהגים על סמך עבר הנהיגה שלהם )בניגוד 

לחברות אשר עבירות התנועה נספרות רק בתוך החברה(. הובן על ידי הוועדה כי יש עניין בהכנסת 

 הנוהל לתיק הנהלים המשלימים, אולם בטרם הכנסתו יש לעבור עליו בעיון ולבדוק עם סיו"ר האגודה

וגורמים רלוונטים אחרים איך הנוהל מיושם בפועל. הוחלט שעידו יבדוק את הנוהל ואת אופן 

 ההתנהלות בפועל, ויביא את המלצותיו לישיבה בהמשך.

דו"ח ביקורת בנושא קולנוע הנגטיב: בדו"ח עצמו אין המלצה לשינוי תקנוני, אולם עלה בתגובת   .1.2

ספק יחיד )עד לתחילת השנה האזרחית, במקום  ההנהלה המלצה לשנות את קבועי הזמן לאישור

מה שקיים כיום(. לאחר שיחה עם סיו"ר האגודה בטרם הישיבה, יואב החליט לדחות את  -שנה

 הנושא לישיבה בהמשך על מנת לאפשר לסיו"ר להגיע ולהסביר את הנושא בצורה ברורה יותר.

קביעת זמן מקסימלי בין  -עיקריות לוועדת ביקורת שתי המלצותדו"ח ביקורת בנושא ועדת הסברה:   .1.3

ישיבות ועדה )בדומה לישיבות מליאה(, ומתן לועד המנהל סמכות לחייב כינוס ישיבת ועדה. מכיוון 

שהנושא השני מחייב שינוי תקנוני, הוחלט על ידי יואב לדון עליו באופן מהותי בלבד, ולקבל עליו 

עקרוני )ללא הצבעה(. ההמלצה השנייה החלטה בהמשך. ההמלצה התקבלה על ידי הוועדה באופן 

נידונה בוועדה, ועלה כי יש טעם לקבוע זמן מקסימלי בין הישיבות. הוחלט כי יחידת הזמן הנבחרת 

תהיה ימי לימודים, בשל הדימיון לישיבות מליאה, ובשל הגמישות שהדבר מאפשר בזמן חופשות 

עבירה, והוחלט שתגובה הולמת היא  ותקופות מבחנים. עלה כי יש צורך להוסיף תגובה למקרה של

שבמקרה של עבירה על הזמן המותר, הוועד המנהל ידון על כך בישיבתו הקרובה. עלה דיון על 

האחראי לווידוא קיום פגישות בזמן זה. האפשרויות שהוצעו הן מזכ"ל המועצה, ויו"ר ועד מנהל. 



 

  

 

הנוחה ביותר למעקב אחר ישיבות  מזכ"ל המועצה מפיץ את הזימונים באופן שוטף, ולכן בעל הגישה

ועדה. יו"ר הוועד המנהל עובד באופן ישיר עם יו"רי הוועדות השונות, ולכן אמור להיות מודע לקיום 

הובן כי המזכ"ל הוא הגורם הרלוונטי יותר לפיקוח, אולם עלה כי עצם ישיבות והסיבות לקיומן. 

 .קביעת זמן מקסימלי תורם לעמידה בו גם ללא פיקוח כזה

ימי לימודים זהו פרק זמן סביר מקסימלי לקיום ישיבות ועדה שוטפות, משמעות הדבר  30הוחלט כי 

 ימים בזמן הסמסטר ללא חופשות. 42

 ות המועצה הקבועות":דהצעת ההחלטה שתעלה לשינוי הנוהל "וע

 באים:""יו"ר הוועדה יכנס את הוועדה במקרים  -2"ישיבות ועדה", תת סעיף  -3שינוי בסעיף 

  -עריכת תת סעיף קטן א'

 מקורי: "לפי צורך העולה מעת לעת"

ימי לימודים מהישיבה האחרונה. לא התכנסה  30"לפי צורך העולה מעת לעת, אך לכל היותר חדש: 

 הוועדה בזמן זה, יתקיים דיון על כך בישיבת ועד המנהל הקרובה ביותר."

 הצעת ההחלטה מצורפת בנספח א'.

 רה בוועדה:נוסח ההצעה שעב

השינויים בנוהל "ועדות המועצה הקבועות" "ועדת תקנון ממליצה למועצת הסטודנטים לקבל את 

 "בנושא כינוס ישיבות

 בעד: פה אחד

 

 ניסוח פורמט אחיד לסמכויות הוועדות .2

בעקבות דיון על הסמכויות שהתקיימה בישיבת המליאה השנייה, הוחלט לערוך מחדש את סמכויות 

ות של המועצה בצורה שתהיה אחידה ככל הניתן, כאשר המסכויות המשותפות לכלל הוועדות הקבוע

הוועדות יופיעו בסעיף הכללי, והסמכויות הספציפיות לועדות בלבד יופיעו תחתן. בעריכת הסמכויות לא 

 יואב. -עו שינויי מהות בסמכויות הוועדות למיטב ידיעת העורך שלהןבוצ

 לוועדה, ואלו נידונו על ידם.הנוסח החדש והשינויים הוצגו 

 הנוסח החדש מצורף כנספח ב'.

 נוסח ההצעה שעברה בוועדה:

השינויים בנוהל "ועדות המועצה הקבועות" בנושא  "ועדת תקנון ממליצה למועצת הסטודנטים לקבל את

 "סמכויות הוועדות

 בעד: פה אחד

 

 דיון בנושא שמירת פרטי הגרלות .3

עלה מיו"ר ועדת ביקורת שכיום באגודה אין נהלים המחייבים שמירת עותקים של פרטי הגרלות שנעשות 

באגודה )הגרלות חברי מועצה לוועדות לבחירת בעלי תפקידים, הגרלות פרסים, הגרלות לטיסה לפולין...(, 

התנהלו בצורה ואין הגדרה בידי מי פרטים אלו יישמרו. הבעיה נובעת מכך שקשה לבדוק אם דברים 

תקינה בדיעבד, ובמקרה של שינוי בלתי צפוי )סטודנט שעלה בהגרלה לא יכול בסוף לצאת לפולין( אי 

אפשר בהכרח לעקוב אחר ניהול תקין של בחירת הבא בתור. הוסכם על ידי הוועדה כי חשוב לקבוע בנושא 

י. הובן שאין צורך להגדיר זמן לשמור מידע לאורך זמן רב, שהרי המידע דיגיטלזה. הובן כי אין בעיה 

אינסופי מכיוון שביום מן הימים עשוי להעלות צורך להחליף שרתים ישנים ללא שמירת הידע. הוחטל 

שנים הוא מספיק לעניין זה, שהרי זהו הזמן התואר הארוך ביותר, וקיים התייחסות לזמן זה  7שזמן של 



 

  

 

א מכיוון שאלו נוטים "להיעלם", וכן שמכיוון במקום אחר בתקנון. הוחלט שלא די בהצעת החלטה בנוש

שאין מקום טבעי להוסיף אליו אליו הנחיות אלו, חביאר ינסח נוהל משלים הנוגע לנושא. בנוהל המשלים 

 יתייחסו לנקודות הבאות:

 כמה זמן לאחר ההגרלה הפרטים נשמרים 

 מי אחראי לשמור את פרטי ההגרלה 

 לביקורת, עותק בלעדי לביקורת...( באיזה אופן העברת הפרטים נעשית )עותק 

 עדכון ועדת ביקורת בכל שינוי או בעיה שעלתה לאחר ביצוע ההגרלה 

  מה מגרילים, שיטת ההגרלה, מי נכח, תאריך וכו'(הגדרת פורמט אחיד מחייב למילוי פרטי הגרלה( 

 בוועדה. קורת, ולדברים שעלוזאת בהתאם לבקשת ועדת בי

 

: מאיה העלתה הצעה נבחרים חברי מועצה לוועדות לבחירת בעלי תפקידים אופן בוהשינוי דיון בנושא  .4

שלפיה פורום הוועדה לבחירת מנהלים תורכב משני חברי הנהלה, שני חברי מועצה בעדיפות לוועדה 

הרלוונטית, וחבר מועצה שלישי מכלל המועצה. בנוסף, פורום הוועדה לבחירת רכזים ומטה תורכב משני 

י חברי מועצה בעדיפות לוועדה הרלוונטית. הודגש כי הרעיון המקורי היה לחייב את עובדי אגודה, ושנ

נוכחות יו"ר הוועדה הרלוונטית להיות חלק מהפורום לבחירת מנהלים, אולם מכיוון שמדובר בסתירה של 

התקנון )חברי המועצה נבחרים בהגרלה(, השינוי בנוהל היא החלופה. מטרת השינוי היא שבבחירת בעלי 

התפקידים יהיו נוכחים חברים בוועדה שתעבוד עם בעלי התפקידים, ואשר יביאו את שיקולי הוועדה 

במערך השיקולים לבחירת בעל התפקיד. עלה מנגד כי יש בעייתיות שקבוצה קטנה של אנשים תבחר מדור 

דות שבהם , שהרי זה מונע מחברי מועצה להשפיע במקומות שמחוץ לווע)החברים הפעילים של ועדה( שלם

ם, שהבנת דרישות התפקיד אינה מותנה בחברות בוועדה הרלוונטית, ושכל צמצום בהיקפי יושבי

האקראיות של בחירת חברי המועצה מגדילה את הסיכון לשחיתות בבחירת בעלי תפקידים. בעקבות 

ירת המלצות חברים בוועדה, החליטה מאיה לשנות את השינוי המוצע לנוהל כך שבפורום הוועדה לבח

מנהלים יהיו שני חברי הנהלה, שני חברי מועצה בעדיפות לוועדה הרלוונטית, וחבר מועצה נוסף שייבחר 

מכלל המועצה שאינם בוועדה הרלוונטית. בפורום הוועדה לבחירת רכז ומטה, יהיו שני עובדי אגודה, חבר 

 )ללא הגבלה נוספת(.נוסף שייבחר מכלל המועצה ר מועצה צה בעדיפות לוועדה הרלוונטית, וחבמוע

 הצעת ההחלטה מצורפת כנספח ג'.

 נוסח ההצעה שעברה בוועדה:

"ועדת תקנון ממליצה למועצה לקבל את השינויים בנוהל "אופן בחירת התפקידים בעמותה" בשינוי 

 "3.3.3, 2.4.3.2, 2.4.3.1בסעיפים 

 בעד: מאיה, חביאר, עמיחי, תום

 נגד: יואב

 ההצבעה(נמנע: עידו )לא נכח בעת 

 ההצעה עברה.

 

 נדחה לישיבה הבאה עקב חוסר זמן -ניסוח מסמך ציפיות לתפקיד יו"ר האגודה .5

לאחר עיון בתיק החפיפה של ועדת בחירות, לא  -דיון בהמלצת ועדת ביקורת אודות "הקולות הנודדים" .6

 טי.נמצאה התייחסות לנושא זה. הוחלט שיואב יברר על העניין עם חבר ועדת הביקורת הרלוונ

 



 

  

 

 :נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד 

 צליל -נהליים בהתאם להחלטות הועדה בנושא הבחירות למועצה\ניסוח סעיפים תקנונים .1

 יואב -המצאת הנוסח של ועדת בחירות לנוהל "קולות נודדים" .2

ושמירת הריון כסיבות ניסוח סעיף תקנוני להצעת ההחלטה בנושא הכרה בטיפולי פוריות  .3

 יואב -מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצה

 עידו -הבאת המלצות אודות נוהל רכב .4

 חביאר -כתיבת נוהל משלים בעניין שמירת פרטי ההגרלות .5

 

 :בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים להעלות 

 בהתאם לזימון לישיבת הוועדה הרביעית.

 

 בברכה,

 יואב גולן

 תקנוןועדת "ר יו



 

  

 

 א'נספח 
 

 שינוי בנוהל "ועדות המועצה הקבועות" -הצעת החלטה
 רקע:

הצעת החלטה זו באה ליישם המלצת ועדת ביקורת מסמסטר א' תשע"ה, ובעקבות ביקורת שערכה על ועדת 
הסברה של השנה החולפת. שינוי זה נועד לקבוע זמן מקסימלי בין ישיבות ועדה על מנת למנוע חוסר אקטיביות 

 זה עתיד להעלות הצעה לשינוי תקנוני אשר יסמיך את הוועד המנהל לחייב כינוס ישיבה.שלה. לצד נוהל 
 

 השינויים לנוהל:
 ":באים במקרים הוועדה את יכנס הוועדה ר"יו" -2 סעיף תת", ועדה ישיבות" -3 סעיףשינוי ב
  -'א קטן סעיף תת עריכת

 
 "לעת מעת העולה צורך לפי: "מקורי

 
. לא התכנסה הוועדה האחרונה מהישיבה לימודים ימי 30היותר  לכל אך, לעת מעת העולה צורך לפי: "חדש

 "בזמן זה, יתקיים דיון על כך בישיבת ועד המנהל הקרובה ביותר.
 

 הצעת ההחלטה:
שינוי נוהל "ועדות המועצה הקבועות" בעריכת סעיף "ישיבות ועדה" כפי מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת 

 שהוצג בישיבה.
 

 פנים ההחלטה:אופי 
 נוהל מתכונת ההחלטה:

עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 
 המועצה:

 ועדת תקנון

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 
 ההחלטה:

 אין

 אין לו"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
 מזכירות גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין מטעם ההנהלה, אם נדרש:גורם מפקח 
 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 
 על החתום,

 ח"מ יואב גולן, הנדסת מכונות
 



 

  

 

 נספח ב'

 
 שינוי בנוהל "ועדות המועצה הקבועות" -הצעת החלטה

 רקע:
והיעדרות כיום סמכויות הוועדות כתובות בצורה לא אחידה, עם חזרה על אותם הדברים פעמים רבות, 

סמכויות ברורות מאידך. שינוי נוהל זה בא לשפר מצב זה במתן סמכויות כלליות לכלל הוועדות, וסמכויות 
 פרטניות לכל אחת מהן בנפרד.

 
 השינויים לנוהל:

 להצעה זו.' 1ב"סמכויות הוועדות" בכתוב בנספח  -5החלפת הכתוב בתת הסעיף 
 

 הצעת ההחלטה:
שינוי נוהל "ועדות המועצה הקבועות" בעריכת סעיף "סמכויות הוועדות" מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת 

 כפי שהוצגו בישיבה.
 

 פנים אופי ההחלטה:
 נוהל מתכונת ההחלטה:

עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 
 המועצה:

 ועדת תקנון

השותפים לניסוח בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, 
 ההחלטה:

 אין

 אין לו"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
 מזכירות גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
 

 על החתום,
 ח"מ יואב גולן, הנדסת מכונות



 

  

 

 
 השינויים המלאנוסח  -'1בנספח 
 כללי

אשרו את תוכנית העבודה של ייקבעו יעדים למשרדים שתחת אחריותן, וועדות המועצה  .1

 המשרדים שנכתבה לפיהם.

 .ועדות המועצה יבקרו את העמידה בתכנית העבודה של המשרדים שתחת אחריותן .2

 ועדות המועצה ינחו את המשרדים שתחת אחריותן בפעילותם. .3

הסמכות בכל הנוגע למבנה המשרדים שתחת אחריותן, שינויים בהם ועדות המועצה יהוו  .4

 ובתקנים לעובדים במשרדים.

 

 ועדת תקנון

   להלן סמכויות הוועדה:

תהווה הסמכות המקצועית הרשמית בנושאי תקנון האגודה, לפיכך במקרים של חילוקי  .1

יובאו הדברים דעות בסוגיות של פירוש התקנון בין מוסדות האגודה לבין ועדת ביקורת 

 לוועדת תקנון והיא תגיש את המלצותיה למליאת המועצה.

כל הצעות ההחלטה לשינויים תקנוניים ו/או מיסוד נהלים ויישומם במועצת הסטודנטים  .2

טרם העלאתן במליאת המועצה, תועלנה לדיון בוועדת תקנון והיא תגיש למועצה את חוות 

 דעתה בהתאם לתחומי אחריותה ומהות הועדה.

 

 

 ועדת כספים

 המדור שתחת אחריותה הינו מדור כספים.

  להלן סמכויות הוועדה:

פיננסית של האגודה, עקרונות למימונן וכן תפקח על -תתווה את המדיניות הכלכלית .1

 פעילות זו.

 חריגת שעות למזכירות המועצה/ועדת בחירות. אישור .2

במידת הצורך העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים. בסכומים  אישור .3

בקשה לביצוע פעולה מעין זה תוגש  בכל סמסטר.₪  50,000כוללים של עד 

לוועדה )עפ"י דרישת הוועד המנהל/ ההנהלה/ מזכירות המועצה( לפחות שני ימי 

כספים החלטה בהתאם לסעיף זה תתקבל בוועדת  לימודים טרם מועד כינוסה.

 ברוב מוחלט.

דיון ניצול תקציב מקדים בסיום תקופת התקציב ולהסיט במידת הצורך  ביצוע .4

 תקציבים מהסעיפים שלא נוצלו.

על יישום התקנון בכל הקשור למניעת תקציב גירעוני. הועדה תדחה כל  פיקוח .5

 החלטה אשר תוביל לחריגה תקציבית.



 

  

 

 מים המיועדים לחלוקה.קביעת נוהל עבודה לחציון התקציבי ולהקצות סכו .6

  .וקביעת נוהל לבניית התקציב לשנת תשע" .7

 

 ועדת תפעול

 המשרדים שתחת אחריותה הינם משרד הסיו"ר וכל המשרדים שתחת אחריות הסיו"ר.

 להלן סמכויות הוועדה:

 

 על פרויקטים לשיפור רווחת הסטודנטים, לקדמם ולפקח על ביצועם. קבלת החלטות .1

ר הידע הארגוני במסגרת הגופים הכפופים למשרד הסיו"ר החלטות בתחום שימו קבלת .2

 )כמפורט לעיל(.

 נהלי עבודה באגודה בתחומים הכפופים למשרד הסיו"ר. הנחיית .3

 בנושאי שימור ופיתוח כוח אדם. הנחייה .4

 יוזמות של סטודנטים בנושאים הרלוונטים. קידום .5

 

 ועדת אקדמיה

 המדור שתחת אחריותה הינו מדור אקדמיה.

 סמכויות הוועדה:להלן 

 לגבי נושאים התלויים ברמה מחלקתית ומעלה. הנחייה .1

 הנציגות הסטודנטיאלית לועדות אקדמיות בהן נדרשת כזו נוכחות. בחירת .2

 מדיניות האגודה בנושאים אקדמיים. קביעת .3

 הקוד האתי לוועדי הכיתות, פרשנותו ואכיפתו, יהיו תחת סמכות הוועדה. .4

 

 

 ועדת הסברה 

 חריותה הינו מדור הסברה.המדור שתחת א

 :להלן סמכויות הוועדה

 , בתוך כך:על התוויית רציונל ההסברה של אגודת הסטודנטים תחליט .1

 הסברת ושיווק אירועי האגודה 

 מעקב ויישום של רציונל זה 

 הלימה בין גודל האירוע לבין עומקו ההסברתי 

 ועדת כספים.גיבוש מדיניות גיוס התרומות מחבר הנאמנים לעמותה, בשיתוף עם  .2

 

 

 ועדת תרבות  

 המדור שתחת אחריותה הינו מדור תרבות.



 

  

 

 להלן סמכויות הוועדה:

. העלאת עניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים באוניברסיטה כהצעת החלטה לסדר יום 1

 המועצה.

 מטעם מועצת הסטודנטים בעניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים.   קבלת החלטות. 2

ולהכווין את האגודה בכל הנוגע לכרטיסים ותורים של אירועי תרבות בפרט ואירועי . ללוות 3

 האגודה בכלל.

 

 

 

 

 ועדת מעורבות סטודנטיאלית

 .סטודנטיאלית המדור שתחת אחריותה הינו מדור מעורבות

 להלן סמכויות הוועדה:

 

יידונו בוועדה לפני הצגתם בפני  ,הקשורים במעורבות סטודנטיאליתו/או מאבקים נושאים  .1

 .  והוועדה תציג המלצותיה המליאה

 

 



 

  

 

 נספח ג'

 
 -תאריך הגשת ההצעה )עברי(-

 -תאריך הגשת ההצעה )לועזי(-

 

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 שינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה" ון:הנד

 

 : רקע

וסיו"ר ועוד שלושה חברי מועצה. לרוב, חברי המועצה אינם חברי כיום במהלך בחירת בעלי תפקידים בהנהלה יש יו"ר 

הועדה הרלוונטית ממנה נבחר בעל התפקיד ובכך הבנתם של חברי המועצה את דרישות התפקיד נמוכה וגורמת לבחירת 

כן בעלי התפקידים להיות פחות מקצועית. בנוסף, חברי הועדה הרלוונטית הם אלו שיעבדו עם אותו בעל תפקיד ועל 

 חשוב כי הועדה תיקח חלק בבחירתו.

 

  :תוכן ההצעה

 מועצת אגודת הסטודנטים מחליטה על שינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה":

 ישתנה ל: "עדיפות לשני חברי מועצה שייבחרו בהגרלה מתוך חברי הועדה הרלוונטית" 2.4.3.1סעיף 

 ייבחר בהגרלה מכלל חברי המועצה שלא מהוועדה הרלוונטית" ישתנה ל: "חבר המועצה הנותר 2.4.3.2סעיף 

 

 "ישתנה ל: "חבר מועצה שיבחר בהגרלה מתוך הוועדה הרלוונטית" 3.3.3סעיף 

 . )א(: "חבר מועצה נוסף שיבחר בהגרלה מכלל חברי המועצה"3.3.3הוספת סעיף 

 
 פנים / חוץ אופי ההחלטה:

 הוק-תקנה / נוהל / אד מתכונת ההחלטה:

 ועדת ___________ /  פורום יו"רי ועדות / מזכירות המועצה עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

  בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

  לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

  ההנהלה, אם נדרש: גורם מפקח מטעם

  לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 

 בברכה,

 ח"מ מאיה נורי
 

 

 

 


