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בש*>*י 3בית מש3ס לעדינים טינחליים

31616172 שוגל-<*אליזוג.ז. 8
סרח* מדהלת יעקב 1, רחובות

̂-קהתי •3* ג"כ ו*א*ד י*גן גשך 1/או לאת נ&
ו/*1ב11-חן0*1י<ס*אנו/*ו<ננתגולו<>ץ

מרח' גולרה מאיד 3 (לכ הניצן), פארק המדע נס-ציוטז

לזל: 08-9316072 פקס: 08-9316075 הז*נ<ו**י<>נג

-גגד-

באמצעות פרקליטות המדינה מחוז תל-אמב המנמנת

וניונ, יקיובית-עלפיחוק תובענית ייצוגיות^ התשס*/ו-2006 1̂ו3<נו;: כספית, >ו1נו.ו מוזות ו

נלה'£: "ו*ק וממטת **)6וג<*ת").

^כונ* חתני**: סכוס התביעה של ועטבע המייצג� 30 63.

סכומ התביעה תמשוער במצטבר לכל חברי קבוצת הנפגעים: 4,433,520 ¤.
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^ 2006-1̂, י > בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, הת^
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01 אשר גובה  המסתכמת במיליוני שקל<ס (528^44̂ 
 יתר

 מוגשת בניו גביית
 זו

1. תובענה

הגיס, בבין חגפקת ריקויןן בשל הו7זפת ו/או שינוי דרגת רשיון ו/או שינוי ו^תבע מציבור ̂י

פרסי0 ברשיון ה0?י1ה, וזז©1 בניגוד לדין ושלא בסמכות.

היראות חז*ק תוילוזנט<ות

̂ן: "תקגוינ וות<גויו?") קובע כי קבלת 2. סעיף 174 (א) לתקנות התעבורה (תשכ"א-1961) (לת

רישיךן נהיגה או חידושו ייעשו באמצעות ונש£7ו0 אגרה, בטופס שייחדה לכך רשות הרישוי

(לה<ן: ''סיפס האגרות).
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3. סעיף 70 (10) לפקודת התעבורה ננוסח חדש] (לת£י: "פקוד* התענגה"), מסמיך את שר

התתבוחז לתתקע תקנות בנוגע £זגומי האגרות ש<ש £*לם בגין הנפקת רישיון וחידושו.

4. סעיף 15א. לתקנות ובעבורה קובע כי סכומי האגרה שנקבעו על פי התקנות, יעודכנו מדי

יפורסמו באמצעות הודעה ברשומות� שנה, ו

ת הראשונה, והך <שהנ1 י0#חא3ר1תל3יתק13תאלח<ה<1י קטמנדו בתח&

ב-1 בא9ר*ל#ל כל $88 2להל(~<01 77שיט0, לפי השתוי 77223 חטחירים

ת <ק17שיקקלקל/ {ל7!לן-ז*ען /}, ב1/ל7קו 0רכ** לצרבך 0פרס0ח 1*0#כת *7

<טאר שק07 ל&ם חש*13י לשמת קסמיל שפ1רס0 בחן7ש <סאר בשטז

ןלתחדשחשלס ח^רזכ. שקד00זלח, חע31ל79£

מותאת13סח (ב)חםנחלהכללי של0שררחתחברר1זיפרסם בחךדעהבר&ד

12נהכ^שת1א^ל3יחא$0רבהקט131שמז{>#." #7ססכ#חר)*

5. התובע המייצג היגו בעל ריקויוןנהקנת באופנוע עד 125 סמ"קלדרגת 62) משגת 2012 ורישיון

נהיגה ברכב עד 3,500 טון נדרגה £6, מאוקטובר 2013.

6. בדצמבר 2014, עבר הוטבע הט<יצנ את הקנבחכינז הכדרקייס לקןבלת רישיון באופנוע עד 500

.{̂ סמ"ק (דרגה 1

7. התובע המייצג כדרש על ידי הנתבע ?#לס עבור הנפקת רישיון מחדש, בעקבות שינוי פרטי

1 רישיון הנהיגה וח*ק3תזץעתהדיקויון החדשה, אגרה בסך 30 09. העתק טופס >*נרת התשלום

1 אשר שילום התובע המייצג מצורף בגש&ו 1.

8- כמפורט 7^< הנתבע רשאי לגבות אגוזת בגין הנפקת רישיוך רק בהתאט לסכומי האגרה

אשר פורסמו באמצעות הח�עה ברשומות.

9. לתובע המייצג התברר, ?0תר ששי&ם את 7זכום האגרה אשר בדרש לשל0 על ידי הנתבע, כי

בהודעות התעבורה הרלוונטיות (הודעת התעבורה (אגרות), התשע'ע-2013, הודעת התעבורה

ה-2015) אשר פורסמו ברשומות, (אגרות), התשע"ז̂-2014 והודעת התעבורה (אגרות), התשע"

€7* נקבע סכוס אגרה אשר ניתן לגבות בגין הנפקת רשיון מהדש בשל שינוי פרטים בו, לרבות

בגין הוספת דדגת הדישיון, 6ז בסך של 30 58, זלא בסכום אתר.

10. למעשה, ההנפקה היחידה בגינה ניתן לנבות אגרה בסכום של 30 ¤, על פי ההודעה אשר

פורסמה ברשוב^ת בהודעת התעבורה (אגרוו0, חתשע"ח-2014, הינת אגרה בגין כפל רשיון,

להבדיל מהנפקת ר<קו<ון במן ש*גו* 0ר0*0.
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11. לםו&י הזהירות ח£טעלת מן הצורך, 0*י להפנות לו^ת 12 ו<נ לתקנות התעבורה, שכן גם

 ו*2קתר̂י :
̂ כפל הדישיון אינה רלוונסית למקרים של ר כי אג1 ̂ט מהן ע̂ו

פרסים בו, כסו הוספת או שינוי דרגה, י3י להגדיל מהנפקת אז1*ו ר<שי1ו, בכפל, איו לגבות

אגרו? בגיד ואפוקתריש^וו בשל ק*מ< פרסים.

12. כך למשל קובעתתקנה 12, לתקנות התעבורה, אשר כותרתה "כפל תעודות":

**א) חחםחלהנחתדעתחשלדש1תחריש1י כיחשדהאבדה, נגנבה א1

8x303* א1 גל&חו* 9ב9ל*ו1 בזד* ד&ח* ש&דם&כת לכך כדין, 1בם$ער

תשדהלאחר אית חר&רתלתתב3ל פנייה! רשאי חפתה להחזיק בה. רש
ל0ת האגרה לכד. *00

לרכבאת שתרכבב&ל&תךאומישאחראי אך̂ב ע0 מצאבעלחתעח&

3?ק7ריתלא(9-שקיבל כ2ל סמגג; -<חזיר את הכפל לרשזת" ח77#ז7* *7
(והדגשה אינה במקור}.

13. מהאמור עו'6ת, כי הנפקת כפלתוגודות, היינו כפלרישיון, עניינה הנפקת תעודה מחדש, בשל

אובדן, גניבה או לקיחה על ידי רשות מוסמכת של הרישיון, וכי י?נפקת זו מזקניונ בתשלום
אגרה.

14. לעומת זאת תקגה 0013לתקנות התעבורה, העוסקת בהנפקת רישיון מחדש בשל שינוי אשר

 הפרטים הרשומים בו (ולא יכולה להיות םחלתןת כי דו^ת הרישיון הינה אחד
חל באחד מן

מפרטיס אי7!ח, קובעת כדלקמן:

חכעל ח&דח יח-יעעל כל שיטי שחל בכל פרש םן חפרסיס חרשךטיס

ת ח0ו8א לרשךת לפ? דדישתח את חתשדח 02£ רישז0חשיטי כתשד

פתשנכללך 3ת7זשי3ריים, זזנ& תתעתי ד ך ע ת כ&ח ל ת & שלחתחך בחז

םתל1רשךת." יחזיר בעלחתשדתאתחת9חז$חק71

1 15. הנה כי כן, מכלל ההןשוטעים את הלאו- להבדיל מהנפקת תעודה בכפל (חייגו הנפקת תשען

בשל אובדן, גמבה או לקיחה על ידי רשות מוסמכת), הנפקת תעודה חדשה בשל שינוי בפרטים

הרשומים בה, לרבות בניו שינוי דרגת הדישיון. ז/או כתובת ו/או שם ו/או כל פרט אחר. א*נז?
מ^פהבתשליםאגרזז.

16. לא זו אף זו, בהודעת החדילה אשר הגיש הנתבע בתגובה לבקשת האישור הנוספת אשר תגיש

כנגדו כאמור התובע המייצג (ונ-צ. (סחוזי-תל-אביב0 £1213-06-14, טען הנתבע עצמו כדלקמן -.

"6*ור האמור, על מנת לתמרץ את הציבור שלא להניע ללשכות הרישוי אמ הדבר אינו הכרחי

ובו בזמן לממן את העלות היתירה של שירות באמצעות פקיד בלשכת הרישוי דווקא, תוקנו

בשנת 2010 תעריפי האגרות, באופן שאגרת כפל רישיון 5דה**גו *3ותק גוסף של ר*ש*ון במקום

מה 00ו30ד נגנב אני נלקן ו מב<ל<ו, באמור בתקנה 12 לתקנות התעבורה) הופחתה..." (ההדגשה

אינה בסקור). העמוד תרלוונסי מהודעת חחדילה מצורף כנספח 2.
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בכפל, במן הגפקת עותק נוסף של רישיזן במקום כזה שאבד נגנב או כלקח מבעליו, כאמור

בתקנו? 12 לתקגות התעבורה.

18. טופס אגרת התשלום 1*186*10*, אשר גשלוז אל התובע המייצג, מ&םד כמובן כי מתגי גחיוג

יו*ד שי&זנ* ש'6* כדק� ול6* סמכות, י6* גחיגנ גודד או מקד*.

1 הצדדים

19- ח*טמנחמ*<<נהיטי נהג. אשר שילם בחתאס לדרישת הנתבע. במועדים הרלוונטיים לבקשה.

אגרה אשר הנתבע 6* היה רשאי לגבותה, בגין הנפקת רשיון מחדש בשל שינוי פרט ברישיון

(הוספת דרגת רישיון), בסך 30 גט.

3̂ הינד רשות ממשלתית, האמונה בין השאר על הנפקת רשיונות נהיגה בישראל. 20- י'ט

21. קמ*ת ואמנים הינה כל מי ששילס וישלנז במשד 24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה ועד

<מועד אישורה, אגרה בגין הנפקת רשיון מחדש בשל שינוי שחל באחד סן הפרשים הרשומים

1 בו, לרבות שינוי ו/או הוספת דרגת רישיון, כתיבת, שס וכדומה.

תמקות<מ^תה<ק15

22. בגין העוד*ת האמורות ובין היתר הפרת הוראות החוק, נגרם נזק משמעותי ביותר לציבור

ס&ז של נתגימ. המסתכם. על פי הערכת התובע המייצג וב"ב במפורט להלו. בכ-33,520*,4

̂ים. 18!!! אשר נגבו ביתר וש6< כדין מאותו ציבור נו

23. כידוע, התובע המייצג איגונדדש (ואף אינו <כול בדרך ההביל), להראות בקולכ הגשת הבקשה

מהו ההיקף הגמ�וייק של הנפגעים ו/או הנזק שנגרם להם ו/או את סכומי ההשבה והפיצוי
המגיעים להם.

24. כל שנדרש התובע המייצג £7ר5בק< בשלב הגשת הבקשה הוא ראשית ראייה לכך כי מדובר

בקבוצה גדולה דיה ההופכת את הדיון בתובענה כייצוגית לדרך ההוגנת והיעילה. בענייגנו

כעולה מהאמור לעיל ולה<ו, לא יכולה להיות מחלוקת כי כך הוא הדבר:

"3שלב זה של אישור ח&ב&ח כי*צ1ג<71 א<33< נדרש לקכזע מחר ג1בחך

7ם<<צג, כ10 ג0 ל&ד חברי חק&צה, ק של הנזק שנגדס לת31ע 7 חם7ז*

31יצד <ש לחשבן " (בש"א (ת"א) 24655/06 פרתונ.מולסילוקבע"מ (מאגרי

ק א1 כבנת א71 חנז כבו)}. <צ71�7 אישזר ?7ה301נה כי<צרג<ת אין ח1בה ל

3ח" (ת.צ. להציג! בא2©( 778<?,1זאת<ש להדהיר ל<71770<7ן 3ת{בעגהלנ7

(ת"א) 35561-11-10 ונדר נ. מפעל הפיס (מאגרי נבו)).

25. ברי כי הנתונים הרלוונטיים, ה<ינו מספר האנשים אשר שילמו בתקופה הרלוונטית אגרות

בבין הנפקת רשיון מחדש בשל שיגול דרגת תשיון, נמצאים בידי הנתבע.

—~—?— — ̂^^ "י -  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



26. ועתה, לאחר שהובהר האמור, נמה להערכת היקף הנפגעים וגובה הנזק, בהתאם לנתונים

שניוע לאתר בשלב זה ול11ע1כדו3 הגגזרות מההגיון ומנסיון חחייס. מדובר כמובן בהערכות

ובאוסדן בלבד, באשר הנתונים במלואם נמצאים כאמור בלדי הגתבע.

27. נוכתחעובדהכיעסקיעבודישותלתשלתזאגר^חמונפקותכפ^מטו^

כי בכל *ומי<<ו1 של הנפקת רישיון מחדש בשל שיטי פרסים ברישיון לרבות בגין שינוי ו/או

הוספת דתת הרישיזן, שולמה אגרה ביתר, ש*ג כי*ן.

28. בהתאם לסעיף 21 לחוק תימנגות יישגיות, פרק תזמן עבורו ניתן לדרוש מוזרשות השבת

הכספים שגגבו שלא כדין, הוא עשרים וארבעה החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

1ר3זיו1 ל0טטיטטיק*<, אשר פורסם ביולי 2015, ומתייחס לנתונים 29. בעולת מדו"ח ו.לש0. ו5

̂וז ו?למ"©"), היו מורשים בשנה זו, לנהוג 3,910,200-0 ̂ה<ן: *ק הרלתנסייגז 6*גת 2014 

איש. העמודים הרלתנלזייס מהדו"ח טצוד&יס כנספיו 3.

30. ניתן להניח למוקו הזהירות כיל-*1מכלל בעלי הרישיוגות, הונפקו רישיונות מחדש בשל שינוי

פרטיס כגון שיגול שס אן כתובת. בשנתיים מדובר ב-78,204 נהגים.

31. כן עולתמוזדו"חכיבשגה זו הדנפקו99,400 רישיתות נהיגה חדשים.

̂'ישיונות אשר הונפקו בשגה זו, הונפקו בשל שינוי או 32. ניתן *נ*ח למען הזהירות כי *>35 מו

הוספת דוקגת נהיגה (למשל בעל רישיון לרכב פרסי וס7זחרי עד ל-3.5 טון אשר הוציא רישיון

נהיגה באוטובוס, משאית או אופמע, בעל רישיון נהיגה באופנוע אשר הוציא רישיון נהיגה

ברכב, או באופנוע בעל נפח מנהג גדול יותר ועוד).

33. בשנתיים מדובר ב-69,580 נהגים.

34. מדובר אס כן, בהעדכה זהירה בכ-*147,78 גהניס, אשר נדרשו על ידי המשיב לשלם ושילמו,

אגרה שלא כדין בסך 30 0, בגין הנפקת רישיון מחדש בשל שינוי פרטים.

25. מהסצורף עולה כי הסכום הכולל המחגרך של הגביה ביתר בניגוד לדין, מתברי קבוצת

הנפגעים בעגיקננו. מסתכם ב433,520-3,* ¤.

עילות חתומנמ?

תפרת חובות וזקוקה

ראתהוראותפקודתהתעמ^ 36. מגולהטו*^רסל^ו*תבעהפ

חברי קבוצת הנפגעים בחיובי יתר בביגוד להוראות החוק.

 ולפקידת הנזיקין נמסח חדש] (7^<ן: "פקודת הגזיקיףי) קובע כי:
37. סעיף 63
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י&פר חרבה חקךקה ¥1* טי שאיט0ק"0 חרבה חטךסלת עליך על פ* כל

מעד לסרבהך אז לפי פיךזשך הגכ1ן, -למעט פ7*1דח זך- ךהדהקךק, קה$ חי

תגח£$של אך א07ךזקם!סךנ1 לה8הךשלאד0אחר1ה*חפ1הגרםחלאךה1

ח3ז?שאלח* נ&כחך הח<קךק;אךלם אין הארס האחר זכאי בשל ההפרה

ן, חתכתן 77נכך ק, לפי פירחעך נ&ררשת בפקךדה זך, אם החיקך פה ח לתדז
ת1ז2ה1חי £זח02*

38. סעיף63(3£7£1קודתווגז<קיןקובעכי:

קח<כא<ל1 ח&הל&כתר א1 להגנתך שלפלרני, חאי0חי "לעגין ס&ף זה 

א0 לפי פיר7ש1 ח3בדך 077? סער לכורבתר אר לך&נת* של א77ס פלוני או

לס1כה0 אך להגנתם של בנ*#*7ס בכלל אך של בני-אר0 ט7מג אז לעלל
נהאת1ר פל31י", שע£3םנ23

39. זאת ועוד, כפי שכבר נקבע:

<זזח3חה היא, כי בהיערר ש<ק1ליס מיוחדיס <כל חזבה שהךסלה םכוח

חי$7חז במישרין א1 בעק<פין~. על א07 פרסי אך על גךף ציב1רי, מעדה
כאיע?רת<ז?#*ע7ה3זיק<י (פ030ח9רתתךחח*ז לטך2ח1אךלח13ח1שלה

מריה העצבני <(ת בד<3י נז<קין 7* (" א08לרד, ץ?רז0ת 1*!ט<ע1ו לח\#ת\*

} 81צ10ך1?*ע<ך*1 םש3ס <א$?ש9ח¥~#0ו) 67, $$)*

40. 6< <כח£ז להיות מחלף?ת מגובן בי הוראות החקיקה הנוגעות לגובה סכומי האגרות

המותרות לגבייה בגין הנפקת או חיתקו רשיון נהיגה, נקבעו לטובת הציבור עליו נמנים חברי

קבוצת הנפגעים וברי כי ת9רתן על ידי הנתבע הסבה להם נזקים, אשר הינם מסוג הנזקים

שלמניעת© נחקקו אותם חוקים שהופרו- מניעת גביית יתר.

*ז1לת תדשלנחינ

לא יכולה להיות מחלוקת כי במערכת היחסים שבין בין תברי קמצת הנפגעים לבין 41. אין ד

תגתבע כרשות במ# וקל ווקימר כרשות המוסמכת לגבות כספים מהאזרח ולמנוע ממנו קבלת

רישיון נהיגה או הארכת תוקפו בפרש, קמה חובת זהירות מושגית.

42. מגגייגמ/בריכי קמח גס חובת זהירות קתקרטית של הנתבע כלפי חברי קבוצת הנפגעים שלא

לחייבם בסכומי אגרה שאינו מוסמך לגבות על פי דין.

1 43, £7* יכולה להיות מחלוקת כי הנתבע בהתנהלותו המפורשת £גיל, במעשיי ובמחדליו כמפורט

! 1 6גיל בנוגע לגביית היתר, עשה מעשים אשר רשות סבירה ונבונה לא וזיתה עושה באותן

235^^ינ^£0םל(מאגרי עז}.  הובהרמג*א 9̂0
 לדפנות לאקת*

 ראוי

1 בהקשר 1ה

6
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52. לפסוק גמול לתובע המייצג אשר טרח בהגשת התובענה ובהוכתתה, בש<עור שלא יפחת מ-*7

בתוספת מע"מ כדין ככל שידרש, משתי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל חברי קבוצת
הנפגעים.

53. לקבועכי שכרטרחתס של ב"כ התובע חטיקנג יהיה בשיעור שלא יפחת מ- *18 משווי הסעד

שיפסק לטובת ב7? חברי קבוצת הנפגעים בתוספת םע"מ כדין, עבור טיפול וייצוג בתובעגה
בערכאה הראשונה.

ס11>דבר

54. 6גת סיזם חשוב להזכיר כי עסקינן ברשות מרשויות המדינה, הסחוייבת בזהירות יתרה כל

̂מטויוונ המוקנה! לה בחוק, ובייחוד #7גיין גביית אימת שה<א באה ל!הפעיל סמבות מו

אגרות: :

"חנכה. ההגינות הטינהלית-שיסדרה במ&הזז של הרשות כנאמנה כלפי

חציברר- מחם,<רח *ותר בןחרבת ת01 הלב הנדרשת מן הפרש. המידה

(לתהדש1ת 2תח01 המשפט האזרחי ובין אם ה0ח0<רה חלה ב<ך אם פח
פועלת ה<א בדנחוס חמ&פס 1^ני2ךרי"2

55. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתובענה הייצוגית אם תאושר, בין היתר לאור

האמור בסעיף 2005) לחוק תובענות ייצוגיות, והסמכות המקומית לדון בתובענה הייצוגית

אם תאושר, בין היתר לאור העובדה כי הנתבע הינו רשות מרשויות המדינה, ולפיכך ניתן

להגיש את התובענה בכל אחד מבתי המשפט המוסמכים עניינית במדינה.

^ [ ר&י ) 7 /
ס-קחתי ,ע1"ד \ ̂ך*'ל- לאה ג* /ך*ט £

צג גה&י כהת& ב"  ^\/

1 2בג*?י 92^442 עפתי נ. מי?הלמ7!ר7ועייקיראל (מאגרי נבו}.
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ו
(לצורך הפקדה בבית המשפט ובהוצאה לפועל} ן

אני הח"מ שוגל - יואל רז ת,ז. 316161728, טמנת בזה את את עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס - ;

קהתי ו/או בת-חן פארי טבאג ו/או ענת גודליאן, ו/או כל עו,ד אחר ממשרדו, להיות בא-כיחט
בהליך משפטי המתנהל ו/או יתנהל בבית המשפט ו/או בלשכת ההוצאה לפועל. ;

סבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כותי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובםקומי בכל הפעולות הבאות,
כולן ומקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע טמנו כדלקמן;

1. לחתום על ולהגיש כל תביעת או תביעה שכנגד, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות

לערער, ערעור הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליךתנ"ל. :

לוח התראות נוטריתיות או אחרות, ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות 2. לחתום על ו/או ̂ל
מהעניין הנ"ל.

3. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם, לשכת הוצאה
לפועלאו מוסדותאחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד לדרגה אחרונה.

4. למסור כל עניין הנוגע מהעניין האמור £7גיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי בא כוחי ימצא
לנכון ולמועיל.

5. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים £גיל לפי שקול דעתו של בא כוחי ולחתום
על פשרה כזו בביסה"ש או מחוצה לו.

6. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ"ל לרבות הוצאות בימ"ש ושכר

טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון
ולטתאיס.

7. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה, לעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

8. לנקוט בבל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב אשר בא כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע
מהעניין הנ"ל.

9. להעביר ייפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אתר ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות

עיניו ובכלל להגשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל
1 מאשר את מעשיו בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

המלים הבאות ביוזיד תכלולנה את הרבים ולוהיפך.

̂/ לחודש 0 שנת 2014. ולראיה באתי על תחתום, היום יום 

 ̂ 610
ר�/ שובל - יואל רז

הנני מאשר את חתימת מרשי הכ"ל. /

 ̂ ב1*ןלעו' <)ר/ ד̂ע

םסמד זה הו9ק *"י מחולל תס3סיס ק< אסקי - תתחם*ז 6*ר סל' 6242060-03, פקס 6240605-03




