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הסתדרות המורים בישראל
בחירות לוועידה ה-ל"ד ולוועדי הסניפים
ועדת הבחירות המרכזית
ישיבה מספר  4שנערכה ביום  26.4.2021בין השעות 16:00-17:00
בבית הסתדרות המורים ,רחוב בן סרוק  8ת"א
נוכחים :השופט יעקב שמעוני ,עו"ד איתן הברמן -מ"מ יו"ר ועדת הבחירות ,עו"ד דניאל כהן -יועץ
משפטי ,פסח לנדסברג ,יעקב ממן -מנכ"ל הסתדרות המורים ומנהל תפעול ולוגיסטיקה ,שלמה
ישי ,מוסא סופיאן ,ברוריה שכטר ,מואפק חלאילה : ,ציפי בוגנים ,עופר ארביב ,זיאד מז'אדלה,
מיכאל פינטו ,ענת דדון ,אורלי בהט ,יוסי משאלי ,לריסה למשוב ,שמחה שמואל ,ציפי גוטמן,
ערפאת ערפאת ,גליה מור ,תומר טבקמן ,ריטה אשכנזי.
נעדרו :אורן בלום ,עמליה זוקין ,ליאור -עזרא ניסים ,תומר אשואל.
מוזמנים :גילי בינג ,בצלאל זיני -החברה המבצעת.
השופט יעקב שמעוני :פותח את ישיבה מספר , 4
שלום לכולם,
 .1הטענה בדבר זיוף הבחירות
השופט שמעוני פונה לעופר ארביב :עופר ,אני קיבלתי התייחסות שלך בנושא הזה ,אני ביקשתי
במקביל לזמן את החברה כדי שתשמיע את הטענות שלך ,נלמד אותן ונבחן אותן.
שאלה :מה הייתה הטענה?
השופט יעקב שמעוני :אין לי מושג ,הטענה באופן כללי  -זיופים .אין לי פרטים בשביל זה אני
מזמין את עופר להשמיע את הטענות שלו ,החברה תקשיב ותשיב.
כבוד השופט שמעוני מזמין את נציגי החברה -בצלאל זיני וגילי בינג להיכנס לחדר הישיבות.
השופט יעקב שמעוני :נציגי החברה שלום ,אני ביקשתי לזמן אתכם מכיוון שחברים העלו טענות
על זיופים ,אני לא בקיא בפרטים אבל אתם תשמעו את הטענות.
גילי בינג :אני לא מבין על מה מדובר.
השופט יעקב שמעוני :יש את הדובר כך שהכול יישמע ,עופר בבקשה.
גליה מור :אני אדבר .שלום שמי גלי ואני הייתי במהלך השנים בבית הדין ,הכרתי את בצלאל ואני
לא רוצה לדבר על זיופים ,אלא אנחנו רוצים לדבר על מניעת זיופים וצריך להיות ברור שזה
העניין .בנושא הזיופים יש את בית הדין והשופט יחליט אם היה זיופים או לא היה זיופים.
דובר :לכאורה ,לכאורה
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השופט יעקב שמעוני :את מדברת על הבחירות שעברו?
גליה מור :אנחנו מדברים כרגע על מניעת זיופים
השופט יעקב שמעוני :לקראת הבחירות הקרבות ובאות.
גליה מור :נכון ,נכון .על סמך הניסיון שלנו אני מדברת על מניעה לקראת הבחירות הקרבות
ובאות ,שלא יקרה .היו כשלים בבחירות קודמות.
פסח לנדסברג :אנחנו לא עוסקים כרגע בבחירות הקודמות אנחנו עוסקים בטענות שאתם
העליתם ,עופר לגבי הבחירות האלה שהולכות להיות מזויפות ,מה שהיה לא כאן ,זה נדון בבית
הדין ,העליתם טענה בפייסבוק שהולכים לזייף את הבחירות.
ענת דדון :כי הם מתכוננים לזייף ,זה העניין.
מיכאל פינטו :אז בואו תגלו לנו מה אתם זוממים.
השופט יעקב שמעוני :יש פה אי הבנה מסוימת ואני אתקן אותה .הניסוח תוקן ,זאת אומרת אם
במייל ובפייסבוק כתוב זיופים וכדומה ,שמענו שהדוברת הגדירה את הדברים כמניעת תקלות ,לא
טענות קונקרטיות על זיופים ,אלא מניעת תקלות .את התקלות היא מסיקה מבחירות קודמות
וזה בסדר ,הדוברת סוברת שהיו כשלים בבחירות הקודמות ורוצה מראש למנוע אותם ,אני לא
רואה מניעה ואתם תהיו קשובים.
שלמה ישי :צריך לבוא לדיון על מניעת התקלות? זה נושא לדיון בוועדה? אני לא מבין.
השופט יעקב שמעוני :כן ,אין טענה מראש על זיופים ,הדוברת תיקנה את עצמה ,לא צריך לנהל
מלחמות סרק.
פסח לנדסברג :עם כל הכבוד ,לא הדוברת כתבה את הדברים ,מי שכתב את הדברים האשים את
הוועדה והחברה המבצעת שהולכים לזייף בחירות .זה שנחל צועקים שזייפו ,בינתיים אין הוכחה
ולכן אני אומר אני לא מקבל את הטענה ואני חושב שצריך להסיר את זה מסדר היום.
שלמה ישי :זה כמו שאני מקבל גזבר לעבודה ומזהיר אותו לא לגנוב ,מקבל אותו לעבודה ואומר
לו יכול להיות שתגנוב -אז אני מבקש ממך שלא תגנוב .זה נראה לך?
מיכאל פינטו :אין שום בסיס ושחר לטענות האלה ,שום בסיס.
פסח לנדסברג :פונה לעופר :אתה תדבר ותסביר מאיפה אתה יודע שהולכים לזייף את הבחירות,
זה מה שאנחנו רוצים לדעת.
השופט יעקב שמעוני :רבותיי ,הדוברת לא עומדת מאחורי הטענה של זיופים היא הגדירה מראש
את הכותר של דבריה ,מי שכתב לא מתייצב.
פסח לנדסברג :אז חבל על הזמן של החברה.
השופט יעקב שמעוני :היא צריכה לשמוע אפשרויות לתקלות ,בבקשה.
גליה מור :על סמך התקלות שהיו בשנת  2017ושבצלאל מכיר אותן כי הוא היה בעבר בבחירות,
הייתה בעיה במגזר הערבי ,הייתה תקלה עם מזכירי הסניפים שבאיזשהו שלב לא הגיעו והיו
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שמועות שלא ישלמו להם ובכל אזור המשולש לא הגיעו מזכירים והיה צריך בחירות משלימות
יום נוסף של בחירות שזה אומר שכל הספירה וכל החומר של הספירה נשמר בכל הזמן הזה
באחסון ולכן במכרז שאלנו האם מדובר באנשים שלכם או בקבלני משנה .על סמך התקלה
הקודמת שהייתה בעיה עם קבלני משנה.
דבר שני שמאוד מטריד אותנו זה השינוע ,אתם קיבלתם את המתווה כמו שהוא ,אנחנו הגשנו
תביעה לבית הדין על המתווה כי אנחנו חושבים שהשינוע פרוץ לתקלות כי בבחירות הקודמות היו
לנו כמה מקרים שמשקיפים שביקשו לנסוע אחרי נהגים והנהגים ברחו להם עם הקלפיות במהלך
הדרך ,חמקו להם בכמה מקומות.
האם גם הפעם תהיה אפליקציה של ספר הבוחרים או ידני?
איתן הברמן :ספר הבוחרים יהיה ידני ולא תהיה אפליקציה.
גליה מור :אנחנו העדפנו ספירה בקלפי עצמה בגלל הבעיות בשינוע ,לדעתנו על סמך ניסיוננו ,אלו
עיקר הטענות שלנו.
השופט יעקב שמעוני :תודה .פונה לגילי-בבקשה.
גילי בינג :אין לי מה להשיב לה אני לא קשור לבחירות הקודמות ,אני קיבלתי ,רשמתי את
הדברים ונלמד מהם.
השופט יעקב שמעוני :אתה צריך להיעזר בקבלני משנה או שיש לך כח אדם שלך?
גילי בינג :כבוד השופט ,אני אמרתי בישיבה הקודמת שהצגתי את המתווה שלנו שכל העובדים
שיגויסו לפרויקט בין אם בהעסקה ישירה או לא ,כולם באחריותי המלאה ,לא מכיר קבלני
משנה ,אני נמצא באחריות מלאה על כל העובדים ,כל מזכירי הקלפי שיהיו הם באחריות שלי,
כולם יעברו הדרכה אצלי ויוכשרו על ידי ,הכול באחריות שלי.
השופט יעקב שמעוני :לעניין השני ,המתווה אתה מקבל אותו כנתון ואתה לא יכול להשיב,
שמעתי שיש הליך ,השגות ,זה יתברר היכן שצריך להתברר.
לעניין השלישי הספירה בקלפי או שינוע לספירה מרכזית.
בצלאל זיני :לעניין השינוע אנחנו מדברים על מתווה ועל שינוע שיסעו בקצב איטי עפ"י החוק
במקומות המוגדרים.
גילי בינג :לכולם יהיה את מספר הטלפון של החמ"ל ,אם לאחד המשקיפים תהיה בעיה ,ייפנה
לחמ"ל ואנחנו יודעים לדבר עם אותו אדם שמשנע את הקלפיות שימתין ,אם התפספס ברמזור
אני לא יכול להיות שוטר תנועה .יש חמ"ל ותקבלו את הפתרון לעניין.
גליה מור :האם אפשר לצרף למסה הקריטית של הקלפיות שמשנעים אותם מהסניף למרכז ,האם
אפשר לצרף משקיף להסעה עצמה?
גילי בינג :מבחינה ביטוחית אנחנו לא יכולים לאפשר את זה ,אין לי בעיה שתיסעו עם 10
אופנועים מסביב למשאית או הטנדר ,בהסעה עצמה לא ניתן ,זה מקום סטרילי.
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השופט יעקב שמעוני :כל מה שפורסם בפייסבוק " :איך יודעים שבא אביב ,מסתכלים סביב סביב
אייך יודעים שמכרז תפור ,מסתכלים בתמונות והכל ברור ( ...השופט שמעוני מקריא פרסומים
שהועלו לפייסבוק -מצורפים לפרוטוקול זה)  ,חוץ מחרוזים אף אחד לא מתייצב מאחורי הטענות
האלה.
ענת דדון :אף אחד פה לא אומר? ..
השופט יעקב שמעוני :לא ,תיקנו את הכותר לפיכך הטענות נדחות .תודה .

 .2הליכי ביצוע הבחירות -עדכונים
עו"ד איתן הברמן מזמין את נציגי החברה לתת תמונה כללית לחברי הוועדה.
גילי בינג :אני אתייחס לנושא כוח אדם ולקריטריונים הנדרשים לגיוס ,ובצלאל יתייחס לנושא
הלוגיסטי .מבחינת כוח אדם יש לנו הנחיות מאוד ברורות :למזכיר קלפי לא תהיה קרבה ראשונה
לעובדי הסתדרות המורים ,חותם על הצהרת סודיות ,דבר שני תו ירוק ודבר שלישי ניסיון
בבחירות.
אנחנו כרגע בגיוס ,מבחינת כוח אדם אנחנו נמצאים בכמות מספקת של כח אדם ,בשבוע הבא
אנחנו עוברים לשלב ההנחיות ולאחר מכן להדרכות ,ההדרכות יהיו מאוד ברורות ובסיומן ייבחנו
על הנהלים ,כל מזכיר קלפי יעבור מבחן ואז יוסמך .אנחנו בהכנה לאנשים שיהיו ב "סטנד ביי"
ביום הבחירות .בהדרכות יהיו הנחיות מסודרות שיעברו עליהם קודם -עו"ד הברמן.
עופר ארביב :יישלחו הודעות לבוחר?
גילי בינג :הודעות לבוחר יישלחו עד לתאריך  9.5.2021עם מיקום הקלפי ושעת ההצבעה.
ההודעות יישלחו גם בדואר וגם בהודעת .SMS
עו"ד איתן הברמן :הנתונים איפה כל חבר הסתדרות רשאי להצביע מכל סוגי הקלפיות תימצא
בשני מקומות מתוך ה  , DATABASEאפשר יהיה להיכנס אל אתר הסתדרות המורים ,להקליד
מספר תעודת זהות ולקבל תשובה איפה ומתי זכותו להצביע ,אותו נתון יתקבל גם במסגרת
הודעות שתישלחנה לכל החברים בהודעה לבוחר .החברה מקבלת את ה  ,DATABASEהיא שולחת
את הדואר והמערכת של הסתדרות המורים מעלה את ה  DATABASEכדי שכל פניה לפי תעודת
הזהות באתר תקבל את אותם הנתונים.
עופר ארביב :רובם לא יכנסו לבדוק באתר.
עו"ד איתן הברמן :הם יקבלו הודעות ,מעבר לזה אם מישהו יתקשר וישאל ,יקבל תשובה בבניין.
בצלאל זיני :מציג ערכה של דוגמת קלפי ,כמו של המדינה ,מספיק ל  400מעטפות .בצלאל מציג
שני סוגי סוגרים (פלסטיק ומתכת) אזיקונים ממוספרים ,על הקלפי בסיום העבודה ובשינוע
ממקום למקום תהיה על הקלפי מדבקה עם כיתוב של כל קלפי עם המספר שלו ,הכוורת והפרגוד
יהיו כמו ב רגיל ,כמובן שעל הקלפי יופיע מספר קלפי ,לוגו שתחליטו עם תאריך ,מדבקה וחותמת.
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עופר ארביב :פתיחת הקלפיות בנוכחות מי?
בצלאל זיני :בנוכחות מזכיר הקלפי ,בנוכחות מנהל אזור  /מרכז והמשקיפים.
עופר ארביב :זאת אומרת לא תהיה פתיחה אם לא יהיו משקיפים?
גילי בינג :הנוהל אומר  2אנשים שלנו ,אתם מוזמנים להגיע ,אני לא ימנע פתיחה בגלל שמשקיף
לא הגיע .מדובר בנקודה לוגיסטית ,יש מנהל אזור שפותח יחד עם מזכיר קלפי ויש משקיפים
שמוזמנים ,אני לא מונע ממשקיפים להגיע לפתיחת קלפי.
עופר ארביב :איך ידעו המשקיפים מתי פותחים את הקלפי?
גילי בינג :יש שעות סיום ,אני מאמין שהמשקיפים יודעים את העבודה שלהם ,ויש נקודת איסוף
והם יהיו שם כמובן שקלפי תיפתח לאחר שעות ההצבעה ,המשקיפים יכולים להיות שם.
עופר ארביב :פתחו את הקלפי בנוכחות המשקיפים ,מעבירים את המעטפות לתוך שקית שינוע,
היא תהיה עם קוד כמו שקית של בחינות בגרות?
עו"ד איתן הברמן :אני לא יודע מה זה כמו של בחינות בגרות ,תגדיר בדיוק.
עופר ארביב :שקית של בחינות בגרות היא שקית חתומה עם קוד וברגע שפותחים את השקית
מוודאים שזה אכן אותו קוד ושהיא לא נפתחה לפני זה.
עו"ד איתן הברמן :אני לא יודע לגבי הקוד ,אבל לכל שקית שינוע יהיה מספר שישקף את מספר
הקלפי.
גילי בינג :מספר השקית זה כמו אזיקון.
עופר ארביב :והפתיחה תמיד תהיה בנוכחות משקיפים?
גילי בינג :לא .אני לא מתחייב ,אני לא אמרתי ,אמרתי שאני לא מחכה למשקיפים ,אני לא שולט
על המשקיפים ,אני אחראי על ביצוע הבחירות.
עופר ארביב :אני רוצה לחדד את העניין גם לגבי מה שנכתב במכתב .הנושא נמצא בבירור משפטי
כבר שלוש וחצי שנים ועדיין אין החלטה .לכן אנחנו אמרנו את זה שמא יקרו דברים דומים ,
בהנחה שדברים יסתדרו אחרת...
עו"ד איתן הברמן :אתם נמצאים בבית הדין ,אתם נמצאים בבית המשפט ואנחנו לא נעשה פה
דיונים של העבר .התהליך של ביצוע הבחירות יתבצע כמו שתהליך של ביצוע בחירות צריך
להתבצע .אם משקיפים יבואו הם יראו ,אם לא  ,אני סומך על האנשים שלו( ,של החברה
המבצעת) לא נחכה למשקיפים .בפעם הקודמת טענתם שלכל מקום בכוונה המשקיפים לא באו
כדי לחבל בבחירות ,אני מודיע שיהיה כתוב בפרוטוקול זאת התשובה :לא תהיה המתנה למשקיף,
הבחירות יתקיימו כסדרם .אתה תדאג שהמשקיפים שלך יהיו בכל קלפי בזמן .מערכת הבחירות
בנויה על האנשים האלה גילי ובצלאל ,ולא בנויה על המשקיפים ,המשקיפים היא זכות.
הבחירות לא בנויות על משקיפים ,הבחירות בנויות על כח אדם חיצוני להסתדרות המורים ,ככה
בנויות הבחירות .המשקיפים מוזמנים ,הם יקבלו תגים ,יקבלו את מירב המידע שאפשר לתת ,מי
שיבוא יבוא ,מי שלא יבוא לא נעכב את הבחירות ,תדאגו שיהיו משקיפים.
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עופר ארביב :האם השקיות חייבות להישמר? כשפותחים את השקית לא זורקים אותה .יש בעיה
להסתכל על השקית?
מיכאל פינטו :מה זאת אומרת להסתכל? זה לא ברור ,תהיו ענייניים.
ענת דדון :עופר ,אתה שואל שאלות לא ענייניות ,חשודות.
עו"ד איתן הברמן :אין פתיחה של שקיות שינוע בסניפים רק בנקודת ספירה ,אין מצב שבנקודת
ספירה לא יהיו משקיפים.
עופר ארביב :נניח שפתחו את השקית לפני שהגיעו המשקיפים שלי ואני רוצה לראות את השקית,
האם יש עם זה בעיה?
עו"ד איתן הברמן :לא.
מואפק חלאילה :מי אלה המשקיפים?
עו"ד איתן הברמן :לפי התקנון אלו עובדי הוראה באזורם.
עו"ד הברמן :מודה לנציגים המבצעים והם עוזבים את הישיבה.
ציפי גוטמן :לגבי המסלולים של בתי הספר ,מתי אנחנו מקבלים אותם?
גילי בינג :אנחנו רק היום קיבלנו את ספר הבוחרים ,ייקח כמה ימים ,עד ה 9.5.2021

 .3ספר הבוחרים -הודעה
עו"ד איתן הברמן :מבקש לעבור לנושא הבא בסדר היום -ספר הבוחרים -הודעה:
ספר הבוחרים התפרסם כפרסום מוקדם ,היו ערעורים על ספר הבוחרים ,היו החלטות בערעורים,
ההחלטות נקלטו בספר הבוחרים .ספר הבוחרים הסופי פורסם והתחילו לחלק את ספר הבוחרים
המעודכן לסיעות ,קיבלנו עותק אחד סופי והוא נמצא בכספת.
מפרסום הספר הראשון ועד לפרסום הסופי אין שינויים בספר הבוחרים למעט אותם השינויים
שאני אישית חתום עליהם בדפי . EXCEL

 . .4קביעת מספר המשקיפים בקלפיות ניידות ובשינוע מעטפות לספירה
עו"ד איתן הברמן :אני רוצה להסביר מה היה בבחירות הקודמות ,מה ההתלבטות ומה ההחלטה
המתבקשת של הוועדה.
בבחירות הקודמות ,הואיל והיו תלונות עוד לפני הבחירות שנסעו בתוך מכוניות ותוך כדי הנסיעה
פתחו קלפיות והחליפו מעטפות וכל מיני טענות ,עוד בבחירות ה"קוד-קודמות".
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לכן בבחירות הקודמות באה קביעה שהמשקיפים יכולים להיות או  0או , 2כלומר -0 :רק נציגי
החברה -2 ,שני משקיפים משתי סיעות שאין ביניהן הסכם עודפים ,ככה זה נקבע .בבחירות
הקודמות היו קשיים כי לא תמיד באו  . 2אנחנו ערים לקשיים שהיו ואנחנו התלבטנו.
נטיית הלב שלי באופן אישי זה לא לדרוש  2משקיפים משתי סיעות אלא גם משקיף אחד זה
מספיק ,אני חושב שאם יש נציגות של החברה ומשקיף זה מספיק .כמובן זה לא נוגע למקומות
האיסוף המרכזיים ולא למרכז הספירה .אני מדבר על ההובלות.
אנחנו צריכים לקבל החלטה כדיי להתקדם ,אני רוצה לשמוע את דעות החברים ,תביעו את
דעתכם ונקבל החלטה.
שמחה שמואל :קודם כל על משקיף  1אני מברכת ,אני מבקשת אם מגדירים במספרים ,אז גם
בנקודות הריכוז להגביל במספרים שלא נגיע למצב שיש יותר מדיי משקיפים.
פסח לנדסברג :כל סיעה שולחת משקיף.
שלמה ישי :מכל סיעה משקיף בוודאי.
ענת דדון מצטרפת לאמירה.
עו"ד איתן הברמן -החלטות:
 .1אין יותר את ההגבלה שהייתה בבחירות קודמות 2או  ,0גם משקיף אחד מספיק.
 .2במקומות הריכוז יהיו משקיף אחד מכל סיעה ולא יותר.
 .3במקום הספירה -כשנדע את מקום הספירה ואייך המקום בנוי נוכל לומר כמה
משקיפים יהיו.
פסח לנדסברג :אני מבקש שיהיה ברור שהכוונה היא שאם לא מגיע משקיף אחד ,זה לא מונע את
הפתיחה ,אני רוצה לחדד את זה.
עו"ד איתן הברמן :אין צורך לחדד ,אמרתי את זה ברור מאוד ,אנחנו לא מעכבים את ביצוע
הבחירות גם אם אין משקיפים.
פסח לנדסברג :אם הולכים למרכז הספירה ומחליטים שיש משקיפים זה לפי גודל הסיעות.
מיכאל פינטו :הגיוני מאוד.
עופר ארביב :מה כל כך הגיוני? תבוא סיעה קטנה...
עו"ד איתן הברמן :לא צריך להיכנס לוויכוח הזה ,תפסיקו להתווכח ,לא יהיה מצב שמישהו לא
יוכל להשקיף ,כולם יוכלו להשקיף.
אנחנו נראה את המקום שבו תתבצע הספירה ועל פי הנתונים נראה כמה אנשים יוכלו להשקיף
פסח לנדסברג :יהיו גם מצלמות נכון?
עו"ד איתן הברמן :יהיו מצלמות ,הכל מצולם.
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 .5קביעת מדיניות לגבי מספר קלפיות ניידות לעומת נייחות
עו"ד איתן הברמן :כשכתבנו את המתאר של הבחירות היינו בתוך תקופת הקורונה ונאלצנו
לעשות בחירות נייחות ולא ניידות .אנחנו נשפר את המצב על פי הקורונה ,ההנחיות והאזורים.
כשנתקדם יותר ניתן תמונה מדויקת יותר על ההתפלגות ,תהייה הגדלה של קלפיות ניידות.

 .6מעטפות כפולות
עו"ד איתן הברמו :אנחנו לא סומכים במאה אחוז על ספר הבוחרים ,בכל סניף תהיה לפחות קלפי
אחת ששם אפשר יהיה להצביע עם מעטפה כפולה ובסוף נבדוק את זכות ההצבעה של האדם ואם
לא הצביע ורק אז נכניס .אני מקווה שיהיו מעט מקרים כי זה הרבה כוח אדם לבדיקה ,אבל אני
לא רוצה שיהיה מישהו שבמחשב מופיע ורשום לגביו נתון אחר ולכן לא יוכל להצביע .בכל אזור
תהיה לפחות קלפי אחת נגישה כדי שאנשים בעלי מוגבלות יוכלו להצביע.
שמחה שמואל :אם מורה נמצא בהשתלמות בתל אביב ,לא יכול להצביע בתל אביב?
עו"ד איתן הברמן :באופן עקרוני הוא לא יכול ,אבל עד תאריך מסוים הוא יכול לבקש ויעבירו
אותו.

 .7פתקי הצבעה:
כשנתבקשתם להגיש את השמות מישהו טעה בפתק וביקש לתקן ,נתנו יומיים לתקן ומישהו נוסף
שינה את הפתק לתעמולה.
פתק ההצבעה -לא יהיו שום הערות ושום תוספות מעבר לשם הפורמאלי של הסיעה .אם מישהו
רוצה להוסיף ,נחשיב אותו כסיעה חדשה ויצטרך להביא חתימות.
גודל האותיות -כל האותיות בפתק יהיו שוות .מותר בעברית ובערבית -בינתיים רק סיעה אחת
ביקשה בערבית ,ראם מישהו נוסף מעוניין בבקשה לפנות לריטה כמה שיותר מוקדם.
עו"ד איתן הברמן :חברים ,תודה רבה לכולם הישיבה הסתיימה.

