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ון תחרות "עובדים ממליצים"   תק
 הגדרות .1

תן המשמעות שלצידם:  חים המפורטים להלן תי   למו

  , חולון13(שותפות כללית) מרחוב הסתת  54-021687-9בוטיק פטיסרי, 
 

 " הרשת"
  
 

ה שהועלתה לעמוד הפייסבוק   "הצבעה"  .במסגרת התחרות של הרשת לייק לתמו

באמצעות לחיצה על הכפתור הוירטואלי "לייק" או  פעולה המתבצעת
מעוצב בצורת כף יד מאוגרפת ה הוירטואלי הכפתורקרי, ( "אהבתי"

"ל בפייסבוק . בעת ביצוע הפעולה)כשהאגודל זקוף מתווסף בעל הפרופיל  ה
שים שאוהבים את התוכן המסומן.   שביצע את הפעולה לרשימת הא

  
ה כוללת לחיצה על כפתורים וירטואליים (אמוג'ים)  מובהר כי הפעולה אי

, כלשהו המביעים רגש, לרבות כפתורים וירטואליים בפייסבוק אחרים
יםאמוג'ים ( למשל:( המביעים שמחה, צחוק כעס וכד' ו/או כפתור  )פרצופו

ה לצורך התחרות לייק ו, )מעוצב בצורת לב ייחשב אך ורק באמצעות לתמו
  ת כשהאגודל זקוף.פלחיצה על הכפתור המעוצב בצורת כף יד מאוגר

  

"לייק" או 
  "לייקים"

יהיה זכאי  בלבד אחדמשתתף במסגרתה  הרשתתחרות אשר תיערך על ידי 
בחרת. ה ה   לפרס התמו

  "תחרות"

ו מועסק של  ו/או רשתבהמועסק עובד פעיל כל  מהגורמים עמם אחד הי
ותהרשת התקשרה  שבמהלך תקופת התחרות (כהגדרתה  בהסכם זכיי

להלן ועמד בכל יתר  4ביצע את כל הפעולות המפורטות בסעיף  להלן)
אים המפורטים ון זה הת   .בתק

  

  "משתתף"

  בשעה  31.10.2018וסיומה ביום  1.10.2018התקופה שתחילתה ביום 
ה  )להלן 5.1בסעיף הגדרתה כ( בתום תקופת המדידה או 59:23 של התמו

ה שהועלתה ציג הרשת במהלך תקופה זו ובמסגרת התחרות  האחרו על ידי 
   .לעמוד הפייסבוק של הרשת

  
ה  ציג הרשת שתעלה מובהר בזאת, כי כל תמו לעמוד הפייסבוק של על ידי 

, לא תהיה )31.10.2018תום תקופת התחרות (קרי לאחר לאחר הרשת 
ות את תקופת התחרות,  בתחרות.זכאית להשתתף  הרשת רשאית לש

להאריך או לקצר או לבטל באופן מוחלט איזה מהאמורים לעיל, הכל 
ים שתפרסם על פי שיקול דעתה.   בהתאם לעדכו

 

"תקופת 
  "התחרות

  
  
 

ים שכתובת ות וסרטו טית לשיתוף מידע, תמו טר  הרשת חברתית אי
http://facebook.com  

  "פייסבוק"

 , שכתובתו:הרשתעמוד הפייסבוק של 
https://www.facebook.com/boutiquecentral/.  

 עמוד הפייסבוק"
  "של הרשת

ט של  טר , שכתובתו: הרשתאתר האי
http://www.boutiquecentral.co.il/.  

  "הרשת"אתר 

מכרים  יפיאחד מהמוצרים ה "מוצר" או   הרשת. בס
  "מוצרים"
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הל מטה ציג הרשת תיעשה באמצעות מטעמוו/או מי  ברשת מ ייה ל . פ
תקבע הרשת ש אחרתת או וספאו בכל דרך  SMS/WhatsAppדוא"ל/

יין זה.   לע

  "ציג הרשת"

ה של  והועלתה לעמוד  ציג הרשת אשר צולמה על ידי מוצר מומלץתמו
  .הפייסבוק של הרשת

ה"   "תמו
  

) לכל אחד הלוך ושוב( טיסה יכרטיס 2-הכוללת מלון ו זוגית חופשה
מובהר כי הן המלון למען הסר ספק . בלבד לילות 2לתקופה של  לאירופה

  . ולפי שיקול דעתה הבלעדיעל ידי הרשת והן היעד הסופי של הטיסה ייבחרו 
יתן למימוש בחרת יהיה  ה ה ובמבר  פרס התמו , 2018במהלך חודש 

לקבוע את מועדי מימוש הרשת שומרת לעצמה את הזכות שמובהר  כאשר
ובמבר לפי שיקול דעתה הבלעדי בחרת במהלך חודש  ה ה    .פרס התמו

  
  

ה פרס " התמו
בחרת   "ה

ון התחרות שלהלן. ון"  תק או  "התק
ון זה"   "תק

ות .2   פרש

ו.  . 2.1 פרד ממ ון מהווה חלק בלתי    המבוא לתק

ון זה לפרסומים אחרים  . 2.2 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תק
יפי הרשת, באתר הרשת, בעמוד  כלשהם בדבר התחרות, לרבות פרסומים באחד מס

ון זה לכל דבר  ה הוראות תק ון, תגבר אי התק וי ת הפייסבוק, למעט הודעה כאמור על שי
יין.  וע

ון בלבד ואין ליתן  . 2.3 וחות הקריאה של התק ועדו ל ון זה  ו לסעיפים בתק ית הכותרות ש
ון זה. ותו של תק תו ופרש  להן כל משמעות לצורך הב

ו ב . 2.4 ון זה השימוש הי יה בלשון בתק וחות בלבד, וכולל גם פ לשון זכר ובלשון יחיד לצורכי 
 קבה ורבים.

 כללי .3

ון זה. משתתף  . 3.1 אי תק תחרות, כאמור בההשתתפות בתחרות כפופה להסכמת המשתתף לת
ון זה. ון זה, מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים להוראות תק   בתק

יין להשתתף בתחרות להיות בן  . 3.2 י  18על המעו אי עקרו ו ת אי זה הי לכל הפחות. ת
 להשתתפות בתחרות.

וסף, המשתתף מצהיר כי ידוע לו שלא  . 3.3  זוכהיתן לערער על תוצאות התחרות. בחירת ב
ת לתביעה ו/או לערעור. ית ה  ה סופית, חלוטה, ואי  בתחרות ה

ון זה או איזו התחייבות מהתחייבויותיו כלפי בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות ת .3.4 ק
הרשת, תהיה הרשת רשאית לבטל השתתפותו או זכייתו בתחרות. המשתתף מוותר מראש 

גד הרשת וכל מי מטעמה. ה ותביעה כ   על כל דרישה, טע

למען הסר ספק יובהר, כי הרשת שומרת לעצמה את הזכות להחליט על הפסקת התחרות  .3.5
בכל שלב, מכל טעם שהוא, לרבות אך לא רק, חשש להטעיה, מספר מצומצם של משתתפים, 

 וכיו"ב.  הצבעותמספר מצומצם של 

 ההשתתפות בתחרות אופןו תיאור כללי של התחרות .4

 ,להלן 4.2יפעל בהתאם למפורט בסעיף  התחרות משתתף אשר במהלך אחד מימי תקופת .4.1
בחרת יהיה זכאי להשתתף בתחרות ה ה  .על פרס התמו

ות ל) 1( :לצורך השתתפות בתחרות, על המשתתף .4.2  לצורך השתתפות בתחרות ציג הרשתלפ
ציג הרשת במטרה לל )2( 18.10.2018עד למועד  הל לםטצהתאם מועד עם   ה(כהגדרת תמו
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ון זה ה אחת )במבוא לתק ציג הרשתעל  לצורך העלאת התמו לעמוד הפייסבוק של  ידי 
ה הרשת עם תיוג המשתתף ה שתועלה לעמוד (טקסט לחבר ) 3; (בתמו אשר יצורף לתמו

על ביותר הוא המוצר המומלץ זה  מוצרמדוע המתאר את המוצר והפייסבוק של הרשת) 
ה כאמור בס"ק  את הטקסט ו/או לשלוח להעביר) 4( -ו ידו ציג הרשת במועד צילום התמו ל

  .")הטקסט(" לעיל 2

ציג הרשת ולהשתתף בתחרות פעם אחת בלבדמשתתף זכאי כל  .4.3  .להצטלם על ידי 

רשאית להגביל את הזכאים להשתתף בתחרות ו/או מספר המשתתפים ו/או לא  הרשת .4.4
ה ו/או  ה בתחרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טע לכלול תמו

גד הרשת בגין כך  . תביעה ו/או דרישה כ

ה מובהר כי  .4.5 ה של פייסבוקהרשת אי  -בשום מקרה  –ולא תישא  ,אחראית לפעילות התקי
ובע או הקשור עם השימוש  זק, הפסד או אובדן, מכל סוג שהוא, ה בכל אחריות ל

י, תקלה, ציג הרשתלהטקסט  או העברת ו/או בשליחת בפייסבוק , לרבות כל כשל טכ
עו את השתתפותו ו/או זכייתו של המשתתף בתחרות.    הפסקה, עומס או כשל אחר, אשר ימ

בחרת .5 ה ה  בחירת הזוכה וקבלת פרס התמו

ההרשת תספור את כמות בתום תקופת התחרות  .5.1 בעמוד  הלייקים להם זכתה כל תמו
ציג החל ממועד העלאתה  בלבד ימים 10תקופה של  במשך הפייסבוק של הרשת על ידי 

ות שיעלומובהר כי . ")תקופת המדידה(" הרשת  במסגרת התחרות תקופת המדידה של תמו
, ימים 10תקופה של במהלך תקופת התחרות תסתיים בתום לעמוד הפייסבוק של הרשת 

ה כי מובהר וזאת ללא קשר למועד העלאתן בפועל.  תן לתמו לא יילקח בחשבון כל לייק שיי
ה לאחר תקופת המדידה  .של אותה תמו

ה  :אלדוגמ ציג הרשת לעמוד הפישהועלתה תמו , 10.10.2018סבוק של הרשת ביום יעל ידי 
ה תקופת המדידה של ה ועד ליום החל ממועד  אך ורק תהיה אותה תמו העלאת התמו

ה שהועלתה  20.10.2018 ה 24.10.2018ביום בחצות, ותמו , תקופת המדידה של אותה תמו
ה ועד ליום  אך ורק תהיה   .בחצות 3.11.2018החל ממועד העלאת התמו

ה שלו גרפה את מספר שהמשתתף בתום תקופת התחרות  .5.2  הגדול ביותר הלייקיםהתמו
, יוכרז על ידי הרשת כזוכה בעמוד הפייסבוק של הרשת במהלך תקופת המדידה שלה

בחרת. ה ה בחרת  בתחרות ויהיה זכאי לפרס התמו ה ה ההכרזה על הזוכה בפרס התמו
  .15.11.2018צפויה עד ליום 

בחרת,  תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול הרשת .5.3 ה ה דעתה, את זכייתו של זוכה בפרס התמו
ון זה, הפרת הוראת  אם וככל שקיים חשד סביר כי זכייתו הושגה תוך הפרת הוראות תק
דין (לרבות אך לא רק תוך ביצוע עבירה פלילית או עוולה אזרחית), מרמה, התחזות, זיוף 

בחרת שבוטלה זכייתו לא יהיה זכאי או פריצה לעמוד הפייסבוק. זו ה ה כה בפרס התמו
 .מהרשתלכל פיצוי או סעד אחר כלשהו 

המשתתף מצהיר ומאשר כי דבר השתתפותו בתחרות וזכייתו, ככל שיזכה, אפשר שיסוקרו,  .5.4
ות, וכי בעצם ההשתתפות בתחרות מביע המשתתף את  יצולמו וישודרו במדיות השו

השמו  הסכמתו לצילום, תיעוד ופרסום ציג הועבר או ש (כולל הטקסט והתמו שלח ל
תהא  הרשת. מובהר בזאת כי הרשת, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של )הרשת

 רשאית שלא לפרסם את פרטי הזוכה כלל.

ה הפרס  .5.5 תן למשתתף הזוכה בתחרות בחרת התמו יתן להסבה שיי ו  ו אישי, ואי הי
וי או  להמרה על ידי הזוכה בו, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל לאחר, להחלפה, לשי

 פרס ו/או מוצר אחר.

  והתחייבויות המשתתף בקשר עם התחרות הצהרות .6

ון זה וכל דין, המשתתף, מצהיר  מבלי .6.1 לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תק
  כי: הרשת ומתחייב כלפי 
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ציג הרשת כל הפרטים שימסור  .6.1.1 ם השתתפותו בבמסגרת ל תחרות הי
ים ומדויקים.  כו

בלבד ובבעלותו הבלעדית, והוא יהיה הבעלים  מקוריהיה י טקסטכל  .6.1.2
, לרבות אך לא רק, זכויות בטקסטשל מלוא הזכויות, מכל מין וסוג 

י מכל מין וסוג וכל זכות  יין רוח יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות ק
אחרת הקיימת בה, ללא כל הגבלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ה והטקסט ואו במידה  (למעט  יצירות של יוצרים מלבדויכללו התמו
, הרי שהמשתתף מצהיר מפורשות כי יקבל את הצילום של המוצרים)

הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות ביצירות לשימוש 
ון זה ולכך שהצהרותיו  ים ביצירותיהם, בהתאם להוראות תק בתכ

יין.והתחייבויותיו לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל    דבר וע

כל זכות יוצרים, פר יולא  מפר ואי הטקסטמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .6.1.3
י אחרת, ולרבות זכות מוסרית. יין רוח  או כל זכות ק

ים חוקיים בלבד, ולא  כילי הטקסט .6.1.4 ים  בין היתר,כלול יתכ תכ
 כדלקמן:

שים אחרים או  ) 1(  אחרים, יוצרים כל תוכן המזהה אישית א
ו את הסכמתם לפרסום זהותם או  ת  , כאמור.יצירתםמבלי ש

י, מעליב, עוין, מאיים,  ) 2(  כל תוכן בעל אופי או תוכן טורד
וגרפי או גס.  פור

 כל תוכן העלול להטעות צרכן. ) 3( 

יות של אחריםכל תוכן המפר  ) 4(  יי (למעט זכויות של  זכויות ק
ה) לרבות זכויות  – הרשת בקשר עם המוצרים המצולמים בתמו

י מסחר וכיו"ב.  יוצרים, סימ

ות או אפליה פסולה,  ) 5(  כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזע
לרבות על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, 

ית, מחלה טייה מי ה, עיסוק,  פשית, אמו ית או  כות גופ  ,
 כלכלי. –השקפה פוליטית או מעמד חברתי 

כל תוכן האסור על פי דין או שהושג מביצוע פעולות שלא  ) 6( 
 כדין.

הצילום ה .6.1.5 ציג  תמו מהווה מתן, ללא כל תמורה, של  הרשתבאמצעות 
יתן לביטול, ארצי ועולמי לרשת ו/או מי  רישיון בלתי חוזר ובלתי 

ה ללא הגבלת זמןמטעמה   ולמי מטעמה לפרסם ולעשות שימוש בתמו
כון,  הרשתככל שתראה  בעמוד הפייסבוק של הרשת.ובטקסט  הרשת ל

וספת מן תהא רשאית לפי  שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה 
ה לעשות שימוש מסחרי אחרהמשתתף,  לרבות  ,ובטקסט בתמו

ה על  ה בזכויותיה בתמו ות מש העברתו לצדדים שלישיים ומתן רישיו
  פי רישיון זה.

בו ולא יידרשו על ידי המשתתף או מי יאו מי מטעמה לא יחו הרשת
מטעמו בתשלום עמלה, תמורה או תמלוגים, מכל מין וסוג שהוא, בגין 

ההרשת או בקשר עם שימוש  כאמור, אף אם יפיקו  בטקסטאו /ו בתמו
אה או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו  סה, טובת ה הכ

ה חוזר על כל  , והמשתתף מוותר בזאת באופן בלתיבטקסטאו /ו בתמו
ה, דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל.  טע

ותן את הסכמתו לבדיקת  .6.1.6  שהרשתמצהיר כי ידוע לו , הטקסטהוא 
ה  אשר או מהטקסט רשאית (אך לא חייבת) לפרסם רק חלק מהתמו

לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ראוי ומתאים לפרסום. כמו כן 
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ותן את הסכמתו  ההמשתתף  ויים ולעריכת התמו , ו/או הטקסט לשי
וי צבעה, עריכתה, גזירתה, הדבקתה, וביצוע כל פעולה אחרת וללא  לשי
ה  ה בדבר פגיעה בזכויות, לרבות טע הגבלה, והוא מוותר על כל טע
בדבר פגיעה או הפרה של זכות מוסרית. מבלי לגרוע באמור לעיל, אין 

ה כלפי  כל מי מטעמה על כל החלטה והרשת ולא תהיה למשתתף כל טע
ה , או כל חלק ו/או הטקסט שלה לפרסם או לא לפרסם את התמו

ה ו/או הטקס , והוא מבין של הרשת , בעמוד הפייסבוקטמהתמו
הלרשת ומסכים כי   והטקסט הזכות המלאה להחליט על פרסום התמו
ה ו/או מהטקסטאו כל חלק  , וכן מהםם אחד פרסואו על אי  מהתמו

 .מיםהפרסועל עיתוי 

זק מכל סוג שהוא שייגרמו לכל גורם שהוא ההוא אחראי לכל  .6.1.7 וצאה ו
ציג הרשת הטקסטכתוצאה משימוש ומפרסום   .שהועבר על ידו ל

, הרשתיישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את הוא  .6.1.8
ה לעשות  הליה, עובדיה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשו מ
סיבתיים, תוצאתיים,  זקים ישירים, עקיפים,  זק (לרבות  כן, בגין כל 
יטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין  הפסדי רווחים ופגיעה במו
ה, דרישה ותביעה  וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טע

ובעת  שלח טמהטקסה ציג הרשת ש , ומהפרתו זכויות כלשהן של ל
ון זה.  צדדים שלישיים, או מהפרה במישרין או בעקיפין של תק

, במישרין ו/או שייגרם לה קזבגין כל המשתתף ישפה את הרשת  .6.1.9
הבעקיפין  ., מיד עם דרישתה הראשו

 פטור מאחריות .7

ה באחריותו הבלעדית של המשתתף,  .7.1 לא תישא באחריות  והרשתההשתתפות בתחרות הי
זק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן  זק (לרבות  לכל 
זק מכל סוג שהוא  המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, ובכלל זה לכל 

בחרתבמועד שיתרחש לזוכה בתחרות  ה ה  .מימוש פרס התמו

סמכת  .7.2 על הרשת החברתית פייסבוק,  בין היתרהמשתתף מצהיר כי ידוע לו כי התחרות 
מכל טעות או תקלה. התחרות  החסי האו בשליטתה, ואשר איהרשת בבעלות  האשר אי

ט, ולפיכך  טר ות של רשת האי ות ולתקי ה של הרשתות דלעיל ולזמי כפופה לפעולה התקי
זק, אבדן, הפסד או הוצאה לא תה ה, דרישה או תביעה בגין כל  יה למשתתף כל טע

ט.  טר בעו מרשת האי פילה, שיבוש, איחור או תקלה ש   שייגרמו למשתתף עקב טעות, 

ם אחראים בכל צורה שהיא לתקלות כלשהן, הרשת .7.3 הליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אי , מ
ם תלויים עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספק י שירותים, או עקב גורמים שאי

בהם, לרבות כוח עליון, כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה. כל תקלה, 
ון זה, ולא  שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תק

 יזכו את המשתתף בכל סעד, זכות או תרופה.

ותידוע למשתתף כי גולשים  .7.4 ט יוכלו להגיב על התמו טר (המכילות גם את  ברשת האי
ן, וכן  לרשת, וכי של הרשת בעמוד הפייסבוק הטקסט) אין כל אחריות לתגובות ותוכ

גד  ה או תביעה כ או מי הרשת לפרסומן או אי פרסומן, וכי לא תהיה למשתתף כל טע
 מטעמה כתוצאה או בקשר לאמור לעיל.

ה על פי חוק או על פי הוראה של הרשת  .7.5 תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממ
 רשות מוסמכת.
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ות .8   שו

יין להשתתף בתחרות, בהשתתפותו בתחרות מסכים .8.1 , מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעו
ון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ון את קרא לא אם וגם, כי קרא תק , התק

ון כי מסכים הוא יין דבר לכל ויחייבו עליו יחול זה תק  .וע

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את התחרות וכל חלק בה, וכן לצמצם או להגדיל  הרשת .8.2
הרשת כן רשאית . לפי שיקול דעתה הבלעדיהכל את מספר וסוג הפרסים שיחולקו בתחרות 

תה,  קים במסגרתה, מתכו יה, שלביה, הפרסים המוע ה התחרות, תכ ות את מב לש
אי תקופתה, על פי שיקול דעתה המוחלט במקרים אש וי ת ר יצדיקו עדכון מעין זה. על שי

תן הודעה באתר  או של הרשת או בעמוד הפייסבוק הרשת, התחרות כאמור בסעיף זה תי
כון. הרשת בכל דרך אחרת אשר תמצא   ל

ית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת  .8.3 ון. התחרות תשומת ליבו של המשתתף מופ יעודכן התק
ון המעודכן יהיה זמין באתר  ון בתיאום הרשת ובמשרדי  הרשתהתק יתן יהיה לעיין בתק ו

 מראש.

, ובכלל זאת לרבות מהרשתמובהר בזאת כי משתתף לא יהיה זכאי בכל מקרה לקבל פיצוי  .8.4
ות של , מקרים בהם אך לא רק עה ממשתתף מלהשתתף בתחרות או הרשת יוכח כי רשל מ

 פרס.לזכות ב

ה כרוכה בתשלום כלשהו לא בכסף ולא בשווה כסף  .8.5 או מי  לרשתההשתתפות בתחרות אי
  מטעמה. 

ו לצורכי המבצע גרידא, אשר לא תיחשב כהגרלה  .8.6 ון תחרות זה הי למען הסר ספק, תק
שין, 224כהגדרתה בסעיף  וזאת עקב העובדה כי הזכייה בתחרות  1977-תשל"ז  לחוק העו

ה וטקסט מקוריים אשר יגרפו את מספר הלייקים הרב ביותר) תלויה ביכולת וכישרון  (תמו
וסף. ולא בגורל ה חורגת מגדר שעשוע או התחרות מ ,ב שים מסוימים, היא אי ת לא כוו

ערכת במקום משחקים אסורים או במקום לכריכת הגרלות או  ה  בידור וכן היא אי
 .הימורים

  המשתתף יישא בכל מס או אגרה שיחול עליו לפי כל דין, ככל שיחול. .8.7

יתן לקבל באתר  .8.8 וספים על התחרות   . הרשתמידע ופרטים 

ו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית  .8.9 ובע ממ ון זה וכל ה הדין החל על תק
ה לבתי המשפט המוסמכים בתל   אביב. -תו

  

      ***  

 
  

 


