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 חיפוש ומציאת עבודה:

 דילמת החשיפה והצגת המגבלההכלי: 

 

הליווי שלנו את המשתתף עם המוגבלות ומתן כלים בתחום השתלבות בעולם התעסוקה תהליך כחלק מ

 ואיתה התלבטויות כמו: ,סוגיית המוגבלות ,על ידי המשתתף או על ידנו ,תעלה

אם לא, באיזה שלב כדאי לציין זאת אם בכלל? בשלב  האם לכתוב בקורות החיים שלי על המוגבלות? 

 איון הפרונטלי? האם לאחר שאני משתלב בעבודה לספר לו ואיך?יאיון  הטלפוני? בשלב הריהר

 :שני עקרונות מנחיםהללו, תוך התבססות על  ציף חלק מההתלבטויות והדילמות ממסמך זה 

ולכל משתתף יש את מערכת השיקולים שלו  ,אינו מדע מדויק וא. אין "תורה סדורה" לשאלות הללו. זה

 בה הוא מתעניין.שחוזקות ולמשרה להנוגעת לחסמים, 

משך כל ב. ניתן לייעץ למשתתף מנקודת המבט שלנו כרכזי השמה המלווים אנשים עם מוגבלות, אך ב

 אם לספר ולחשוף את המוגבלות ובאיזה אופןההתהליך חובה לשקף למשתתף כל הזמן שההחלטה 

 הפסדים וחסרונותמול רווחים ויתרונות  נםוהאחריות היא שלו. לכל החלטה שיקבל יש ,היא אך ורק שלו

 גבלות.ואותם אנו צריכים לחשוף בפניו במהלך פגישת הייעוץ שלנו כרכזי השמה לאנשים עם מו -

 

 מהם המניעים של אנשים עם מוגבלויות לחשוף את המגבלה?

חשיפה עצמית היא פעולה חברתית הכוללת לפחות שני בני אדם, שאחד מהם חושף מידע אישי על 

 עצמו, והשני קולט את התוכן ואת משמעות החשיפה. המידע כולל מחשבות, רגשות, והתנסויות אישיות. 

 גורמים המקדמים חשיפה:

  "תגובה לאינטרקציה עם הסביבה. לדוגמא: "ראיתי שהוא מחפש  הסבר להתנהגות וסיפרתי 

  הרצון להכין את הסביבה למצבים צפויים וזיהוי פורמלי שידרוש חשיפה. לדוגמא: "הוא היה צריך

 לדעת..", "אתמול הייתי אצל נטורפתית, גם כן סיפרתי, ואצל רופא שיניים"

 ה. לדוגמא: "קשה להסתיר, כל יום אני חולה לא פעם בחודש". כמיהה להשתחרר מעול ההסתר 

 ."שחרור מהסטיגמה. לדוגמא: "אם ממני הם ילמדו משהו קטן על המחלה, אני את שלי עשיתי 

  ?קידום אינטרס אישי. לדוגמא: "אתה צריך לחשוב כל פעם שאתה חושף: מה אתה מנסה להשיג

 כי חשיפה לשם חשיפה אין לה ערך מבחינתי".
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 גורמים המעכבים חשיפה:

 מתחלק לשניים: גורמים חיצוניים ופנימיים

 חשש מפני תגובת הסביבה: -מעכבי חשיפה חיצוניים

 "חשש מהתרחקות הסביבה ותחושת מיאוס. לדוגמא: "כי זה מעייף ודוחה את הצד השני 

 "אי התעניינות של הסביבה. לדוגמא: אף אחד לא שאל, אך אחד לא התעניין 

 תפיסת עצמי, רגשות, תקוות: -שיפה פנימייםמעכבי ח

 "?הזכות לא לשתף. לדוגמא: "למה אני חייבת לשתף מישהו 

 "להשאיר את המשבר מאחור. לדוגמא: "המשבר מאחורי, חזרתי לשגרה 

  הרצון להרגיש נורמלי. לדוגמא: "כשאף אחד לא יודע שאני חולה, אז אני מרגיש כאלו לא חולה

 קצת". 

 

 כדאי לספר על המוגבלות? וכיצדמתי האם,  - אם כן

 נחלק את הנכויות בשלב הזה לנכויות נראות, ונכויות בלתי נראות.

  ת לעיןי( נכות נרא1)

שיתוק מוחין/ צליעה/ קביים/ עיוורון/ כסא גלגלים/ עיוות בפנים. יש הממליצים שלא לציין  :כמו לדוגמה

 סיכויים להיות מוזמן לראיון.שעלול לפגוע באת המוגבלות בקורות החיים על מנת שלא לקחת סיכון 

במכתב מקדים לקו"ח או בראיון  אותוניתן להסביר  -אם יש פער גדול בשנים והוא בולט לעין בקו"ח

 הטלפוני.
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 דוגמאות למכתבים מקדימים:

11/12/15 

 :לכבוד

 מר שלום קדוש

 מנהל עמותת בחמל"ה

 שלום רב,

מירושלים. אני פונה אליך על מנת להציע את מועמדותי לתפקיד ניהול מחלקת  33שמי יוסי בן ברוך בן 

הדוברות בעמותה )מצ"ב קורות חיים(. לאור ניסיוני וכישורי אני מאמין כי יש לי את הכישורים האישיים 

 הנדרשים למילוי משרה זו.

ם התחתונות ומתנייד עברתי תהליך שיקום לאחר תאונת דרכים מאז אני משותק בגפיי 2008-2005בשנים 

עצמאית על כסא גלגלים. חשוב לי לציין כי המוגבלות המוטורית שלי לא תפריע לי בתפקידי הדוברות 

השונים: כולל נסיעות ברחבי הארץ, מתן הרצאות וראיונות לתקשורת. אני רואה עצמי אדם ורבאלי, רהוט, 

עילות העמותה אשמח לקחת חלק בעבודה אחראי, רציני מסור ובעל ניסיון ניהולי. מתוך היכרותי עם פ

 החשובה זו ולתרום מיכולותיי לקידום העמותה.

 אשמח להגיע לראיון עבודה ולקבל הזדמנות לעבוד עמכם.

 

 בכבוד רב,

 יוסי בן ברוך

050-705059 

 

 05/12/12                                 .בבנק הפועלים הגיוסהלוי מנהלת  אפרתלכבוד הגב' 

 רב.שלום 

 רפרנטית סחר בינלאומי.מועמדותי לאת . אני פונה אליך על מנת להציע 36 שמי יעלה כהן ואני בת

אני לקויית ראייה, בעזרת טכנולוגיה מסייעת )תוכנת הגדלה, אותה ניתן להתקין בכל מחשב(, אני יכולה 

האישיים  אני מאמינה שיש לי את הכישוריםלבצע בצורה מיטבית את המשימות הנדרשות ממני. 

ה: אני בוגרת תואר ראשון בכלכלה, אני מאוד מקצועית ומדויקת, בעלת יכולת למידה הנדרשים למשר

 טובה, ותודעת שירות גבוהה, וכמן כן אני שולטת בשפה האנגלית ברמת שפת אם.

גת תי האחרון כנציבידיי מכתב המלצה ממקום עבודיש לי ניסיון בעבודה עם לקוחות ויכולת מכירה טובה. 

 שירות ומכירה.
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כמו כן, יש לי מוטיבציה גבוהה לצאת לעבוד ולהצליח במקום העבודה, אשמח להגיע לראיון עבודה ולקבל 

 את ההזדמנות לעבוד עימכם.

 ,בכבוד רב

 יעל כהן

050-2221000 

 בשיחה הטלפונית עם המעסיק

השיחה הזו היא סוג של  לאחר שחוזרים אל המשתתף ומזמינים אותו טלפונית לראיון פרונטלי )לפעמים

 :אפשרויותשתי  נןיש , ראיון טלפוני ראשוני(

 מועד ושעה לראיון פרונטלי. ולתאם : לא להזכיר את המוגבלות בשיחת הטלפוןאפשרויות ראשונה

להכין כדאי  ,שנייה: יש הטוענים שלאחר שקבענו בשיחת הטלפון תאריך ושעה לראיון פרונטלי אפשרויות

 תאריך, שעה ומקום מפגש. תאמנועתיד להיפגש לגבי המוגבלות. זאת לאחר שכבר  איתו אנישאת האדם 

ביקנעם. אני מאד מודה ורק רוצה  10:00במשרדים שלכם בשעה  9/8"יופי, אז קבענו להיפגש ב דוגמה:

ליידע אותך ואת מי שיראיין אותי כדי שלא תופתעו, שיש לי איזו לקות קטנה בפנים, שיוצרת עיוות מסוים 

צד השמאלי של הפנים שלי. משהו שנולדתי איתו וקשה שלא לראות אותו. אז היה חשוב לי רק להכין ב

 וכמובן שבפגישה שלנו אספר לך קצת יותר על כך". -אותך לכך

 

 יתרונות בציון המוגבלות בשיחה הטלפונית חסרונות בציון המוגבלות בשיחה הטלפונית

יש מעסיקים ששומעים את המילה מוגבלות 

או נכות, נבהלים ועלולים לבטל את הראיון 

 בתירוץ כזה או אחר.

 ,להרתיע ולהבהיל את המעסיק עלולהלעיתים הניראות 

שלו תגרום לו להיות מרוכז יותר מוקדמת ולכן הכנה 

 .בראיון עצמו ופחות במוגבלות

 ציוןלחשוב ש שעלוליםיש מעסיקים 

מתוך  נעשההמוגבלות בשיחה הטלפונית 

 אינטרס לעורר אצלם אמפתיה והתחשבות.

למשתתף המתמודד לעיתים עצם החשיפה גורם 

 המעסיק. בעיניישר ואמיץ  ,להראות כן, אמין לתפקיד

 

חסרונות יש לדעתו לחשיפת המוגבלות כבר בשיחה יתרונות ו אילוכדאי לשאול את המשתתף  שימו לב:

 .ושהוא יענה ויחשוב לבדו. בסופו של דבר הוא יקבל את ההחלטה בעצמו, לפי שיקול דעתו ,הטלפונית

 

 בראיון הפרונטלי

מתמודד עם מוגבלות  על כך שהואלא ליידע את המעסיק המשתתף ש עד לשלב הריאיון החליטאם 

די מוקדם של  בשלב . בפגישה עצמה רצויואת הנושא מיוזמת יעלהבעת הראיון שמומלץ , מסוימת
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ספר בקצרה על המוגבלות כדאי שילשוחח על ה"פיל" שנמצא בחדר ולא להתעלם מהמוגבלות.  השיחה

, אך ובחלקים אחרים בחי ולעבודה ולכך שהמחלה אולי מגבילה אות ולמידת התאמתו, ולעבור למעלותי

שוחח עם המעסיק הזמן ל וזה - השפעה מסוימת נהמשרה זו היא לא אמורה להשפיע. אם בכל זאת ישב

 על ההתאמות הנדרשות.

 קרון החשוב שמאד רצוי ליישם הוא:יהע

אלא לספר עליה בכמה  ,המאפיינים שלהו להשקיע זמן רב בפירוט המוגבלות/ המחלה/ הלקות לא

אלא , מחלה ומתיאורים פתולוגייםהשם ציון מנע מיעדיף לה ,מילים. אם אפשר )לא תמיד זה אפשרי(

"יש לי שיתוק מוחין". ומייד לעבור לחוזקות  ולא "נולדתי עם בעיה מוטורית ברגליי"לתאר אותה. לדוגמה: 

 ולמידת ההתאמה לתפקיד המדובר.

 :הוגמד

נולדתי עם עיוות בפנים, שלמעשה גרם להנמכה של כל הצד השמאלי של הפנים שלי. זה לא כואב, ולא "

י מקווה שאתה שם לב שזה לא פוגם לי בדיבור ולכן אני מתעניינת משפיע בשום דבר מלבד הניראות. אנ

בתחום של שירות לקוחות טלפוני ולא פרונטלי. ברגע שאנשים מתרגלים ומקבלים את המראה השונה 

שלי הם זוכים באשת צוות חמה, חרוצה ומשקיענית. אני גם קוראת המון, כך שהשפה שלי עשירה ואני 

ביטוי גבוהה חשובים לתפקיד כזה כמו שירות לקוחות טלפוני בחברת חושבת שוורבאליות ויכולת 

 פלאפון."

 

 

 הערות:

אותה בקורות החיים. במידה ויש  לצייןלא מומלץ  - כפי שכבר ציינו, לאנשים שהנכות שלהם נראית לעין

בר כפרטי הראיון הפרונטלי כשרצוי להעלות את הנושא בסוף הראיון הטלפוני  - צורך בהנגשה מסוימת

 סגורים. לדוגמה: "האם יש במשרדים שלכם מעלית? אני נעזר בקביים ואשמח לדעת זאת".

 

 

 

 אינה נראית לעיןש( נכות 2)

אטרית/ נפש, הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה יכיסכרת, אפילפסיה, קרון, מוגבלות פס :כמו לדוגמה

 וכו'.
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החיים ובדר"כ גם לא במכתב מקדים לקורות לא מומלץ לציין זאת בקורות  כשהנכות אינה נראית לעין

הפעם אין יתרון לספר על המוגבלות בשיחת הטלפון המוקדמת או להכין מבעוד מועד את המראיין  החיים.

 פגש.ילה יםאיתו אמורש

לשוחח על כך עם המראיין כדאי האם בראיון הפרונטלי עצמו נתמודד עם דילמה לא פשוטה:  במקרה זה

 או לא? 

 מדע מדויק והדילמה קשה.גם פה אין 

 קרון.-שיש לה מחלת מעיים ומשתתפתדיפרסיה -ניקח לדוגמה שני אנשים: מתמודד נפש עם מניה

אני  םבהשולדבר אך ורק על התפקיד/משרה  ,לא לשוחח על המוגבלות כללראשונה היא  אפשרות

 מעוניין.

 ?המוגבלותאי חשיפת של החסרונות  םהיתרונות ומה םכדאי לשאול את המשתתף: מה

 יתרונות אי חשיפת המוגבלות חסרונות אי חשיפת המוגבלות

קשיים הנובעים מהמוגבלות יכולים לצוץ 

באיזה שהוא שלב ולהקשות על השתלבותי 

 .בעבודה

 .יתייחסו אליי כאדם רגיל שווה בין שווים

 .יותרהסיכוי שלי להיות מוזמן לראיון עבודה גדול  .אולי זה מעיד על חוסר אמינות שלי

במידה ותהיה לי התפרצות במקום העבודה/ 

אף  - החמרה בריאותית במהלך יום עבודה

אחד לא יידע איך לאבחן זאת, איך לטפל בי ואיך 

 .לעזור לי

מחייב אותי למאמץ להיות כמו שאר העובדים במידה 

 .ואתקבל ללא שום הנחות

 

 בזמן הראיון הפרונטלי. להעלות את נושא המוגבלות בפני המראיין שנייה היא אפשרות

להשקיע זמן רב בפירוט המוגבלות/ המחלה/ הלקות,  לאגם כאן העיקרון החשוב שחייבים ליישם הוא: 

מחלה המדויק של ה מהמנע משיעדיף לה ,אלא לספר עליה בכמה מילים. אם אפשר ,המאפיינים שלה

 ההתאמה לתפקיד המדובר.אלא לתאר אותה. ומייד לעבור לחוזקות ולמידת  ,)לא תמיד זה אפשרי(

אני מודה לך על כך שתיארת לי בפירוט את תפקיד. אני רוצה רק לשתף אותך במשהו אישי שאני ": דוגמה

מתמודדת איתו כבר כמה שנים. לפני כמה שנים עברתי משבר אישי שבעקבותיו עברתי תהליך שיקום 

אני לוקחת תרופות, אני מאוזנת  -ם ארוך. שנתיים הייתי מחוץ למעגל התעסוקה ועכשיו אחרי השיקו

ויציבה, מטופלת אצל גורמי המקצוע הטובים ביותר ומרגישה שאני בשלה לחזור לשוק העבודה. יכול 

עדר מהעבודה במידה מסיבות רפואיות, אך יכול להיות גם הילהיות שבין פעמיים לשלוש בשנה אצטרך ל

סי אנוש מצוינים, מקלידה במהירות בשתי שלא. יש לי הרבה יתרונות כעובדת: אני אדיבה, בעלת יח
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. אני בוחרת לשתף אותך בקושי שלי, מכיוון שאני מחפשת מעסיק מאורגנתהשפות, אמינה, מסודרת ו

יאתגר אותי ויצמיח אותי. ומצד שני, אם תגענה נפילות, אצטרך  ,שיעסיק אותי מצד אחד כשווה בין שווים

דעת שאולי אני לוקחת סיכון בכך שאני מספרת  לך את זה. אך מעסיק, מכיל וסובלני עם אורך רוח. אני יו

 "מאד חשוב לי ליצור מערכת יחסים כנה ושקופה עם המעסיק שלי.

 

 ונעבור לדוגמת משתתפת עם מחלת מעיים קרון:

אצלכם ושמחתי לשמוע שיש ביקוש כרגע  מפתח תוכנהאיון. למדתי המון על משרת יתודה על הר"

 .לתפקיד הזה

שנים. יש לי דלקות כרוניות במעיים שגורמות  10לשתף אותך בעניין שאני מתמודדת איתו כבר  אני רוצה

לי לצאת לשירותים בתדירות גבוהה יותר מהממוצע. יש שבועות טובים יותר ושבועות טובים פחות, אני 

י מטופלת במיטב התרופות על ידי מיטב הרופאים ולמדתי לחיות עם המוגבלות שלי בשלום. אך אנ

מחפשת מעסיק שיוכל להכיל זאת, ולאייש אותי בעמדת עבודה שיכולה להיות הכי קרובה לשירותים, 

 ושיבין שאני לא בוחרת לצאת לשירותים, אלא אלה הן נסיבות מצבי הרפואי.

פעמים בשעה להתפנות,  6-7זריזה, תקתקנית ויסודית. אני בטוחה שגם אם אצא אני אני חייבת לציין ש

היה טוב. אני גם מוכנה לקצר קצת את ההפסקות שלי כדי לעמוד ביעדים. אשמח לשמוע ההספק שלי י

 "מה דעתך על כך.

 הערות:

שתף את המעסיק לספר והוא מתכוון ללחשוב היטב האם  על המשתתף לקראת ראיון עבודה פרונטלי

 בנושא המוגבלות שאינה נראית לעין ,או לא.   

 העקרון המנחה:

משפיעה  ואינהבעבודה המדוברת,  של המשתתףאיננה רלוונטית לתפקוד  נראיתאם המוגבלות שאינה 

 .מיותר מידע לתת צורך אין - קו"ח הגיש ולמשרה אלי ועל היעילות של

 המשתתף ההספק שלעל לעכב או להשפיע על התפקוד ו, אם המוגבלות עלולה מידי פעם להפריע

ולהעלות את השאלה סיפתח לרכז  המשתתףיש כאן דילמה. כדאי לשוחח על כך במפגשים בין  - בעבודה

 האם כדאי לחשוף את המוגבלות בראיון הפרונטלי או לא.

גם סיכונים  נםלשוחח על המוגבלות עם המעסיק. אך ישרבים יתרונות  נםבמקרה הזה יש - כלליאופן ב

 בחשבון. להביאםשצריך 

לעשות זאת לא ליידע את המעסיק כלל במוגבלות שאינה נראית, רצוי לשקול שהחליט  המשתתףאם 

לשתף אותו  :חודשי עבודה 3-לאחר כ ,שיחת משוב ראשונה בינו לבין המעסיקאו ב בשיחת חתך ראשונה

חודשים האחרונים כדי להיות  3-ב ואת כל כול , שנתןמתמודד עם מוגבלות שאינה נראית שהואבעובדה 
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 וליידע אות וחשוב ל -אך במקרה ומשהו ישתבש בעתיד ,ד נהנה ומסופק מהעבודהומא אשהו ,כמו כולם

 שלא יופתע. כדי 

 

 :המנטורעזרה בתיווך המוגבלות  ע"י 

, מול מעסיקים המנטוריםמלכתחילה על מנת להיעזר בתיווך שלנו, לתכנית משתתפים רבים שלנו הגיעו 

אקטיביות אצל המשתתף ונשמח אם הוא יוביל את תהליך -אנו מעודדים פרו ,בנושא המוגבלות. מצד אחד

חיפוש העבודה שלו בעצמו, יקבל החלטות בעצמו וידבר את המוגבלות בעצמו מול המראיין/מעסיק. מצד 

אנו פה. יחד לשם כך ובדיוק  -גורם מלווהמשתתפים רבים מתקשים בתחום זה וזקוקים לעזרה של  ,שני

 חשוב לפתוח את השיח מול המשתתף ולשתף אותו בסוגיה. ,עם זאת

בחשיפת המוגבלות היתרונות /החסרונות  לגבי כדאי לצייר טבלה על דף ולשאול את המשתתף מה דעתו

 שהוא יעשה זאת בכוחות עצמו. בכך היתרונות/חסרונות  םומה על ידך, מעסיקה בפני

 לדוגמה:

ל ע, אספר למעסיק הפוטנציאלי המנטור ונות שאני,שאל  את המשתתף: מהם היתרונות/ חסר( 1)

 המוגבלות שאיתה אתה מתמודד?

 

 יתרונות חסרונות

אף אחד לא יכול לספר או לתאר את המוגבלות 

בצורה טובה יותר ממני. לי יש הכי הרבה שלי 

ניסיון לתווך אותה לעולם, והסמנטיקה פה היא 

 .חשובה

 יוכליש לעיתים קירבה וקשר למעסיק והוא  מנטורל

לרכך את המעסיק ולהרגיעו שהמוגבלות לא 

 .רלוונטית לתפקוד ולמסוגלות שלי בעבודה

יש מעסיקים שיחשבו שאני אדם חלש ונזקק 

שמלווה אותי לתעסוקה  גורםאם יגיע אליהם 

וישאלו את עצמם מדוע האיש הזה זקוק לעזרה 

הבהיל חלק מהם, ותיווך? זה יכול להרתיע ול

 .וכך סיכויי הקבלה שלי לעבודה יפחתו

על התהליך שאני עובר  המנטורבהזדמנות זו יספר 

 .אצלו, על מעלותיי והתאמתי לתפקיד

יש  את השפה המקצועית, את הכלים ואת  -למנטור  ...'וכו

את המוגבלות בפני  להציגהאמונה בי והוא יוכל 

 המעסיק בצורה הטובה והמשפיעה ביותר.

 וכו'...

 



 

9 
 

ספר למעסיק על המוגבלות ת)המשתתף(  שאתהאת המשתתף: מהם היתרונות/ חסרונות  שאל

 ומשמעויותיה:

 יתרונות בחשיפת המוגבלות חסרונות בחשיפת המוגבלות

לחץ, לא למצוא את המילים יאני עלול לה

 . ואזהמוגבלותעל מדי  רב מידעהנכונות, לתת 

הסיכוי שיקבלו אותי לעבודה בשל המוגבלות 

)חשש מפיטורים/ מאדם שונה/  לרדת עלול

 .מהלא צפוי( ממחלות נפש /

קשיים הנובעים מהמוגבלות עלולים לצוץ באיזה 

שהוא שלב ואז המעסיק יעריך את הכנות שלי  והוא 

 יידע  כיצד להתנהל מולה, או איך לטפל בי. לא יהיה

 .כאן אפקט הפתעה

 יתייחסו אליי כאדם עם מוגבלות/ דרך סטיגמה/

דיבורים  התרחקות/ תחושת חסד ורחמים/

 .והתלחששויות מאחורי הגב

מעיד על פתיחות, כנות, אומץ, אמינות ויושר. תכונות 

 שחשובות מאד למעסיק כשהוא מחפש עובד חדש.

רצון וזמן להתעסק בהתאמות למעסיק אין 

קשות מיוחדות מהמועסק. בנדרשות או ב

שורת הרווח חשובה ומראש  - בחברה עסקית

אין רצון להתגמש או לבוא לקראת מישהו 

 לא לעמוד ביעדים.ששעלול 

בסופו של דבר אני יכול להוות גם תועלת 

שאכלל בספירה באחוזי  על ידי כל למפעל/חברה

המועסקים עם המוגבלות שעובדים שם )תחת חוק צו 

 ההרחבה(.

 

 

 רה כללית:הע

ך מכיוון שהשלב הבא לאחר שליחת קו"ח הוא בדר ,המוגבלות אתלציין בקורות חיים  רצוי במקרים בודדים

 ראיון טלפוני או זימון לראיון פרונטלי. -שיחה טלפונית  כלל

 ה:לדוגמ

 /אשמח לתקשר עמכם באמצעות המייל או ס.מ.ס."רש כדאי שיציין בקו"ח: יח אדם לקוי שמיעה" 

  להבין אותו. השנימנע מהצד יצרידות כרונית או כל מוגבלות שת גמגום/ מגבלת דיבור/אדם עם 

 במידת הצורך לשם תיווך והנגשה. מנטורעזר ביכדאי להשכמובן  במקרה זהגם 

 

 בהצלחה.

 

 


