
דברפתח

לעבודההארציהדיןביתידיעל,ניתן 1999ביוני 4ביומ

בע"מי,ודנאוד-פוומו 164/99ע"עתקדימי,דיןפסק

עיסוקהגבלתלסעיפיבנוגעהקיימתההלכהאתשינהאשר

"היי-טק"ובחברותבכלל,עבודהבהסכמיתחרותומניעת

המשחק""כלליאתמהותיבאופןשינההדיןפסקבפרט,

חברותוביןלמעבידיהמעודבימשביןאי-התחרותבתחומ

מתחריהן,לבין

שנשאומיוהיורבהביקורתנמתחהפוינטצ'קפרשתעל

מקרהיגיעעתהעליון,המשפטביתשלפיולמוצאעיניהמ

ידיעלניתן , 2000באוגוסט 28ביומואכן, , 2לפתחודומה

6601ע"אדין,פסקהעליוןהמשפטבית / 96 AES System 

, Inc 'בנושא,האחרונההמילהאתאוליהמהווה, , 3סעונ

המגמהעלהעליוןהמשפטביתחזרסעו,שבפרשתעקאדא

פוינט,צ'קבפרשתהותוותהאשרהחדשה

קדמאשרהמשפטיהמצבאתנבהירזאתקצרהבסקירה

החדשות',ההלכותאתונציגוסעופוינטצ'קלפרשות

ער Oופויגטצ'קפרשתלפגיהמשפטיהמבצ

שמירתבדברהוראותכוללימרבימעבודההסכמיכידוע,

שלחירותואתלהגבילמטרתןאשרהוראותוכןסודיות

עבודתו,תומלאחרמסוימתתקופהבמשךלעסוק,העודב

לשעבר,במעבידוהמתחרימבעיסוקימ

סודותעלהשמירהחובתביןזיקהשקיימתלמרות

שלהתחרותחופשהגבלתלביןסודיוידעמקצועיימ

עלבשמירההצורךקרובותשלעתימאףועלהעובדימ,

שלעבודתמהגבילאשרצולמתןשיקולהיווהסודות

קורלציההייתהלאלשעבר,מעבידיהממתחריאצלעודבימ

הסודיות,שמירתסעיפילביןאי-התחרותסעיפיביןהכרחית

לעצממשקלונתנוהשניימביןהבחינולעבודההדיןבתי

במעיבדומלהתחרותלהימנעעודבשלהחוזיתהתחייבותו

דין.עורניושותפיו,ערןלוי,גולדפרב,במשדרעבודהדינימחלקתוראשדיןעורך •

 38המשפט

הייתה,(שתוצאתושונימאינטרסימביןאיזוןתוךלשעבר,

במקרימהיקפה),אוההגבלהתקופתצמצומלעתימ,

שלבלגיטימיותלעבודההארציהדיןביתהכירמסוימימ

לאכיפוזיטיבי,באופןשהוכח,הגמתחרותמניעתסעיפי

 , 5ועיקרכללעסקיימסודותהעודביבדיהיו

גרוטמןליאורהאיור:



פויגטצ'קפרשת

תוכנה,מהנדספרומר,המקרה:עודבותאלבקצרהנתווחס

בע"מרדגארדחברתשלהראשוןהעובדימלגרעיןהצטרף

לתפקידקודמאשרעדבהלעבודוהחל"רדגארד"),(להלן:

חתמעליוהעבודהבהסכמהחברה.שלהפיתוחמנהל

יעבוד,ולאיעסוקשלאהיתר,ביןהאחרון,התחוובפרומר,

רדגאר.דבעסקיהמתחרהעסק,בכלבעקיפיןאובמישרין

בכירפיתוחכמנהללעבודוהחלמעבודתוהתפטרפרומר

"צ'ק(להלן:בע"מתוכנהטכנולוגיותפוינטצ'קבחברת

אבטחת-תחומבאותועסקוורדגארדפוינטצ'קפוינט").

אכןכיקבעלעבודההאזוריהדיןוביתנתונימ,תקשורת

האזוריהדיןלביתפנתהרדגארדמתחרות.בחברותמדובר

פוינט,בצ'קפרומרשלהעסקתולמנועבבקשהלעבודה

בחלקה,רדגארדבקשתאתקיבללעבודההאזוריהדיןויבת

ההגלבהתקופתהפחתתתוךפרומר,שלהעסקתואתוהגביל

 .חודשימלשמונה-עשרחודשימושנווממעשרימ

/164ע"ע . 1 צ'קפרשת(להלן: 294ל"דפד"עבע"מ,רדגארד-פרומר 99

 .פוינט)

מיהשופטמימוס,לעבדוההארצידהיןביתנשיאשלביקורתולךוגמאראו . 2

 . 22.08.00גלובס "?לגמשיחוזים"גודלברג

פרשתלהלן:( 850 ) 3 (דנפ"רטער,ני AES Sysleוו Iוו! c . 660ו / 96ע"א . 3

 .טער)

להלן:(ו-999תשנ"טמסחריות,עוולותחוקאתגםזהבהקשרלצייןחשוב . 4

ו, 999באוקטובר 29ביוםלתוקףנגנטאשרמסחריות"),עוולות"חוק

מתחוםחורגזהבחוקדיוןמעבי.דשלטדוותיועלהגנההיתר,ביןוהמקנה,

למעבידים,מגוחוהמוקנותלהגנותזה,לחוקגיספקאיןאולםטקירתנו,

בסדוותהשימושלאיסורלטייגיםבו,המופיעהמסחרי""סדוהמונחלהגדרת

הגבלתסוגייתעלרבההשפעהלמעבידיהם,בוהמוקניםולסעדיםהמסחריים

עלהחוזיותההבגלותשלקרנןלירידתבמקבילגילהניחסביר .העיסוק

האמור.החוקבהוראותוהולך,גוברשימוש,יעשההעיסוקחופש

 .)פורסםלא(ניטוב-בע"מאיכותבקרתאזיוטופ 3-95 /דנרב"ע . 5

 ~ 39המשפט
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הארציהדיןלביתההחלטהעלערערופוינטוצ'קפרומר

הערעוראתקיבלשניימ,נגדשלושהשלברובאשרלעבודה,

הארציהדיןביתפוינט.בצ'קפרומרשלהעסקתואתוהתיר

 )א(עקרונות:מספרעלבהתבססלמסקנתוהגיעלעבודה

והמקנהחוקתיעיקרוןהמהווההעיסוקחופשחוק-יסוד:

השוויוןחוסרחזקת )ב(עיסוק;בכללעבודזכותלעובד

בזכותותפגעעובדניידותעלהגבלה )ג(למעביד;עובדבין

בקיומתפגעתחרותעלהגבלה )ד(עצמו;אתלהגשימ

במעברתפגעתחרותעלהגבלה )ה(החופשית;התחרות

במשק.מידעשלוחופשימהיר

הבאימ:הדברימהיתר,ביןנקבעו,הדיןבפסק

משקלאישיעבודהבהסכמאי-תחרותלסעיףלתתאין

בפועלומגןסבירהואאמרקמשמעותלולייחסוישרב,

סודותיועלובעיקרהצדדימ,שנישלהאינטרסימעל

מסחריימסודותבהיעדרהקודמ.המעבידשלהמסחריימ

לאלעבודההארציהדיןוביתהעיסוק,חופשעקרוןיגבר

אי-התחרות.סעיףאתיאכוף

עלמסחריסודמצויהיההעובדשבידיבעובדהדילא

מתחרה.מעבידאצלמלעבודמנועיהיהכזהשעובדמנת

מסחריימבסודותמדובראכןכילהוכיחהקודמהמעבידעל

נסיבותאוראיותקיימותוכימהותמ),פירוט(תוך

בסודותישתמששהעודבסבירהאפשרותעלהמצביעות

זאתהחדש.המעבידאצלעבודתובמסגרתאלהמסחריימ

המגבילמניעהצוייתןלאלעבודההארציהדיןביתועו,ד

העודבשלעבודתוכןאמאלאהעודב,שלעיסוקוחופשאת

המעבידשלקיומועצמעלמאיימתהחדשהמעבידאצל

הקודמ.

לביןהעובדשביןהבסיסיהשוויוןחוסרחזקתלאור

עובדחותמעליואי-תחרותלסעיףתוקףלתתאיןהמעבי,ד

עבודה.בהסכמ

שימושלרבותעבודתו,במהלךעודבשצוברוהניסיוןהידע

הופכימוכדומה,ציודנוסחאות,עבודה,שיטותבתוכנות,

קניינו,הנמאדמשלכישוריומכישוריו.חלקלהיותלימימ

כרצונו.שימושבהממלעשותאותולהגבילאיןוככלל,

מוצרלפיתוחהדרושהזמןה"היי-טק"ובתחומהואיל

יחליטאמההגבלה,תקופתגמכלל,דברךקצרהואחדש

תהיההמתחרה,אצלהעובדהעסקתאתלהגבילהדיןבית

 • 6בהתאמקצרה

לעבודההארציהדיןביתקבעאלה,עקרונותעלבהתבסס

כיישתכנעהדיןביתאמרקייאכףאי-תחרותסעיףכי

 40המשפט

למעבידהשייךמסחריסודקיימ )א(מאלה:אחתהתקיימו

 )ב(למנוע;הקודמהמעבידזכאיחשיפתושאתהקודמ,

בהכשרתויקריממיוחדיממשאבימהשקיעהקודמהמעביד

עבודתואתלסיימשלאהעובדהתחייבוכתמורההעוב,ד

תמורהקיבלהעובד )ג(מסוימת;תקופהלמשךהמעבידאצל

הפרהעובד )ד(להתחרות;שלאהתחייבותועבורמיוחדת

עליוך.המוטלתאמוןחובת

ער Oפרשת

היוסערבפרשתהעובדותפוינט,צ'קלפרשתבדומה

עסקה"החברה")(להלן: AES Systemlnc .חברתכדלקמן:

באמצעותתמלילימלעיבודעצמאיותמערכותבפיתוח

החברהסיפקההיתר,ביןלאניר".מערכות IIהקרויותמחשב

(להלן:לחימהאמצעילפיתוחלרשותלאנירשירותי

בהסכמהחברה.עובדהיהמחשבימ,טכנאיסער, .)"ל"אפר"

סודיותעללשמירהסערהתחייבלחברהסערביןהעבודה

אותפקיעשתסכל,פעולהכללעשותשלאהתחייבוכן

התחייבכןכמולקוחותיה.עמהחברהשלבקשריהתפגע

לתחומורקאךצומצמהאשרהתחייבותלאי-תחרות,סער

לאניר.מערכותותיקוןשיווקהפצת,

ופתחעבודה,חודשיושמונהעשרימלאחרפוטרסער

לאניר.מערכותלרבותמחשבלמערכותשירותמתןשלעסק

באמצעותהחברה,ללקוחותבמישריןסערפנהבנוסף,

בעיתון,מודעהפרסומוכןבידושהייתהלקוחותרשימת

למערכותותיקוןאחזקהכטכנאישירותיואתהציעבה

בעיתוןהמודעהבעקבותלאניר.מערכותובכללןמחשבימ,

שירותיסעריעניקלפיול, IIרפאלחברתסערביןהסכמנכרת

אותמוהתיקוןהאחזקהשירותיבמקומבאואשרלאניר,

ל. IIלרפאקודמהחברההעניקה

בתל-המחוזיהמשפטבביתהוגשואלהאירועימרקעעל

החברהתבעההיתר,ביןאוחדו.אשרתביעותשלושאביב

בזכותפגעכלפיה,התחייבויותיואתשהפרעלסעראת

ביתהמסחריימ.סודותיהאתונטלשלהובמוניטיןהקניין

שימושעשהסערכיקבעגורן)הנשיא(סגןהמחוזיהמשפט

שלאהתחייבויותיואתוהפרהחברהשלהלקוחותברשימת

סערביןהקשרנוצרזאתהתחייבותהפרתעקבלהתחרות.

שירותיולקבללהמשיךכךבעקבותנמנעהאשרל, IIרפאלבין

חויבזהממצאלאורמהחברה.לאנירמערכותשלאחזקה

ההתקשרותהפסקתעקבנזקיהעלהחברהאתלפצותסער

ל. IIרפאעמ



וערעורערעורהוגשהמחוזיהמשפטביתשלדינופסקעל

ערעורואתקיבלברקהנשיאהעליון.המשפטלביתשכנגד

החברה,הגישהאותושכנגדהערעוראתודחהסערשל

הגבלתסוגייתשלמקיפהובחינהסקירהלאחרוזאת

העיסוק·

הבאימ:העקרונותהיתר,ביןנקבעו,הדיןבפסק

בהגבלהאיןאמעודבשלעיסוקואתלהגבילניתןלא

האינטרסמעביד;שללגיטימיימאינטרסימעללהגןכדי

בסודותיוקנייניאינטרסהואהמעבידשלהלגיטימי

ברשימהמדוברלקוחותיו;וברשימתבמוניטיןהמסחריימ,

שביןהאמוןביחסילהתחשבישובקביעתהסגורהשאינה

הלבתומובחובתראויותמסחרבהלכותלמעבידו,העובד

אינטרסימעלההגנהלמעביד;עובדשביןוההגינות

פיעלנקבעוהיקפהיחסית,אלאמוחלטתאינהלגיטימיימ

המגנהעיסוקהגבלתומידתיות;סבירותשלמידהאמות

בהיותהבטלה,בו,להתחרותשלאהמעבידאינטרסעלרק

לבחוןמקומאיןכללזהובמקרההציבור,תקנתאתנוגדת

הגבלה.אותהשלמידתיותהאוסבירותהאת

היותכיהעליוןהמשפטביתקבעהדברימ,רקעעל

מהשימושנבעהלארפא"ללביןסערביןוההתקשרות

הניבכיהוכחלאאשר(שימושהלקוחותברשימת

אלאאינהרפא"לעמההתקשרותהריאחרות)התקשרויות

התחייבות-וככזו"עירומה",לאי-תחרותהתחייבותהפרת

 • 8הציבורתקנתאתנוגדתבהיותהבטלהזו

עיון,בצריךהותיר,העליוןהמשפטביתכילצייןחשוב

המחשבימ.בתחוממדוברעתהראויה,ההגבלהמשךאת

המדעיותההתפתחויותלאורכיהעירהעליוןהמשפטבית

ההגבלהתקופותבדברלטענהמקומישוהמהירות,הרבות

מפסקהעולהנוספת,חשובהנקודההמחשבימ.בתחומ

האפשרותבדברהערתוהיאהעליון,המשפטביתשלדינו

חלקית,אומלאהמשכורתלעובדולשלמלמעבידהקיימת

מכלולעלותשפיעשיכולאפשרותההגבלה,תקופתבמהלך

המשפט.ביתישקולאותמהשיקולימ

והארותהערות

העקרונותכיעולהוסער,פוינטצ'קבפרשותמעיון

חופשהיו:האמורותההחלטותבבסיסעמדואשרהמרכזיימ

אי-השוויוןחזקתהחופשית,בתחרותהחשיבותהעיסוק,

איןעצמית.להגשמהעובדשלוזכותולמעבידועובדבין

מדוקדקתבחינהאולמחשובימ,הנמאלהעקרונותכיספק

דווקאמסוימימ,במקרימאותנו,להובילעשויהשלהמ

שלולאכיפתןהתחרותעלהגבלותשלבלגיטימיותלהכרה

אלה.הגבלות

השיפוטיותהערכאותהתייחסוהאמורות,הפרשותבשתי

המצדיקהנחיתותהמעבי,דמולאלהעובדשללנחיתותו

להניחשישהאישי,העבודהבחוזהלתניותתוקףאי-מתן

קביעה . 9החופשימרצונולהןמסכימהיהלאסבירעובדכי

מןוהןהעובדתיתמהבחינההןבעייתית,הנהזוגורפת

מיקוחבעמדתשהעודבשעהכיספקאיןהמשפטית.הבחינה

אתליממגביהסעיפימעללחתומנאלץהואולפיכךנחותה

שערכאהשעהמשקללכךליתןיששלו,העיסוקחופש

זאתעמיחדההגבלה.סבירותאתלבחוןתבואשיפוטית

ה"היי-טק"בתחומהעבודהשוקכיהיאהמפורסמותמן

"שלשוקהנוהאמורות)הפרשותשתינשואהעבודה(שוק

בושוקעובדות,לידיימהמשוועעבודהשוק-עובדימ"

העבודהמקומאתהקובעימהמהעבודהותנאיהשכררמות

לנונראיתאלובנסיבותהכבו,דכלעמהעבודה.תנאיואת

הרוב.עמדתפניעלפוינטצ'קבפרשתהמיעוטעמדתיותר

"היי-חברתשלפיתוחמנהלכיפוינטצ'קבפרשתהקביעה

המציאותמןמנותקתמעבידו,מולנחיתותבעמדתהנוטק"

בענף.הכלכלית

תחרותומניעתעיסוקהגבלתבדברהוראותועו,דזאת

גמאלאאישיימ,עבודהבהסכמירקלאלמצואניתן

לטעוןמקומשאיןודאיזהבמקרהקיבוציימס,.בהסכמימ

הקיבוצי.להסכמהצדדימביןאיזוןחוסרקיימכי

לאהדיןפסקמקריאתכייצוין . 326בעי , 1הערהלעילפוינט,ציקפרשת . 6

פיתוחזמןכיהעודבתיתלקביעתולעבדוההארציהדיןביתהגיעכיצדברור

כלל.דברךקצרהואה"היי-טק"בתחוםחדשיםמוצרים

המדובראיןכיהבהירלעבדוההארצידהיןביתכייצוין . 314- 313בעישם,.ד

סגורה.ברשימה

ברשימתהשימושעקברפא"לעםמתקשרסערהיהלוכיאפואיוצא . 8

אתלשנותכדיבכךהיהבעיתון,פרסםאותההמדועהעקבולאהלקוחות,

שימושעשהסערכימשנפסקהכבדו,כלעםלדעתנו,הדין.פסקתוצאת

עלהסדויות,חובתהפרתעללהצביעכדיבכךהיהדיהלקוחותברשימת

לחוק 1 3סעיףלהוראותלהפנותהראוימןזהבהקשרמכך.המשתמעכל

ש"חאלףמאהלגובהעדפיצוילתובעלפסוקהמאפשרמסחריות,עוולות

החוק.הוראותהפרתשלבמקרהנזק,הוכחתללא

בעי , 3הערהלעילסער,פרשת ; 312בעי , 1הערהלעילפוינט,ציקפרשת . 9

864 • 

בסיטונותוהמסחרהיצואהיבוא,בענפיהעבדוהלתקנון 19סעיףלדוגמאראו . 10

חמישית,[מהדורהקיבוצייםהסכמיםוינטרובציפסטרנק,(מיושירותים

מיוחדתחשיבותניתנהזהבסעיףגםכילצייןהראוימן .) 50ד],כרך 1989

המעבי.דשלהמסחרייםהסדוותלנושא
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העובדנחיתותבדברהקביעההמשפטית,הבחינהמןגמ

הטענהמבוטל.לאקושימעוררותממנה,הנגזרותוהמסקנות

מולנחיתותועקברקעיסוקולהגבלתהסכימהעובדכי

מטעמיהסכמביטולטענותבמסגרתמיקומההמעבי,ד

ולבטללמהרהעובדעלכיאפוא,יוצאעושקיי.אוכפייה

זמןתוךהעיסוק,הגבלתבדברהספציפיותההוראותאת

שנפסקהלאחראוהביטולעילתעללושנודעלאחרסביר

הכפייה.

שלנחיתותובדברהמוצאנקודתכינוסיףזהבהקשר

מפורשותחוזיותמהגבלותוהתעלמותהמעבידמולעובד

עמגמאחדבקנהעולהאינהעצמו,עלהעובדנטלאותן

העובדקיבלאמלפיהלעבודההארציהדיןביתשלעמדתו

זאת,הגבלהתיאכף-העיסוקהגבלתבגיןמיוחדתתמורה

עללהסכימ"כשיר"העובדהיהלו-נפשךממהשהרי

"כשיר"בוודאיהיההעיסוק,הגבלתכנגדהתמורהקבלת

אינוהעובדולושהיא,תמורהללאהעיסוקאתלהגבילגמ

תמורהקיבלאמלנומההעיסוק,להגבלתלהסכימכשיר

אינדיקציהלהוותעשויההתמורהאמנמ,לאו.אמספציפית,

ברמ,התחייבותו,אתיפרעתהעובדשללבותומלחוסר

רשאיולפיכךנחותבמצבהנוהעובדכיהמוצאנקודתעצמ

עצמו,עלנטלאותהמפורשתחוזיתמהגבלהלהשתחרר

ספציפיתתמורהיקבלשהעובדשעהגמלרועץתעמוד

זאת.התחייבותובגין

העליון,המשפטביתוהןלעבודההארציהדיןביתהן

כינכוןחופשית".שבתחרותהציבוריתלחשיבותהתייחסו

גמלפגועעשויהאחר,למקומלעבורהאפשרותהגבלת

התחרותעלשמירהכיונכוןהחופשית,התחרותבעקרון

זהעיקרוןיישומאולמורצוי,חשובעיקרוןהנוהחופשית

לתוצאהלהובילהיהצריךפוינט,צ'קשבפרשתהעובדותעל

מחברהפרומרעברפוינט,צ'קבפרשתהעובדותפיעלשונה.

גדולהלחברהעובדימ)כשישימ(המעסיקהיחסיתקטנה

ביטול .' 3עובדימ)וחמישימכחמש-מאות(המעסיקהיחסית

ותיקות,חברותבומצבליצורעלולעיסוק,הגבלותשלגורף

באמצעותזאת,תחרות,תאפשרנהלאומבוססותגדולות

לחדורתבקשנהאשרצעירותמחברותמפתחאנשי"קניית"

זהבהקשרלצייןלמותרלאבהן".ולהתחרותתחומלאותו

הואהאנושיהמשאבבותחומהנוה"היי-טק"תחומכי

החברותשללרשותןהעומדימהחשובימהמשאבימאחד

ביותרהחשובהמשאבבוודאיוהואבתחומ,הפעילות

חדשימפעילותלתחומילחדורהמעוניינותצעירותלחברות
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להתקדממצליחותאלוחברותה"סטארט-אפ").(חברות

עלאליהןהמוזרמימאדיריממשאבימבאמצעותורקאך

משקיעימאמוביןסיכוןהוןקרנותאמ(ביןמשקיעימידי

סכומימזרימיממשקיעימאותמציבוריימ).אופרטיימ

האנושיההוןעלתשמרהחברהכיוציפייההנחהמתוךעתק

לגיטימציהמתןהשקעה.אתויצדיקלרשותהיעמודאשר

מקומ,לכלעת,בכללעבורמפתח,אנשילרבותלעובדימ,

אלהבהשקעותלפגועעלולמתחרות,לחברותלרבות

החופשית.בתחרותלפגועעת,ובאותה

טינןס

הנונעבכלחדשיםמשחק""כללייצרהפוינטצ'קפרשת

בחברותועובדיםבכללעובדיםשלהעיסוקהנבלתלתחום

בפסיקתועוננוחוזקואלהמשחקכלליבפרט."היי-טק"

סער.בפרשתהעליוןהמשפטבית

מעסיקימהקיימ,המשפטיהמצבפיעלכיספקאין

מפתחעובדילרבותעודביהמ,כיבטוחימלהיותיכולימאינמ

ויעברועבודתמאתיעזבולאאחרימ,בכירימועודבימ

"היי-בחברותהמשקיעימגופימכיספקגמאיןלמתחריהמ.

זועובדהלקחתההשקעה,שיקוליבמסגרתיצטרכו,טק"

בחשבון·

ובמקרימרצויות,אינןככללהעיסוקחופשעלהגבלות

העקרונותיישוםכינראהזאת,עמיחדמועילות.אינןרבימ

הארציהדיןביתשלעיניהםלננדעמדואשרהמשפטיים

לתוצאותנםלהביאעשויהעליון,המשפטוביתלעבודה

להכיריהיההראוימןמסוימים,במצביםלפיהן,אחרות,

שלהעיסוקחופשעלומתן,משאפריהסכמיות,בהנבלות

עובדים.

אי-התחרותסעיפישלקרנמירידתעמבדבדבמקומ,מכל

סודותעלההגנהחוזקההאחרונות,וחציהשנהבמהלך

עוולותחוקבאמצעותמעבידימ,שללרבותמסחריימ,

תימצאהקרובותהשנימבמהלךכילהניחוסבירמסחריות,

העוב,ד-המעורבימהאינטרסימביןהראויההאיזוןנקודת

והציבור.המשקיעימהחדש,המעבידלשעבר,המעביד

ו. 9ד-3תשל"גכללי),(חלקהחוזיםלחוק-20דוסעיפיםוו.

נעי , 3הערהלעילסער,פרשת ; 3ו 3נעיו,הערהלעילפוינט,ציקפרשתו. 2

863-862 • 

 • 326נעישם,פוינט,ציקפרשתו. 3

 • 2הערהלעילגולדנרג,ו. 4
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