
6/24/2021 ראיינתי נשים בזנות, מטפלים ועובדי חקלאות. פועלי הבניין במצב הכי קשה" - סוף שבוע - הארץ"

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9933356?lts=1624542824794 1/11

"ראיינתי נשים בזנות, מטפלים ועובדי
חקלאות. פועלי הבניין במצב הכי

קשה"
עובדי חקלאות שישנים בתוך קרטונים בשדה, ופועלים שנכלאים במקום
העבודה. המשפטנית פרופ' הילה שמיר מסבירה מה חלקה של המדינה

בהתעללות במהגרי העבודה
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ספרי קצת על מה שאת עושה.

.trafflab אני מרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועומדת בראש קבוצת מחקר שנקראת

מטרת קבוצת המחקר הזאת (במימון מועצת המחקר האירופית ERC — א"ש), היא לנסות להבין את

הכשלים במאבק הבינלאומי בסחר בבני אדם — מאבק שבהיבטים מסוימים הצליח מאוד, אך מבחינות

רבות אחרות כשל ועדיין נכשל. אנחנו החלטנו לשנות גישה ולנטוש את הרעיון הבסיסי שעומד בבסיס

המאבק בסחר בבני אדם.

LightInTheBox.com

QS18 חכמים
Blootooth שעונים

1.54 inch גודל…

iMosi I5 I5 חכמים
Blootooth שעונים

1.3 inch גודל…

QS18 سمارت ووتش
inch بلوتوث 1.54

…IP 67 حجم الشاشة

והוא?

התפיסה המסורתית היא שסחר בבני אדם מתרחש כאשר אנשים רעים מנצלים קורבנות תמימים, ולכן

צריך להפעיל בעיקר את כלי המשפט הפלילי כמניעה, ולהגביל ולצמצם הגירה, ולעטוף את כל זה באיזו

יומרה של שמירה על זכויות אדם. הגישה הזאת, מעבר להיותה פשטנית, אינה אפקטיבית, משום

שהעזרה מגיעה רק למספר זעום ביותר של קורבנות, ויתרה מזאת — היא מייצרת אשליה שהנושא הזה

נמצא בטיפול, ושהקהילה הבינלאומית פועלת נגד צורות חמורות של ניצול.

ומהי האלטרנטיבה?

אני חושבת שנוכל להבין את התופעה הזאת טוב יותר אם נסתכל עליה כעל סוגיה בעלת מאפיינים

כלכליים, שעוסקת בניצול לרעה של פערי הכוחות בשוק העבודה, ושל כוחות המיקוח החלשים של

העובדים מול המעסיקים. הפערים הללו הם לא טבעיים, והם לא נוצרו מאליהם — הם נובעים משורה

צילום: הדס פרוש

איילת שני
עקובפורסם ב-13:19

יש אנשים שדואגים לגרש את העובדת הפיליפינית כדי שלא יצטרכו לשלם לה

"כליאה, מכות ומשטרת עריקים" - מה עובר על הפועלים הטורקים בישראל?
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ארוכה של אמצעי מדיניות משפטיים וכלכליים שנוגעים להסדרת תנאי הכניסה של מהגרי העבודה

לישראל, ושל תנאי העבודה שלהם כאן, בדיני ההגירה והעבודה. זה מה שמייצר את פערי הכוחות

ומאפשר את הניצול.

בואי נידרש רגע לעניין הניצול עצמו. נתחיל בקיצון, בקורבנות בנפש. כ–30 עובדי בניין נפצעו

או צנחו אל מותם מתחילת השנה. בלתי נתפס וגם לא מקרי.

ואלו רק ההרוגים. יש גם את הפציעות, שעליהן לא מדברים כלל. אני יכולה לספר לך, כמי שראיינה גם

נשים בזנות וגם עובדי חקלאות, סיעוד ובניין — הרגשתי שעובדי הבניין היו במצב הכי קשה. נראה לי

שהם היו ממש בפוסט־טראומה. הם ממש בכו כשהם דיברו איתי על העבודה. הפחד שלהם היה כל כך

מוחשי. ממשי. האנשים האלה הולכים כל יום לעבודה בידיעה שאולי הם לא יחזרו הביתה.

שני פועלים תאילנדים נהרגו במבצע שומר החומות. שמונה נוספים נפצעו. גם זה לא מקרי.

הם עבדו והתגוררו באוהד, יישוב בעוטף עזה — ולמרות זאת לא סיפקו להם מיגון הולם.

נורא. כבר שנים קו לעובד מתריע על כך שהעובדים בחקלאות בעוטף נדרשים להמשיך לעבוד כאשר יש

אזעקות, ולא מסופק להם שום מיגון. אי־אפשר לומר שלא היו סימני אזהרה.

בנייה, חקלאות או סיעוד — באיזה ענף, להערכתך, מתרחש הניצול החמור ביותר?

בחקלאות יש את השילוב של שכר נמוך יחסית ותנאי עבודה קשים מנשוא. ישנו פסק דין שבו השופט

מתאר בזעזוע את הלנת העובדים בשדה, בערימת קרטונים ומשטחי עץ מכוסים בניילון. בחקלאות גם

קיימת תופעה של מקרי מוות פתאומי בקרב העובדים, מוות בשינה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה עומד

מאחוריו. יכול להיות שזו חשיפה לחומרים כימיים, יכול להיות שזה משום שהעובדים נוטלים סמים

ממריצים כדי להתמודד עם שעות העבודה הארוכות כל כך. גם בענף הבנייה עדיין נראה עובדים שגרים

באתר הבנייה או בקונטיינרים, ללא תנאים סניטריים בסיסיים. או עובדים שכלואים במחנות עובדים

מרוחקים ומאובטחים שאסור להם לצאת מהם. בפסק דין אחר, שעסק בעובדי בניין, כתב השופט שהוא

מתקשה לתאר את המראות. הוא פירט: "לכלוך, זוהמה, ערימות זבל, מיטות שבורות, חלונות שבורים,

שירותים דוחים ומזוהמים, אלתורי חשמל ועוד", וקבע שלמרות שלא מדובר בהלנה בשדה, הוא לא שולל

את האפשרות שלו היתה ניתנת בידיהם הבחירה, הם היו מעדיפים להתגורר בקרטונים על פני המגורים

בתנאים הבלתי־אנושיים במבנה. תראי, גם לעובדות הסיעוד לא קל, כן? הן נאלצות להתמודד עם תנאים

קשים של טיפול סיעודי אינטנסיבי, אחד על אחד, לעתים היעדר שינה, לעתים הטרדות מיניות,

התעמרות של המשפחות. לצערי קשה לקבוע מי הכי מנוצל.

אבל ברור שהתחרות קשה. ושכאן ועכשיו, בישראל, מועסקים אנשים בתנאי עבדות לכל דבר.

זה אפילו לא מה שמכונה עבדות מודרנית. זו העבדות הישנה. עבדות קלאסית.
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המקרים הקרובים ביותר לעבדות קלאסית בעיניי הם המקרים של עובדי בניין בחברות הביצוע, עובדים

שמובאים לכאן ומועסקים על ידי חברה ממדינות המוצא שלהם. בקליניקה לזכויות העובדים, המשתפת

איתנו פעולה, מטופלים מקרים של עובדי חברת יילמזלר הטורקית. העובדים הללו טענו שהם ננעלים

בלילה במחנה העבודה, בתואנה שהם שומרים על הציוד (ילמזלר הגיבה בעבר להאשמות בכליאת

עובדיה כשמסרה כי "הטענות שקריות. הן כבר נבדקו בעבר ונמצאו חסרות יסוד. אנו שומרים על זכויות

העובדים" — א"ש). מי מאיתנו היה מוכן שינעלו אותו בלילה במקום העבודה שלו? לטענת העובדים, אם

אחד מהם בורח, רודפות אותו חוליות של לוכדי עריקים.

אולי תסבירי את המונח "עבדות מודרנית".

עד לפני כ–20 שנה ההגדרה המשפטית המקובלת לסחר בבני אדם היתה העברת גבולות בכפייה של

נשים וילדות לצורך ניצולן בזנות. כיום ההגדרה לסחר בבני אדם או עבדות מודרנית מתייחסת לניצול

חריף בשוק העבודה, שכולל מאפיינים של שלילת חירות. כלומר העבירה הזאת כבר לא מתמקדת רק

בנשים ובנערות, לא דורשת בהכרח מעבר גבול, מתייחסת לניצול בסקטורים אחרים, שאינם מין, וכוללת

כפייה שאינה כפייה אלימה בלבד, אלא גם סוגים אחרים של כפייה. חוקרים ובעצם גם מדינות

משתמשים במונח עבדות מודרנית כמונח סל — זה כולל גם עבודות כפייה, גם עבודות בצל חוב, וגם

העברה של אנשים ממקום למקום. ככלל מדובר על עבודה בתנאים של שלילת חירות. העניין הוא

ששלילת חירות יכולה להתבטא באופנים רבים.

במאמרים רבים ראיתי שזה מתואר ממש באופן מטאפורי. את האזיקים והשלשלאות הפיזיים

החליפו אזיקים ושלשלאות שקופים. פסיכולוגיים.

אכן. תחשבי שמרבית מהגרות העבודה בסיעוד בישראל מגיעות לכאן עם חוב גדול, שיכול להיות אפילו

20 אלף דולר. זה הסכום שהן משלמות במדינת המוצא שלהן כדי לקבל ויזה לישראל. השנה או השנתיים

הראשונות לשהותן כאן מוקדשות אך ורק להחזרת החוב הזה. האם מישהו כבל אותן באזיקים? לא, אבל

חירותן נשללת בגלל החוב. העיסוק בסחר בבני אדם ובעבדות מודרנית מביא אותנו לשאול, מהי בעצם

חירות ושלילת חירות בשוק העבודה. שאלה לא פשוטה.
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כי כיום כבר אין צורך באקדח לרקה. מספיק לנעול את הדרכון במגירה.

זה העניין המתעתע. אנחנו בתחום המשפט מחפשים את האזיקים, מחפשים את האקדח המוצמד

לרקה — אבל בעבדות מודרנית זה לא המצב. האפשרות להחזיק באדם אחר כקניין אינה חוקית יותר,

אבל אנחנו רואים הרבה מנגנונים אחרים שמאפשרים ניצול ושלילת חופש, והשאלה הזאת הופכת

לסוגיה פרשנית. עדיין יש לנו דוגמאות רבות, לצערי, לכליאה פיזית, אבל פעמים רבות שלילת החירות

מגיעה ממקומות אחרים, ועל חלקם, כפי שאנחנו מגלים בקבוצת המחקר שלנו, אחראית המדינה, כמו,

למשל, הסדרי הכבילה — שאינם מאפשרים לעובד לעזוב את המעסיק שלו.

יהיה קל יותר להבין את הטענה שלך לגבי האופן שבו המדינה מייצרת את הפערים אם תביאי

דוגמה.

אני יכולה לספר על מקרה שעקבתי אחריו של עובדת בסיעוד, מהגרת עבודה מהודו. היא הגיעה

לישראל לאחר ששילמה כ–7,000 דולר בהודו — כדי לגייס את הסכום הזה היא ומשפחתה נכנסו

לחובות כבדים. הבטיחו לה שבישראל תרוויח כ–600 דולר בחודש, וכן תקבל דמי כיס ותשלום בעד

חופשות. היא הוצבה בביתה של קשישה סיעודית, שהיתה מרותקת לכיסא גלגלים. בנה של האישה

הסביר לה שמצופה ממנה, בנוסף לעבודה הצמודה עם אמו, לנקות את ביתו, ללא תשלום נוסף.

העבודה היתה קשה מאוד. הקשישה נהגה להתעורר בלילה, לעתים עשר פעמים בלילה. לפרקים

תקפה והיכתה את העובדת. היא לא שלטה בסוגריה, אולם המשפחה סירבה להסתייע בחיתולים.

העובדת קיבלה תשלום של 2,800 שקל בלבד בחודש, ועוד 100 שקל בשבוע כדמי כיס, וגם השכר הזה

הולן ולא שולם לה במלואו. היא התגוררה עם הקשישה בחדרה — לא הוקצה לה חדר משלה. נאסר

עליה לאכול את האוכל שהיה בבית והותר לה לאכול רק לחם ויוגורט. בנוסף לטיפול בקשישה, היא

צילום: אליהו הרשקוביץ עובדים תאילנדים בשדות מדרום לאופקים
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נדרשה, כאמור, לנקות את ביתו של הבן. הבן גם הטריד אותה מינית. העיר על המראה החיצוני שלה,

הזמין אותה לשתות איתו ובכמה מקרים גם התחכך בה.

מי אמור להיות הכתובת של עובדת כזו? הלשכה שהציבה אותה שם? הלשכות הללו נגועות

בניגוד עניינים מובנה, כי הן משרתות גם את העובדות וגם את המעסיקים. בראיון שקיימתי

בעבר סיפרה לי החוקרת שנציגים מטעם הלשכה מגיעים לבית המשפחה ומסבירים למעסיק

איך לנצל את העובדת ולנכות משכרה.

כן. במקרה הזה העובדת התלוננה בפני עובדת סוציאלית מהלשכה שהגיעה לביקור. העובדת

הסוציאלית פנתה אל הבן, אבל הוא לא שינה את התנהגותו. להפך. הוא איים על העובדת שאם תתלונן

שוב יביא לגירושה. אחרי כמה שבועות ביקרה בבית עובדת סוציאלית אחרת, שאמרה לה שהיא רשאית

לעזוב, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום, למרות שהחובה הזאת כלל לא חלה עליה. בנה של

הקשישה פנה לבית המשפט וביקש להוציא צו מניעה שיאסור על העובדת להתפטר. הצו ניתן במעמד

צד אחד ובוטל רק אחרי התערבות של קו לעובד.

סיפור מחריד, שאני חושדת שאינו יוצא דופן. הוא ממחיש תרבות של ניצול ומעסיק מזעזע —

אבל עדיין לא ברור איזה תפקיד שיחקה המדינה בתסריט הזה.

לכל מקרה של סחר בבני אדם דרוש מעסיק שינצל את פגיעותו של העובד, אבל המקרה הזה ממחיש

שלולא החוקים שמגבילים את האפשרות שלה לעבור למעסיק אחר, היא היתה יכולה לעזוב את הבית

הזה ולמצוא מעסיק הוגן כבר בשלבי הניצול המוקדמים. זה האלמנט המתעתע בעבדות המודרנית. מי

שניצל אותה היה בנה של הקשישה, אבל מה שהשאיר אותה שם הם מאפיינים של משטר ההגירה

בישראל, שמאפשר את השליטה העמוקה הזאת, את התלות — החוב הכבד שתחתיו היא עובדת, פרק

הזמן שמגביל את שהותה וגורם לה לחשוש מאובדן ימי עבודה, המגורים בבית המעסיק, שמבודדים

אותה מהסביבה ומאפשרים למעסיק שליטה עצומה בה ובזמנה. אסור לעובדת לגור במקום שאינו בית

המעסיק, גם אם המשפחה לא רוצה בכך, זה פשוט אסור. המאפיינים המבניים הללו יצרו את השליטה

הכמעט מוחלטת של המעסיק, ומנגד, את הפגיעות המוחלטת שלה.

למי בעצם יש אינטרס שלא יהיה ניצול? המעסיקים מרוויחים, המדינה מרוויחה, מדינת המוצא

מרוויחה, חברות התיווך מרוויחות. המפסידים היחידים הם העובדים.

יש פה באמת בנאליה של הניצול. כבר התרגלנו לכך שבונים לנו בניינים, קוטפים את הפירות והירקות

בשדות שלנו, מטפלים בקרובי המשפחה המבוגרים והסיעודיים שלנו. החברה הישראלית התרגלה לסוג

הזה של הניצול, אבל בה בעת, יש אנשים שנאבקים כדי שזה לא יקרה. ארגונים אזרחיים ובראשם קו

לעובד עושים עבודה מדהימה.

אולי תעשי רגע סדר, איך מגיעים לכאן עובדים?
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מהגרי עבודה מגיעים לישראל בכמה דרכים. הרווחת ביותר היא דרך חברת תיווך במדינת המוצא.

העובדים פונים אליה והיא מסייעת להם בתהליך הביורוקרטי, מעניקה להם הכשרה בסיסית, מקשרת

אותם לגורמים רלוונטיים. העובדים עוברים דרך הקונסוליה, מקבלים ויזה ומגיעים לישראל.

דמי התיווך משולמים לאותה סוכנות שאליה פנו או שאיתרה אותם, במדינת המוצא.

כן. שם זה קורה. אגב, הרבה פעמים, כשהם מגיעים לשלב שבו הם עוברים ראיון בקונסוליה הישראלית

העובדים יישאלו אם הם שילמו כסף, אבל יענו בשלילה. לא רוצים להסתבך. זו דרך אחת שקיימת בכל

הענפים, על אף ההבדלים ביניהם במודל ההעסקה. דרך אחרת, שייחודית לענף הבניין, היא חברת

הביצוע. חברה זרה שמביאה את עובדיה, ללא גורמי תיווך, לעבוד בישראל. חברת ילמזלר הטורקית

שדיברנו עליה, למשל, מגייסת את עובדיה בטורקיה, והם מגיעים לישראל ועובדים תחתיה. היא משלמת

את שכרם. יש גם חברות סיניות שמביאות את עובדיהן – על כל העובדים האלה אמורות לחול כל

ההגנות שניתנות לעובדים בישראל.

ואני בטוחה שמקפידים על כך.

אנחנו למדים שזה לא באמת קורה. דרך שלישית היא כמובן עובדים פלסטינים. גם במקרה שלהם היו

הסדרי כבילה ותשלום דמי תיווך משמעותיים, גם כאן היו עתירות של קו לעובד לבג"ץ, וממש לאחרונה

המדינה שינתה את שיטת ההיתרים. יש גם מעין שיטה רביעית, שמתקיימת רק בענף החקלאות, של

הבאת עובדים שכביכול מגיעים לכאן כדי לעבור השתלמות. הם לכאורה באים לכאן כדי להיות סטודנטים.

יש להם יום לימודים אחד וביתר הימים הם עובדים בשדות. הם משלמים שכר לימוד, שזה התחליף לדמי

התיווך, ולא מוגנים בשום הגנות החלות על עובדים, כי הם, כביכול, סטודנטים. יש אנשים שהגיעו לכאן

במסגרת "ההשתלמויות" הללו והם שוהים כעת במקלטים לקורבנות סחר.

מי גוזר את הקופון? האוניברסיטאות והמכללות שמביאות אותם?

גם המכללות וגם החקלאים, שמקבלים כוח עבודה מאוד זול.

הם לא מקבלים שכר?

לא, משלמים להם מין דמי כיס. פחות משכר מינימום.

מנין הם מגיעים?

מכל העולם. אפריקה. אסיה. אפילו באוניברסיטת תל אביב היתה תוכנית תואר שני כזו, שאני שמחה

לומר שנסגרה משלל סיבות, וביניהן כי הסטודנטים התלוננו על ניצול.

סיגל רוזן מהמוקד לפליטים ומהגרים אומרת ש"תנאי העבודה העובדים הזרים בישראל הם

מצע נוח לתנאי עבדות". תוכלי להסביר את הציטוט הזה?

mailto:?subject=%22%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA,%20%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA.%20%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%A7%D7%A9%D7%94%22&body=https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9933356


6/24/2021 ראיינתי נשים בזנות, מטפלים ועובדי חקלאות. פועלי הבניין במצב הכי קשה" - סוף שבוע - הארץ"

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.9933356?lts=1624542824794 8/11

סיגל, שהיא אחת הדמויות המשמעותיות והנערצות במאבק, אומרת אמת פשוטה. אנחנו מביאים לכאן

כוח עבודה, אנחנו מגבילים את הניידות שלו בשוק, כך שהוא לא יוכל לעזוב מעסיק נצלן, אנחנו מגבילים

את הוויזה שלו על מנת להבטיח שהוא לא ישתקע פה, שזה נהוג, אגב, במדינות רבות, אבל כאן אנחנו

גם אוסרים עליהם להקים משפחה. אנחנו איפשרנו עד לאחרונה את ההגעה שלהם לכאן בהתבסס על

חובות אדירים שהם נוטלים על עצמם. אני מקווה שזה, לפחות, ישתנה בעקבות החתימה המבורכת של

ישראל על הסכמים בילטרליים עם מדינות המוצא, שאמורים להסדיר את עניין דמי התיווך.

בדוח של קבוצת המחקר שלכם אתם מציעים צעדים שעשויים לשפר את המצב. אני חוששת

שמרביתם אינם רלוונטיים לאנשים שאינם בקיאים באספקטים השונים של המדיניות. אולי

תיתני דוגמה להמלצה גורפת, ברורה.

חשוב לנו מניעת סחר בבני אדם? בואו נייצר גוף אכיפה שיודע לעשות את זה. גוף אכיפה חכם, שמשלב

גם כוחות של המשטרה וגם כוחות של משרד העבודה וגם כוחות של רשות האוכלוסין. בעולם יש מגמה

של אכיפה אסטרטגית, של אכיפת זכויות עובדים חכמה שמבינה את הכיסים שבהם מתקיימות ההפרות

הכבדות ביותר של זכויות העובדים, בישראל אנחנו לא רואים שום דבר כזה. כמעט שאין אכיפה. יש

שוטרת אחת בלבד, אחת! שאחראית על זיהוי קורבנות סחר בבני אדם.

מאז ומתמיד אנשים היו מוכנים לשלם מחירים כבדים כדי לנסות להבטיח לעצמם עתיד. יכול

להיות שעל הסקאלה הזאת, להגיע לישראל ולעבוד בסיעוד — זו לא בחירה קיצונית במיוחד.

את התנועה הזאת, את החתירה לחיים טובים יותר, אי־אפשר לעצור.

יותר מזה, אסור לעצור. אני לא רוצה לבטל אותם ואת הבחירה שלהם, להפך. אבל אני חושבת

שהאחריות שלנו כחברה זה לוודא שכשהאנשים האלה מגיעים לכאן ועושים את העבודות עבורנו,

נתגמל אותם בצורה שאנחנו חושבים שהיא הוגנת.

הגירת עבודה היא תופעה גלובלית. אפילו מדינה נדמית כישות חסרת כוח ושיניים אל מול

הכוח העצום הזה, אל מול הניצול המונע מאי־שוויון כל כך עמוק ומדכא.

ברור שישראל הקטנה לא יכולה להשפיע על אי־השוויון הגלובלי, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו,

כמדינה, איך אנחנו רוצים להתייחס לאנשים שעובדים אצלנו. זו שאלה מוסרית מהמעלה הראשונה.

סחר בבני אדם זה רק נקודה, גם אם רבת משמעות, בתוך מערך עצום של אי־שוויון, חוסר צדק וניצול

של משאבי טבע ומשאבי אנוש. אנחנו לא מדברות על אותן שרשראות ייצור ארוכות ומטרידות, על הגירת

העבודה כתופעה שהיא באמת גדולה ולא ברור מאיפה אפשר בכלל להתחיל להתמודד איתה, אלא על

מה שקורה כאן, לידנו, עם האנשים שעובדים איתנו ועבורנו, שמטפסים על הפיגומים המסוכנים בבית

שנבנה לידנו, שמטפלים בקשיש הסיעודי במשפחה שלנו — לגביהם יש לנו אחריות מוגברת. ויש מה

לעשות. אנחנו מציעים שורה קונקרטית של צעדים, שהמדינה אפילו התחילה לנקוט בכמה מהם, זאת

אומרת שיש לנו מאבק שיכול לשאת פירות.
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באמת? את אופטימית?

לא.
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רכשו מנוי

בלוגים

צרו קשר

באתר פרסמו

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ
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