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 שאלה ראשונה

לחוק +  405כד לחוק + ס' 34+ ס'  "החוק"()להלן:  1977 -)הדמיוני(  לחוק העונשין, התשל"ז 7070: ס' נורמה אוסרת

 לחוק.   19-20( לחוק + סעיפים 1א)90( לחוק + ס' 2א)90+ ס'  383ס' 

קפטן הוק התייצב בכזב בפני הקב"ט התורן כטכנאי חברת  -התנהגות: "המתחזה"  נק': 20 –קפטן הוק )מבצע עיקרי( 

החשמל שבא לתקן את הקצר החשמלי שאירע, תוך שהוא לבוש בגדים של טכנאי חברת חשמל כדי שדבריו יישמעו 

חורית קפטן הוק פתח במפתח את דלת הכניסה הא -לחוק 405הפניה לסעיף  -אמינים. התנהגות מתקיימת! "מתפרץ"

, פריצה הינה לרבות פתיחה במפתח והתפרצות הינה פריצה וכניסה למקום. 405לפי ס'  -למוזיאון ונכנס למוזיאון

קפטן הוק, לאחר שנתקף בזעם, בעט בכל מה שנקרה בדרכו וגרם לנזקים )לתוצאה( כפי שיפורט  -מתקיימת!  "מזיק"

 לכן נדרש כי שלושתן תתקיימנה. ההתנהגויות מתקיימות!התנהגות מתקיימת! מדובר בהתנהגויות מצטברות ו -בהמשך

ממניות חברת  99.85%נתון כי  -קפטן הוק התחזה לטכנאי חברת החשמל -כד לחוק34הפניה לס'  -נסיבות: "עובד ציבור"

ן ( יכולים לענות לנתו11) -( ו8ס' קטנים ) -החשמל מוחזקות בידי הממשלה אך פעילותה אינה ממומנת מתקציב המדינה

עובד של מפעל שהממשלה משתתפת בהנהלתם או עובד של חברה מעורבת או מועסק בשירותיה )ניתן לטעון גם  -זה

לרבות בנין או מקום שיש אותה שעה לציבור  -כד לחוק34הפניה לס'  -לכאן ולכאן(. נסיבה מתקיימת! "מקום ציבורי"

( 22:00מחד, אם נלך לפי גישה דווקנית, אותה שעה ) -זכות או רשות של גישה אליהם בלא תנאי או בתנאי של תשלום

לא הייתה זכות גישה לציבור למוזיאון אך אם לא נדבק בגישה הדווקנית, הרי שביום יום המוזיאון פעיל וישנה זכות 

לציבור להיכנס למוזיאון ואין זה משנה, לפי הסעיף, אם הכניסה תותר בתשלום או שלא בתשלום. נניח כי חלה הגישה 

 -לרבות דומם היכול לשמש נושא לבעלות -כד לחוק34הפניה לס'  -רחיבה יותר ונמשיך לנתח. נסיבה מתקיימת! "נכס"המ

תמונת המונה ליזה הינה דומם ונמצאת בהחזקתו של מוזיאון הלובר בצרפת ובהחלט יכולה לשמש נושא לבעלות. נסיבה 

 ט מהוות רכוש המוזיאון או יוצריהן. נסיבה מתקיימת!התמונות להן גרם קפטן הוק נזקים בהחל -מתקיימת! "רכוש"

קפטן הוק בעט בכל מה שנקרה בדרכו, לרבות בתמונות, וגרם לקרעים נרחבים בחלקן ובכך גרם להן  -תוצאה: "נזק"

 לנזקים. תוצאה מתממשת!

ונות, האם אלמלא התחזה קפטן הוק לטכנאי חברת החשמל, התפרץ ובעט בזעם בתמ -קש"ס עובדתי: מבחן האלמלא

 היו נגרמים לתמונות נזקים? לא! קש"ס עובדתי מתקיים!

צפיות טכנית: האם היה על קפטן הוק לצפות כי אם יתחזה לטכנאי חברת החשמל, יתפרץ  -קש"ס משפטי: מבחן הצפיות

 למוזיאון ויבעט בזעם בתמונות, יגרום להן לנזקים? כן! צפיות טכנית מתקיימת!

ה על האדם הסביר לצפות כי אם יתחזה לעובד חברת החשמל, יתפרץ למוזיאון ויבעט צפיות נורמטיבית: האם הי

 בתמונות, יגרום להן לנזקים? כן! צפיות נורמטיבית מתקיימת!

גניבה היא נטילה ונשיאה של דבר הניתן להיגנב ללא הסכמת הבעלים...  -לחוק 383הפניה לסעיף  -מטרה: "בכוונה לגנוב"

נראה כי מטרתו של קפטן הוק אכן הייתה ליטול ולשאת את תמונת המונה ליזה )כמובן שללא  -תוך כוונה לשלילת קבע

הסכמת הבעלים( ולשלול אותה שלילת קבע )למכרה ולהרוויח כסף(. זאת הייתה בעצם מטרת העבירה כולה. ולכן, מקום 

 שהמטרה ברורה איננו נזקקים לדון בסוגיית החלת הלכת הצפיות בעבירות מטרה.
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 שור הכרתי: מי

תכנן זאת מראש, לבש בגדים שישוו לדבריו אמינות.  מודע  -קפטן הוק מודע לכך שהוא מתחזה -מודעות לטיב ההתנהגות

השיג מראש את המפתח מלילי כדי שיוכל לפתוח את דלת המוזיאון ולהיכנס אליו. מודע  -לכך שהוא מתפרץ למוזיאון

בהתקף זעם אך אין זה מהווה פטור מאחריות פלילית וחזקה על אדם אמנם נתקף  -לכך שהוא בועט ומזיק לתמונות

 שמודע למעשיו בפרט אם הם אקטיביים. 

חברת החשמל הינה חברה גדולה המספקת חשמל לכל  -מודע לכך שהוא מתחזה לעובד ציבור -מודעות לקיום הנסיבות

את כלל עצימת העיניים. מודע לכך שהמוזיאון המדינה וענייניה פעמים רבות נדונים בתקשורת ובכל אופן, ניתן להחיל 

לציבור יש זכות גישה למוזיאון בתשלום ומדובר במוזיאון פעיל שנערכות בו תערוכות, כגון התערוכה  -הוא מקום ציבורי

דומם אשר יכול לשמש נושא לבעלות ובהחזקתו  -בה עסקינן. מודע לכך שתמונת המונה ליזה עונה להגדרה של "נכס"

התמונות המוצגות בתערוכה הינן רכוש יוצריהן או רכוש  -ון הלובר. מודע לכך שהתמונות מהוות רכוששל מוזיא

 המוזיאון שרכש אותן ועולות סכום כסף רב.

 קפטן הוק מודע לכך שאם יבעט בתמונות תוך התקף זעם יכול ויגרום לנזק לתמונות. -מודעות לאפשרות קרות התוצאה

יש להוכיח פזיזות ומכיוון שהמחוקק לא הגביל אותנו, די בהוכחת קלות  -(1א)90הפניה לסעיף  -מישור חפצי: "במזיד"

היה שווה נפש לגבי גרימת הנזקים לתמונות ועל כן, מקום שהוכחה  -נראה כי קפטן הוק היה אדיש ביחס לתוצאה  -דעת

ל האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את קפטן הוק כמבצע אדישות, הרי שמקל וחומר מתקיימת קלות דעת. לאור כ

 עיקרי של העבירה בה עסקינן. 

 לא נוטל חלק בביצוע היסוד העובדתי שבעבירה ולכן יש לבדוק שידול. נק': 10 –סמי )משדל( 

ניתוח  ר' -האם הוא זה שנטע את הרעיון ויצר את המחש"פ אצל קפטן הוק? ראשית, חובה שתתקיים העבירה העיקרית

שנים(. נראה כי סמי  8ביצוע עיקרי לעיל וכן, אין מדובר בעבירה מסוג חטא )עסקינן בעבירה שלצידה עונש מאסר של 

"תמיד ידעתי שסמי חושב על הכל... רעיון גאוני!.." לא נראה כי קפטן  -הוא זה שנטע את הרעיון במוחו של קפטן הוק

 הוק חשב על כך לפני כן.

סמי אמר סיפר לקפטן הוק על התערוכה ותמונת המונה ליזה ואמר לו כי  -דול: )א( רכיב ההתנהגותהיסוד העובדתי בשי

"מי ייתן לך להתקרב אליה..." מחד, ניתן לומר כי שידל לעבירה  -תמונה כזאת יכולה לסדר אותו בחיים ואף הפטיר ואמר

ידל לעבירה ספציפית ומתוחכמת כפי שביצע ספציפית של התפרצות למוזיאון וגניבת התמונה ומאידך, לא נראה כי ש

בענייננו "האחר" )קפטן הוק( הינו אוטונומי  -קפטן הוק. נניח כי שידל לעבירה ספציפית ונמשיך בניתוח. )ב( "האחר"

היש קש"ס בין ביצוע העבירה לשידול? ניתן לומר  -העבירה בוצעה. )ד( קש"ס -ויש לו יכולת בחירה. )ג( רכיב תוצאתי

ת לפי הנתון כי קפטן הוק חשב כי הרעיון הוא גאוני לאחר שדבריו של סמי הדהדו באוזניו ובעקבות כך החל שכן וזא

 לתכנן את הוצאת הרעיון אל הפועל. 

ניתן לטעון לכאן ולכאן  -היסוד הנפשי בשידול: מישור הכרתי: האם סמי היה מודע לכך שהוא משדל לעבירה ספציפית?

 .)יש להראות שמתקיים דיון(
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סמי בהחלט מודע לכך, מכיר את קפטן הוק,  -האם סמי היה מודע לכך שקפטן הוק הינו אוטונומי ובעל יכולת בחירה?

 נפגשים  מדי ערב.

שותק ביחס ליס"נ, המסקנה היא שנדרשת מחש"פ מסוג פזיזות, ודי בקלות דעת.  30לכאורה, לאור העובדה שסעיף 

סקין נ' מ"י[  נקבע, שלמרות שהדבר אינו מצוין מפורשות בחוק, היס"נ א 8469/99למרות זאת, בפרשת אסקין ]ע"פ 

הנדרש הוא כוונה, קרי לכאורה לא די באמירה בעלמא אלא יש להוכיח שהמשדל התכוון לכך שהאמירה תביא לביצוע 

אז אנו עונים עבירה. לגבי סמי ניתן לטעון כי פעל בקלות דעת או אף באדישות ביחס לתוצאות האמירה שלו לקפטן הוק ו

לדרישת החוק )הוכחת קלות דעת(. אך אם נלך לפי הלכת אסקין, לא נראה כי נוכל לומר כי סמי התכוון שדבריו יובילו 

ניתן לטעון  -האם ראה זאת כאפשרות קרובה לוודאי? -את קפטן הוק לבצע את העבירה. ניתן להחיל את הלכת הצפיות

 לשני הצדדים )יש להראות שמתקיים דיון(.

לאור הניתוח שלעיל ובהנחה כי סמי שידל לעבירה ספציפית והיה מודע לכך, וכי הלכת אסקין מתקיימת )לאור הלכת 

 הצפיות( או שביהמ"ש מחיל את גישת החוק  אזי יהיה ניתן להרשיעו בשידול לעבירה בה עסקינן.

ור העובדה שהן עצמן לא ביצעו את היסוד לא נק': 28סה"כ  –נק'  14כל אחד  –לילי ווונדי )מבצעות בצוותא/מסייעות( 

 העובדתי שבעבירה, נעבור לבחינת הנגזרות הרלוונטיות:  

האם לילי ווונדי תכננו את העבירה? לא  -האם לילי ווונדי הם חלק מ"המעגל הפנימי"? מבחינת המבחן האובייקטיבי

ביקה מדבקות על כל מפתח ותפקידו. נראה שלילי תכננה את העבירה אלא יותר עשתה כבקשתה על אף שהגדילה והד

בעניינה של וונדי, גם היא לא תכננה את העבירה למרות שהציעה לספק לקפטן הוק מדי טכנאי חברת החשמל. שלטו 

בעבירה? לא ניתן לומר שלילי ווונדי שלטו בעבירה. האם יכלו להטיל וטו? לא נראה כי אף אחת מהן יכולה היתה להטיל 

סיפקה את התרשים, המפתח וכו'.  -רית לביצוע העבירה? נראה כי לילי תרמה תרומה גדולה יותרוטו. תרמו תרומה עיק

אמנם וונדי הורידה את המפסק וסיפקה את הבגדים אך קפטן הוק יכול היה להשיג מדים ולהיכנס, לחבל בחוטי החשמל 

קפטן  -י עונה יותר על שאלה זו בחיובבחוץ ולהיכנס כטכנאי. אדוני העבירה/הרוח החיה/בעלי ההגמוניה? נראה כי ליל

הוק הבטיח לעדכנה מהשטח, "הגדילה ראש" והדביקה מדבקות על המפתחות לעומת וונדי שהורידה את המפסק 

נראה כי לילי ראתה עצמה  -האם ראו עצמן כחלק מהעבירה/כשותפות לה? -וסיפקה את הבגדים. המבחן הסובייקטיבי

את יצר הנקמה, הובטח לה שתעודכן מהשטח. לעומת וונדי שלא נראה כי ראתה  היה בה -כחלק מהעבירה ושותפה לה

 עשתה כבקשת בן דודה האהוב וכדרך אגב הציעה בגדים מתאימים. -עצמה כחלק מהעבירה/שותפה לה

 מבחינת היס"נ הנדרש לצורך ביצוע בצוותא:

בכל הנוגע ללילי ולוונדי, נראה כי הרכיב ההכרתי מתקיים.  -הנדרש בעבירה הנדונה א. נדרוש שלכל שותף יהיה היס"נ

 יש להן מודעות לטיב ההתנהגות, לקיום הנסיבות ולאפשרות קרות התוצאה )קפטן הוק סיפר לשתיהן על כל התכנית(. 

של נזק לרכוש ולכן  מקל וחומר ניתן לטעון שלילי ווונדי שתיהן היו גם כן אדישות לאפשרות קרות תוצאה  -היחס החפצי

 מתקיימת קלות דעת. 
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מטרתה של לילי הייתה אכן גניבת תמונת המונה ליזה כחלק ממסע הנקמה שלה במעסיקיה לשעבר בעניינה  -המטרה

של וונדי לא נראה כי מטרה זו מתקיימת, לוונדי לא הייתה מטרה ברורה לגנוב את התמונה. יש לדון בסוגיית החלת 

 ות בעבירות מטרה. הלכת הצפי

לילי ווונדי, גם אם לא  -לילי ווונדי מודעות כמובן לכך שפועלות ביחד עם אחר/ים -ב. מודעות לכך שפועלים בצוותא

 מודעות האחת לשנייה, מודעות לכך שלפחות פועלות עם קפטן הוק.

מתקיים )ראה  -ן סיוע לניסיון(נבחן גם את נגזרת הסיוע בהקשר של העבירה הנ"ל: נדרש שתבוצע העבירה העיקרית )אי

מתקיים, עסקינן בעבירה מסוג פשע  -ג לחוק אינו חל34ניתוח לעיל( + אין המדובר בעבירה מסוג חטא והסייג שבסעיף 

 שנות מאסר(. 8)

לחוק, מבחינת היסוד העובדתי, סיוע הוא כל התנהגות שיש בה פוטנציאל לתרום לעשיית העבירה ע"י המבצע  31עפ"י ס' 

לילי סיפקה לקפטן הוק את מפתחות המוזיאון, את התרשים המוביל לחדר בו מוחזקות  -קרי. בענייננו יש סיוע פיזיהעי

 22:00הורידה את המפסק של המוזיאון בשעה  -התמונות והקוד לכספת ושעת הסגירה. וונדי גם היא סייעה פיזית

ן הסיוע לביצוע העבירה, קרי אין חובה שהפעולה וסיפקה לקפטן הוק מדי טכנאי חברת החשמל. אין צורך בקש"ס בי

המסייעת תהא אפקטיבית בפועל ודי שהיה בה פוטנציאל לסייע כדי להרשיע. ובכל מקרה, לילי ווונדי  סייעו כאמור ולא 

 רק פוטנציאלית. 

יצוע )בעניינן של לילי מתקיים, לפני הב -עפ"י הסעיף, עיתוי הסיוע צריך להיות לפני או בזמן ביצוע העבירה -עיתוי הסיוע

 ווונדי וניתן אף לומר שבעניינה של וונדי אף בזמן הביצוע( 

מודעות ליסוד העובדתי המבוצע ע"י המבצע העיקרי, מודעות לכך שהנסיבות  -ההיבט ההכרתי:  -היס"נ של המסייע

לילי ווונדי היו מודעות  -מתקיימות או יתקיימו, מודעות לאפשרות קרות התוצאה )כאשר נדרשת תוצאה, כבענייננו(

 לתכניתו של קפטן הוק, קפטן הוק סיפר לשתיהן אודות התכנית הנרקמת במוחו. 

 נראה כי לילי ווונדי מודעות גם לכך, ראה לעיל. -מודעות ליס"נ המתקיים אצל המבצע

דעו מה טיב מעשיהן מתקיימים שכן לילי ווונדי י -מודעות לטיב הפיזי של המעשה המסייע + מודעות לתרומה המסייעת 

 וכי מעשיהן תורמים להוצאת תכניתו של קפטן הוק אל הפועל.

הואיל  -אין צורך ביחס חפצי לביצוע העבירה, אם זאת, נדרש יחס חפצי לעצם הסיוע 39ההיבט החפצי: לאחר תיקון 

ם מטרתן של לילי לחוק נוקט במילה "כדי" והואיל ומדובר בעבירה התנהגותית, הרי שמדובר במטרה. הא 31וסעיף 

ווונדי היא לסייע לקפטן הוק? חיובי בעליל! לילי רצתה לסייע מתוך נקמה ווונדי רצתה לסייע מכיוון שהייתה זקוקה 

נואשות לכסף שהבטיח לה קפטן הוק.  לאור האמור לעיל, נראה כי ניתן להרשיע את לילי בדרך של ביצוע בצוותא )נראה 

 פחות סביר( ואת וונדי בדרך של סיוע.  סביר הרבה יותר( או בסיוע )נראה

)ניתן היה לנתחו ביחד עם לילי ווונדי וניתן היה לנתחו בנפרד(. קפטן הוק הגיע לביתה של טינקרבל   נק' : 2 –טינקרבל 

לאחר ביצוע העבירה. טינקרבל התירה לו לשהות בביתה "עד יעבור זעם". בכך, סייעה טינקרבל לקפטן הוק לאחר מעשה 

 לחוק אך לא ניתן להרשיעה בעבירה בה עסקינן על נגזרותיה. 260עבירה לפי סעיף  וביצעה



 לימור עציוניד"ר  -דיני עונשין

 

 :שאלה שנייה

 לחוק. 20-19( + סעיפים "החוק")להלן:  1977 -)הדמיוני( לחוק העונשין, התשל"ז 8080: ס' נורמה אוסרת

התנהגות  -פיטר גידל את הזרעים שרכש מ"סוחר הזרעים" וחלקם אף נבטו -:  התנהגות: "המגדל" נק' 20 –פיטר 

התנהגות אינה מתקיימת. מדובר בהתנהגויות  -פיטר לא סחר בזרעים, לא מכר אותם תמורת כסף -מתקיימת!  "וסוחר"

 רשיע בעבירה.מצטברות ולא חלופיות ולכן, אפילו אם רק אחת מהן אינה מתקיימת, לא ניתן לה

קנאביס הוא סם מסוכן לפי הנתון בשאלה.  לאור האמור, ומכיוון ההתנהגות "סוחר" אינה  -נסיבות: "סם מסוכן"

 מתקיימת יש לדון במבחני הניסיון:

לחוק. בהתאם למבחן, הניסיון מתחיל בהתנהגות העושה,  25. מבחן תחילת הביצוע: מבחן זה קיבל ביטוי בסעיף 1

רת המעשים הרצופים, שבהם היה אמור להשלים את ביצוע העבירה הטיפוסית, אילו הצליח או הספיק. הנמנית על שרש

תחילת הביצוע מותנית בנסיבותיו של כל אירוע עברייני בנפרד. יישום: המבחן מתקיים, פיטר ביצע את כל שרשרת 

י קנאביס, יצר עמו קשר, רכש כמות בירר ממי ניתן לרכוש זרע -הפעולות עד אשר התעשת והחליט לעקור את השתילים

נאה של זרעים וציוד להפקת הסם, יצר קשר עם מומחים בוטניים, הכשיר את הקרקע, שתל וגידל עד אשר הבחין בשכנו 

 והתעשת. המבחן מתקיים!

. מבחן הקרבה להשלמה: בהתאם למבחן זה גם שלבים ראשונים של ביצוע יכולים להיות בגדר ניסיון, ובלבד שהם 2

רובים קירבה מספקת להשלמת המעשה הפלילי. יישום: לאור הדיון לעיל, גם מבחן זה מתקיים. למרות שניתן לדון ק

בעובדה כי המומחים הבוטניים יידעו את פיטר כי השתילים יהיו מוכנים לסחר רק כעבור חצי שנה מרגע שתילתם ועבר 

 ק להשלמה )סחר(. רק חודש ימים דהיינו, מבחינת זמן, פיטר לא היה קרוב מספי

. מבחן החד משמעות )הסרט האילם(: בהתאם למבחן זה, גם כשביצוע העבירה רק בתחילתו, ניתן להרשיע בניסיון 3

כשנעשה מעשה גלוי, ממנו עולה חד משמעית כוונת המנסה להשלים את מעשה העבירה. השאלה בה יש להתמקד הינה 

ו של פיטר מעידים בבירור על הכוונה לביצוע העבירה כולה, לפי הדיון האם המעשה מלמד על כוונה לביצוע. יישום: מעשי

 לעיל. 

 -. מבחן המעשה האחרון: הגם שאינו התקבל בפסיקה הישראלית, מובא כאן כדי להמחיש כי גם במבחן זה עמד פיטר4

 נותר לו רק לסחור בקנאביס. 

הגורם לאי  -ליח או בלתי צליח ואם בלתי צליחטיב ההתנהגות: שאלת טיב ההתנהגות עניינה בשאלה האם הניסיון צ

פיטר לא היה מודע לכך שמדובר בזרעי פשתן אך  -לחוק 26הפניה לס'  -הצליחות. הניסיון במקרה דנן הינו בלתי צליח

לפי הסעיף, גם במצב דברים שהמנסה לא היה מודע לו או טעה לגביו ניתן יהיה להעניש על ניסיון ולכן, בלתי צליח אך 

 . עניש

יסוד נפשי: היס"נ הנדרש להרשעה בניסיון לעבור עבירה הינו מטרה להשלים את ההתנהגות )אין מדובר בעבירה 

אין ספק שפיטר היה  -תוצאתית ולכן לא נדרשת מטרה להשיג את התוצאה(. יישום: הרכיב ההכרתי: מודעות להתנהגות

ודאי שהיה מודע לכך  -תו מלכתחילה. מודעות לנסיבותמזו הייתה תכני -שהוא מגדל ויסחר בקנאביס -מודע להתנהגותו



 לימור עציוניד"ר  -דיני עונשין

 

מדובר בסם מסוכן )עובדה שנכנס לפאניקה כשהבחין בשכן החשדן וכאמור, אין נפקות לטעות במצב דברים(. לפיטר 

 הייתה ללא ספק מטרה להשלים את ההתנהגות, זאת הייתה מטרתו מלכתחילה!

פיטר התחרט  -( "חפץ נפשו"1לחוק? יש לבחון לפי שלושה מבחנים:  28האם יוענק לפיטר פטור עקב חרטה לפי סעיף 

לפי הלכת נחושתן, חרטה אינה  -( "חרטה"2אף אחד לא כפה עליו, התעשת והחל לעקור את השתילים.  -מחפץ נפשו

וכו'( ולכן לפי מבחן זה ניתן לקבל את חרטתו של חייבת להיות מוסרית ויכולה להיות מכל סיבה )כלכלית, חברתית 

לא נראה כי חל  -מהפך נפשי בנפשו של המנסה -פיטר. מנגד, לפי הלכת מצארווה, על החרטה להיות חרטה מוסרית בלבד

( "חדל מהשלמת 3בפיטר מהפך נפשי וחרטתו נבעה מהפחד מפני שכנו החשדן ועל כן, לפי מבחן זה חרטתו לא תתקבל. 

פיטר חדל מהשלמת העבירה ואף עקר את השתילים שחלקם כבר הספיק  -"תרומה ממשית למניעת העבירה"/העבירה"

לאור האמור לעיל, נראה כי ניתן יהיה להרשיע את פיטר  לנבוט ולכן נראה כי גם תרם תרומה ממשית למניעת העבירה.

 טור עקב חרטה ככל שתוחל הלכת נחושתן.בניסיון לעבור את העבירה בה עסקינן, אולם בהחלט ייתכן כי יוענק לה פ

  

 


