
1 
 

 הסכם להזמנת שירותי תקשורת
 514131606פרי טלקום בע"מ ח.פ. 

 
 :כללי

רשת בתחום התקשורת לרבות ועוסקת במתן פתרונות  2008נוסדה בשנת  פרי טלקום בע"מחברת 

באתר  VOIPאספקה ושירות למרכזיות  ,סלולרשירותי מתן בוטלפוניה. החברה מתמחה מחשוב 
והכל עפ"י תנאי הרישיון ממשרד  לחברות ופרטיים שירותי אינטרנטושירותי ענן , הלקוח

 "(.החברה)להלן: " התקשורת

 :הגדרות .1

 

 .514131606פרי טלקום בע"מ מס' ח.פ. ": החברה" 1.1

": אתר אינטרנט המשמש את החברה למתן שירותי תקשורת וכתובתו אתר האינטרנט" 1.2

 . WWW.X2ONE.CO.ILהינה 

, לרבות מלוא ההוראות 1982-": חוק ההתקשרות )בזק ושידורים(, התשמ"בהחוק"  1.3
 ל תיקון.הכללים, צווים, ותקנות שהוצאו ו/או שניתנו ו/או שנקבעו מכוחו, לרבות כ

": רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ולמתן שירותי בזק אשר הוענק לחברה הרישיון" 1.4
 ואשר ניתן לעיון באתר משרד התקשורת. 24.08.15ביום 

": הסכם שנערך בין המנוי לבין החברה למתן שירותי תקשורת ההתקשרות החוזית" 1.5
 כמפורט בהסכם זה.

ם זה ובמסמכי ההתקשרות הנוספים עפ"י ": התנאים הקבועים בהסכתנאי ההתקשרות" 1.6
, לרבות בטופס הגישה המסלול ו/או חבילות סל השירותים שהוזמנה ע"י המנוי

 .לשירותים

": מי שפעל להירשם ולהזמין שירותים מהחברה, בהתאם להליך רישום המנויים מנוי"  1.7
באתר החברה ו/או ע"י הזמנת שירותים באמצעות טופס הזמנת השירותים כמפורט 

 בהסכם זה, וכל עוד הלקוח משלם בעד השירותים המסופקים ע"י החברה.

, מנוי אשר נרשם באתר החברה כלקוח המשלם מראש Pre-Paid: מנוי משולם מראש"" 1.8
 .שירותי תקשורתבעבור 

": חבילות, תעריפים וסל שירותים אשר יוצעו ע"י תכנית התעריפים והמסלולים"  1.9
ואשר יזכו את המנויים המצטרפים בתעריף מיוחד  החברה מעת לעת וזאת עפ"י שק"ד

 ו/או הטבה אחרת.

 ": מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המדד" 1.10

: תוספת לסכום לתשלום הנקוב בחשבון המנוי, לפי שער העלייה של הפרשי הצמדה"" 1.11
שפורסם סמוך  המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני מועד הפקת חשבון המנוי עד המדד

לפני תשלום הסכום לתשלום הנקוב בחשבון המנוי, ואם שולם סכום זה בשיעורים לפני 
 תשלום כל שיעור ושיעור.

: חשבונית מס, שתפיק ותועבר ע"י החברה למנוי בהתאם להוראות חשבון המנוי"" 1.12
 הסכם זה.

עת לעת ע"י : תקופת החיוב טרם מועד הפקת חשבון המנוי, כפי שייקבע ממחזור חיוב""  1.13
 החברה, והכל בכפוף להוראות הרישיון וכל דין.

 

 :תנאי ההתקשרות .2

 

: ההתקשרות למתן שירותי תקשורת בין החברה מועד ההתקשרות ותוקפו של ההסכם 2.1
לבין המנוי תהיה בתוקף החל מהמועד בו נרשם המנוי במאגר המנויים באתר החברה. 

החברה הינה עפ"י בקשתו של המנוי הליך רישום המנוי במאגר רשימת המנויים באתר 
 בלבד ומהווה הסכמה של המנוי לתנאי ההתקשרות עפ"י הסכם זה.
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ם בכל שטח הכיסוי של יובהר ויודגש, כי שירותי התקשורת אשר יסופקו ע"י החברה הינ 2.2
. מנוי לא יפנה בכל דרך אפשרית למרכזי שירות המארחת בשל שירות הרשת המארחת

 לחברה בלבד.שסופק ע"י החברה, אלא 

 

 :לשינוי בתנאי ההתקשרותמראש הסכמה   2.3

 

משרד התקשרות הינו מוסמך עפ"י חוק להורות על שינוי תנאי ההתקשרות, כי אז  2.3.1
)במילים: שני( ימי עבודה מהיום בו תתקבל אצלה הוראת משרד  2תפעל החברה תוך 

התקשרות בדבר השינוי. הודעה כאמור תועבר לידי המנוי בהתאם לפרטים 
 המופיעים במאגר רשימת המנויים. 

ל עת ולפי שק"ד הבלעדי, לשנות את תנאי ההתקשרות וכן החברה תהיה רשאית, בכ 2.3.2
)במילים: שני(  2את התעריפים, תכניות, מחזורי חיוב ובלבד שתודיע ע"כ למנוי תוך 

ימי עבודה מהיום בו תתקבל אצלה הוראת משרד התקשרות בדבר השינוי. הודעה 
ים. והכל כאמור תועבר לידי המנוי בהתאם לפרטים המופיעים במאגר רשימת המנוי

 בכפוף להוראות הרישיון ולכל דין. 

  

החברה אינה מחויבת ליתן שירות ו/או תמיכה בעבור מכשיר שלא נרכש דרכה ובטרם  2.4
 רישום על המנוי לברר בכל דרך אפשרית אם המכשיר שנרכש על ידו נתמך ע"י החברה.

  

 :השירותים, אספקתם והשימוש בהם .3

 

שירותי התקשורת בהתאם ובכפוף לתנאי ההתקשרות, החברה מתחייבת לספק למנוי את  3.1
 הוראות הרישיון והוראות כל דין.

המנוי מתחייב לעשות שימוש בשירותים שהוזמנו על ידו בהתאם לתנאי ההתקשרות  3.2
ולהוראות כל דין אחר. מובהר בזאת מנוי לא יהיה רשאי לעשות שימוש בשירותים 

אחרים הן במישרין ו/או עקיפין ובין אם שהוזמנו על ידו בכדי לספק שירותי תקשורת ל
 באמצעות אחרים ו/או מי מטעמו בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 המנוי מתחייב למסור לחברה פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. 3.3

ימי עסקים על כל שינוי בפרטים שהעביר  2-המנוי מתחייב להודיע לחברה ולא יאוחר מ 3.4
ו/או בדרכי יצירת קשר ו/או בפרטי חשבון הבנק ו/או  לידי החברה, לרבות שינוי בשם

 בפרטי כרטיס האשראי.

הפסקה ו/או הגבלה של שירותי החברה יבוצעו ע"י החברה וזאת בהתאם להוראות  3.5
 הרישיון וכל דין אחר.

 

 :תעריפים ותכניות .4

 

: התשלום לחברה בעד השימוש בשירותי התקשורת שהוזמנו ע"י המנוי, תעריף החברה 4.1
 עפ"י התעריפים הנקובים במחירון החברה הרלבנטי למנוי.הינם 

מידע עדכני אודות תעריפי החברה והתכניות המוצעות למנויים ניתן לקבל ללא תמורה,  4.2
 מנציגי מוקד השירות של החברה וכן מעיון באתר האינטרנט של החברה.

להן החברה תהיה רשאית להציע מעת לעת תכניות תעריפים, אשר יזכו את המנויים  4.3
 בתעריפים מיוחדים ו/או בהטבות אחרות בקשר עם השירותים.

מנוי החברה רשאי לבקש לעבור בין תכניות תעריפים שונות בכפוף למגבלות מעבר ו/או  4.4
הצטרפות. בקשה כאמור, תיעשה באמצעות פנייה למוקש שירות החברה, המעבר בין 

המעבר לתכנית תעריפים תכניות התעריפים יכנס לתוקף ביום מתן אישור החברה בדבר 
 שונה.
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, החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שק"ד הבלעדי לבטל ו/או 2.3.2בהמשך לאמור בסע'  4.5
 לשנות תכניות תעריפים המוצעת על ידיה וזאת בכפוף להוראות הרישיון ולכל דין. 

 

  .כמפורט בתוכנית התעריפים ובאתר החברה :ותעריפיםתכניות ומסלולים  4.6

 

 :חשבון המנוי .5

 

 חשבון המנוי יכלול ויפרט את מלוא הנתונים הנדרשים לפי הוראות הרישיון וכל דין אחר. 5.1

החברה תפיק ותשלח למנוי, מעת לעת, את חשבון המנוי אשר יפרט את החיובים עבור  5.2
השירותים בגין מחזור החיוב האחרון שהסתיים ו/או תקופות חיוב קודמות, לרבות סך 

 ם, הפרשי הצמדה והוצאות גביה.כל החיובים בגין ריבית פיגורי

ככלל חשבון המנוי ו/או כל מסמך אחר ישלח למנוי באמצעות הדואר האלקטרוני  5.3
המעודכן במאגר רישום המנוי, אלא אם ביקש המנוי כי החשבון ו/או כל מסמך אחר 

 יועבר אליו באמצעות דואר ישראל.

שאית לגבות מהמנוי . החברה תהיה רלבקשת המנוי, תפיק החברה למנוי פירוט שיחות 5.4
 תשלום בעד הפקת ומשלוח פירוט השיחות.

)במילים: שלושים( ימים ממועד שליחת חשבון  30אם בתוך  -השגה על חשבון המנוי 5.5
המנוי ו/או פירוט השיחות לא ישיג המנוי בכתב על נכונות חשבון המנוי ו/או פירוט 

המנוי ו/או פירוט  השיחות, יהווה הדבר אישור והסכמה של המנוי לנכונות חשבון
השיחות. יובהר ויודגש, כי השגה על נכונות חשבון המנוי ו/או פירוט השיחות לא תהווה 
עילה לדחייה בתשלום מלוא הסכום לתשלום הנקוב בחשבון המנוי. במידה והשגתו של 

 המנוי התבררה כנכונה התחברה תפעל לזכות את המנוי בהתאם.

בחשבון המנוי התכוף, מייד לאחר שנקבעה ע"י זיכוי המגיע למנוי מהחברה יתבצע   5.6
 החברה זכאותו של המנוי לזיכוי.

 

 :פירעון חשבון המנוי .6

 

המנוי ישלם לחברה את הסכום לתשלום הנקוב בחשבון המנוי באמצעות כרטיס אשראי  6.1
 ו/או באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון, כפי שיקבע ע"י החברה, לפי שק"ד הבלעדי.

ותה לא לאשר כרטיסי אשראי שאינם תקינים לאחר בדיקה החברה שומרת על זכ 6.2
 פיננסית ו/או כרטיסים של בנקים שהחברה אינה מוכנה לעבוד עמם.

החברה תהיה רשאית, אולם לא חייבת, להסכים כי המנוי ישלם תשלומים בהתאם  6.3
להסכם התקשרות זה, כולם או חלק מסוים מהם, באמצעות המחאה. והכל עפ"י שק"ד 

 החברה. הבלעדי של

 שינוי אמצעי תשלום ע"י המנוי יהיה בכפוף להסכמה מראש של החברה. 6.4

החברה תהיה רשאית לגבות כל תשלום המגיע לה מהמנוי באמצעות צד שליש הפועל  6.5
 מטעמה ו/או עבורה.

 

 :ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גבייה .7

 

במועד לתשלום, יישא כל תשלום, או חלק של תשלום שלא ישולם ע"י המנוי לחברה  7.1
 ריבית פיגורים והפרשי הצמדה, וזאת החל מהמועד לתשלום ועד למועד התשלום בפועל.

שיעור ריבית הפיגורים יהיה בהתאם לשיעור הקבוע בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית"  7.2
 , בתוספת הפרשי הצמדה על הריבית.1961 –בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 

ו/או מי מטעמה בטרם פנייה לערכאה משפטית תחייב מנוי  החברה -הוצאות גבייה 7.3
בתשלום הוצאות גבייה וזאת בגין כל תשלום שלא ישולם ע"י המנוי לחברה במועד 

)במילים: ארבעה עשר( ימים לפחות מהמועד הנקוב  14-, ובלבד שחלפו למעלה מלתשלום
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לשלם החיוב לתשלום, אלא אם אי התשלום נובע מסירוב הבנק ו/או חברת האשראי 
שניתנה לחברה הרשאה לגבותו, שאז תחייב החברה את בתשלום הוצאת גבייה מיד עם 

 קבלת סירוב כאמור.

מסכום החוב של המנוי לחברה בצירוף מע"מ, ובכל  10%עד  -שיעור הוצאות הגבייה 7.4
 )במילים: חמישים שקלים חדשים( בצירוף מע"מ. ₪ 50-מקרה לא פחות מ

 

 :בתקלותטיפול ומתן מענה  .8

 

החברה מפעילה בעבור לקוחותיה מוקד שירות טלפוני המשמש לקבלת פניות ומתן מענה  8.1
 "(.מוקד שירותבכל הנוגע למתן שירותי החברה, )להלן: "

 

מנוי ו/או לקוח פוטנציאלי המעוניין ליצור קשר עם מוקד השירות יוכל לקבל מידע  8.2
המוצעים ע"י במסלולים השונים, וכן מתאים בדבר וזרה בדבר הרשמה לשירותי החברה 

עדכון פרטי מנוי, טיב ואיכות השירותים המוצעים, בירור ובדיקת חשבונות המנוי, 
 "(.קבלת מידעתעריפי התקשרות ליעדים שונים )להלן: "

 

ה בין השעות -שעות הפעילות ומתן מענה טלפוני לקבלת מידע הינו בימים א 8.3
מועדי ישראל, הודעה מתאימה בדבר הפעילות , למעט בערבי חג ו/או 08:00/21:00

 תפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 

החברה מפעילה מוקד תיקון תקלות המשמש לקבלת הודעות, תלונות ומתן מענה בדבר  8.4
 "(.מוקד תקלותתקלות במתן השירותים, )להלן: "

 

יום  08:00-21:00ה בין השעות -שעות פעילות מוקד התקלות זמין לקבלת פניות בימים א 8.5
 , שבת סגור.13:00ועד  08:00ו' 

 

)במילים: עשרים וארבע( שעות  24החברה תפעיל מוקד פניות טלפוני, מאויש במשך  8.6
, בכל ו/או שירותי נדידה ביממה לקבלת פניות בעניין גניבה ו/או אובדן של ציוד קצה

 .077-2285222שמס'  ימות השנה למעט יום כיפור

 

 :ו טיפול בתקלותו/א יצירת קשר מוקד שירות 8.7

 

 טלפון ו/או פקסימיליה ו/או אתר האינטרנט של החברה. 8.7.1

 .077-2285994, פקס מוקד השירות: 077-2285222טלפון מוקד השירות:  8.7.2

 .077-2285994, פקס מוקד טיפול בתקלות 077-2285222טלפון מוקד טיפול בתקלות:  8.7.3

 .support@x2one.comכתובת דוא"ל למרכז התמיכה  8.7.4

 

 פטור מאחריות, הגבלת אחריות בנזיקין: .9

 

 החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקים שנגרמו: 9.1

 

טחוניות ו/או עקב חוסר ינסיבות בתקלות הקשורות בעקב כח עליון ו/או הפרעות ו 9.1.1
 כיסוי של הרשת המארחת.

הפסקתם,  עקב אי אספקת השירותים ושירותים נלווים, השהייתם, הגבלתם או 9.1.2
הנובעות מפעולה מכוונת של החברה ככל שזו דרושה לשם ביצוע פעולות בזק או מתן 

 שירות בזק בהתאם לחוק.

 עקב מסר ו/או פרסום ו/או רישום מוטעה של החברה אשר נעשה בתום לב. 9.1.3
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אין באמור בסעיף זה על תת סעיפיו בכדי לגרוע מכל חסינות שהוענקה ו/או תוענק  9.2
 ין.לחברה עפ"י כל ד

 

 :הגנה על הפרטיות .10

 

המנוי ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לקבל מהחברה מידע הנוגע אליו, רק לאחר שיזדהה  10.1
 בפני נציגי החברה וזהותו תאומת בהתאם לנהלי זיהוי בחברה.

 

בכפוף להוראות כל דין לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, החברה לא תהיה רשאית  10.2
קבלת אישורו של המנוי מראש ובכתב, למעט לצרכי להאזין למסרי בזק של המנוי ללא 

 בקרה ואיכות ו/או לשם מניעת הונאות והטיפול בהן.

 

החברה תפעל בהתאם להוראות כל דין והרישיון ולא תעביר לידי צד ג' מידע אודות  10.3
המנוי אלא במקרים המותרים עפ"י חוק ו/או מכח הוראה ו/או צו של ערכאה שיפוטית 

 מוסמכת.

 

 :ות הציבורנציג פני .11

 

פניות ו/או תלונות של מנויים וכן בירור תלונות של מנויים והשגות יועברו לעיונו של נציג  11.1
 פניות הציבור שמינתה החברה.

 

 ישיב בכתב למגיש התלונה.האחראי לטיפול בתלונות ו/או בהשגות  11.2

 

 כל פניות אל נציג פניות הציבור בדרכים הבאות: 11.3

 .Tanya.k@x2one.comבדואר אלקטרוני  11.3.1

 .077-2285994בפקסימיליה:  11.3.2

  .7152001, לוד 1בדואר: פרי טלקום בע"מ, מחלקת תלונות הציבור, המלאכה  11.3.3

 

יובהר ויודגש, כי אין בפניה אל נציב התלונות כדי למנוע מהחברה ו/או מהמנוי להביא  11.4
 את עניינם מלכתחילה בפני ערכאה משפטית מתאימה.

 

 :התנתקות והפסקת ההתקשרות משירותי החברהביטול ע"י המנוי/  .12

 

בין בכתב ובין , מנוי רשאי למסור וכל דין בכפוף למגבלות הקבועות בתנאי ההתקשרות 12.1
הודעת ביטול התקשרות בינו ובין החברה ולהביא להפסקת השירותים )להלן: בע"פ 

 "(.הודעת הביטול"

 

 .8.7הודעת הביטול תועבר לידי החברה כמתואר בסע'  12.2

 

לאחר מסירת הודעת הביטול ולא יאוחר מהמועד בו נדרש הפסקת השירותים ע"י   12.3
 החברה ייערך חשבון סופי לסגירת חיובי של המנוי ככל שיהיו.

 :ביטול ע"י החברה/ התנתקות והפסקת ההתקשרות משירותי החברה .13

 

 במועד תשלום שהוא חב בו עבור שירות שקיבל מהחברה.המנוי לא שילם  13.1
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ם במועד תשלום שהוא חב בו עבור שירות שקיבל מהחברה וזאת בפעם המנוי לא שיל 13.2
 חודשים. 6השנייה תוך 

 .ימים מיום דרישת החברה 7של ההסכם ולא פעל לתקנה תוך  מהותיתהמנוי הפר הפרה  13.3

קיים חשש סביר למעשה הונאה באמצעות ציוד הקצה של המנוי או באמצעות מאפייניו   13.4
 של ציוד הקצה.

ושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, או המנוי הוכרז כפ 13.5
ימים ממועד הגשתה והמנוי לא  30הוגשה בקשה בהקשר זה לביהמ"ש ולא הוסרה בתוך 

העמיד ערבות מתאימה שתניח את דעתה של החברה להבטחת כיסוי החובות 
 והתשלומים שהמנוי חב בהם עפ"י הסכם ההתקשרות.

יד וחדל מלהתקיים ו/או מומש שעבוד שהוטל על נכס המנוי ו/או הוגשה היה המנוי תאג 13.6
 בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים.

 פג תוקפו, בוטל, הוגבל, הותלה הרישיון. 13.7

 בכל מקרה בו החברה חויבה לעשות כן עפ"י הרישיון ו/או כל דין אחר. 13.8
 

להוראות הרישיון, בכפוף  -ניתוק השירותים של החברה בשל פעולת תחזוקה ו/או הפרעה .14
 החברה רשאית לפעול לניתוק ו/או הגבלה זמנית של השירותים.

 

 :העברת הודעות ופרסומת .15

 

תהיה רשאית לשלוח למנוי, הודעות ודברי פרסומת באמצעות דואר,  החברה 15.1

, ובלבד שבעת הרישום למתן השירותים של SMSפקסימיליה, דוא"ל והודעות מסרונים 
 מנות לסרב לקבל הודעות פרסום כאמור.החברה, ניתנה למנוי ההזד

שק"ד להורות לחברה על סירובו בהמשך קבלת דברי  המנוי יהיה רשאי, בכל עת ולפי 15.2
 פרסומת. 

  

 :הודעה על ניצול חבילת הגלישה .16

 

מנפח חבילת הגלישה שנרכשה על ידו, תודיע  75%עת אותר ע"י החברה כי המנוי ניצל  16.1
הודעה כאמור תועבר בשנית למנוי עת המנוי  החברה למנוי באמצעות העברת מסרון.

 מנפח חבילת הגלישה. 95%ניצל 

יובהר בזאת, כי אי משלוח ו/או אי קבלת ההודעה בפועל, מכל סיבה שהיא, לא תקים  16.2
עילת תביעה כנגד החברה, ובכל מקרה המנוי יהיה אחראי הבלעדי לתשלום עבור מלוא 

 השימוש בהתאם לתעריפי הגלישה החלים עליו.

   

 :המחאת זכויות וחיובים .17

 
בכפוף לכל הוראה עפ"י דין ותנאי הרישיון, החברה תהיה רשאית בכל עת ולפי שק"ד  17.1

לצד ג' את זכויותיה ו/או חובותיה שעפ"י תנאי ההתקשרות, כולם או  הבלעדי להמחות
חלקם, מבלי שיהיה עליה לקבל את הסכמת המנוי להמחאה כאמור, ובלבד שזכויותיו של 
המנוי לפי תנאי ההתקשרות לא יפגעו. המנוי לא יהיה רשאי להמחות לצד ג' את זכויותיו ו/או 

  חובותיו שבתנאי ההתקשרות. 
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 : יכלל .18

 

כותרות הסעיפים בהסכם התקשרות זה ניתנו לשם נוחות הקריאה ואין להשתמש בהן  18.1
 לצרכי פרשנות.

מתנאי ההתקשרות אינו ניתן לאכיפה אם ייקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת, כי תנאי  18.2
כלל, ההוראה תחול רק לגבי אותו תנאי או חלקו. ואין בהחלטה כאמור כדי לפגוע 

יתר התנאים המהווים את תנאי ההתקשרות, אלא אם כן בתוקפם המחייב של כל 
 מתחייבת משמעות אחרת.

במקרה של סתירה, מפורשת או משתמעת, בין הוראות הרישיון ו/או הוראות כל דין,  18.3
כפי שאלה יהיו מעת לעת, לבין תנאי ההתקשרות, יגברו הוראות הרישיון ו/או הוראות 

 הדין לרבות החוק על תנאי ההתקשרות.

אמור בתנאי ההתקשרות כדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה עפ"י הרישיון ו/או אין ב 18.4
 כל דין לרבות החוק.

על תת סעיפיהם הינם תנאים מהותיים  2,3,4,6,12,13התנאים המפורטים בסעיפים:  18.5
 להסכם התקשרות זה.

הימנעות החברה מביצוע פעולה כלשהי, לרבות אכיפת זכויותיה שלפי תנאי ההתקשרות  18.6
בדבר הסדר תשלום חוב, לא יחשבו ויתור של החברה על  ו מתן ארכה למנויו/א

זכויותיה. החברה תהיה רשאית לנקוט במועד מאוחר יותר שתבחר בכל פעולה ו/או 
 הליך למימוש זכויותיה.

על תנאי ההתקשרות שבין החברה למנוי יחולו חוקי מדינת ישראל ותנאי ההתקשרות  18.7
וט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נתנוה לבתי המשפט יפורשו על פיהם, סמכות השיפ

 במחוז המרכז בלבד.

 

 

 


