
מבנה  : בתצלום
הטחנות זמן מה לאחר  

1922-הקמתו ב



טחינת התבואה לקמח הייתה התעשייה הממוכנת הראשונה בארץ  טחינת גרגירי תבואה לקמח הייתה כנראה התעשייה הממוכנת הראשונה בארץ 
שכן כבר בתקופה הרומית החלו להופיע לאורך הנהרות בארץ  . ישראל

כמה מטחנות אלה עדיין  . טחנות קמח ממונעות בכוח זרימת המים
מיתחם שבע טחנות  : בתצלום. פעלו בימי המנדט הבריטי בארץ

(.גלויה צבעונית שהודפסה במצרים. )20-בירקון בתחילת המאה ה



פעלו טחנות קמת  , כמו צפון הנגב או גב ההר, במקומות רחוקים ממים זורמים
אשר ריסק  "( ממל)"שסובבו גלגל אבן כבד , ממונעות על ידי סוסים או חמורים

בדואיות בנגב : בתצלום"(. ים)"גרעינים שהונחו באגן אבן גדול , והפך לקמח
, לתצרוכת ביתית( גרגרי חיטה מבושלת ומיובשת–ריפות )טוחנות בורגול 

(. ספריית הקונגרס בוושינגטון, אוסף מאטסון: תצלום. )20-בתחילת המאה ה



היו גם נסיונות לייצר קמח על ידי ניצול 19-במחצית השנייה של המאה ה
באותם ימים גם הפעילו הטמפלרים מנועי קיטור ולאחר מכן  . אנרגיית הרוח

שאיפשרו לטחון קמח גם במקומות שאין בהם מים , מנועי דיזל ונפט
נראית  , 19-של המאה ה70-וה60-שנעשה בין שנות ה, בתצלום. זורמים

ליד משכנות שאננים  , 1858-מונטפיורי בטחנת הרוח שנבנתה ביוזמת משה 
.כדי לספק עבודה וקמח מוזל לתושבים, בירושלים

(.תרומת איגוד האינטרנט הישראלי, פיקיוויקי שיתוף, פיליפס. ה: תצלום)



ריבוי הטחנות הקטנות ופיזורן הרב ברחבי הארץ היקשו על מגדלי  

בעיקבות זאת יזם הברון  . התבואה היהודיים לשווק את תוצרתם

הטחנות  "את הקמתן של , "הנדיב הידוע", אדמונד רוטשילד

את כל , במרוכז, שהיו מסוגלות לטחון לקמח, בחיפה" הגדולות

. התבואה שגדלה בארץ

של המאה הקודמת היה הברון רוטשילד יושב  20-בתחילת שנות ה

א וטבעי שחברה זאת נטלה על עצמה את  "הראש של חברת יק

.המשימה

שנועד להיות מהגדולים בארץ , תיכנון המיבנה של המפעל החדש

הוא כבר . שזה אך עלה מהונגריה, נמסר למהנדס ארפד גוט, כולה

בעל ניסיון רב בהקמת מיבנים  , ומהנדס ותיק44היה אז בן 

היה לו  . מיבני ציבור ועוד, גשרים, ממגורות, תעשייתיים גדולים

משרד מצליח בבודפשט והוא עלה ארצה רק מכיוון שנתקל  

.באנטישמיות בוטה והחליט שהונגריה אינה ביתו

הקמת הטחנות הגדולות הייתה העבודה המשמעותית הראשונה של 

הוא התמסר למשימה בכל מאודו והתוצאה הייתה  . ארפד גוט בארץ

.  ברוח התקופה, מיבנה בטון ענק בסיגנון אקלקטי מקומי: מרשימה

הוא הקפיד על כך שבכל קומה יישאו הרצפה והתקרה  : יתר על כן

את עצמן ללא עמודי תמיכה ובכך איפשר גמישות במיקום המכונות  

.והציוד באולמות העבודה

:  תצלום. )הברון בנימין אדמונד רוטשילד
(.ויקיפדיה שיתוף, אברהם מלבסקי

גוטהמהנדס ארפד 



חומהשלאבןשיניבדמותגוטידיעלעוצבהגגמעקה

,בולטותקשתותגוטנתןהעליונההקומהלחלונות.עתיקה

קישרכן.באלכסוןמונחותלבניםשלקישוטפסשמעליהן

לשאר.כההתבליטברצועתהזאתהחלונותשורתאת

בחזיתקבעגםהוא.מלבנימיבנהנתןהואהחלונות

ענקבאותיות"הגדולותהטחנות"שםאתהצפוניתהבניין

GRAND)בצרפתית MOULINS DE PALESTINE)ובאנגלית

(PALESTINE FLOUR MILLS).הבנייןשלהמערביבצידו

בעבריתיותרקטנותמעטבאותיותהשםהתנוסס

المطاحن)ובערבית(י"א-פלשתינהשלהגדולותהטחנות)

.(فلسطينفيالكبرى החלונות המקומרים של הקומה  
.  במבט מבפנים, העליונה

שיני החומה  : בתצלום
שמתחתיו  , המקשטות את הגג

.שורת החלונות המקומרים



אלף  120בהקמת הטחנה הושקעו 

,  ש ובבנייתה עסקו כשמונים פועלים"לי

נמשכה , אך בגלל גודל המשימה

שנה נוספת . עבודתם כמעט שנה

נדרשה להתקנת מכונות הטחינה  

.  ומנועי הדיזל שהפעילו אותן ישירות

"  המילה האחרונה"המכונות הללו היו 

שכבר במאה    , בטכנולוגיית הטחינה

השאירה מאחור את אבני  19-ה

הריחיים המגושמות והפכה את 

התבואה לקמח על ידי העברת  

הגרעינים במירווח זעיר בין גלילי  

1923רק ביולי , מכל מקום. מתכת

, החלה הפקת הקמח הסדירה במפעל

.איש60בו עבדו אז 

מבנה הטחנות הגדולות לקראת  : בתצלום
(.צבי פייגין: תצלום. )1922-סיום בנייתו ב



מיבנה הטחנות מייד עם  
זמן  . 1922-סיום בנייתו ב

קצר לאחר צילום  
נוסף לשם  , תמונה זאת

,  המפעל בצרפתית
המתנוסס בחזית  

:  שמו באנגלית, המיבנה
PALESTINE FLOUR MILLS.

למטה מימין נראה רציף  
הפריקה מהרכבת של  

משלוחי התבואה  
.המיועדים לטחינה



נוכח הנפח הגדול  . תשומת לב מרובה הוקדשה מלכתחילה למיקום הטחנה

-אם מחקלאי הארץ ואם מיבוא –של התבואה שהייתה צריכה להגיע אליה 

משום  . היה ברור שעליהן להימצא בקירבת נמל נוח ובקירבת מסילת הברזל

-כך נקבע מיקום הטחנות ליד נמל חיפה ובקירבת תחנת הרכבת חיפה

. שממנה יצאה שלוחה של מסילה הישר לתוך חצר המפעל, מזרח

המראה את  , של המאה הקודמת40-תצלום משנות ה
.קירבתה של הטחנה למערכת מסילות הברזל הארצית



על המסילה שהוליכה  , בתחתית התצלום נראים שני קרונות רכבת
,  כן נראים בתצלום. אל הטחנות ממערכת המסילות הארצית

.שקי תבואה שנפרקו מהקרונות, בפינה הימנית התחתונה
(.גלויה מצולמת בהוצאת האחים אליהו)



,איכותיקמחלהפיקהמטחנותהחלו1923ביולי

בארץרקלאהציבורשלאוהדותלתגובותשזכה

אזהיהגםאומנם.השכנותבארצותגםאלא,ישראל

אתלהחריםקיצונייםערביםלאומניםשלניסיון

,ערביותבחנויותמכירתואתולמנוע"היהודיהקמח"

שלמתוחכמתתגובהבזכותנכשלזהמאמץאך

בעיתוןשפורסמההידיעהשמגלהכפי,הקמחמשווקי

:(משמאל)2.9.23-ב"היוםדואר"

אתר עיתונות יהודית  : המקור)

מיסודם של הספרייה   ,www.JPRESS.org.ilהיסטורית

(.אביב-הלאומית ואוניברסיטת תל

http://www.jpress.org.il/


קדישנותןלקיומןהראשוןבעשורהגדולותבטחנותיוםהיוםחיישלמדוקדקתיאור

,דבריוואלה.1931-בלאורשיצא,"ויישובהתולדותיה,חיפה"בספרוסילמןיהודה

:ימיםאותםבסיגנוןהכתובים

המובאים  , למטה מוטלים שקי החיטה למאות ולאלפים. קומות קומות בנוי הבית"

מן הכפרים הרבים מקרוב ומרחוק וגם מעבר הירדן  , ממושבות הגליל התחתון

מסופגים מוץ בשער , ואיכרים יהודים ופלחים ערבים מאובקים מן הדרך. מזרחה

לשפוך את תבואתם אל תוך  , יושבים על שקיהם ומחכים לתורם, ראשם וזקנם

.שובע לא תדענה, הבולעות חיש את כל המובא אליהן, האפרכסות הגדולות

כאן מגנטים המושכים אליהם כל סיג של  , כאן אפרכסות לברור החיטה מזן אל זן"

כאן , כאן הנפות הגדולות מנפות את החיטה, ברזל שפעמים משתבש לתוך החיטה

כעשרים מדורות. הסולת, הקמח, מקום טחינת הסובין, מקום רחיצת הגרעינים

עוברת החיטה למן השפכה אל תוך האפרכסת הראשונה ועד צאתה בדמות קמח 

המכונות  . כל העבודה הרבה הזאת נמשכת רק כעשרה רגעים. סולת זכה ודקה

עושות במלאכה בלי הרף ותיבות הניפוי והקיבול רצופות זו , כרגלי פילים שטוחים

בנפותן את מעט, כסבתאות שלנו לפנים, מתנדנדות אנה ואנה, לזו בשורות רבות

... הקמח בנפה

ששים טון קמח מוציאות  . הבית ומכשירי הטחינה עושים רושם רב בגודלם ובכבדם"

כאן אם נזכור את טחנת הרוח הקטנה שהייתה מפרכסת. הטחנות מעת לעת

ונשא עינינו היום אל הטחנות הגדולות  ... לפני עשרות שנים מועטות, במערב העיר

וידענו  -הערוכות ומתוקנות בכל אמצעי התכניקה של זמננו , האלה אשר במזרח העיר

".את כל המהלך הרב שעברה חיפה בדרך התפתחותה

".  הטחנות הגדולות"גמלים חולפים על פני 
. של המאה שעברה20-תצלום משנות ה



המושבהנקראתשמהעל)אדלאידהברונית,רוטשילדהברוןשלאשתו

היישובלמעןבפעילותומאודמעורבתהייתה,(בנימינהשלידעדהגבעת

עםכימסופר.הגדולותבטחנותרבענייןוגילתה–ישראלבארץהיהודי

שקיתלמזכרתונטלהבמקוםלביקורהגיעה,1923-ב,הפעלתןתחילת

.נטחןאךשזהקמח

אלהתלוותהכאשר,1925-בבטחנותהברוניתביקרההשנייהבפעם

עללשמורהברוניתביקשה,הביקורבמהלך.ארצההאחרוןבמסעובעלה

בקשתה.המחסןאתלבנותעמדושבוהשטחבאמצעשהתנשאהדקל

אלא.הגגמעלבלטהשצמרתו,הדקלסביבניבנהוהמחסןנענתה

המחסןפוצץ,הברוניתשלהביקורלאחרשנים23,העצמאותשבמלחמת

.נכרתוהדקל

.רוטשילד( עדה)הברונית אדלאיד 



הדקל שביקשה הברונית אדלאיד רוטשילד  
מעל למחסן האופף  , )משמאל(מתנשא , לשמר

20-מסוף שנות ה, גם בתצלום זה. את גזעו
נראית רכבת משא  , של המאה שעברה

כל  . הפורקת מטען תבואה בחצר הטחנות
ראשי  , PRהקרונות נושאים את הסימון 

שמה הרשמי  , Palestine Railwayתיבות של 
.של הרכבת בימי המנדט

(גלויה מצולמת בהוצאת האחים אליהו)



בתפוצותגםאלא,בארץרקלארבהלהצלחהזכוהמפעלמתוצרתהמצות

,ובמצריםבסוריההגדולותמהקהילותהחל-השואהלפנישלהיהודיהעם

.הבריתלארצותואפילואפריקהדרום,אפריקהצפון,וסלוניקילקושטאעבור

בעלון.למצותחרושתבית:נוסףמפעלהטחנותבמיתחםנפתח1924-ב

:השארביןנאמרעתבאותההטחנותהנהלתשהפיצה,הללולמצותפרסומת

.ועבודההכנסהשלחדשמקורנוצר.הארץבתעשיתחשובענףנוסףהאחרוןבזמן"

גמרה,ישראלבארץוהראשייםהראשוניםהמפעליםאחד,הגדולותהטחנותחברת

הסדריםי"עפנבנהחרשתבית.ומשוכללגדוללמצותחרשתביתבניןעכשיוזה

לארץהראשיתהרבנותמצדמוחלטתכשרותלווהובטחהחדישיםהכיהטכניים

אשרהמטרה.הקדשבארץהחרדים(.ג.ב-קהילות)מקהלותיתרומצדישראל

מצותבגולההיושבהעםלכללהספיקהיאהזההחרשתביתאתהחברהבנתהלשמה

כל.בציוןהיושבהעםשלוהחרותהשחרורסמלכעיןתהיינהאשרישראלמארץ

מסייע,הארץלהתפתחותבפועלהואעוזרכיידעאלהמצותבאכלו,יהודי

מחטתאלהמצותכי,להערךאיןאשרמצוהומקיםולתעשיתהלחקלאותה

ודיןישראלבארץעבריחרשת-בבית,נאפועבריותובידים,הןהעבריותהמושבות

...כלבעיניערכןאתולהעלותהמצותאתלחבבאלהתכונות

ומכלל"ובחוי"באהציוניתההסתדרותמוסדותשמכלכאןלהזכירלנונעים"

ברכהמכתבינתקבלו,י"אשלהראשיתמהרבנותובראשםהחרדיםמקהלות

חשוביםהכיהמפעליםאחדבוהכירואלהכל.החדשלמפעלנאמנהוהערכה

...הארץבהתפתחות

ציוןבברכת"

ישראל-ארץשלהגדולותהטחנותחברת"

".חיפה"

פינה בפס הייצור של בית החרושת  
זולטן  : תצלום. )1947-למצות ב

(ארכיון המדינה, קלוגר



העירשבמזרח,הערביותוחליסהסאליבואדילשכונותגםקרובהיההואאולם,כלכליתמבחינהמעולההיההברזלומסילתהנמלבקירבתהטחנותמיקום

שלדיווח,להלן.רבותערביותלהתקפותמטרההמפעלהיה,ט"תרפמאורעותכגון,המנדטבתקופתלערביםיהודיםביןמתחשלבימים,וכך.התחתית

.עליולהגןהמנדטוריתהמשטרהאתלשכנעהנהלתוומאמציהמפעלבסביבותאלימיםואירועיםהתקפותשלשבועעל,10.9.1929-מה"דבר"העיתון

.(אביב-תלואוניברסיטתהלאומיתהספרייהשלמיסודם,www.JPRESS.org.ilהיסטוריתיהודיתעיתונותאתר:המקור)

http://www.jpress.org.il/


כולל  , התדרדר המצב הבטחוני בארץ( 1936-9)ו "במאורעות תרצ
שהבריטים החישו ארצה כוחות צבא וצי  , עד כדי כך, בחיפה

חיילי  : בתמונה. כדי להשתלט על המהומות שגרמו הערבים, גדולים
מסייעים למשטרה הבריטית  ( לבושים בלבן)מארינס בריטיים 

. 1938-להפסיק התפרעויות של ערבים בעיר התחתית בחיפה ב
(. ספריית הקונגרס בוושינגטון, אוסף מאטסון: תצלום)



הטחנות  

הגדולות

שרטוט סכמתי של 

קווי המגן היהודיים
במלחמת העצמאות

במלחמת העצמאות היו הטחנות הגדולות  

מחוץ לאיזור המוגן על ידי קו עמדות  

למרות זאת הן המשיכו  . בחיפה" הגנה"ה

תחת שמירה מקומית שאורגנה על  , לפעול

,  הייתה זו שמירה יעילה. ידי המפעל עצמו

שהצליחה לא פעם למנוע פגיעה במיבנה  

(. להלן. )אף כי לא תמיד-



"  המשקיף"ידיעה זאת פורסמה בעיתון 
ארבעה ימים לאחר  . 1948באפריל 18-ב

נכבשה חיפה כולה בידי כוחות  , מכן

.והאיום על הטחנות הוסר" הגנה"ה

(.א"מיסודם של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת ת ,www.JPRESS.org.ilאתר עיתונות יהודית היסטורית: המקור)

http://www.jpress.org.il/


הראשונותבשניםהגדולההעלייה

תוךהכפילה,ישראלמדינתשללקיומה

ואת–בארץהאוכלוסיהאתשניםשלוש

.התושביםלהזנתשנדרשההקמחכמות

1952-בהממשלהביקשהזאתבעיקבות

אתלהכפילהגדולותהטחנותמחברת

החליטהבכךלעמודמנתעל.תפוקתן

המפעלאתלהרחיבא"פיקהנהלת

גםהפועלת,תבואהממגורתלוולהוסיף

מנועיהוחלפוגםימיםבאותם.כיום

חשמלייםבמנועיםהמפעלשלהדיזל

מערכתוהותקנהיותרויעיליםשקטים

.לחלוטיןאוטומטיתהפעלה

כי,אזדיווחבחיפה"הצופה"העיתוןכתב

שלבונשלםהולך"הגדולותבטחנות

...והמודרניזציההמיכוןבמסגרתנוסף

שתכולתה,גדולהממגורהבניין-והוא

...קמחטוןאלףלקליטתבתחילהתגיע

–ביותרהמודרניתבצורהומבוצעתממוכנתמעתהתהיהפעילותהוכלבמלואההמפעלשלהאוטומטיתהמערכתאתתשלים...זוממגורה
".התיכוןהמזרחבכלטכניתמבחינהוהחדישבממדיוביותרכהגדולהראשוןמעמדואתלמפעלשיחזירדבר

שלמבניםלשימורבתכניתכיוםנכללוהואהטחנהשללבהנשארההיסטוריהמקוריהמבנהאבל,לטחנהמבניםעודנוספוהשניםבמהלך

.בישראלמורשתאתרילשימורהמועצהושלחיפהעיריית

אתגם1999-ומ"מפרץקמחטחנות"אתגםהכוללת,"מפרץקמחטחנות"מקבוצתחלק2008מאזמהווה"הגדולותהטחנות"חברת

.חפץמשפחתשלבבעלותהוהיאבארץבגודלההשנייההקמחטחנותקבוצתזוהי.מןטחנת

כולל ממגורת התבואה הגדולה מימין  , הטחנות הגדולות כיום
למיבנהשנוספו , וממגורות הקמח העגולות מימין ומשמאל

"('אימג-גוגל"תצלום . )המקורי במשך השנים



הטחנותנועדוהקמתןבעתאומנם

שגדלההחיטהאתלקלוטהגדולות

כיסולאאזכבראבל,הארץבשדות

הקמחצריכתכלאתהמקומייםהיבולים

מלכתחילההטחנותנשענוולכןבארץ

כיום.תבואהשלגדולותכמויותיבואעל

18עד15רקהמקומיתהחיטהתופסת

המגיעההגרעיניםמכמותאחוזים

ממדינותמיובאיםהשארכל.לטחנות

עבור,במזרחמרוסיההחל–רחוקות

וקנדהב"בארהוכלהאירופהלמרכז

הגרעיניםשלהגדולותהכמויות.במערב

ענקאוניותשלבבטנן,בתפזורתמגיעות

מועבריםשם.חיפהבנמלהעוגנות

אףאו,"דגון"לממגורתהגרעינים

ואלהלכךהמותאמותלמשאיותישירות

.הטחנהאלאותםמביאות

שלהארוכהדרכהבתחילתכבר

זוכההיא,האוניהבבטן,ארצההתבואה

.איכותהעללשמורכדי,מתמידלאיוורור

איחסונהלאחרגםנמשכתזודאגה

המסלולובמהלךובטחנהבממגורה

צאתהעד–מכןלאחרעוברתשהיא

.איכותיכקמחהגדולותמהטחנות

שתביא  , לממגורה או אף הישר למשאיתמהאוניהשאיבת תבואת יבוא בתפזורת -צעד ראשון : למעלה
.  את הגרגירים לטחינה



אנדוספרם

(קמח לבן)

קליפה

(סובין)

נבט

(קמח סולת)

,השוניםהטחינהתהליכיאתהתבואהגרגירעוברשבהםלאולמותשנציץלפני

.החיטהגרגיר–זהבמקרה.עצמוהגרגירעלמקרובמבטנעיף

הבנוי,האנדוספרםהואשבהםהגדול.עיקרייםחלקיםשלושהלגרגיר

.לבןלקמחאותוהופכתטחינתו.בחלבוןמצופיםעמילןמחלקיקי

בשומןעשירסולתלקמחאותוהופכתשטחינתו,הנבטהואבהרבהקטןחלק

.ומינרלים

מוץהיאבהןשהחיצונית,שיכבתיתרבבקליפה"ארוזים"הללוהחלקיקיםשני

.סוביןהיאהפנימיותואחת

הקמחעוברואילךמכאן.גסלקמחוהופךכולוהגרעיןנטחןהראשוןבשלב

מפיקהכזאתנפהוכלשוניםבגדליםשחוריהןבכברותניפוישלרביםשלבים

כמהקובעגםהוא.הטוחןשלרצונולפי,יותרעדיניםחלקיקיםהגסמהקמח

עלהעוניםקמחמינילהפיקכדי,בחזרהבויעורבמהקמחהמנופהמהסובין

סולתקמח,למחצהמלאקמח,מלאקמח:האדםשלוהטעםהבריאותצרכי

.וכדומה

.הארץברחביהצרכניםאלונשלח–לאריזההקמחעוברואילךמכאן



עם הגעת התבואה לממגורת  

היא עוברת קודם כל ניקוי  , הטחנה

מכאן ואילך  . מאבנים ופסולת אחרת

זכוכית  "היא נמצאת כל הזמן תחת 

,  של בקרת המעבדה" מגדלת

המנטרת בכל שלב את איכות  

הגרעינים מבחינת המשקל הסגולי  

,  תכולת הגלוטן, הרטיבות, שלהם

גון , האנזימים שנמצאים בהם

הקמח המופק מהם ואיכות האפייה  

נתונים אלה מועברים בין  . שלהם

הקובע  , השאר אל הטוחן הראשי

את תערובת הגרעינים לפי סוג 

קמח : הקמח שיישלח ללקוחות

קמח  , קמח ללחם, קמח לבן, מלא

.ועוד ועוד–לעוגות 

בשלב זה עוברים הגרעינים  

המאפשרים  , של מים" אמבט"

להסיר מהם את קליפת הסובין  

שלהם וכך הם מגיעים אל  

המטחנות ששוחקות אותם עד דק 

כשמדובר  . והופכות אותם לקמח

קמח . בקמח גס די בטחינה אחת

עדין יותר משיגים על ידי טחינה  

.  חוזרת ונשנית

.  הפועלות ללא מגע יד אדם, אולם מכונות הטחינה
הגרעינים מוזרמים אל המכונות בצינורות  

לפי קביעת  , ונטחנים לעיתים יותר מפעם אחת
.הטוחן הראשי



כל ארון מכיל  . אולם ניפוי הקמח
דרכן עובר כל הקמח  , עשרות נפות

.לפני אריזתו בשקים או בשקיות

הקמח המנופה  
נארז בשקיות של  

. קילו אחד



.המיועדות לצרכן הפרטי, קמח ארוז בשקיות נייר



,  קילו50מכונה לאריזת קמח בשקים של 

כגון מאפיות  , המיועדים לצרכנים גדולים

.וקונדיטוריות



רובוט מסדר את שקי  

,  הקמח על משטחים

לקראת הובלתם במשאיות  

.לצרכנים גדולים



.  מיכלית קמח בתפזורת יוצאת אל לקוח שהזמין כמות קמח גדולה
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.'גוגל אימג: תצלום הרקע

המופיעיםבחומריםשימושלצורךיוצריםזכויותבעליבאיתורמאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

בחומריוצריםזכויותכבעליזכותכםנפגעהלדעתכםאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשההשימוש.במצגת

שםציינואנא.ביצירההשימושמעשייתלחדולובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנואנא,זאתבמצגתהמופיע

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילוםוצרפוטלפוןומספרמלא


