יוסף דוידסקו (בתצלום) היה מבני הדור
הראשון של ילידי זכרון יעקב שהקימו את
ניל"י והקריבו את חייהם לסילוק
העותמאנים מהארץ .בימי המנדט הבריטי
נרצח על ידי הלח"י ויש אומרים שבטעות

יוסף דוידסקו ,שאביו אברהם היה ממייסדי המושבה
זכרון יעקב ,נולד ב .1891-כבר מגיל צעיר היה פעיל
בענייני הביטחון של המושבה וב ,1913-כאשר
הקימו צעירי המקום ,ובראשם אלכסנדר אהרונסון,
את "קבוצת הגדעונים" ,שעסקה בפעילות קהילתית
רבגונית ,היה יוסף בין חבריה הראשונים .הקבוצה
קיבלה על עצמה את הפיקוח על השמירה במושבה,
עסקה בשיקום דרכים ומיבנים ואפילו עשתה ניסיון
להקים יישוב חדש בשוני שליד בנימינה .כל זאת –
במטרה לקבל לידיה את הנהגת המושבה מבני
הדור הקודם ,שהיו דתיים-אורתודוכסיים ,ולהשליט
בה תרבות חילונית-לאומית.

חברי קבוצת "הגדעונים" בזכרון יעקב ,כשבמרכזה יושב יוסף דוידסקו (מסומן בחץ).

יוסף עסק לא רק בענייני ביטחון ,אלא גם בפעילות
תרבותית שהתקיימה במושבה .בין השאר ניגן
בחצוצרה וגילה כשרון כשחקן והשתתף בהצגות
תיאטרון שהעלו צעירי זכרון .פעם אחת שיחק
במחזה "חסיה היתומה" ,מול חביבה ,צעירה
שחרחורת מחדרה ,בתו של השומר סנדר חדד –
ועד מהרה הם נישאו וב 1918-נולדה להם בתם
רחל.

יוסף ואשתו חביבה.

כשהצטרפה טורקיה לצד הגרמנים במלחמת העולם הראשונה ,ב,1914-
התגייסו חלק גדול מה"גדעונים" לצבא העותמאני ,בתקווה להוכיח נאמנות
לשלטון העותמאני וגם לרכוש ניסיון צבאי ,אך עד מהרה התאכזבו כשהתברר
להם שהם נחשבים בסך הכל לפועלים פשוטים .וכך ,כשהתאפשר שיחרורם
מהצבא על ידי תשלום כופר – עשו זאת וחזרו למושבה.
כשאר חבריו ,התמקד יוסף עם שובו מהצבא על הטיפול במשק המשפחתי.
אלא שתוך זמן קצר נסחף לפעילות ניל"י – האירגון שהקימו אהרון אהרונסון,
אחיו אלכסנדר ואחותו שרה ,כדי לסייע לבריטים לכבוש את הארץ על ידי
ריגול אחרי הצבא העותמאני.
כתב "מעריב" אהרון אבן חן תיאר לאחר שנים את דרך פעולתו במילים
הבאות" :תפקידו אז היה שאיבת ידיעות ממחנות התורכים והגרמנים בארץ.
לבוש כבדואי עני ,בלוי ויחף ,מגודל זקן ,היה משוטט בארץ לארכה ולרוחבה
עם חמורו הדל ,המצורע ,שעמס על גבו מספר תרנגולות קשורות זו לזו לצידי
המרדעת המרופטת' .ג'אג'! ג'אג'!' (תרנגולת) היה נותן בקולו מדי התקרבו
למחנה צבא .אך מי שם לב לרוכל העלוב ,שישב שעות ארוכות בצל האהלים,
או ליד משוכת הצבר ופלה את כיניו ,או לעס את הפיתה והבצל ,שהצניעם
בחיקו ...עין רואה ואוזן שומעת היו לו לאבו ג'אג' ('אבי התרנגולת' היה
כינויו) ומוח של שד משחת ,כדי להבין דברים וקטעי דברים .וכך ,עם חמורו
ותרנגולותיו ,היה מופיע גם בזכרון יעקב מושבתו .איש לא הכיר את ה'בדואי'
הזר ,מלבד אשתו חביבה ,שחיכתה לו בחרדה ימים רבים .תוך כדי 'מיקוח'
על מחירה של תרנגולת ,היתה מקבלת מידיו את צרור הידיעות שצבר
במחנות הסולטאן והקיסר וילהלם ,כדי להעבירן למיפקדת ניל"י"...

דוידסקו המחופש
לאבו ג'אג'
(אבי התרנגולת)

תצלום קבוצתי של
חלק מחברי ניל"י.
יוסף דוידסקו יושב
ראשון מימין.

ב ,1917-אחרי שצבא אלנבי כבש את דרום הארץ מידי העותמאנים ,עבר דוידסקו ליפו והצטרף שם לאלכסנדר אהרונסון וקבוצת אנשי
ניל"י ,שהקימו ב"סראיה" ,ליד המטה של גנרל אלנבי" ,משרד יהודי" ,בפיקודו של קפטן מקרורי הבריטי .דוידסקו השתתף שם בעידכונה
של מפת המלחמה הבריטית ומידי פעם יצא לאיסוף מידע מהשטח על המתרחש בקרב האוכלוסיה הערבית.
כשעמד אלנבי לפתוח בספטמבר  1918במיתקפה
הגדולה שבה כבש צבאו את כל צפון הארץ ,הוצב
דוידסקו כמורה דרך בראש חלק מדיוויזיית הפרשים
ההודית החמישית ,שיצא מהמושבה הגרמנית שרונה
למסע מזורז צפונה .במסע זה נכבשו חדרה ,מעבר
עירון ,בית שאן ומעברות הירדן – וכל זאת תוך 34
שעות בלבד ,בזכות הובלתו של דוידסקו .הישג זה
זיכה את דוידסקו בעיטור כבוד בריטי – Order of
 "על הצטיינותו בחזיתthe British Empire
הארצישראלית"...
בנוסף ,קיבל דוידסקו תעודת הערכה ,בה נאמר" :מר
יוסף דוידסקו ...צורף לאגף המודיעין ...כדי לבצע
שירות חשאי ואף הצליח בכך מאוד .הוא נתן חומר
טופו-אינפורמטיבי חשוב לאין ערוך שהרבה ממנו
היה לעזר רב בזמן ההתקדמות בוואדי ערה (נחל
עירון – ב.ג ).ב .1918-תמיד מצאתי את דוידסקו
חרוץ ללא ליאות במילוי תפקידו.
הודים נושאי-רומח מדיוויזיית הפרשים  5ההודית-בריטית ,במלחמת העולם הראשונה.
"קפטן המפקדה של המודיעין ,א .מקרורי".
ואם לא די בכל אלה ,כתב לו קפטן גוטש מאגף המודיעין במטה של אלנבי ,ב" :1919-דוידסקו היקר! האינפורמציה הטופוגרפית שנתת לי
היתה חשובה לאין ערוך .לפני התקפות היתה לי האפשרות לתאר בפרטי פרטיה סביבה שמעולם לא ראו אותה עיניי וגם ניתנה לי
האפשרות לכתוב דו"חות טופוגרפיים מלאים על החלקים של סביבה זאת .אני רוצה להביע לפניך את תודתי על העבודה שעשית עבורנו".

לפטננט (סגן) יוסף דוידסקו (מסומן ב )2-מקבל את עיטור ה OBE-מידי מייג'ור ג'נרל הודג'סטון ( )3בחיפה,
ב 10-בספטמבר  .1919בטקס נראה גם אלכסנדר אהרונסון ,בלבוש אזרחי (.)5

עם תום מלחמת העולם הראשונה ,נסגר "המשרד היהודי" ביפו ,אבל
דוידסקו המשיך לעבוד באיסוף מידע ,הן עבור ה - CID-הבולשת
האזרחית של משטרת המנדט  -והן עבור המודיעין הצבאי הבריטי.
תקופה מסויימת הוא עבד בירושלים ,אך בשלב מאוחר יותר הועבר
למשטרת חיפה ,שם עסק באיסוף מידע על המתרחש באוכלוסיה
הערבית בגליל – ובמקביל ניסה להשיג נשק עבור "ההגנה".
דוידסקו רשם לזכותו הצלחות רבות בתפקידו במשטרה .נאמר עליו
כי הוא "ניחן בכוח זיכרון יוצא מהכלל והיה למעשה מעין 'המפקח
מגרה' הספרותי-צרפתי ,במהדורה ארץ-ישראלית .הוא נהג לערוך
חקירה יסודית בשטח ,השתמש בתחבולות שונות כדי לאלץ אנשים
לומר את הידוע להם והסתמך על רשת מודיעים ענפה".

דוידסקו בעת שירותו באינטליג'נס
(המודיעין הצבאי הבריטי) בתחילת
שנות ה 20-של המאה ה20-

ב 1920-התנפלה כנופיית בדואים על גבעת עדה ,מושבה צעירה שהיו בה בסך הכל רק שמונה איכרים ,רובם ככולם מבני זכרון
יעקב .התוקפים רצחו אחד מהם ,בנימין קרופיק ופצעו את השאר .אחרי כן בזזו סוסים ובקר – ונמלטו לעבר הירדן .בנימין היה
חבר טוב של דוידסקו ,שלאחר זמן סיפר לאהרון אבן חן מ"מעריב" ,כי "חמתי בערה כאש וגמרתי אומר לנקום את דמו של
בנימין ,רעי מנוער".
וכך כתב אבן חן בעיתונו לאחר שנים" :הוא (דוידסקו) השתחרר מהשירות והחל מתכונן ליציאה לעבר הירדן כדי
לגלות את עקבות הרוצחים ...הוא השאיר על פניו רק פאת זקן קטנה ועגולה כמנהג הבדואים .גם לסוסתו האצילה
'עתליה' הכין את כל הקישוטים הבדואים כיאה לאחד מאצילי הארץ"...
יומיים נמשך המסע שלו ושל בן לוויה בדואי ש"גייס" .הם עברו בשבילי הרים ובוואדיות וביום השלישי חצו את הירדן.
"היחסים בימים ההם בין השלטון ושבטי הבדואים היו מתוחים מאוד .אירעו התנגשויות בין שני הצדדים ורוכבים
בדואים שמרו על מעברות הירדן מפני צבא השלטון .בייחוד גברה המרדנות בין שבטי 'גזאוויה' ,המפורסמים כפראי
אדם שחורים ,פרועי שיער ,כולם שואפי דם עזי נפש וקשי עורף ...אל השבטים האלה היו פני דוידסקו מועדות,
בהיותו בטוח שבתוכם חונים מתקיפי גבעת עדה ורוצחיו של קרופיק.
בנימין קרופיק
"השייך קיבל את אורחו המכובד בסבר פנים יפות ...לאחר הארוחה ושתיית הקפה ,כנהוג ,שאל השייך את האורח מי
הוא ומה מטרת ביקורו' .בן השייך של שבט תורכמן אני ונרדפתי על ידי הממשלה' ,השיב דוידסקו' ,ולכן ברחתי לחסות בצל
קורתך'.
"הדבר ישר בעיני השייך .להיות נרדף על ידי השלטון – כבוד גדול הוא בעיני הבדואי .על כן השיב לו השייך' :אצלי הנך בטוח'...
"מיום ליום גדל כבודו של השייך ה'פליט' בעיני הבדואים בשל נועם מדברותיו ,מנהגי האצילים שלו וגינוני תפילתו ואכילתו ...כך
עברו ימים אחדים .אבו ג'אג' התרועע עם צעירי השבט ,יצא עמהם לשמירה בלילות ורכש את אמונם"...
ערב אחד החלו ה"שבאב" להתפאר במעלליהם ודוידסקו נוכח ,כי יושב הוא בתוך אותה חבורה שרצחה את קרופיק .הוא שמר
בזכרונו את מראה פניהם ואת שמותיהם – וחזר לביתו.
לאחר זמן סיפר דוידסקו עצמו איך הסתיימה הפרשה" :כעבור שנתיים ,עברתי שוב למזרח הירדן בראש פלוגת שוטרים
ממשטרת חיפה ,אשר כיהנתי בה כקצין .ברשימתי היו הרבה שמות ובהם גם שמות הרוצחים של קרופיק .הואיל והכרתי את
פניהם באותה נסיעה שהתחפשתי כבדואי ,עלה בידי לתפוש שודדים מרוצחיו .הם הובאו לדין ונשפטו למאסר  15שנה עם
עבודת-פרך".

ב 1929-אירעה לדוידסקו "תאונת עבודה" :בעיקבות מאורעות
תרפ"ט עשתה "ההגנה" מאמצים נואשים להשיג נשק .במסגרת זאת
פנה משה סמילנסקי ,נשיא התאחדות האיכרים ,אל דוידסקו וביקש
ממנו לצאת למסע רכישות נשק בדמשק ובביירות .דוידסקו נענה
ונסע לשם ,השתמש בקשריו עם ערבים מקומיים ואכן הצליח לרכוש
כמות מסויימת של נשק .אלא שמישהו הלשין וכשעמדו להטעין את
הנשק על ספינה בחוף צידון ,הופיעה הז'נדמריה הלבנונית ודוידסקו
נעצר והועמד לדין בביירות .הוא נדון לששה חודשי מאסר ולקנס של
מאה לירות זהב .דוידסקו חזר ארצה רק אחרי שריצה את עונשו
במלואו...
אולם לא איש כדוידסקו יירתע ממאסר וקשריו עם "ההגנה" נמשכו,
הן על ידי העברת מידע מהבולשת והן בסיוע לרכישות נשק ממקורות
ערביים .ברבות הימים נוצר קשר דומה גם בינו לבין האצ"ל והלח"י.
דוידסקו ליד שולחן הכתיבה העמוס במשרדו.

בתקופות שבהן נעדר דוידסקו מביתו ,בגלל משימותיו השונות,
נפל עול הטיפול במשק המשפחתי על שיכמה של חביבה אשתו,
שנעזרה רבות על ידי העובד הערבי הקבוע שלהם ,פארס .אולם
מידי פעם ,בין מיבצע חשאי אחד למישנהו ,היה דוידסקו יוצא
לחופשה ומשקיע את עצמו בעיבוד שדות התבואה והכרם שלו,
שנמצא במורדות הר בין זכרון למושבה בת שלמה .בתקופות אלה
היה גם משתתף באסיפות הכורמים של זכרון יעקב ,שבהן נדונו
נושאים מקצועיים שונים של הענף .באסיפות אלה הוא היה פעיל
מאוד והרשים רבים בכושר הרטורי שלו .הדעה הכללית עליו היתה
ש"יש לו שכל רב ,והוא יודע איך לשקול דברים".
בחופשות הללו אהב מאוד לשבת עם ערב במלונה שבכרמו ,עם
אורחים ,כשהוא מספר להם ברצון על אפיזודות שונות שאירעו לו
בעת מיבצעי המודיעין שלו בקרב הערבים .אחד מאורחיו אלה
תיאר כך ערב שכזה" :היינו יושבים במלונה בכרמו וטורפים
אשכולות שחורים .השעה לא דחקה .הסוסה נמנמה בצל האלונים.
בדואי חילל בחלילו בפאת הכרם והוא ,יוסף דוידסקו-אבו ג'אג',
ישב ממולנו כשרגליו מקופלות תחתיו ,כדרך הערבים ,וסיפר את
סיפורו .בגודש צבעים סיפר ,בציוריות רבה וקולו הרועם הידהד
מקצה הכרם ועד קצהו"...
בתו רחל זכרה לטובה את התקופות הללו .בין השאר סיפרה ,כי
"הוא היה אבא טוב מאוד .מלא בדיחות והלצות וידע לשיר מאוד
יפה .אני זוכרת אותו תמיד קונה לי דברים ,מביא לי בדים
לשמלות .זה היה התענוג הכי גדול שהיה יכול לתת לי"...

דוידסקו (במרכז) רוכב עם שני ערבים בשדות זכרון יעקב .אולי במסגרת
הפיקוח על השמירה הערבית שהיתה נהוגה במושבה.

משפחה מאושרת :חביבה ,יוסף ורחל בתם ,זמן מה לפני פטירת האם.
תצלום :אוסף חיליק לייטנר  -הארכיון לתולדות זכרון יעקב.

יוסף וג'ולי (תצלום :ארכיון זכרון יעקב)

ב 1937-נפטרה חביבה ,אשתו של דוידסקו ,מסרטן
הרחם .בתם ,רחל ,סיפרה ,שזמן מה לפני מותה אמרה
לה אמה" :יוסף חייב להתחתן כמו שצריך להחליף
גרביים .שתדעי לך ,שיהיה לך שכל ,אחרת לא יהיה לך
אבא"...
ואכן ,כשנה לאחר מכן ,הכיר דוידסקו בקפה קצ'קה
בחיפה את ג'וליה-יהודית בריל ,אלמנה יהודיה מאנגליה,
המתוארת על ידי מכריה כיפהפיה בלונדינית ,רזה
וגבוהה ,שהיתה צעירה ממנו בכעשרים שנה .היא הגיעה
ארצה לביקור משפחתי – ויוסף התאהב בה .הוא לא היה
היחיד – אבל הוא זכה בה .תוך שנה הם נישאו והוא עבר
לגור איתה בחיפה .רק ב ,1942-בעיצומה של מלחמת
העולם השנייה ,כשחיפה הופצצה על ידי האיטלקים ,הם
עברו לזכרון ושם נולדו לזוג בת ,שרה ,ובן ,יעקב-אפרים.
מספרים ,כי "בביתם במושבה חייתה ג'ולי כמו מלכה ,עם
מטפלת ועוזרת ערבייה".

עם תום המלחמה העולמית ב ,1945-כשהחל המאבק של היישוב
נגד שלטון המנדט ,נעשה מצבו של דוידסקו ,כאיש מודיעין של
הבריטים ,מסובך ביותר .מצד אחד הוא שימש איש קשר בין
"ההגנה" לשלטונות ומצד שני היה מעביר בסתר לאירגוני
המחתרת ,כולל אצ"ל ולח"י ,ידיעות על המתרחש בבולשת
הבריטית.
יום אחד נפגש דוידסקו בבית קפה בתל אביב ,עם יוסף סיטנר-
גלילי ,אחד מאנשי לח"י שהיה ממתכנני רצח הלורד מוין במצרים.
בתום הפגישה עזב דוידסקו את המקום ואז זינקו שבעה שוטרי
חרש בריטיים על סיטנר ועצרו אותו.
העובדה שהמעצר בוצע בדיוק לאחר הפגישה עם דוידסקו שיכנעה
את ראשי לח"י ,כי הוא היה זה שהסגיר את סיטנר ועד מהרה דנו
אותו להוצאה להורג ,כמשתף פעולה עם הבריטים.
יוסף סיטנר-גלילי

בתחילה ,סירבה מיפקדת לח"י להאמין כי דוידסקו בגד בה .ראש הארגון,
נתן פרידמן (ילין-מור) ,הורה לברר את הדבר מחדש .אבל "לפחות שני
אנשים החליטו על כך" – ודוידסקו נדון למוות.
מסופר ,כי כשנודע הדבר לדוידסקו ,הוא לקה בהלם  -אך היה גאה מכדי
ללמד זכות על עצמו ולבקש על נפשו .אחד מידידיו סיפר ,כי "היו לנו אז
קשרים עם לח"י ,וניתן היה להמתיק את גזר-הדין .אך יוסף ,מתוך גאווה
עצמית ,לא סיפר ,לא התייעץ ולא ביקש עזרת איש".
אולם לא איש כדוידסקו יקבל את גורלו בחיבוק ידיים .הוא החליט
להימלט לאנגליה עם אשתו ושני ילדיהם ואף החל מייד בהכנות לכך .בין
השאר ,הוא ביקש להשאיר את הטיפול בשדותיו ובכרמו בידיו של שכנו,
אריה נידרמן ,והזמין אותו אליו הביתה כדי לנסח את המיסמכים הדרושים
לכך .הפגישה התקיימה בערב יום ב' ,ה 21-באוגוסט  .1945ג'ולי ואשתו
של נידרמן יצאו לקולנוע והילדים שרה ויעקב ישנו במיטותיהם .דוידסקו
ושכנו ישבו אל השולחן וחלון החדר היה פתוח.
ואז הגיעה אל הבית חוליית מתנקשי הלח"י.

נתן פרידמן (ילין-מור)
בתצלום של הבולשת
הבריטית.

החיפוי :חנה ערמוני

חנה ערמוני ,שהיתה אחת מארבעת חברי חוליית
המתנקשים בדוידסקו ,סיפרה לאחר שנים ,כי
"הוחלט ששניים מאיתנו ייגשו דרך החצר אל החלון
של החדר שהוא נמצא בו ,ומהחלון יירו בו .ניגשו
שניים .אני והשלישי עמדנו כחיפוי .השניים ניגשו
לחלון וברגע שהוא שמע צעדים הוא חשש,
התרומם לראות מי הולך ,אבל הוא לא הספיק
לצעוד כיון שדרך החלון ירו בו .היה ,באמת ,קצת
קשה ,כיון שמולו ישב אדםַ ,שכֵן כנראה ,שבא אליו,
והיו צריכים לשמור שלא לפגוע בשכן הזה .אבל
הירייה הראשונה פגעה בו בראש ...הוא התיישב
בחזרה על הכיסא ואנחנו נסוגונו דרך ההרים
לחדרה"...
היורה ,משה בר גיורא ,נהרג חודשים ספורים
לאחר מכן ,מהתפוצצות מטען חבלה שנשא בעת
התקפת הלח"י על בתי הזיקוק במפרץ חיפה.

היורה :משה בר גיורא

הודעת לח"י על רצח דוידסקו

כיאה לסוכן חרש רב מעללים ,טישטש דוידסקו את זהותו האמיתית בשורה ארוכה
של כינויי סתר :החל מאבו ג'אג' ,עבור לגבעוני ,זמרוני ,י"ד ,חברוני ,יתרו ,המתווך
מזיכרון ,יוסוף אפנדי ועוד .שירות הידיעות של "ההגנה" כינה אותו "בנימין" – וייתכן
שהדבר גרם להוצאתו להורג בטעות על ידי הלח"י .שכן באותו זמן עצמו היה
ל"הגנה" מודיע במצרים ,שגם הוא כונה "בנימין" ואפשר שהוא היה המודיע לבריטים
על חלקו של סיטנר ברצח הלורד מוין.
ההיסטוריון יואב גלבר מספר בעניין זה ,כי "לוי אברהמי ,שליח 'ההגנה' למצרים,
שהיה לפני צאתו לשם ראש הש"י (המודיעין של ההגנה) בחיפה ...שלח לארץ דו"ח
מפורט על תאי הלח"י בקהיר ובאלכסנדריה ...המקור של אברהמי באלכסנדריה...
היה פעיל ציוני ותיק בעיר ,ארצישראלי לשעבר ,שהסתתר תחת הכינוי 'בנימין'.
אברהמי נפגש עמו לשיחה ארוכה ,שבעקבותיה כתב ארצה' :כתוצאה מהשיחה
הסכים ב .להעמיד את עצמו לרשותנו ...לב .קשרים עם אנשי שלטון ,צבא ומשטרה.
ברור שתמורת שירותיו של ב .נצטרך לעזור לו בהפקת תועלת מעשית וחומרית'".
"בנימין" שירת את הש"י גם בחודשים לאחר מכן ,אך למרות כל הבטחותיו להיחשף
לאברהמי ,לא הזדהה אף פעם ובשלב מסויים נעלם מהשטח .איזכור ה"תועלת
מעשית וחומרית" במכתבו של אברהמי מבהיר ש"בנימין" סיפק את המידע תמורת
תשלום ,בעוד שיוסף דוידסקו הגיש את כל הסיוע למחתרות מתוך אמונה בצידקת
דרכן .עובדה זאת מחזקת את התחושה ,שהמודיע האלמוני של אברהמי היה זה
שהסגיר את סיטנר לבריטים ולא דוידסקו.
כך או אחרת – דוידסקו נרצח.
דוד תדהר ,שגם הוא כדוידסקו היה קצין במשטרת המנדט ,כתב לאחר הרצח ,כי
"עם מותו של דוידסקו איבדה הארץ יהודי ,שקופה של מעשים גדולים למען היישוב
והמולדת היתה תלויה לו על גבו"...
דוידסקו באמצע שנות ה .30-תצלום :אוסף
חיליק לייטנר  -הארכיון לתולדות זכרון יעקב.

יוסף דוידסקו בשנותיו האחרונות.

בתצלום :יוסף דוידסקו על
סוסתו בזכרון יעקב

אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיעים מאמצים
באיתור בעלי זכויות יוצרים על חומרים המופיעים במצגת .השימוש
נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח .2007-אם לדעתכם
נפגעה זכותכם כבעלי זכויות יוצרים בחומר המופיע במצגת זאת ,אנא
פנו באמצעות דואר אלקטרוני ,לכתובת המופיעה לעיל ובקשו לחדול
מעשיית השימוש ביצירה .אנא ציינו שם מלא ומספר טלפון וצרפו
צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי במצגת.
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