
חבר/ה  יקרה,

עם תום מושב החורף ובמלאות שנה לכהונתי בכנסת אני מתכבדת להציג 
בפניך סיכום חלק מפעילויותי במהלך המושב.

בהם  השונים  בתחומים  מעשייתי  מגוון  מייצגת  להלן  המוצגת  הפעילות 
בחרתי להתמקד עם היבחרי לכנסת, ומסכמת את מושב החורף שהסתיים. 
עם  מעמיקה  הכרות  של  שנה  עבורי,  ומאתגרת  מרתקת  הייתה  זו  שנה 
הפעילות הפרלמנטארית, הפוליטית והציבורית. כנציגה שלך  בכנסת, אני 

מזמינה אותך להמשיך ולעמוד איתי בקשר, ולפנות  אליי בכל דבר ועניין.

צמיחה  של  חג  שמח,  עצמאות  חג  משפחתך,  ולבני  לך  לאחל  ברצוני 
והתחדשות בריאות ואושר. ולאחינו הדרוזים, חג הנביא שועייב שמח ומבורך.

בברכה

סיכום מושב חורף 2010
ח“כ אורית זוארץ

מבחר מהצעות החוק שהונחו ביוזמתי
במושב החורף

מס‘  (תיקון  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  חוק  הצעת 
14) (מסירת מידע להורה) - בשיתוף הח“כים לוין וחנין. הצעת 
החוק נתקבלה במליאת הכנסת ומחייבת מסירת מידע  מגופים 
ציבוריים לשני הורים על ילדיהם. טרם התיקון להצעת החוק, 

רק ההורה המשמורן היה זכאי בקבלת מידע. 

חקיקה להגנה וקידום זכויות הצרכן 
הגשתי מס‘ תיקונים לחוק זכויות הצרכן:

® תיקון - ציוד המכשירים הסלולאריים באמצעי מגן 

® תיקון - בחירת אמצעי תשלום נוסף להוראת קבע ותשלום 

בכרטיס אשראי ע“י הצרכן
® תיקון - סימון ערך תזונתי למנה על מוצרי מזון

® תיקון - איסור פרסום סמוי בקלטות ילדים

® תיקון - שינוי צורת האריזה בשל שינוי בתוכנה

® תיקון - ביטול עסקה בשל מוצר פגום - בשיתוף הח“כים 

שטרית ואורון 
® הצעת חוק זכויות החולה (תיקון לחוק זכויות החולה האוסר 

הטרדה ושכנוע)
® הצעת חוק סימון אזהרה על מכשיר פולט קרינה

כחברת כנסת אני פועלת בועדות ובשדולות הבאות: 

® יו“ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ® חברה בוועדה לקידום מעמד האישה ® מ“מ בועדת החוץ והביטחון ® יו“ר השדולה לקידום 
זכויות הצרכן ® יו“ר השדולה לקידום נשים ואימהות בעולם התעסוקה ® יו“ר עמית בשדולה לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

® יו“ר עמית בשדולה ליחסי יהודים-ערבים ® חברה בשדולה למאבק בגזענות ® חברה בשדולה למען השלטון המקומי
® חברה בשדולה הסביבתית-חברתית ® חברה בהנהלת סיעת קדימה בכנסת

חקיקה לקידום מעמד האישה
® הצעת חוק לציון יום העגונה

® הצעת חוק העונשין - החזרת הסעיף הסוציאלי כעילה מספקת 

לביצוע הפלה בועדת ההריונות.
® הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) 

(תיקון - הפקעת זכויות) - בשיתוף ח“כ מולה
® הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - ייצוג הולם 

לנשים בבחירות המקומיות) - בשיתוף ח“כ איציק וזועבי
® הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בחברות ציבוריות- בשיתוף עם 

מספר חברי כנסת נוספים.
® הצעת חוק  הדיינים (תיקון - חיוב הוספת אישה להרכב הועדה 

למינוי דיינים

חקיקה לקידום והגנה על זכויות הורים 
® הצעת חוק (היעדרות בשל ימי מחלה) (תיקון- התאמת ימי 

ההיעדרויות למספר הילדים)
® הצעת חוק אכיפת הסדרי ראייה - בשיתוף ח“כ אורבך

® תיקון פקודת בריאות העם (שחרור ילודים מבית חולים) - 

בשיתוף הח“כים דנון ואבקסיס
® הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני זוג שבאו בהסכם זוגיות 

- בשיתוף הח“כים מולה וטבייב



חקיקה למאבק באלימות
® הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור צילום נפגעי עבירה מינית)

® הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית 

כתאונת עבודה)
® הצעת חוק למניעת אלימות כלכלית בין בני זוג

® הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - טיפול פסיכולוגי 

לנפגעי תקיפה מינית)
® הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות  

(תיקון - טיפול נפשי) - בשיתוף ח“כ דנון וחנין.
חקיקה לקידום והגנה על גמלאים 

® הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ“א-

1981 תיקון - ביטול סעיף 78ט. (ב), הפוגע במקבלי הפנסיה 
עמיתי הקרנות הותיקות

® הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימון שירותי 

בריאות השן במסגרת סל הבריאות) - בשיתוף ח“כ עזרא.

לציון  היום  אירועי  את  מטלון  וח“כ  גילאון  ח“כ  עם  יחד  יזמתי   ®

באופן  הכנסת  הנגשת  ואת  מוגבלויות  עם  אנשים  זכויות 
מלא. 

® ביקרתי במרכז אקי“ם בחולון וארחתי את הדיירים לסיור 

ומפגש בכנסת.
® השתתפתי בכנסים של עמותת איכות בשיקום לציון יום 

המשפחה המיוחדת במעמד ראש העיר בחולון.
® בימים אלה אני מקדמת שני פרויקטים בשיתוף ארגון 

”נגישות ישראל“ בכנסת ובשלטון המקומי.

השדולה לקידום יחסי יהודים ערבים

® במסגרת פעילות השדולה שהוקמה בשיתוף עם ח“כ 

עם  יחד  בכנסת  הסובלנות  יום  אירועי  את  יזמנו  אגבאריה, 
ספר  מבתי  תלמידים  הוזמנו  בו  אזרחית  להסכמה  המרכז 

מרחבי הארץ לעידוד הסובלנות בקרב הנוער.
® יזמתי כנס ודיון בכנסת בנושא ”שתי מדינות לשני עמים“ 

יו“ר  במעמד  הפלשתינאית  וברשות  בישראל  הציבור  עמדת 
האופוזיציה ח“כ ציפי ליבני,  בכיר ברש“פ, סופיאן אבו זיידה,  

חברי כנסת ונציגי ארגונים.
® פעלתי בפורום של מקבלי החלטות ישראלים ופלשתינאים 

מטעם מכון ון ליר.
® השתתפתי בכנס יפו לקידום יחסי יהודים-ערבים אזרחי 

מדינת ישראל שיזם המרכז להסכמה אזרחית.

השדולה החברתית סביבתית

חברתית  הסביבתית  השדולה  בדיוני  פעיל  חלק  לקחתי 
קופנהגן  כנס  לקראת  ישראל  מדינת  הערכות  בדיונים:  לרבות 
וצמצום פליטת גזי החממה, משק האנרגיה המתחדשת בארץ, 
המלונאות  למיזם  חלופות  הצגת  ובבניה,  בתכנון  הרפורמה 
בעמק ססגון שבבקעת תמנע, האיומים על השטחים הפתוחים 

נוכח הרפורמה בתכנון.  

פעילות במישור המוניציפאלי

כמי שהגיעה מהשלטון המקומי חשוב לי לשמור על קשר רציף 
עם ראשי הרשויות והנבחרים בשלטון המקומי.

® לציון יום האישה הבינלאומי קיימתי כנס לנבחרות ציבור 

ונשות ראשי רשויות בכנסת.
® השתתפתי בכנס של פורום סגנים ומ“מ ראשי רשויות, 

ובכינוסי השדולה המוניציפאלית בכנסת.
® קיימתי סיורים ופגישות עם נבחרי ציבור ברחבי הארץ ביניהם: 

אל-כרמל,  דלית  שלומי,  חורפיש,  אשדוד,  שמונה,  קריית 
גוש,  אבו  רהט,  ג‘וליס,  הרצלייה,  חולון,  תיכונה,  ערבה  אילת, 
היו  מביקורי  חלק  ובקדימה-צורן,  נתניה  רעננה,  חיפה,  נשר, 
עומד  שבראשה  המוניציפאלית  בשדולה  פעילותי  במסגרת 

ח“כ בילסקי.

השדולה לקידום זכויות הצרכן

® השדולה החלה לפעול במושב זה. מיקדנו את מירב המאמצים 

בקידום חקיקה להגנת הצרכן  ובעבודה מול ארגוני הצרכנות, 
כמו גם בפניות ותלונות של אזרחים.

® יזמתי דיון דחוף בועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות 
בייבוא  הציבור  הונאת  בסוגיית  ”כלבוטק“  התוכנית  תחקיר 

הדגים מסין.
® ביום הצרכן הבינלאומי התקיים כנס בהשתתפות מנכ“ל 

נבונה  צרכנות  לעידוד  התמ“ת  שר  וסגנית  לצרכנות  המועצה 
בקרב בני נוער. 

השדולה לקידום נשים ואמהות בעולם התעסוקה

במעמד  ”מהות,  מרכז  בשיתוף  חגיגי  בכנס  נפתחה  השדולה 
דיונים,  מספר  קיימתי  זה  במושב  נשים.  וארגוני  כנסת  חברי 

ביניהם:
® ”עובדות - בשוק עבודה מעורער“ בהשתתפות ארגוני נשים 

וארגוני עובדים.
® ”מודלים לאיזון בין הורות לתעסוקה“ - בשיתוף מכון אדלר. 

® ”תעסוקת נשים ערביות“ במעמד השר לענייני מיעוטים, פרופ‘ 
פיילוט  קידום  על  השר  עם  סוכם  זה  בדיון  ברוורמן  אבישי 

לשילובן של נשים בעולם התעסוקה. 
® במסגרת פעילותי קיימתי ישיבות ופגישות עם ארגונים 

פורום  התעסוקה,  שירות  ביניהם:  בנושא  שעוסקים  וגופים 
נשים בעסקים, פורום המלונאיות, לשכת המסחר והתעשייה 

בחיפה. 
® במושב הבא נקיים שורה של דיונים ביניהם: נשים בעולם 

נשים  תעסוקת  בפריפריה,  נשים  תעסוקת  בישראל,  הניהול 
עולות, לסיום המושב מתוכנן כנס במעמד שר התמ“ת.

שדולה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות

באופן  לליבי  הקרוב  נושא  הוא  מוגבלויות  עם  אנשים  קידום 
את  יעילה  בצורה  ולנצל  לרכז  שיש  מאמינה  אני  מיוחד, 
המשאבים הקיימים, בכדי לשפר את חייהם של האזרחים בעלי 

המוגבלויות.



ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

כיו“ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים שמתי לעצמי למטרה 
להרחיב את התודעה הציבורית ולהעמיק את הפעולות למיגור 
בפרט,   ובנשים  בכלל  אדם  בבני  סחר  של  הבזויה  התופעה 
קיימתי  המושב  במהלך  בישראל.  האדם  זכויות  על  ולהגנה 
דיונים במעמד שרים, גורמים בכירים במשרדי הממשלה, נציגי 

אקדמיה ונציגי ארגונים,  ביניהם :
® מדיניות משרד הפנים ויחידת האכיפה ”עוז“ - דיון משותף 

עם הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים.  
® במעמד השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ דיון בנושא: 

מאבק רשויות האכיפה בעבירת הסחר בבני-אדם, בתעשיית 
הזנות והסחר בנשים. 

® טיפול בקורבנות סחר-בבני-אדם - סקירה של נציגי משרדי 

בבני-אדם  בסחר  המאבק  לקידום  פעולותיהם  על  הממשלה 
בכלל ובנשים בפרט. 

® במעמד שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, 

ומנכ“ל המוסד לביטוח לאומי, אסתר דומיניסיני דיון בנושא:  
הגנה ושיקום של קורבנות סחר בבני-אדם. 

® ציון היום הבין-לאומי לזכויות האדם בכנסת - בנושא 

”זנות וסחר בנשים, הפרת זכויות אדם בחסות המדינה“ בדיון 
השתתפו נציגי משרדי ממשלה, רשויות אכיפת החוק, רשויות 

הרווחה, נציגי ארגוני זכויות אדם ואקדמיה. 
® דיון בנושא הטלת אחריות פלילית על לקוחות ”תעשיית“ 

המין והזנות.
® סיור במכוני הליווי ובמוקדי ”תעשיית“ המין והזנות באזור 

תל-אביב והסביבה.
® ”המשגה משפטית של קלון חברתי“ - במהלך הדיון הציגה 

פרופ‘ שולמית אלמוג נייר עמדה הפורש את הרציונל להטלת 
אחריות פלילית על צרכני המין. 

® דיון בהשתתפות נשיאת מועצת העיתונות, השופטת 

(בדימוס) דליה דורנר בנושא: התמודדות עם תעשיית פרסום 
מודעות המציעות שירותי מין וזנות.

® דיון בהשתתפות מנכ“ל משרד הפנים, מר גבריאל מיימון 

ומנכ“ל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, מר אמנון 
בן עמי בנושא: מדיניות משרד הפנים ויחידת האכיפה ”עוז“ 

כלפי קורבנות סחר בבני-אדם
® דיון בהשתתפות מנכ“ל משרד הבריאות, ד“ר איתן חי -

עם בנושא: אופן טיפול משרד הבריאות במתן ביטוח רפואי 
לקורבנות סחר בבני-אדם .

® דיון דחוף בשל גזר דין מקל שניתן לסרסור מורשע עקב 

אישום,  כתב  מהגשת  שנים   5 במשך  הפרקליטות  השתהות 
בהשתתפות נציגי פרקליטות, סנגוריה ומשטרה. 

® סיור בעיר אילת, במעמד ראש העיר, מאיר יצחק הלוי, 

בנושא: סוגיית סחר בנשים, בחינת מימדי התופעה והטיפול 
בה. בהשתתפות חברי כנסת, נציגי משטרה, סגן ראש העיר 

ונציגי אגף הרווחה.

פעילות חוץ פרלמנטארית

הכלים  באמצעות  המקודמת  הפרלמנטרית  לפעילות  מעבר 
הפעילה  להשתתפותי  ובנוסף  לרשותי,  מעמידה  שהכנסת 
עם  הקשר  את  לשמר  דואגת  אני  וכנסיה,  המפלגה  במוסדות 

הציבור במטרה לגשר על הפערים בין הבוחרים לנבחרים:

ולחיזוק  הגמלאים  מעמד  לקידום  פעילות  יזמתי  גמלאים -   ®

הארץ  מרחבי  גמלאים  קבוצות  ארחתי  הנבחרים,  עם  הקשר 
לסיורים ומפגשים בכנסת. ארגנתי אירוע לציון יום הקשיש 
פניתי  הגמלאים,  ציבור  למען  חקיקה  קידמתי  בכנסת, 
בשאילתה לשר לביטחון פנים בנושא ענישת תוקפי קשישים, 

ועסקתי בטיפול בפניות ציבור בנושא ניצולי שואה.

® סיורים - במהלך המושב קיימתי ביקורים ופגישות עם הציבור 

בישובים רבים ברחבי ארץ. נפגשתי עם נציגי העדה הדרוזית, 
העדה הבדואית, עולים, נשים, צעירים, סטודנטים וגמלאים. 

® חגים ואירועים - במסגרת פעילותי לקחתי חלק והשתתפתי 

באירועי החגים שצוינו בקרב העדות והדתות השונות. כמו גם 
בציון יום האישה הבינלאומי. 

® שבת תרבות - השתתפתי במפגשי שבתרבות בכמה ערים 

לדיון  תקווה  ופתח  הרצליה  לציון,  ראשון  ביניהן  בישראל 
בסוגיות אקטואליות.

הפועל  אל  יוצא  אלו  בימים  אשר  פרויקט  יזמתי   - צעירים   ®

לשילוב סטודנטים וצעירים בפעילות ציבורית. 

® הרצאות - במהלך המושב הוזמנתי להרצות בפני גופים 

לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ביניהם:  רבים  ופורומים 
מכללת בית ברל, רשות שדות התעופה ועוד.

מאמרים שפירסמתי בכלי התקשורת

® ”שורשי האלימות המינית“ בעקבות ניסיון האונס בו נחשד 

מאבטח הרמטכ“ל 
® ”יש דין ואין דיין“ עם פרסום פרשת השתקת החשדות 

להטרדה מינית של הרב אלון
® ”נשים אמיתיות“ מאמר לרגל יום האישה הבינלאומי ובשל 

קיום טקס מלכת היופי באותו ערב
® ”ביתי מבצרי או מלכודת מוות“ בעקבות  רצח נוסף של אישה 

כותלי  בין  גרונה  את  שסף  אשר  זוגה  בן  ידי  על  בישראל 
ביתה.



תקשורת

לראיונות  השונים  התקשורת  לערוצי  הוזמנתי  החורף  במושב 
את  לונדון  עמי,  בן  עודד  עם  שש  כגון:  האקטואליה  בתוכניות 
קירשנבאום, ערב חדש, עושים סדר, והופעתי במגוון מתוכניות 
הארציים  הרדיו  ערוצי  החדשות,  ביומני  התראיינתי  הבוקר. 
והמקומיים, יזמתי כתיבת מאמרים וכתבות לעיתונות המודפסת 
בנושאים שהיו על סדר יומי והגבתי באתרי האינטרנט בנושאים 

שהיו על סדר היום הפרלמנטארי-ציבורי.

המענה  מתן  את  לשבח  ציין  ”כלכליסט“  העיתון  לשבח  ציון 
המהיר שניתן על ידי לשכתי לפניות ציבור מכלל חברי הכנסת 

בבדיקה שערך.

ערוץ 2 והאתר ”MAKO“ בתוכנית ”מה קורה“ נבחרתי כח“כית 
המצטיינת בתקשורת בסיכום שבועי שערכו. 

לדגים  ופוספטים  המים  הוספת  בנושא  ”כולבוטק“  בתוכנית 
הטריים המיובאים: ”מדובר בסוגיה צרכנית מהמעלה הראשונה  
אשר עולה ממנה כי קיימת הטעייה ברורה ומכוונת של הציבור 
נוגעת  זו  סוגיה  הציבור.  באמון  פגיעה  מכך  יוצא  וכפועל 
על  לנכתב  זהה  יהיה  שתוכנו  מוצר  לקבל  הבסיסית  בזכותנו 

גבי אריזתו“.

”אלימות  כלכלית:  אלימות  בנושא  ”בהארץ“  מגזין  כתבת 
יום-יום  ממנה  סובלות  נשים  שאלפי  תופעה  היא  כלכלית 
מבלי שהרשויות יכולות לפעול נגדה משום שהיא אינה מוכרת 
שהרשויות  לכך  יביא  החוק  הצעת  אימוץ  פלילית.   כעבירה 

תוכלנה לפעול נגד בני הזוג ולהעניק סיוע לנשים“. 

בתוכנית ”עושים סדר“ בנושא פרסום סמוי בקלטות ילדים: 
”מדובר בתופעה פסולה שהשתרשה כנוהג. מעבר לכך שאפעל 
לסימון התוכן הסמוי, בכוונתי לפעול להשגת תקציבים לעידוד 

יצירה בגיל הרך“. 

בכתבת מגזין בעיתון ”לאישה“ עם הקמתה מחדש של ועדת 
המשנה לנושא הסחר בנשים בראשותי: ”תופעת הזנות והסחר 
מיליון  לגיטימית.  שאינה  פסולה  חברתית  תופעה  היא  בנשים 
בתופעה  מדובר  לא  כי  מעידים  בשנה  בושת  בבתי  ביקורים 
שולית אלא בתופעה שנוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו באופן 

ישיר או עקיף“. 

להפליל  המציעה  החוק  הצעת  בנושא  במעריב  מגזין  בכתבת 
לשלול  שיש  תופעה  היא  ”הזנות  המין:  תעשיית  לקוחות  את 

מיסודה. מטרת הצעת החוק להוביל למצב של אחריות אישית 
וחברתית של אותם גברים המשתמשים בשירותיהן של נשים 

העוסקות בזנות“.

ומתן  המשא  בצוותי  נשים  ”שלב  הממשלה:  ראש  אל  בפנייה 
שמתחייב  כפי  סופו,  ועד  מראשיתו  המדיני  ההליך  לקידום 

מחוק שוויון זכויות האישה ומהחלטת האו“ם בנושא“.

המרחב  על  ”המאבק  בירושלים:  המהדרין  קווי  נגד  בהפגנה 
של  תחילתו  להוות  צריכה  בירושלים  ההפרדה  בקווי  הציבורי 
מאבק כלל-ארצי. לא מדובר רק בהדרה של הנשים לספסלים 
האחוריים של האוטובוס, אלא בהדרה של כל מי שאינו גבר-

חרדי אורתודוקסי“. 

לשני  מדינות  ”שתי  ולשאלת  המדינית  לסוגיה  התייחסות 
הוא  עמים  לשני  מדינות  שתי  פתרון  על  ”ההסתכלות  עמים“: 
הרחב  המדיני  הפתרון  את  גם  בחובו   טומן  אשר  הכרחי  חזון 
וגם  הסיכונים,  על  עולים  הסיכויים  ובו  הסכסוך  לתום  שיביא 
וכיוצא  תרבותיות  חברתיות,  סביבתיות,  כלכליות,  הזדמנויות 
באלו. חובה עלינו להתייחס לסוגיה גם מנקודת מבט אזרחית 
- חברתית ולא רק מנקודת המבט הביטחונית והאיומים החלים 

על מדינת ישראל“.

עברתי  גיור,  שעברה  ”כאישה  דת:  לחסרי  הזוגיות  ברית  חוק 
ליהודי  להיחשב  כדי  לעבור  צריך  שאדם  דולורוזה  הויה  את 
ולהינשא ליהודי במדינת ישראל. זאת משום שכל סוגיות הדת 
נוכסו על ידי גורמים חרדים קיצוניים אנטי ציוניים, המהווים 
מיעוט בתוך האוכלוסייה. אסור להפקיע את המנדט להחלטות 

מסוג אלו לגורמים הללו“. 

את   המבטל  לחוק  להתנגד  השרים  ועדת  להחלטת  בתגובה 
פיזית  באלימות  נוקטת  ישראל  ”ממשלת  ההפלות:  ועדת 
וכלכלית של נשים ומזלזלת בכבודן בכך שמאלצת אותן לעבור 

את ועדת ההשפלות שאינה מכירה בזכותן נשים על גופן“. 

ובנייה:  לתכנון  הרפורמה  בנושא  נתניהו  של  החלטתו  על 
”הרפורמה תביא את ישראל למציאות בה נראה אפור בעיניים 
היזמים  של  משרתם  להיות  ממשיך  נתניהו  באדמה.  ושחור 
ובעלי ההון וממשיך להפקיר ולרמוס את זכויותיהם של אזרחי 
על  הסביבה,  איכות  על  להגן  במקום  ובעתיד.  בהווה  המדינה 
של  הירוקות  הריאות  ועל  המדינה  אזרחי  של  האוויר  איכות 
מביא  הוא  ובהחלטתו  הסכר  את  פורץ  נתניהו  ישראל  מדינת 

את ישראל לנקודת אל חזור שתהווה בכייה לדורות“.

ח“כ אורית זוארץ: 050-6202130

עידית שבתאי סידיס:
יועצת תקשורת ועוזרת פרלמנטרית - 050-7525325

טל דרור - עוזרת פרלמנטרית - 052-4499090

לשכה כנסת: טל: 02-6408003, פקס: 02-6496586,
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