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הכינוס השנתי ה-23 

של החברה הישראלית לאיכות ברפואה
מלון דייויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

 מובילים למקצוענות במערכת הבריאות

מנהיגים
איכות

תוכנית מדעית



פתח דבר - החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

חברים יקרים,
 

אנו שמחים לראותכם  בכינוס השנתי ה-23 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה. הכנס המהווה 
בעשורים האחרונים הבמה המרכזית בישראל להצגת העשייה בתחום איכות הטיפול ובטיחות המטופל 

ולמפגש ודיאלוג בין המובילים בתחום. 

החשיבות הגוברת של תחום האיכות ברפואה בישראל ניכרת, בין השאר, במספר הרב של התקצירים 
שנשלחו לכינוס. 

השנה שוב נשבר השיא עם מעל ל- 440 עבודות! נושאי ההרצאות והפוסטרים נבחרו בקפידה ע"י 
צוות שופטים רחב, בקריטריונים של חדשנות, עבודת צוות, הצגת תוצאות משמעותיות ועניין רב-תחומי. 
שדרת הפוסטרים עשירה בנושאים ששמנו על סדר היום של החברה בכהונה הנוכחית, כגון: רצף טיפול, 

המטופל במרכז, בריאות הנפש, מניעת זיהומים לצד תחומים לשיפור איכות באשפוז, קהילה וחינוך. 
התוצאות לפניכם והן תהיינה זמינות כספר תקצירים דיגיטלי באתר ובפיסבוק החברה. מקווים שהספר 

יהיה לכם לעזר ויספק רעיונות חדשים וישימים לפעילות בתחום האיכות במהלך השנה.

הנושא במיקוד הכנס השנה הוא "מנהיגים איכות: מובילים למקצוענות במערכת הבריאות".

פרופ' פול לוי, לשעבר נשיא ומנכ"ל המרכז הרפואי Beth Israel בבוסטון ומנהיג שהביא מהפכה
של ממש בתחום האיכות בארגונו, יהיה אורח הכבוד וישא את הרצאת המליאה על מנהיגות לשיפור 

איכות. הרצאה נוספת במליאה על מנהיגות והובלת שינוי תהיה של ארז ויגודמן, מנכ"ל חברת טבע.

בכנס ייחשפו לראשונה נתונים לאומיים השוואתיים חדשים בתחום האיכות:
• נתונים השוואתיים במדדי האיכות של קופות החולים, ונתונים חדשים ברמה הלאומית.

• ממצאים השוואתיים של בתי החולים במדדי חוויית המטופל לשנת 2016. 

שפע עבודות איכותיות ומעניינות מוצגים במושבים המקבילים ועוסקים במרכזיות המטופל, במדידת 
איכות, שיפור איכות בקהילה, בבתי חולים וברצף שבינהם, מניעת זיהומים, בטיחות המטופל והמטפל 

ובטיחות בטיפול התרופתי, טכנולוגיות לשיפור האיכות ושימוש מושכל. בנוסף, נקיים רב שיח על 
מנהיגות באיכות בהשתתפות נציגי מערכת הבריאות והמטופלים. 

כנס זה כולל מטופלים- כמשתתפים בפאנל המליאה, כיו"ר מושב, וכמשתתפים במושבים. ואנו מקווים 
שבכך נקבע סטנדרט חדש ושאר הכנסים המקצועיים ילכו בעקבותינו. 

במהלך הכינוס תיערכנה בחירות לוועד החברה, ונודה על השתתפותכם כבוחרים. בתום הכנס יוענקו 
פרסים לפוסטרים המצטיינים ויוכרזו תוצאות הבחירות. ברצוננו להודות לכל שולחי התקצירים, למציגי 

העבודות, למשתתפי הרב שיח וליושבי ראש המושבים, לחברות שנתנו חסות, לחברה המפיקה ולכל 
חברי הוועד המורחב על השקעתם הרבה ותרומתם להצלחת הכינוס. 

נשמח לראות את כולכם נוטלים חלק בחוויית הכינוס לכל אורכו.
בברכת איכות ובריאות, וכינוס פורה ומהנה.

פרופ' רן בליצר
יו"ר החברה 

גב' מלי קושא
יו"ר הכנס

התכנסות והרשמה, קפה ועוגה, סיור בתערוכה ותצוגת פוסטרים

מושב פתיחה
יו”ר: גב’ מלי קושא, יו”ר הכנס 

ברכות 
מר משה בר סימן טוב, מנכ”ל משרד הבריאות

ד”ר ליאוניד אידלמן, יו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה

מושב מליאה 1      
יו”ר: פרופ’ ארנון אפק, משנה רפואי למנכ”ל משרד הבריאות

Being willing to see things clearly: 
Leadership lessons for quality improvement
 Paul F. Levy, former President and CEO of Beth Israel Deaconess  
Medical Center in Boston.  Currently, Senior Advisor at Lax Sebenius, LLC.

מדדי איכות בקהילה: נתונים חדשים ברמה הלאומית ולפי קופה 
 פרופ’ אורלי מנור, יו”ר הועד המנהל של המכון הלאומי וראש התכנית הלאומית 

למדדי איכות לרפואת הקהילה

מנהיגים שינוי בטבע
מר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ”ל חברת טבע תעשיות פרמצבטיות

הפסקת כיבוד קל, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

מושבים מקבילים א’

הפסקת צהרים, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים 

מושבים מקבילים ב’

מושב מליאה 2 
 יו”ר: ד”ר ענת עקה-זהר, ראש מינהל איכות, שירות ובטיחות הטיפול, 

סמנכ”ל, משרד הבריאות 

חווית המטופל - חשיפת ממצאים השוואתיים של המוסדות
גב’ איילת גרינבאום, ראש אגף שירות, משרד הבריאות

 פאנל בנושא: מנהיגים איכות - מובילים למקצוענות במערכת הבריאות
שיחת סלון על מנהיגות באיכות

 מנחה: ד”ר יאיר שינדל, יזם סדרתי, מנהל ומשקיע בתחום הבריאות ולשעבר ראש         
המטה הלאומי ״ישראל דיגיטלית” בממשלת ישראל 

חברי הפאנל: 
מר גרי גרינשפן, יזם חברתי לשיפור איכות הטיפול במטופלים, לשעבר מנכ”ל בחברת שטראוס

פרופ’ רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון
ד”ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד, משרד הבריאות

ד”ר אהוד דודסון, מנהל מרחב דרום והמרכז הרפואי סורוקה
פרופ’ שוקי שמר, יו”ר מועצת המנהלים של חברת אסותא

פרסים לפוסטרים המצטיינים
גב’ ליאורה ולינסקי, מנהלת המחלקה לאיכות, מאוחדת 

תוצאות בחירות לוועד החברה 
פרופ’ חיים ביטרמן, ד”ר ירון מושקט

סיכום הכנס

08:00-09:00

09:00

09:30

09:30-10:10

10:10-10:40

10:40-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:45

15:30-15:50

15:50-16:50

16:50-17:05

17:05-17:20

17:20-17:30

תכנית הכנס 



01033399
הערכת החיסכון הכספי של 
מניעת פעולות יתירות ע"י 
מערכת תומכת החלטה -  

סימולציה של סדרת תרחישים 
על קבוצת רופאים מיילדים 

ברעלת הריון
 ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב
 

03036150
צמצום בדיקות מעבדה מיותרות 
במחלקה לרפואה דחופה על ידי 

שינוי טופס הזמנת בדיקות
ד"ר בנידור רביב, המרכז הרפואי 

הגליל המערבי 
 

01035934
שימוש מושכל בצילומי גב 

תחתון: הנחיה מקצועית ככלי 
לשיפור האבחון והטיפול בנבדק

ד"ר צביקה דושניצקי, מאוחדת
 

01035268
פרמטרים בשיקול דעת 

להקצאה מושכלת של מנות 
דם למאושפזים בבית חולים 

גריאטרי
ד"ר אסתר-לי מרקוס, המרכז 

הרפואי הרצוג 
 

01037401
בדיקת צפיפות עצם כן או לא

ד"ר מירי שטייר, שירותי בריאות 
כללית

03094743
עמדות מנהלים רפואיים לגבי 
הטמעת טכנולוגיות רפואיות 

בבית חולים
ד"ר ארנה טל, המרכז הרפואי אסף 

הרופא 

01046432
האם עבודה עפ"י פרוטוקולים 

מעודדת קיפאון מחשבתי?
גב' אילה קובו גרינהוט, בר אילן, 

מכללת כנרת

1067791
 הכשרה בניהול איכות: 

מחזון למציאות
ד"ר יעקב דרייהר, המרכז הרפואי 

סורוקה 

01022997
העצמת צוותים להובלת תהליכי 

איכות מחלקתיים- אתגר חוצה 
בי"ח

ד"ר ירדנה קול, המרכז הרפואי 
קפלן

01026453
הכשרה באיכות ובטיחות 
הטיפול: אבני דרך בבניית 

"אקדמיה מקוונת"
ד"ר רחל ווילף מירון, אוניברסיטת 

תל אביב

3088361
מגמות בשיעור אשפוזים חוזרים

גב' נטלי פלאקס-מנוב, שירותי 
בריאות כללית

01147179
אוריינות בריאות ואשפוזים 
חוזרים בקרב קבוצות מיעוט

גב' נוסייבה ריאן-גרה, אוניברסיטת 
חיפה

01094101
מודל עבודה רב מקצועי לשיפור 

איכות הטיפול ומניעת אשפוזים 
מחוז שרון שומרון, כללית

גב' נורית איתן גוטמן, שירותי 
בריאות כללית

 01115706
מובילים איכות ברצף – ניהול 

רצף הטיפול במכבי
מר חאלד אבו חוסין, מכבי שירותי 

בריאות

01123762
כלי לניטור ושיפור זמינות 

רפואת המומחים בצה"ל
מר דרור יפרח, צה"ל

01134869
הוספת טיפולי פיזיותרפיה 
בסופי שבוע עבור מנותחי 

החלפות מפרקי ברך וירך מקצרת 
ומייעלת את האשפוז הפוסט-

ניתוחי של חולים אלה
ד"ר יובל פעילן, המרכז הרפואי 

מאיר

03025214
 הנחיות למסירת מידע רגיש 

 בפנייה טלפונית במחלקה 
הפנימית בבית החולים

גב' חגית חיים, המרכז הרפואי 
גולדה השרון

03086390
 door to needle שיפור 

בשבץ מוחי אקוטי
ד"ר שרון אלרעי – פרייס, המרכז 

הרפואי כרמל

03093330
 פיתוח כלי ממוחשב לאכיפה 

 ולבקרה של מתן טיפול 
אנטיביוטי מונע הולם לפני 

ניתוח באסותא
מר אלכסנדר אקסל, המרכז 

הרפואי אסותא

01091422
step out - תהליך חדשני 

לאבטחת העברה של מטופל 
קריטי

ד"ר ירון מושקט, שירותי בריאות 
כללית

01105514
איפיון ובדיקת אפקטיביות של 

שיטות לחינוך לטיפול עצמי 
בסוכרת )DSME( תוצאות מ-9 

מדיניות מאירופה, טאיוון, 
ארה"ב ומישראל

גב' זיו הר גיל, שירותי בריאות 
כללית

01147848
 צמצום פערים בהיענות 

לביצוע ממוגרפיה 
ד"ר פרידריך יולנדה, לאומית

03109159
בחינת הגורמים המעכבים או 

המדרבנים נשים בגילאי 50-74, 
 לביצוע בדיקת ממוגרפיה 

כבדיקת סקר
גב' נורית זילברבוש, מכבי שירותי 

בריאות

01055430
טיפול פליאטיבי: מהן עמדות 

ותפישות הרופאים בקהילה 
והציבור הרחב כלפיו?

פרופ' נטע בנטור, מכון ברוקדייל

03139090
איכות חיים בגיל השלישי

גב' יהודית מלצר, מכבי שירותי 
בריאות

01098667
מערכת לאיסוף ודיווח על מדדי 

תוצאה המדווחים ע"י מטופלים 
)PROMs( סיכום ניסיון במרכז 

הרפואי שיבא
גב' אורה שמאי-רוסלר, המרכז 

הרפואי שיבא

03108169
מדדים לדיווח עצמי של צרכני 

שירותי שיקום וניבוי צריכת 
שירותי אשפוז

ד"ר אפרת שדמי, אוניברסיטת 
חיפה

02147803
רפואת עיניים עד הבית: ניתוח 

נתונים לאחר שנתיים של 
פעילות בבתי אבות

ד"ר אפרים ברקו, המרכז הרפואי 
קפלן 

01075781
במה לבחור? סדנאות סוכרת או 

מפות שיח? 
גב' סוזן לימון, מכבי שירותי 

בריאות

03027959
מוקד התרגום הרפואי- משרד 

הבריאות
גב' שני דהן, משרד הבריאות

מושב א' 1
המטופל במרכז

יו"ר: ד"ר דוד מוסינזון, 
סמנכ"ל רפואה, מאוחדת  

יו"ר: גב' שרון גור, יו"ר עמותת 
אס"ף - ארגון חולי סי. אף. אס 

ופיברומיאלגיה

מושב א' 2
שיפור איכות בקהילה

יו"ר: פרופ' נחמן אש, ראש 
חטיבת הבריאות, המשנה למנכ"ל 

לענייני בריאות, מכבי שירותי 
בריאות  

יו"ר: פרופ' מרגלית גולדפרכט, 
מנהלת המחלקה לקידום איכות, 
חטיבת הקהילה, שירותי בריאות 

כללית  

מושב א' 3
שיפור איכות בבתי 

חולים
יו"ר: פרופ' יצחק קרייס,

מנהל המרכז הרפואי המשולב, 
שיבא 

יו"ר:  גב' ריקי זטלנד, מנהלת 
סיעוד, מרכז רפואי רבין  

מושב א' 4
רצף טיפול

יו"ר: ד"ר מיכאל שרף, 
סמנכ"ל ראש חטיבת בתי החולים, 

שירותי בריאות כללית

יו"ר: ד"ר יונתן ארבל, ס. מנהל 
רפואי, מחוז דרום, מכבי שירותי 

בריאות  

מושב א' 5
הכשרה ומנהיגות

יו"ר: פרופ' אבי פורת, רופא 
ראשי, מכבי שירותי בריאות

יו"ר: ד"ר מירב בן נתן, מנהלת 
ביה"ס האקדמי לסיעוד, הלל יפה

מושב א' 6
שימוש מושכל

יו"ר: פרופ' אליק אבירם, 
המנהל המדעי, המכון הלאומי 

לחקר שירותי הבריאות ומדיניות 
 הבריאות

יו"ר: גב' סיגל רגב, סמנכ"ל 
כספים, מאוחדת  

11:30-13:00  |  מושבים מקבילים א'



01123717
תשאול היסטוריה קלינית מפי 
ההורה למול מידע מהמערכת 

הממוחשבת "אופק" והשפעתם 
על קבלת ההחלטות קליניות סב 

ניתוחיות בילדים
ד"ר דוד הופנשטיין, המרכז הרפואי 

מאיר
 

01105679
ניהול איכות במומה – העצמת 

המטופל הסוכרתי לטיפול עצמי
גב' אנג'לה עירוני, מכבי שירותי 

בריאות
 

01057353
רשם דמנציה- כלי ניהולי קליני 

למחלות הדמנציה 
ד"ר ערד קודש, מאוחדת

 

01094200
מודל ארגוני חדשני להפחתת 

שיעור נפילות מטופלים 
באמצעות  שימוש במערכות 

מידע ממוחשבות 
ד"ר חנה קרצמן, המרכז הרפואי 

שיבא 

01055664
מערכת בינה ארגונית ככלי 

לשיפור איכות ובטיחות
 ד"ר איל צימליכמן, המרכז 

הרפואי שיבא

01091647
הקשר בין רישום תרופות אנטי 
פסיכוטיות למאפייני המוסדות 

הגריאטריים ואיכות הטיפול 
בהם

ד"ר דבורה פרנקנטל, האוניברסיטה 
העברית

03084539
פרויקט איכות לשיפור טיפול 

בהיפרקלמיה במטופלים 
מאושפזים במחלקה פנימית
ד"ר דנה ילין, המרכז הרפואי  

בילינסון 

03119309
האם מטופלים בסיכון גבוה 

לשבץ מצליחים לשמור על טווח 
טיפולי המאפשר מניעה יעילה?

ד"ר אורנה רגס, שירותי בריאות 
כללית

03028301
האם השתתפות בתוכנית 
תמיכה למטופלים קשורה 

בהתמדה ארוכה יותר והיענות 
לטיפול גבוהה יותר בקרב 

משתמשים חדשים של תרופת 
האדאלימומאב?

ד"ר עינב סרולוביץ, אוניברסיטת 
חיפה

01148691
תרומת רוקחים קליניים לאיזון 

מטופלים סוכרתיים הנוטלים 
)Polypharmacy( תרופות רבות

מג'ר טלי קניג, מכבי שירותי 
בריאות

01035151
הכנסת טופס ניפוק אנטיביוטי 

ממוחשב, דרך פשוטה לשפר 
דרמטית את השימוש המושכל 

באנטיביוטיקה במוסד גדול
ד"ר ליאור נשר, המרכז הרפואי  

סורוקה 

03041431
פרויקט למניעת דלקת ראות 

בחולה מונשם כרוני
גב' איריס ממן, מרכז גריאטרי בית 

רבקה 

01096480
הפחתת שיעור CLABSI בצנתר 

מרכזי זמני מחוץ ליחידות טיפול 
נמרץ בעקבות התערבות צוות 

ייעודי
ד"ר אורי גלנטה, מרכז רפואי 

סורוקה

 03139162
זיהום בפצע ניתוחי בחולה 

אורתופדי האם היא גזירה שלא 
ניתן להתמודד איתה? 

גב' יפעת כהן, המרכז הרפואי  
פוריה 

03059321
שלושה או ארבעה זנים בחיסון 

שפעת – מי יותר מוגן?  
גב' דורית גולדמן, מאוחדת

01082892
מבדק איכות 2015– הערכות 

מוסדות רפואיים לטיפול בסוף 
החיים

ד"ר יפה עין-גל, משרד הבריאות

01084398
מורידים כותרת מיותרת 

ד"ר עירית לחובר, המרכז הרפואי 
מאיר

01093876
שיפור איכות בתהליכי רישום 

ובאחידות מידע רפואי באסותא 
באמצעות שימוש בניסוחים 

קליניים מקובלים ובגישה 
חדשנית לתהליך קידוד אבחנות 

ופעולות
גב' טטאינה דוביז'נסקי, המרכז 

הרפואי אסותא

01089402
הערכה וטיפול באירוע איסכמי 

חולף )TIA( בדיקת עמידה 
בהנחיות, התערבות לשיפור 

עמידה בהנחיות בצד ספקנות 
לגבי הבסיס הראיתי ותוצאות
ד"ר אורי גבאי, המרכז הרפואי 

בילינסון

01097725
השפעת בדיקה שגרתית של 

המוגלובין מסוכרר על הימצאות 
מחלת הסוכרת, ותוצאים 

עיקריים בחולים העוברים צנתור 
התערבותי

מר מוחמד אבו תילך, המרכז 
הרפואי סורוקה

03132703
מדידה ושיפור הליך פסק זמן - 
איכות תיעוד ברשומה לעומת 

איכות הביצוע בפועל
ד"ר רוני סלע, המרכז הרפואי 

אסותא

03137365
בניית מאגר מידע לאומי 

לטעויות בטיפול הרפואי 
גב' דנה ארד, משרד הבריאות

01097818
זיהוי אירוע קליני חריג בפג 

 באמצעות טכנולוגיית
Big Data

גב' מילה אורלובסקי, המרכז 
הרפואי סוראסקי

01057833
למידה מבוססת תחקיר עצמי 
אחרי ניתוח – פרויקט איכות 

כוללני
פרופ' אורנה בלונדהיים, המרכז 

הרפואי העמק

 01136123
FAST 

הכלי להעברת משמרת - גמיש 
יותר, ברור יותר, מהיר יותר

גב' ענבל גזית, המרכז הרפואי 
אסף הרופא

03094710
הערכת הקשר בין המצב 

התזונתי לבין תוצאות השיקום 
של קשישים לאחר שברים 

אוסטאופורוטיים במיוחד שברי 
צוואר ירך

גב' יעל כץ, מרכז גריאטרי דורות     

01056486
מצפן מחלקתי – כלי בית-חולימי 

לניהול השוואתי מונחה מדדים
ד"ר גיל לביא, המרכז הרפואי כרמל 

01084326
רביזיה במדידת איכות בכללית 

2016 – ממצאים ראשונים 
מהיום שאחרי

פרופ' ארנון כהן, שירותי בריאות 
כללית

01118610
שינוי בשימושים ובעלויות 

שירותי רפואה וההשפעה על 
האיכות הנמדדת בעקבות שיוך 

מבוטחים  לרופא ראשוני
ד"ר גיל טלמור, מכבי שירותי 

בריאות

01023555
מהתנהלות למנהיגות בטיפול 

בחולי שבץ מוחי
ד"ר ילנה דורודניקוב, המרכז 

הרפואי  ברזילי 

מושב ב' 1
מדידת איכות

יו"ר: ד"ר מינה רותם, מנהלת 
המחלקה לאיכות ובטיחות, אגף 
הסיעוד בקהילה, שירותי בריאות 

כללית 

יו"ר: ד"ר יובל וייס, מנהל רפואי 
במחוז ירושלים, מאוחדת

מושב ב' 2
בטיחות המטופל

יו"ר: ד"ר פוריה שחף, מנהלת 
המחלקה לבטיחות המטופל וניהול 

סיכונים, שירותי בריאות כללית 

יו"ר: גב' דנה ארד, מרכזת תחום 
בכירה, בטיחות מטופלים, משרד 

הבריאות

מושב ב' 3
 שיפור איכות 

 בבתי חולים
יו"ר: ד"ר קרלוס גרוזמן, מנהל 

המרכז הרפואי קפלן ובית חולים 
הרצפלד  

יו"ר: גב' אסתי פאר, ס. מנהלת 
הסיעוד, מרכז רפואי ברזילי  

מושב ב' 4
מניעת זיהומים

יו"ר: פרופ' איתמר גרוטו, 
משנה למנכ"ל, משרד הבריאות  

יו"ר: גב' פנינה שלפר, ראש אגף 
הסיעוד, אסותא מרכזים רפואיים  

מושב ב' 5
בטיחות בטיפול תרופתי

יו"ר: ד"ר איתן וירטהיים, מנהל 
מרכז רפואי מאיר

יו"ר:  ד"ר יוסי לומינצקי,
מנהל מערך רוקחות ופרמקולוגיה, 

מכבי שירותי בריאות  

מושב ב' 6
טכנולוגיה לשיפור 

האיכות
יו"ר: ד"ר אורלי וויינשטיין,

ראשת חטיבת המרכזים הרפואיים 
הממשלתיים משרד הבריאות

יו"ר: ד"ר שלומי קודש, מנהל 
רפואי, מחוז דרום, שירותי בריאות 

כללית 

14:00-15:30  |  מושבים מקבילים ב'

המושב בחסות



 תרשים מתחם הכנס

תודה לחברות התומכות
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מזכירות הכינוס:

qmed@kenes-events.com  |  03-9727447 :ת.ד 144 נתב"ג 70100  |  טל

חברי הוועד
פרופ' רן בליצר - יו"ר

ד"ר עינת אלרן - מזכירה
פרופ' ארנון כהן - גזבר

גב' מלי קושא - מתאמת
פרופ' מאיר ברזיס

גב' איריס דגן
ד"ר יעקב דרייהר

גב' ליאורה ולינסקי
ד"ר ענת עקה זהר
ד"ר יואב יחזקאלי

ד"ר רחל ווילף מירון
מג'ר שלומית ישי

ד"ר לילך צולר
ד"ר איל צימליכמן
ד"ר גלית קאופמן

גב' כלנית קיי
ד"ר טניה קרדש 

INFORMATION SYSTEMS

מושב 3

מושב 6

אולם לצפייה במליאה

מושב 4מושב 5

מושב 1מושב 2
חדר

בחירות
לוועד

חדר לטעינת 
מצגות

חדר הפקה

תערוכת פוסטרים
מתחם כיבוד ושתיה

תערוכת מציגים

ארוחת צהרים

אולם מליאה

מתחם 
כיבוד ושתיה


