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 1 

 2  ןיינמה ןמ אלש  הצעוממישיבת  22מס'  פרטיכל                              

 3   תשפ"א  באב 'ד ,13.7.21  ,ישילש ביום אשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6  ראש העיר ויושב ראש   -   עו"ד אבי גרובר 

 7 ה ייריעהמנכ"ל  -    ורץמר ערן ש

 8 חברת מועצה -    גב' דברת וייזר 

 9 הצעומ רבח -    איבל ינד רמ

 10 חבר מועצה -    גדות ון מר יר

 11 ר יעה 'ר 'סו חבר מועצה -  מר יעקב קורצקי  

 12 חבר מועצה -    עו"ד עידן למדן 

 13 חברת מועצה -    נטע זיו 'פורפ

 14  חבר מועצה  -    מר רוני בלקין 

 15   ועצהחבר מ -    פלד דמר רבי

 16 20:00 העשב הפרטצה    הצעומ תרבח -    גב' ענבל דדון 

 17 הצעומ תרבח  -    יבוקלא עבש תב 'בג

 18 

 19 צוות מקצועי

 20 ה ייריעה ש"מעוי -    םולב הכימ ד"וע

 21  גזבר העיר  -    טביב  מר גידי

 22 מהנדסת העירייה  -  אדר' עירית טלמור 

 23 ה ייריעה רקבמ -  מר ניסים בן יקר 

 SIG  24-ו םיסכנ ףגא להנמ -  מר עינב בן יעקב  

 25 

 26 ורדענ

 27 הצעומ רבח -      בל רב ימר רמ

 28 הצעומ רבח -  ן ורוד לאכימ רמ

 29 הצעומ רבח -      בירש יחצ 'רד

 30 הצעומ רבח -    ךילק רפוע רמ

 31 הצעומ רבח -     רנלק איג רמ

 32 הצעומ רבח -  י דיירג לאומש רמ

 33 

 34 
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 1 :סדר היום

 2  .ןוקית  – 27 'סמ ןיינמה ןמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .1

 3 .18  'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 4 . ח"שמ 1 ךסב םיד" ממל תואוולה ןתמ ךרוצל  שדח ר"בת תחיתפ רושיא .3

 5 . 25.4.21 םוימ תומור ת תדעו לוקוטורפ רושיא .4

 6 .תרוקיב תד עו תונקסמ + 2019 תנשל  טרופמ תרוקיב חודב ןויד .5

 7 .2020 תנשל  רוביצה תונולת חודב ןויד .6

 8 .2021 תנשל 1 ןועבר חודב ןויד .7

 9  .ךשמהב חל שית םכסהה תטויט – ןומ יר ס"יב םע םכסה ןוקית .8

 10 .ןורשה  תמר ריעה ריקי תוא תקנ עה – ןכדועמ להונ רושיא .9

 11 הרבחל  18.7.21  ךיראתמ  םיקיתו   םיחרזאל  הקלחמה  תלהנ מ  הנילומ  יקיר  'בגה  יונימ .10

 12  .ןרוא הא ל תרבגה םוקמב םיאלמג  תדעווב יעוצקמה תווצב

 13   ,  רומלט תיריע 'רדא ריעה ת סדנהמ :"םינורש" םימה  דיגאתל רוביצ יגיצנ יונימ .11

 14  .הבישיב וצ פוי םייח תורוק - ,ןבא רוא יל ח"ור ,יסורס ינב ד"וע

   15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

  27 
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 1  לפרטי כ    

  2 

 3  ןוקית  – 27 'סמ ןיינמה ןמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .1

 4 

 5  ל וקוטורפ  רושיא  ןושאר   ףיעס  ,22  'סמ  ןיינמה  ן מ  אלש  הבישי  ,בוט  ברע  מר אבי גרובר: 

 6  הרוש  47  דומע  .תחא  הרע ה  ךל  התיה  עטנ  .27  'סמ  ןיינמה  ןמ  הצעומ  תבישי

 7  ם וש  ויה  אל  הזמ  ץוח  ."םוקמה"  םוקמב  "רוקמה"  הלימה  תויהל  ךירצ  .8

 8   .דחא הפ .דעב םלו כ ?דגנתמש ימ שי .תורעה

 9 

 10 ןוקית – 72 'סמ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי ל וקוטורפ רושיא :הטלחה

 11 רון יא, יבלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  לפרביד  צקי,  יעקב קור,  בראבי גרו  :(אחד  הפ)  10  -  עדב

 12 . ןדמל ןדיע ,ויז עטנ ,רזייו  תרבוד ,ןיקלב ינור ,תודג

 13 

 14 

 15  18  'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

   16 

 17  ? ןוכנ  ,תורעה  ןיא  ,18  'סמ  ןיינמה  ןמ  אלש  הצעומ  הבישי  לפרוטוקו  רושיא : אבי גרובר רמ

 18   .עיבצהל  ךירצ אל .הבבס ,רשואמ

 19 

 20 מש"ח  1דים בסך "לממ  תואוולה ןתמ ךרוצל ש דח ר"בת תחיתפ רושיא .3

 21 

 22  1דים בסך  " לממ  תואוול ה  ןתמ  ךרוצל   ש דח  ר"בת   תחיתפ  רושיא   .3  ף יעס  :אבי גרובר   רמ

 23 .מש"ח

 24   .תמ דוק הבישימ רדסל העצה  הז 3 ףיעס .3 ףיעס אל הז מר ירון גדות:

 25    . 3 ףיעס הז :אבי גרובר רמ

 26    .רדסל ת ועצה תויהל ךירצ 3 ףיעס מר ירון גדות:

 27    .עבוק ינ א ,3 ףיעס :אבי גרובר רמ

 28  . קוחה  לעמ  אל  התא  ,עב וק  אל  התא  .קוחה  לעמ  אל   התא  .עבוק  אל  התא מר ירון גדות:
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 1  ץ ע וי  המ  ע ומשל  הצור  ינ א  .ותוא  ל אשת  .יטפשמ  ץע וי  ה פ  שי  . עבוק  אל  התא

 2   .ךל אבש המכ  רדסל תועצה תוחדל לוכי ה תא םאה .רמוא יטפשמה

  3 

 4    .יל ןתי ת אל םאו :ברגרו אבי רמ

 5  . י לש  רדסל  העצהב  וישכ ע  ןודנ  םג  .רדסל  העצהה   תא  אירקא  ינא  אל  םא ות:מר ירון גד

   6 

 7     .הנושאר םעפ רדסל ךתוא  ארוק ינא  :אבי גרובר רמ

 8  ה תא  .קוחה  לעמ  אצמנ אל  ה תא  .םימעפ  רשע  םג  ר דסל   יל  אורקל  לוכי  התא מר ירון גדות:

 9  א ל   התא  , לוכי  אל  התא ..  המ כ  תותליאשו  רדסל   תועצה  ת וחדל  לוכי  אל

 10  .ךלש יטפשמה ץ עויה תא לאשת .קוח שי .ן ורשה תמרב הפ רוטטקיד

  11 

 12    .יתנמיז ינא .םויה רדס ת א עבוק ינא ,ןיינמה ןמ אל ש הבישי :אבי גרובר רמ

 13   .רושק אל הז מר ירון גדות:

 14    .רושק המ יל דיגת  אל התא :אבי גרובר רמ

 15    .ךל רתומ םא ךל ש יטפשמה ץעויה תא לאש ת .רושק המ ךל דיגא ינא מר ירון גדות:

 16   .ךתיא חכוות מ אל ינא :אבי גרובר רמ

 17    .הב ישי ירחא הבישי ירחא הב ישי רדסל תועצה תוחדל מר ירון גדות:

 18    .ךתיא חכוות מ אל ינא :אבי גרובר רמ

 19  . קוחה  י פל  תויהל  ךירצש   ף יעסה  תא  השעת  טושפ  ה תא  .חכוותהל   המ  ךל  ןיא מר ירון גדות:

 20     .קוחה לעמ אל התא

 21    תא  עבוק ינא :אבי גרובר רמ

 22     .קוחל ףופכ הת א .קוחה יפל עבוק התא מר ירון גדות:

 23     .היינש םעפ רדסל ךל  ארוק ינא :אבי גרובר רמ

 24 ה צור  ינא  ,הצור  ינא  .הצור  התאש  המכ  רדסל  יתוא  אורקל  לוכי  התא מר ירון גדות:



 13.7.21 –רמת השרון  22ניין מס' יבה שלא מן המיש
 
 
 

5 

 

 1    .דיגי ש"מעויש

 2    .השקב ב וארקת :ררובי גאב רמ

 3     .הבישי ירחא הבישי רדסל  תועצה תוחדל רשפא םא מר ירון גדות:

 4    .םו יה רדס הזו הבישיה תא י תנמיז ינא :אבי גרובר רמ

 5  הפ  עבוק  אל  התא  .קוחה   לעמ  אל  התא  .תנמיז  אל   המו  תנמיז  המ  הנשמ  אל מר ירון גדות:

 6 אבש  המ  השעתו  ילוי  ,ינוי  ,יאממ  .רדסל  תועצה  הח דת  אל  התא  .ךל  אבש  המ

 7   .היהיש המ הזש  ךל רמוא ינא לבא ,קעוצ  ינא .הככ דבוע אל הז .ךל

 8    ?קועצ ל תמייס :אבי גרובר רמ

 9    .יתמייס .ןכ מר ירון גדות:

 10    .תחיתפ רושי א 3 ףיעס :אבי גרובר רמ

 11  ה ריעצ  הרטפנ  רבעש  עו ב שב  .םיקסעל  םיקרזמ  תש יכר  ר דסל  העצה  .3  ףיעס מר ירון גדות:

 12    .םשב 23 תב

 13  ן ורי  .םיחטבאמ   ואיבת ש  שקבמ  ינא  .תי שילש  ם עפ  רדסל  ךתוא  א רוק  ינא  :אבי גרובר  רמ

 14   .ללותשהל ליחתה תודג

 15    .םיחט באמה תא ונימזיש לכנמל  דיגת :עו"ד מיכה בלום

 16  . הצור התאש המ תו שעל לוכי התא .םיחטבאמ ה תא ןימזהל לוכי התא מר ירון גדות:

 17    ?קועצל ךיש ממ התא :אבי גרובר רמ

 18  ך ירצ  וישכע  .רדסל  העצה   ו זש  וישכע  תויהל  ךירצש   ף יעסה  תא  אירקמ  ינא מר ירון גדות:

 19    .רדסל העצה תויהל

גרובר  רמ  20 . המלצמה  תא  רוגסל  שקבמ  ינא  תוקד  שמח  לש  הקספהל  האצי  הבישיה  :אבי 

 21   ?תרגס .הצוחה ותוא ואיצו תו םיחקפ השקבב ואיבת

 22    .םי שענ םירבדה תא םיאור: עידן למדן עו"ד 

 23   .סנכיהל יאשר התא  תועבצהב :אבי גרובר רמ

 24 ר יבעת  .ריעה  שאר  תא  לאשת  .תמדוק  הבישי  לע  תלאש  אל  .רבדמ  אל  ינא  :עו"ד מיכה בלום

 25    .ךישמהל רשפא  .ךל הנעת איהו התליאש

גרובר  רמ  26 8  ףיעס  יפל  הסנוכ  תאזה  הבישיה  .ריהבא  קר  ינא  .הדות  ?רודישב  ונחנא  :אבי 

 27  לש  השקב  יפל  ןיינמה  ןמ  אלש  הבישי  .תויריעה  תדוקפל  היינשה  תפסותל

 28 אל  ונחנאו  רחאמ  םויה   רדס  ךותב  ונל  ורבטצה  .הבישי  ןמזל  ריעה  שאר
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 1 ינא  .תועצהו  תותליאש  דואמ  הברה  תושגומ  ,םויה  רדס  תא  רומגל  םיקיפסמ

 2 יואר  זא  רדסל  העצה  שישכ  חטב  התליאש  תשגומשכ  םימעפל  יואר  ןכש  בשוח

 3  ת ו כשמנ  תובישיהש  םיר מואש  םישנא  הברה  שיש  יתיאר  .ןויד  הילע  םייקל

 4 י דכ  השק  דואמ  ודבע  ,הצעומל  ורחבנש  םישנא  הפ  שיש  בשוח  ינא  .תוכשמנו

 5 םיאשונ  .םויה  רדס  לעש  םיאשונב  דיגהל  המ  םהל  שיו  הצעומ  ירבח  תויהל

 6  ם ישנא  ד ואמ  הברה  םי ניינעמ  ד ואמ  םיאשונ  הז  ם ימעפ  ה ברה  הפ  םילועש

 7  י נא  .התליאשה  תא  גיצמ  םדא  ןב  ,וינפ  לע  התליאש  ליבשב  הפל  יתאב  אל  ינאו

 8 ןחלושל  ביבסמ  הפ  םירבח  לבא  רמגיהל  רומא  הז  הזב  .התליאשל  הנוע

 9 םגו  םמצע  תא  ואטביו  ואובי  םישנאש  בושח  הזש  בשוח  ינאו  רבדל  םישקבמ

 10 ךופהנ  ,לוספ  רבד  אוהש הזיא  םוש  הזב  האור  אל  ינא  .ןמז  רתוי  חקול  הז  םא

 11  ו ל ש  תוכיאה  ל עו  הזה  םו רופה  לש  ה מצועה  לע  האר מ  ק ר  הזש  ב שוח  ינא  ,אוה

 12  ל ש   הרדס  הפ  ורבטצה   .ןמז  ח קול  הז  ןכל  .םיש נאה  לש  תויתפכאה  לעו

 13  , הצעומה  יר בח  לש  אל  .ה ככ  ה ז  תא  ר מוא  ינאש  החי לס  , הייריעה  לש  ,םיאשונ

 14  ת ונולת  חוד  ,תרוקיב  ת וח וד  .םהילע  ןודל  םיביי ח  ו נחנאש  םירבד  הפ  שי

 15 .םיסינ  ןוכנ  .םיוסמ  דעומ   דע  וב  ןודל  ךירצ  ,וילען  ודל  ךירצ  קוח  יפלש  .רוביצה

עודל   ךריצ  היהש  םיבושח  דו אמ  םהש  םירבד  הפ  שי  16 ןימאמ  ינא  .םהילן 

 17  רשאנ  ונחנא  הלאה  םיא שונה  תא  ,תאזה  הבישיה  תא  םייקנ  ונחנאש  עגרבש

 18 ןיינמה  ןמש  הצעומה  תו בישי  תא  הנפי  הז  ,ךירצש  ה מ  השענ  ,םהב  ןודנ  ,םתוא

 19  .םייסל תמאב  לכונ םשש הווקמ ינא זאו

 20   . תותליאשהו תועצההל כ ונ ודי ובש דעומ עבקנ רבכ : מדן ן לעיד"ד וע

 21  םיאצמנ  םלו כ  . םויה  ר דסמ  התוא  יתקח מ  א ל  רדסל  ה עצה  ףאו  הת ליא ש  ףא  : אבי גרובר  רמ

 22  י ל   היה  . לכהו  םינודנ  תו יהל  םרותב  ועיגי  םהו  םו י  רדסה  ך ותב  םויה  רדסב

 23  ת ויהל  הארנכ  םיננכותמ  םג  ונחנא  .רבעמ  ףיסוהל  תאזה  הבישיה  תא  בושח

 24 הזיא  תוארל  ךירצו  ,ןיינמה  ןמ  אלש  הבישי  דועל  שדוחה  ףוס  תארקל  הפ

 25  ת ו מכ  יפל  הארנ  ,סינכא   ןכ  ינא  םש  תויהל  לוכי   לבא  ,םש  ויהי  םיאשונ

 26  ה י ינשה  תפסות  הייריעה  תדוקפ  .רדסל  תועצהו  תו תליאש  .ויהיש  םיאשונה

 27  ן י ינמה  ןמ  הבישיבש  הז   לע  ת רבדמ  תובישי  ןומיז  ל ש  םילהנה  תא  הרידסמש

 28 ן וכנ  הכימ  .תותליאש  עברא  שי  ןיינמה  ןמ  הבישיב  .רדסל  תועצה  עברא  שי
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 1   ?ןוכנ רכוז ינא

 2   .קדו צ .ןוכנ :עו"ד מיכה בלום

 3 תויהל  תורומ א  אלו  רדסל  תועצה  תויהל   תורומא  אל  ןיינמה  ןמ  אל ש  הבישיב  :אבי גרובר  רמ

 4  .תותליאש

 5   .עבוק התא  .ןוכנ :עו"ד מיכה בלום

 6 ה לאה  םיאשו נה  רואל  תיפיצפס  תאזה  הבישיה  תא  ינא  .עבוק  רי עה  שאר  :ברגרו  ביא  רמ

 7  אל  הז  םא  םג  ,סנכל  בוש ח  קיפסמ  הזש  יתבשח  םו יה  רדס  לע  הפ  םיאצמנש

 8  תא  רובענ  ל ע  יו  הפ  השענ   ו נחנא  לבא  תועש  עברא  לש   הבישי  םויה  תויהל  בייח

 9  ן ודנ  ז א  האבה  הבישיב  ךר ט צנש  לככו  ,םיבושח  םיאש ונ  םהש  הלאה  םיאשונה

 10  ה בישיה  ת א  יתסניכ  ןכל ו  .הלאה  ם ירבדה  לכ  ,תו תליאש  , רדסל  תועצה  לע

 11  ם עפ  . הילע  םיביוחמ  אל  ם תא  .הבישי  ד וע  הז  .םתאב ש  םכל  ה דומ  ינאו  תאזה

 12  .םתאבש םכל  הדומ ינאו הפ תויהל םירו מא ונחנא וינפ לע שדוחב

 13   .תחא  דועו .היינשה תאז .תובי שי שולש ונל שי שדוחה : עידן למדן עו"ד 

 14    .3 ףיעס .בוט .ם ירבד קיפסמו םינווגמו הז  תודעו שי :ובררגאבי  רמ

 15 ... תא רוכ זת התא :גב' דברת וייזר

 16 .תומלשומ  תואלבטה  .ןיינמה  ןמ  אלש  םגו  ןיינמה  לש  םג  .ךתוא... לוכי  ינא..  מר רוני בלקין:

 17 .ונבה  .רדסב  לכה  הפ  ףעש  יזנכשאה..ל  בל  יתמשו  תואלבט  יתשב  תועיפומ  םה

 18    .דבוע דוע ונלש ןורכיזה

 19  ן תמ  ךרוצל  שד ח  ר""בת  ת חיתפ  רושיא  ל ע  רבד מ  םויה  ל ש  םויה  רדס ל  3  ףיעס  : אבי גרובר  רמ

 20  ף יעסה  תא  םילימ  המכב  ריבסהל  ה צור  ינאו  ח"שמ  1  ך סב  םיד"ממל  תואוולה

 21  ו השמ  ר שאל  םויה  םכמ  ש קבמ  ינא  , דחא  .שקבמ  ינ אש  הזה  ר "בתה  תא  ,הזה

 22  ם יאנתה  לכו  ןונקתה  לכ   ל ש  היצולוזרל  הפ  םיסנכ נ  א ל  ונחנא  ,יללכ  תיסחי

 23  לכ  תא  ,םילהנה  לכ  תא ןיכמו  ץר  ינא  תאמבש  ינפל   לבא  ,הלאה  םירבדה  לכו

 24 ך להמב  וניאר  .תומוח  רמ וש  עצבמ  ןמזמ  אל  ונרבע  ,םירבדה  לכ  תא  ,תוארוהה

 25  ה ז  ת א  םש  ק ר  הז  ונעדי   א לש  אל  ה ז  ןורשה  תמרב   םגש  ת ומוח  רמוש  עצבמ

 26  י לב  ע קרק  ידומצב  םירג ש  םישנא  ש י  .ןוגימ  ירעפ  ש י  .הפמה  ל ע  דואמ  קזח

 27  א "מת  טקיורפש  בשוח  י נא  םנמא  ,םיד"ממ  ילב  םיפ תושמ  םיתב  שי  .םיד"ממ

 28  ר פסמ  ןוכנ  רכוז  ינא  םא   ונל  ש י  ןיידע  לבא  ,הפי  ה ר וצב  ןורשה  תמרב  הרוק
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 1 םיבשותהמ  םיזוחא  ת ורשע  המכ  זוחא  השימח ו  םירשע  לש  לדוג  רדס

 2  ו נחנאש  הפ  שקבמ  ינאש  המ  . םהלש  שרגמה  ךותב  ן ו גמ  תונורתפ  אלל  םיאצמנ

 3  ת יב  לוכי  םיפתושמ  םי תב  לש  םיצופיש  תבוטל  ת אזכ  ןרק  ונל  שי  המודב

 4  ל ע ד ובעל ךיר צ הז הפ שק במ ינאש ה מ לודגבו .האו ולה ש קבלו אובל ףתושמ

 5  ך רדל  תאצל  ינורקע  רו שיא  ם כמ  לבקל  יתיצר  לב א  . תנוכתמ  לש  גוס  ותוא

 6  ל כ תא ת ונבל ליבשב הל אכ ינימ ל כו ןובשח יאורו  ן יד יכרוע  חקול ינאש ינפל

 7  ה פ  ונרמא  לש  הבוגב  םכ ילע  לבוקמ  ןורקיעה  ללכב   הזש  תעדל  הפ  תנוכתמה

 8 יטרפה תיבב תונבל הצו ר םדא ןב .לגלגתמ הזש תו ארל ליחתנ אוב ,ח"שמ 1

 9  ,םילימ  המכ  הז  לע  דיג נ  הזה  ןיינעב  הריקס  אוהש   הזיא  יתנכה  ףכיתו  ולש

 10  ו הש ימש  תיפסכה  היעב הש  ה צור  אל  י נאו  .תיבב  ו לצא  ד"מ מ  תונבל  ןיינועמ

 11  א ל  י נא  ,היינבב  ףסכה  תא  ע יקשהל  עגרכ  םייפסכ ה  תורוק מה  תא  ול  ןיאש

 12  ן תינ  .רוזענ  ונחנאו  אוב נ  הייריעכ  נוחנא  .ולש  הל בגמה  היהת  תאזש  הצור

 13  ר דוסמ  ןונקת  איבא  ינא   םעפ  דועו  .הסירפו  ,תמי וסמ  האוולה  איהש  הזיא

 14 ת א  תחקל  אובל  לכוי  אוה  .וישכע  הז  תא  רשאנש  לככ  ךשמהב  הזה  ןיינעל

 15  ך ר ואל  ריזחי  אוה  הז  יר חאו  ,תיבב  ד"ממ  היהיש  לכ  םדוק  .האוולה  התוא

 16  ש י גהל  אובל  ה ז  תא  תו שעל  לכוי  ף תושמ  תיב  םג   .ויתו לוכיל  םאתהב  ןמז

 17  ה צ ור  תא  תיריע  .לודגב   הז  ,םיוסמ  ןומימ  אוהש  הזיא  דימענ  ונחנא  השקב

 18 ? םילימ המכ דיגהל

 19 ו עיגה  םישנא  הברהש  םירע  דוגיא  ,םורופב  הלעו  לכ  םדוק  היגוס  הז  אדר' עירית טלמור:

 20  ו נחנאו  ד"ממ  םיקהל  ם י צור  ארונ  ונחנא  וארת  ו רמאו  המחלמה  תפוקתב

 21 לש  הרודצורפה  לכ  תא  וישכע  רובענש  אלו  קורי  לולסמ  ונל  היהיש  םיצור

 22 ל וכיש  ונרמא  ,םירעה  יסדנהמ  ,תוחפל  ונחנא  ןכלו  .רתיהל  הליגר  השקב

 23  . ע "בתה  תניחבמ  .תומיי ק  הלאה  תויוכזהש  יאנתב  ןבומכ  קורי  לולסמ  תויהל

 24  ו נ חנא  לבא  ד"ממל  רתוי   תויוכז  ןיאו  תויחטש  לכה   ךס  שיש  םהילע  ונרביד

 25  ו טורב  12.5  ףיסוהל  ןתינ ו  ת ויוכז  ש י  םהבש  םימיאת מה  םי רקמה  לע  םירבדמ

 26 ם ג  ונחנא  .ןיינבה  יווק  ךותב  הז  תא  םיאתהל  רשפא  ןבומכו  וטנ  עשת  וא

 27 ם ינפה  תרש  ,תונקתה  תרגסמב  רשפאל  םידממ  לש  םירקמב  םיצילממ

 28 תולקה  ילב  רשפאל  ןתינ  םאה  ,תוינפ  הברה  הילא  ויה  ,הזל  סחייתהל  ךרטצת
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 1 לש  הרודצורפ  רובעל  וכרטצי  אלשו  ןיינבה  וקמ  70  רשואמ  היהי  ד"ממש

 2  ק ו רי  לולסמ  אוהש  הזיא  רציילו  ךילהתה  לע  לקהל  תמאבו  .םירתיהו  .תולקה

 3  תיב  יצח  תונשל  הצור  ן בומכ  םא  .ד"ממ  קר  שקבמ ש  ימל  ריהמ  רתוי  אוהש

 4  ן י ב  תויהל  ה לוכי  הזכ  ד "ממ  לש  ה יינב  .דואמ  לקה ל  ל בא  .רחא  ן יינע  הז  זא

 5 , גוסב  יולת  ,תושרדנש  תומאתהב  יולת  ח"ש  ףלא  האמל  וליפאו  שמחו  םיעבש

 6  ז או  הזה  רבדה  ת א  שי  ד חא  ל כל  א ל  טלחהב  לבא  ם ייקה  תיבה   בצמב  יולת

 7 ם ישנאש  םירחא  םירקמב  םישוע  ונחנאש  ומכ  רוידה  תוברת  ךרד  אוה  ןויערה

 8  ר שפאל  רזעיהלו  םיחונ   ר תוי  םיאנ תב  האוולה  ת חקל  ילוא  ולכוי  תמאב

 9 ןיב  הככ  תולאשב  דואמ  הברה  התלעש  היגוס  דעו...  הניפ  םג  םמצעל

 10  א ל   ונחנא  םילטיהו  תו רגא  זא  .םילטיהו  תורגא  אשונל  היה  הז  ,תויושרה

 11  ם יפלא  ת שולשל  ילוא  עי גי  הז   הזה  ה רקמב  .הברה  א ל  ם ג  םה  י כ  רוטפל  םילוכי

 12  ה מ   התייה  הלודג  רתוי  ה לאש  .לועיתו  הלילס  ילטי ה  סולפ  הינב  תרגא  ח"ש

 13  ה ש קב  שיגמו  הזה  תיבה   לע  החבשה  בוח  שי  םא  רמאנ  .החבשה  םע  הרוק

 14 יולת  וא  החבשה  תובגל  ךירצ  זאו  היינב  רתיה  שי  הז  םצעב  קוחה  יפ  לע  רתיהל

 15 ץעויו  רבזג  הילע  שרדנש  החינמ  ינאש  הלאש  בושח  ןאכו  הזכ  קוח  דמועו

 16  ן ויד  הזש  ה חינמ  ינא  ךכ   ו א  ךכו  ו נלש  תוכמסב  הז   םאה  ן יבהל  ידכ  יטפשמ

 17 ת א  שקבל  םיצורש  םישנאה  לע  לקהלו  תוסנל  ידכ  םינפה  דרשמב  םג  היהיש

 18 לש  תונכתיה  קודבל  ךי רצ  ד"ממ  קר  הצור  התא  םאש  ונלש  הבשחמהו  הז

 19    תובגל  אלו הרהזא תרעה ףיסוהל

 20   .החבשהה תא םלשל שרדי ת אל התא דעומ וותאב תר מוא תאז :אבי גרובר רמ

 21   הרהזא ת רעה אדר' עירית טלמור:

 22  .וקסר  הוונב םעפ הז תא ונל היה : זר ת ויירגב' דב

 23 ינא  תיטרפ  הט לחה  אל  הז  .םיכסהל  ךירצ  יטפשמ  ץעוי  ןיידע  הז  .קו ידב  אדר' עירית טלמור:

 24  ש י ש  ללגב  םירמוא  םישנ א  .ןמזה  לכ  הלועש  הלאש  ןכ  תאז  לבא  הלש  החינמ

 25  ע צ במה  ונילא  ועיגה  םיש נא  הברה  .ד"ממ  הנוב  אל  וישכע  ינא  החבשה  בוח  יל

 26  ך פוה  ה זה  לטנהו  .ד"ממ   ק ר  םיצור  א רונ  םהש  ורמ או  תומוח  ר מוש  לש  הזה

 27  ך ר ד  לכ  קודבל  םיסנמ  ונחנא  .ותוא  תושעל  םילג וסמ  אל  םהו  ידימ  דבכל
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 1    .רוזעל

 2   ?תס נכב הקיקח ןוקיתב יולת  הזש וא עגרכ תיטפשמ ירש פא הז זא :רובראבי ג רמ

 3   .הז תא קודבל ךירצש  רמא אוה :גב' דברת וייזר

 4   החבשה םולשת תי יחד אדר' עירית טלמור:

 5 .ם ינפה דרשמ יכ הז תא רשפ אל לכונ אל ונחנא...םינפה  דרשמ :עו"ד מיכה בלום

 6  ?הצעומ תטלח ה היהי ףידע ילוא לבא : גב' דברת וייזר 

 7    הקסעה תליחתב הקסע  םותחל םיצור .הקסע הז  הקסע :עו"ד מיכה בלום

 8  .םינפה דרשמ ל ה ז ם ע וכלת ז או .ןכש ה צעומ ת טלחה ל כ םדוק םכ ל ה יהיש : גב' דברת וייזר

 9  .ךופה אל

 10  ל כ ונ  ונחנא  ה קסע  ת ניחבמ  יתמ  עובקל   ותוכמסב  א ל  .הקסע  תיי חד  הז  : עו"ד מיכה בלום

 11    .הקסעה תא תוחדל

 12  .ןוחטיב יכר צל .המל :גב' דברת וייזר

 13   .היעב ןיא  .הקיקח הז תא ריבעהל ךי רצ .אל :וםיכה בלעו"ד מ

 14  .הקיק ח השענ :גב' דברת וייזר

 15 ל בא  .ונלצא  קר  אל  הז  ,יצרא  הז  ירה  .והשמ  הז  לע  איצוי  םינפה  דרשמ  :בלום  העו"ד מיכ

   16 

 17  .הרעה םהי לע םימשורש תואקסע שי  עגרכ לבא :אבי גרובר רמ

 18  ת ייחד  המ  ןו נקתב  ע יפומ  ה ז  .ןונקתה  ך ותל  . הז  תא  סינכהל  ךירצ   . ןוכנ  :עו"ד מיכה בלום 

 19  .הקסע

 20 תחיתפל  םיפסכה  תדעווב  יתדגנתה  ינא  .הזה  ןיינעב  םיטפשמ  המכ  הצור  ינא  :עידן למדןעו"ד  

 21 ש יש ינפל חטב עגרכ ר"בתה תא חותפל ןוכנ אל הזש בשוח ינא ,הזה ר"בתה

 22 הז  רחואמה  תא  םימידקמ  ונחנאש  יתבשח  ינא  תויוריהב  וא  םינוירטירק  ונל

 23  ת אז  ,שרל  געל  הז  לקש  ן וילימש  רובס  ןיידע  ינאו  י תרבסש  ינשה  רבדה  .ףלא

 24 ר שקתה  הז  יכ  סחייתא  ףכית  ינאש  ילא  ונפש  םישנא  המכו  המכ  יפל  תרמוא

 25 ת אז  .םילקש  ףלא  םירשע  האמ  לש  לדוג  רדס  איה  דממ  תולע  ,קוריה  לולסמל

 26  ד יגנ  י לוא  םישנא  העשת ל  , הנומש  ן יב  םירזוע  ונחנ א  םילקש   ןוילימב  תרמוא

 27  ןכלו  עדוי  אל  ינא  .עדוי  אל  וא  תיצחמב  םירזועש  בלש  אוהש  הזיאב  טילחנ
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 1   .רחואמה תא םימידקמ  עגרכ ונחנאש רמוא ינא

 2   ?עיגמש ןושארה ,ןושאר ל בקי ימ .לבקי ימ םינוירטי רק יפל :כה בלוםיעו"ד מ

 3 ף ידעמ  יתייה  םילקש  ןוילימב  םישנא  העשת  ,הנומשל  גג  רזוע  עגרכ  ינא  זאו  : עידן למדן עו"ד 

 4  , ם יניינב  דיל  ,םייתנוכש   ,םייבחור  רתוי  תונורתפ   תתל  ןכ  םתוא  שידקהל

 5 חטב  לוז  רתוי  הז  תוינוגימ  ,תוינוגימ  ינש  םישל  רסחש  םיעדוי  ונחנא  תמאבש

 6  ת א  ת ושעל  ןוכנ  רתויש  יתבשח  ,זרכמ  אוהש  הזי אב  הז  ת א  השענ  ונחנאש

 7  ת ואוו להה ןתמש בשוח  ינא  ןכלו . וללה םיכרצל ףס כב שמת שהלו הזה ףסכה

 8  ה זש  בשוח  ינא  ,תואוולה   ןת מ  ךרוצל  ר"בתה  תחית פ ,עגרכ  הלאה  תוינטרפה

 9  ל ו לסמל  סחייתהב  היעב   ןכ  הפ  ףיסוא  ינא  .יוגש  הזש  בשוח  ינא  ,ןוכנ  אל

 10  ו א  ךרטצנ  ונחנאש  היעב   הזו   םיבשות  לש  תוינפ  דו אמ  הברה  יתלביקו  קוריה

 11  ם ג   ונתנ  ו נחנא  רבעב  .תע דה  תא  ת תל  הנשמה  תדעוו ב  וא  הי ינבו  ןונכת  תדעווב

 12  ת וגירח  היהשכ  םג  דממ  ונרשפא  ונתנ  ,םידממ  אשו נב  היינב  תוגירח  היהשכ

 13  ם יוסמ  בלשב  ,ינימ  לכו  הרה זא  תרעה  ימושירו  תויו בר ע  תמשהל  ףופכב  היינב

 14 ו שקיבש  ,יתלביקש  םיבשות  לש  תונולת  רפסמ  יפל  התנוש  וזה  תוינידמה

 15  ם ג   יתוא  ר יכמש  ימ  שא ר  לקמ  י נניאו  תוריבע  תיי עב  םהל  ש יו  דממ  תושעל

 16 םהב  לפטל  ךירצש  רובס  ינא  היינב  תוריבעב  שאר  לקמ  ינניאש  עדוי  תודעווב

 17 ו פורפא  .םיבשות  המכו   המכל  םויה  תמייקש  היעב ה  רקיעב  תאז  לבא  דימת

 18  ךלש  שיש  קיפסמ  עצמא ב  עקתנ  אוה  ,קורי  אל  או ה  קוריה  לולסמה  השעמל

 19  ת א  םימלבנ  םה  זאו  הלק   הגירח  איהש  הזיא  וא  היינב  תגירח  םירטמ  השולש

 20  ר שאל  ה דעווב  וא  תויהל   ך ירצ  הז  . הצעומב  אל  הז ,םיכירצ  ו נחנא  הזה  רבדה

 21   .הזה רבדה תא

 22  . תושעל  ולכי   אל  רבכ  םה  זאו  וטורב  םיר שע  האמ  םהל  היהש  רכוז  התא  טלמור:  יתיר' עראד

 23  ו א  תעדה  תא  הילע  תת ל  םיכירצ  ונחנאש  היעב  תמייק  יתרמא  .רדסב  : עידן למדן  "דעו

 24  לולסמה  תא  רשפאל  תמ אב  ידכ  ןכ  הזו  הנשמ  תדע ווב  וא  ריע  ןיינב  תדעווב

 25  ה זה  ר "בתה  תא  רשאל   ן וכנ  אלש  ב שוח  ינא  הלא ה  תוב יסה  יתשמ  קוריה

 26 תוארל  םג  קורי  לולסמל   קוריה  לולסמה  תכיפה  לע   שגדה  תא  תתל  ןכ  .עגרכ

 27  ם א  הלאה ח"ש ןוילימ תא ו ,םיבשות ולעהש תולאש ב םיסחייתמ ונחנא ךיא

 28  ם ירזועש   םייבחור  רתו י  תונורת פ  תתל  תונורתפ  ת תל  םיצור  ונחנאו  ךירצ
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 1   .םירחאו הלא םי ינטרפ םישנא הנומשל אל ו הזו םיניינב לש עטקמל

 2  ן יינעל  תסנכנ   הייריעהש  בוטו  יואר  אוה   ךרוצל  הנעמהש  בשוח  ינא   .תישאר  מר רוני בלקין:

 3 תדמוע  האוולה  איהש  .ה אוולה  לש  גוס  םצעב  הזש  ונלוכל  ריכזמ  ינא  זא  .הזה

 4  ם צעב  רשפאת  איה  םג   רה מ  רתוי  רזחות  איהש  ל ככ  ,רזחות  איהש  יתמש

 5 ל דומ  .ךשמהב  לבקל  םילוכי  הרשע  םתוא  .םיפסונ  םישנא  רגאמל  סינכהל

 6  ה אוולה   לבקמ  התאש  . ביבא  ל תב  ןורציבו  הרזעב  םיצופישל  ד יגנ  המוד  תצק

 7 רבדה  םצעבו  םימולשת  םישימח  דע  התוא  תוסכל   לוכי  התאש  תיביר  אלל

 8  ל ע  עירתהל  ה צור  ינא  ל בא  . האלה  לגלגתמו  הפוק ל   הרזחב  ר זוח  אוה  הזה

 9  ד וע  ימצעל  הז  תא  יתבת כ  ינא   .חודב  םויה  םג  הז  ת א  ועמשת  םתאש  ,והשמ

 10  חודב  םיעיפומש  ומכ  םי רבתל  םירוריבב  וארת  .הלע י  הזש  וליפא  יתעדיש  ינפל

 11  ה ז ל  וארק  ר"בת  חתפנ   ונמזבש  המוד  רופיס  שי  ,גיצהל  רומא  םויה  ינאש

 12  ח "שמ  עברא  שש  שש  ה דוקנ  דחא  וב  היהש  םיתב  תותיזח  ץופיש  םיתוריש

 13  א ל   שומיש  הז  הזה  רבדה   תא  תושעל  ךרדה  אל  הז   ר"בתש  ,תרמוא  הרעהו

 14  י ד י  לע  ה אוולה  תנתינ ו  םיפיעסל   המיאתמ  הני א  םירבתה   תטיש  .ןוכנ

 15 ה שעמל  םכל  שי  תרזחומ  ךכ  רחא  לבא  תנתינ  האוולה  ללכ  ךרדב  יכ  .הייריעה

 16 ונחנא  .יק  וא  רמוא  התאש  האצוה  אל  הז  תספאתמ  האצוהה  וליאכש  לגעמ

 17  ה ז יאב  תספאתמ  איהש  תויהל  לוכי   םצעב  יכ  רמגנ  אוהש  ר "בתה  תא  םיקדוב

 18  י לש  ה יעבה  הטישה  שמת שמ  אוה  הרואכלו  הרזחב   ר זוח  ף סכה  ,בלש  אוהש

 19 א ל  הז  ר"בת  .תואוולה  ןרק  רוצל  ךירצ  .הטישה  םע  אלא  ןכותה  םע  אל  איה

 20    .הזה ןיינעל הטישה

 21     ?הטישהש בשוח התא  המ זא :גב' דברת וייזר

 22   .רשיא םינפה ד רשמ לבא :אבי גרובר רמ

 23 לע  ,תיתדוקנ ה  תרוקיבב  ומצעב  םינפה  דרשמ  תאז  תורמלו  זא  רש יא  אוה  מר רוני בלקין:

 24  ו תוא  תא  קוידב  ךלוה  התא  .המוד  ףיעס  ,םיתבה  תותיזח  לש  הזה  ףיעסה

 25   .יו אר ןיינעה .םידממ לע םעפ ה לבא רדסב הזש ליגרת

 26  ?רמוא ה תאש המ הז ףטושה לע : ייזר גב' דברת ו

 27 ד יגהל  לוכי  התא  הב  זאו  םירבת  אל  םידממל  ןרק  רוצל  הכירצ  תא  .ןרקל  .אל  מר רוני בלקין:

 28 ר "בת  יכ  .רחא  אוה  ךילהתה  .איצומ  סנכנ  .איצומ  סנכנ  התא  ובש  בצמ  רצייל
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 1   .טאל טאלו סנ כנ אוה ירה .ול הרוק המ

 2  . רמגנ והז :רגב' דברת וייז

 3   אל הז  הפ .רמגנ ין:מר רוני בלק

 4  .רבת לוט יבמ .תוסנכה וליאכ הז : גב' דברת וייזר 

 5  ךומתל  הצור  א יהש  הטי לחה  הייריעה  הז   לבא   תיבירה  ת א  דיספמ  ול י אכ  התא  מר רוני בלקין: 

 6   .תיבירה תא  חיוורהל ילב הזה ןיינעב

 7     .והשמ דיגהל הצור או ה ?רמוא התא המ ידיג : גב' דברת וייזר 

 8  תא  ונאצוה ,ןוילימ  םיעבראב  ותוא  ונינ ב   .רפס  תיב  תיינב  לש  חיננ   ר "בת  םג  :  מר גידי טביב

 9 רותב  םירפסב  עיפומ  או ה  לבא  חודב  עיפומ  אל  או ה  םנמא  .רמגנ  ףסכה  לכ

 10 רבד  ותוא  .תואצוהו  תוסנכה  .ןוילימ  םיעברא  לש  ףקיה  וב  היהש  ר"בת

 11  . 'וכו  ף סכ  ונל  וריזחהו  בוש  וניוול ה  ךכ  רחאו  וניו ולהש  ח יננ  .םיתב  ץופישב

 12  ו נחנאש  ט ילחנש  דחא  םו י  ח "שמ  םי רשע  ,רמוא  ינא   ם תס  ,עיג מ  הזה  ר"בתה

 13 ם ילכתסמ  .םירפסב  םושר  ןיידע  .ספאתמ  אוה  זא  ותוא  קיספהל  םיצור

 14  ה טיש  איה  םושירה  לש  ך רדה  זא  .תוארל  היהי  ר שפא  הירוטסיהה  ירפסב

 15  .הזה ר בדה תא תושעל תימושיר

 16  ה מל  רמוא  י נא  ז א  הז כ  רבד  ל ע  ונל  ריע ה  הזש  ף וג  ו תוא  םינפה  דר שמ  . ידיג  מר רוני בלקין: 

 17  .אל

 18 ו נמזב  זא  .ר"בתב  הז  תא  ושעת  םיתב  ץופיש  ךל  רמוא  היה  אוהש  רכוז  ינא  :עו"ד מיכה בלום

 19    .הז םע ליחתה אוהש

 20   .םינפה דרשמ לומ  וקדבת ךכ רחאו תינורקע  הטלחה טילחהל רשפא : גב' דברת וייזר 

  21 

 22  הז תא  הארנ לבא מר גידי טביב:

 23    . הנוכנ אל איה ךרדה ,רדסב  ןורקיעה ין:קבלוני מר ר

 24 םעפ  דוע  יתרמא  ,הלחתהב  יתרמאש  ילש   םירבדב  ינא  ,יתרמא  םג  ינא  .קוידב  :אבי גרובר  רמ

 25  ת ושעל  תכלל  לבא  ,םיר בדה   לכו  םינוירטירקה  או למ  םע  א בומ  אל  ןיידע  הז

 26  א ל   ונחנא  תינורקע  הצ עומה  ירבח  ודיגי  זאו  ןחל ושל  אובלו  המלש  הדובע

 27 ק יפסמ  םהל  שיו  השק  םידבוע  הפ  םישנא  .יתימא  ךל  רמוא  ינא  ,תושעל  םיצור
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 1  .תינורקע  הטלחה לש גוס תמאב הפ  לבקל אובל יתיצר ,הדובע

בלקין:  רמ  2  אל  ,ךיא  .םיל קש  ן וילימ  לש  ביצקת  תא צק ה  תינורקע  העבצהל  ה לעת  ז א  רוני 

 3    .תינורקע םי כסנש אלא ר"בתה ךרדב

 4  ו ז   תיתימא  הר וצב  והשמ  דוע  דיגא  ינא  .ר תוי  דוע  רמוא  םג  ינא  ,בשו ח  םג  ינא  :אבי גרובר  רמ

 5  ד ו ע  ךל  תונעל  הצור  ינא   ,םירבד  המכ  תרמא  ןדיע   רצייל  ךרד  הז  ,תונמדזה

 6 ונחנאש  רוביצה  תא  עדיי ל  אובל  ךרד  םג  הז  םוקמב  ד חא  לכ  םוקמ  אל  הז  םעפ

 7 ר וזעל  םיצור  ונחנא  ןיינעבש  ועדי  םישנאש  בושח  הזש  בשוח  ינא  .והשמ  םישוע

 8  ר שפא  הצור  ארונ  התא  ם ימעפל  הארת  ,רוזעל  דניי מ  ו נחנאו  רוזעל  ונל  בושחו

 9  ה פ  ם ישל  רשפא  ,ןוילימ   םירש ע  הפ  םישל  רשפא  ,ןוילימ  ה שימח  הפ  םישל

 10 ת אזה  הלבטה  תא  שי  עדוי  התא  אוהש  והשמ  הזש  בשוח  ינא  .רדסב  .םייתאמ

 11  ם וא תפ  םישנא  .הז  תא וניאר  .ולש תיסיסב  יכה  המ רב  ה ז  םיכרצה  תדימריפ

 12  ה יהיש  ו צר  םישנא  .ץחל ב  ויה  ם ישנא  .הקינאפב  ויה   תמאב  ם ישנא  הקעזא  שי

 13 ו יהי  ןוילימ  הרשעלו  ןוילימל  םילהנה  יכ  .ןוילימ  יתבתכ  המל  .ןורתפ  םהל

 14 הרשע  תמש  יל  ודיגי  .רתוי  הברה  ויהי  ,רמוא  התאש  ומכ  .םילהנ  םתוא

 15 ו חתפש  תמדוק  םעפ  .דחא  ףא  טעמכ  ףוסב  אב  אל  .עדוי  התא  וליאכ  וישכעו

 16  ו שע  , הברה  ורביד  .רדסב   . לקשב  ותוא   ונעט  אל  לק ש  ןוילימ  ל ע  ר"בתה  תא

 17  ה ארנ  אובו  ןוילימ  ןעטנ  ונחנא  ןכ  הפ  .ר"בתה  ךותל   לקש  םש  ומש  אל  ,טעמ

 18  ה א מ  לש  רות  הטמל  הפ   היהי  ,הרשע  םיאב  ,השי מח  םיאב  .ללכב  אב  ימ

 19  ף סכ  אל   הז  .רזוחש  ףסכ   ם ג  הז  ם עפ  דוע  ,ןימאמ  י נא  זא  ו צרי  ארונש  םישנא

 20 א ל  ,דבוע  ,לעופ  אל  ,לעופ  הנבמה  .והז  הז  ירחאו  הנבמ  אוהש  הזיא  הנוב  ינאש

 21 ם דא  ןב  ,םיבוג  ךיא  ןונגנמה  תא  היהיו  םדא  ןב  הפ  .הלאכ  םירבד  וא  דבוע

 22  ל כ  תמיוסמ  הפוקת  איה ש  הזיא  ףוסב  התוא  ריזחמ   אוה  האוולה  חקול  אובי

 23  ה זיא  ר צייל  תמאב  התיי ה  ה בשחמה  .הפוקה  ךותל  םירזוח  ה לאה  ח"ש  ןוילימ

 24 ודעבש  טילחמ  םדא  ןב  ,םייתנש  דועב  םג  ןמזה  ךרואלש  הזכ  לולסמ  אוהש

 25  ו ישכע ,ףוחד  הזכ ול ההי  א ל הז וישכ ע דע .הצור או ה ו ישכע םצעבש םייתנש

 26  ת ו יהל  לוכי  .חקיי  אוהש  תויהל  לוכי  זא  .האוולהה  תא  תחקל  אובל  הצור  אוה

 27ם  ישנא  .הפי לכה  ,בוט  לכ ה  . לג  היה  ר בכ  .והזש  האר נ  , שולש  ,םייתנש  דועבש

 28 ריזחהל  לוכיר.  "בתהמ  ףסכה  תא  הרזחב  חקול  התא  ,תואוולהה  תא  וריזחה
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 1  ת י נבש  אלה  זה  לאה  לקש   ןוילימה  וליאכ  הפ  אקווד   .םירחא  םישומישל  ותוא

יל  אוהזה שיא  2  ל כ   .הכלה  איהו  יאלב  ש י  ירחאו  הכרדמ  הזיא  תשי ע  ,עדוא 

 3  . ה נתמ ול םינתונ אל וננח א ,תיבב דממ ול היהי םד א ןב ,האוולה ןתינ ףסכה

 4  לבא  רזועש  תיבריב  םיו סמ  ביכר  היהיש  תויהל  לוכ י  .תואוולה  ךרוצל  קר  הז

 5  ו ל  ןיאש  ללגב  וליאכ  םד א  ןבש  בצמ  היהי  אלשזה    לש  תהומב    באמת  ינא

 6  ה תוא  תא  לבקל  חילצ מ  תוחפ  אוה  קנבהמ  ילואו  ,קנבב  ףסכ  םימירזת

 7 ת תל  םיכירצ  ונחנאש  הז   לע  תרביד  .ןורתפ  ול  היהי   אל  הז  ללגב  קר  .האוולה

 8  ו אנחנ   המ  ,םילימ  המכ  דיגהל  ןיינועמ  התא  םא  ףכי ת  ואבל  ןרע  לוכי  .תונורתפ

 9 ו נחנא  .םילעופ  ונחנא  יתועמשמ  גוןימ  םעפ  וניאר  םהבש  תודוקנב  .םישוע

 10  ת ודוקנ  המכב  םידממ  דוע  להציב  םישוע  ונחנא  . םיסנמ  אל  ונחנא  ,םיסנמ

קשב   ה רוק  הז  . ריעה  ךותב  ת ויתו עמשמ  ןהש  וניארש  11  ה רוק  הז  . הזל  רלי 

 12 ם תואב  ביצהלא וובל  ליבשב  יךרצש  המ  ונל  שי  .תורוקמה  תא  ונל. יש  ליבקמב

 13  א ו ב  הזה  ר בדה  לכ  הצובק ..  טל קמ  םיאיבנה  תניפב  טלקמה  ר שק  ילב  ,תודוקנ

 14     .םילימ המכ ןרע דיתג

 15    ?לוכי  אל ףתושמ תיב ?תירידה  לק ער הז זיו: פרופ' נטע

 16  .א"מת תושעל םו קמב ףתושמ תיב אובל לוכ י .לוכי םג :אבי גרובר רמ

 17  י באשו  יטרפה  בחרמב  טולקמל  תונורתפל  ןומימ   תופולח  לש  הבשות  הז  :ורץמר ערן ש

 18 דואמ  תודוקנ  המכ  ויה  תומוח  רמוש  תובקעב  םג  זא  ירוביצה  בחרמל  סחייתה

 19  ט לקמ  תומוקמ  הביבסב   םישנאל  ןיא  םהבש  ןוגימ  ירעפ  ולעש  תויפיצפס

 20 י דכ  ר"בתל  ע  םיפסכ  תדעווב  לומתא  ונרביד  ונחנא  הזה  רשקהב  .םייואר

 21  בקע  ר ישכ  אל  תויהל  ךפ הש  ד חא  טלקמ  ,לשמל  ת ו נורתפ  םתוא  תא  רצייל

 22     .שדחמ תונביהל ךירצ א וה זא .'וכו תויעב תופצה

 23   .ירוביצ פרופ' נטע זיו:

 24    .ירוביצ בחרמ .ירוביצ :רץשו ערןמר 

 25     .םיפתושמ םיתב לע ת רבדמ ינא פרופ' נטע זיו:

 26  םיניינועמ  םהש   ו טילחי  38  א"מת  תושעל   ם וקמבש  ם יתב  ויהיש  תו יהל  ל וכי  : אבי גרובר  רמ

 27 ך ותב  הז  םעפ  דוע  ךירצ  .ותוא  תושעל  רשפא  םגש  לולסמה  הז  ,םידממ  תונבל

 28  ה ז  םעפ  דוע  יתרמא  .הני חבה  תא  השענ  .הלוע  הז  ףסכ  המכ  הארנ  ,ןוירטירקה
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 1 ל בוקמ  ללכב  הז  םא  תעדל  הצור  ינא  .תינורקע  הטלחה  לש  גוס  איהש  הזיא

 2  , ל לכב  ,הז ל  סנכיהל  םיצו ר  אל  ה פ  םיר מוא  םירבח  ם א  ,אל  ה ז  ם א  .םורופה  לע

 3  וכרטצי םה ,ןכש דיגנ םא  .הזב הדובע תושעל הפ ם ישנא לכל ןתונ יתייה אל

 4  ה רוצב  םעפ  דוע  הז  תא  גיצא  ינא  ,םירבדה  לכ  םע  ו נילא  רוזחל  הדובע  תושעל

 5  ם ידמ מ  ביצהל  םוקמ  שי ו  ןיינב  י ווק  ךותב  אצמנש  ףתושמ  ת יב  לבא  .תרדוסמ

 6  ת ויהל ל וכי .תיבל השוע ש ה זה קוזיחה  קוידב הז . דחי אובי ה זש תויהל לוכי

 7  וטי לחי  םהש  תויהל  לוכי   . םילודג  תיסחי  םישרגמ  ם ש  שי  .םייח  םירפשמש

 8  .הזה לו לסמה תא םיפידעמ םהש

 9  הר טמה  ףוסב  הז  זא  .רת ויש   המכל  רוזעל  ,ףוסב  ,ףו סב  הצ ור  התא  ,יבא  לבא  : עידן למדן עו"ד 

 10   ךלש

 11   .טעמ.. זא ןוילימ השולש .. ינא םא :וברראבי ג רמ

 12  י סדנהו  , ינונכת  טביה  םג   הזל  ש י  ןכש  ל לגב  םג  תונור תפה  ת א  שפחמ  י נא  .אל  : עידן למדן עו"ד 

 13    .םיכי רצ ונחנאש והשמ הז 'וכו

 14  .הלאה םירבד ה לכ לבא :אבי גרובר רמ

 15  ו נ חנא  . רטמ  השולש  לש  הגירח  ו ל  שי   לבא  האוולה  והשימל  ה יהי  ל כ  םדוק  : עידן למדן עו"ד 

 16 ת יבל  תתל  אל  ףידעמ  ינא  ףסכה  .ףסכל  קוריה  לולסמה  ןיב  לבלבל  ונל  רוסא

 17 ל ש  טלקמהמ  בורק  רתוי  והשמ  םישל  םיניינב  השולשל  אלא  הזל  וא  ןיינבל  וא

 18 םישימח  .רטמ  האמ  קח רמב  ןוגימ  תדמע  הז  תא  ם ש  ינא  זא  .רטמ  םייתאמ

 19   .היעב ונל שיש םור הוונ ש ולש דוע ףיסומ ינא .רטמ

 20  ל ע  רבדמ  אוה ש  ח"ש  יצחו  ןוילימ  לש  ר" בת  לש  רופיס  הלע  םיפסכה   תדעווב  בלקין:וני  רמר  

 21   .ירוביצ ןוגימ

 22  ל אוש  י נא  םא  ןוילימ  יצח ו  םייתש  ה זב  םישל  יל  ףיד ע  ינא  ל בא  רבדל  ונלחתה: למדן  דןעי "דוע

 23  ר תויש   המכ  ם ש  ינא  , רתוי  םש  י נא  ה פיא  וא  ןוי לימ  ו ישכע  ם ש  ינא  הפיא

 24    .ילש השיגה הז .רתויל

 25 , טלקמ  םושל  ץורל  הצור  אל  אוה  הצור  ,עקרק  דומצב  רג  םדא  ןב  שי  םישנא  שי  :אבי גרובר  רמ

 26 ונרמא  ירוביצ  בחרמ  .ןו רתפ  ול  היהיש  ולש  תיבה  ך ותב  הצור  אוה  .רבד  םושו

 27 לולסמ  אל  ,קורי  לולסמ  , רשק  ילב  .דחא  רבד  הז  םי דבוע  לכה  םג  ,ר"בת  םג  שי

 28  ל וכי  ינא   ושעיש  םירמוא   ה ז  לע  ם ירבדמ  הלשממה   י דרשמ  עמו ש  ינא  ,קורי
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 1  ם ע  םגו  םינפה  תרש  םע  םג  ונלש  םימורופ  רפסמב  ריע  שאר  רותבו  ךל  דיגהל

 2 ם ע  ונילא  ואובי  םהש  םיחיטבמ  םהו  ,םילוע  הלאה  םיאשונה  םירחא

 3  ם ה  . םהלש  ןי ינבה  יווק  ךו תב  .רחמ  תונבל  םילוכיש  ם ישנא  שי   לבא  .תונורתפ

 4  ן י א  .החבשה  לע  תובוח  ם הל  ןיא  ךירצש  המ  וא  תו רגאה  תא  םלשל  םינכומ

 5  ר וזעל  ם ילוכי  ונחנא  הזכ   ם דא  ןב  ם אה  .ףסכ  תימי רזת  םהל  ן יא  לבא  םולכ

 6 ם גו ףסכ ול ןתינ םא םג םינוכנ םה .ראתמ התאש םיישקה לכ .אל וא ןכ ,ול

 7  ה זש  ה טושפ  יכה  הרוצב  תמא ב  רוזעל  אבש  והשמ  הז  .ףסכ  ו ל  ןתינ  אל  םא

 8 ת אזה  הלועפה  תא  תושעל  םישנא  דדועל  תימירזת  הניחבמ  םדא  ןבל  רוזעל

 9  ש פ חל  תובוחרל  הלאה  ת וצירה  לכ  .ירוביצה  בחרמ המ  ץחלה  תא  דירומ  הז

 10  ד י גהל  םוקמב  עדוי  התא   ,ןכומ  ינא  ,רמוא  ינא  . דעונ  הז  הזל  .טלקמ  תא

 11  י טרפה  ב חרמב  םיבשותל   ע ויסל  לולס מל  ינורקע  רוש יא  ,ר"בת  תחיתפ  םוקמב

 12 ה דובע  השעת  יעוצקמה  גרדב  טולקמ  תונורתפ  ןומימ  תונבל  םישקבמ  םהש

 13   .םינוירטירקה  לכ םע הרזחב ונילא אוביו

 14     .ןועטל המכב טילחנ זא ו הדובעה תא הארנשכ : עידן למדן עו"ד 

 15 והשכיא  תואוולה  ןרק  עויס  תבוטל  ינורקע  רושיא  .ר"בת  םיחתופ אל  דוע  זא  :אבי גרובר  רמ

 16 ף קיהב  .הז  תא  השענ  קוידב  ךיא  תיטפשמה  תנוכתמה  תא  קוידב  הארנ  ונחנא

 17  ש וקיב  ך רוצ  שיש  הארנ ש  לככ  ם ינוירטירקה  הז  םע פ  ד וע  לבא  ח "ש  ןוילימ  לש

 18  . ל לכבו  ביצקת  םינכדעמ   הנשב  םעפ  עדוי  התא  הז ה  ןחלושל  רוזחא  ינא  זא

 19  ד בוע  ה ז  םא  דיגי  םורופה ש  יל  ה ארנ  ינא  ,לקש  ןוילי ממ  רת וי  שיש  הארנ  אובנ

 20  .רזו חש ףסכ הז רמוא ינא םעפ  דוע ןתינו אובנ ונחנא זא

 21   .הזל ןתונ ,אל מ ןתונ .יצח ןתונ התא םא  .םינוירטירקה המ עדנ : ן למד ןעיד "דעו

 22   .רו רב .רדסב :אבי גרובר רמ

 23  ת דעו  בשת  יתמ   הז   ונתוא  עיגרי  דואמש  המש  ב שוח  ינא  .סחייתהל   הצור  י נא  א:י לבימר דנ

 24  א והש  הזיא  עובקל  רשפא   ילוא  .השענ  הז  ךיא  תמאב   טילחת  וא  םינוירטירקה

 25   .ךיראת ,דעי

 26   .רהמ רתויש ה מכ חמשנ :גרובר ביא רמ

 27. הבבס  . להונ  היהי  .ר"ב ת  תחיתפ   אל  דוע  .ינורקע   רושיא  ל ע  רבדמ  עגרכ: עידן למדן עו"ד 
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  1 

 2  א וב  .הבבס  . םינמז  ונמצעל  ןתא  ינאש  ה צור  התא  .ונחנא  הז  ,םעפ   דוע  ינד  :אבי גרובר  רמ

 3  ת א  הפ  ו נלוכ  ונחנא  לכה   ךסש  י ל  הא רנ  .רהמ  רתויש   המכ   הז  ת א  תושעל  הסננ

 4    .הז תא רשאנ היינש אוב . םימיכסמ ינורקעה ןיינעה

 5   .םלוכ תא  עיגרי םג הז דני לביא: רמ

 6  .בל רב  ימר .ןוחטיב קית קיזחמ  שי .רתויש המכ יעוצקמה  גרדה תא :רבאבי גרו רמ

 7   ? דעב אוה  מר רוני בלקין:

 8    .ןכ דיגת הצעומה םאש  חינמ ינא .הפ אל אוה .עד וי אל ינא :אבי גרובר רמ

 9    .םיירוביצ םי דממ אל הז ני לביא:ד רמ

 10  ?דחא  הפ .רדסב ה'רבח .יטרפה  חטשב .אל :בי גרוברא רמ

 11    .ןכ ינורקע רושיא: ן מדן לדעיעו"ד 

 12  .האלה .ה פי הלועמ :אבי גרובר רמ

 13 

 14  :הטלחה

 15 ה שעת  .מש"ח  1ממ"דים בסך    תיינבלהלוואות    ןתמ  ךרוצל  עויס  קרןאישור עקרוני לטובת  

 16 .רחא ןוידב  וגצוי םינוירטירקהו יעוצק מה תווצה ידי לע הדובע

 17  רוןיא, יבלדני    אלקובי, ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  בראבי גרו    ד(:ה אח)פ  10  –עד  ב

 18 . ןדמל ןדיע ,ויז עטנ ,רזייו  תרבוד ,ןיקלב ינור ,תודג

   19 

 20 ליגיבא  'בגה  לש  התמורת  ןיינעב  25.4  םויב  תומורת  תדעו  תטלחה  רשאל  הצלמה .4

 21 יול

 22 

 23   תדעו 4 ףיעס .ןאכל  רוזחנש רהמ רתויש המכ  הסנא ינא :גרובר ביא רמ

 24    רושיאל  שילש ינש שרוד רושקש אש ונה תא שי תומורת תדעו  :רץמר ערן שו

 25   .אל ונחנא רמו א התא ?הצעומה ירבחמ  שילש ינש :אבי גרובר רמ

 26  י דכ  שרדנה  םישנאה  רפ סמ  תא  ויה  אל  לבא  רשו א  הזו  רבעב  רבכ  הלע  הז :רץמר ערן שו
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 1   .ןיא םויה םג שי לש ינש .שילש ינש רצייל

 2   .םיחכונ שילש ינש וא  הצעומ ירבח שילש ינש : עידן למדן עו"ד 

 3   .םיחכונ רשע םינש תוחפ ל .הצעומ ירבח שילש ינש  :רץומר ערן ש

 4   .הרבעש םעפ רבע אל הז ה ז ללגב :עו"ד מיכה בלום

 5   .ריבעהל טושפ עיצמ ינא  :רץמר ערן שו

 6    .םיאשונ ינש שי ?ינשה  אשונהו בלקין:מר רוני 

 7  .הז תא  רשאל רשפא יא זא .הפוקת  הזל ןיאו מר רביד פלד:

 8   .רש פא דעב רשע םינשו םיחכ ונ רשע םינש ךל שי םא : עידן למדן עו"ד 

 9    .רש פא זא .ונ מר רביד פלד:

 10  ?הפ ו נחנא המכ :אבי גרובר רמ

 11     .שילש ינש אל התא לבא : עידן למדן עו"ד 

 12    .םי רבח עשת :ברואבי גר רמ

 13   ?ללכב והשמ רשאל םילוכי ונחנא  : גב' ענבל דדון

 14    .רשפא  ינשה תא ן:י בלקימר רונ

 15 . רשאל םילוכי םייתש דגנ  עברא בורב הצעומ ירבחל  ךיישש המ :אבי גרובר רמ

 16   .יתנבה .הא ?אל הז תא לבא  : גב' ענבל דדון

 17 ונחנא  םגו  שיא  רשע  םינש  .םורווק  ונל  ןיא  יכ  רשאל  רשפא  יא...רו שקש  המ  מר רוני בלקין:

 18  .דעב ועיבצי  םלוכ רשע םינשש םיכירצ

 19  .םירבח שילש  ינש הז אלא םיחכונ שילש  ינש אל הזש רמוא אוה : עידן למדן "ד וע

 20   .הרימחמ איה  השירדה קין:ני בלמר רו

 21   .רש אל רשפא ינשה ףיעסה : עידן למדן עו"ד 

 22  ?ינשה ףיעסה  הז המ :עו"ד אבי גרובר

 23    .םצעב  לוטיבה לש ףיעס וליאכ : מדן ן לדעי"ד וע

 24   .לוקוטורפהמ ק לח םג הז :רובראבי ג רמ

 25 ן ויד  אוה  ינשה  אשונה  .תומורת  תדעו  לש  לוקוטורפ  ותואמ  קלח  הז  .ןכ  :רץמר ערן שו

 26  ר בודמ  .םיכילהת  הברה  רבע  הרואכל  אוה  םג  .יול  ל יגיבא  תרבגה  לש  המורתב

 27  י נוריעה  סכנה  תא...פמ  ו נחנא  .קו דצ  תחפשממ  קל ח  הרושק  איהש  יהשימב

 28 םיכיישש  םיקלחו  הייר יעל  םיכיישש  םיקלח  וב   שיש  10  םינגה  בוחרב
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 1 השקבה  תא  רשאל  ןתינ  אלש  איה  הצלמהה  הזה  רשקהבו  .קודצ  תחפשמל

 2 הז  הלאה  תוביסנבו  תושרה  לומ  החפשמל  שיש  םי בולשה  םיסרטניאה  ללגב

 3   .המור ת תלבקל תורשקתה םיענ ומ וליאכש םירבדה גוסמ

 4  ?הז לע עיב צהל ךירצ :רוברי גבא רמ

 5  ת דעוול  ם ג  רשקהה  תא ה פ  שי  ת מאב  י כ  ,דחא  טפש מ  ה ז  לע  ף יסוא  ק ר  ינא  : ן עידן למדעו"ד 

 6  ת דעווב  הרשואש  המורת  לש  השקב  לכ  וישכעמ  ונחנ א  תמאב  .החצנהו  ,תומש

 7 ר יבענ  ,הצעומה  רושיא  ינפל  םיריבעמ  ונחנא  תרח א  וא  וזכ  החצנהל  תומש

 8  ת ו מורת  תדעו  ךרד  לכ  םד וק  תמאב  התוא  ריבענ  הנ וכנה  ןרע  לש  ותצעב  התוא

 9 ת ניחבמ  םג  לשב  .הצעומל  הז  תא  איבנ  תודעווה  יתש  לש  רושיא  היהיש  קרו

 10  . ו נדמלש  חקל  לש  גוס  או הש  הזיא  תמאב  הז  זא  תו מורת  תניחבמ  םגו  תומש

  11 

 12   .םייתש אשונה תא רשאל  .רשאל וא ררשאל דעב ימ  ונחנא זא :אבי גרובר רמ

 13  .םיעיב צמ ונחנא המ .אלש עבוק  קוחה םא קין:מר רוני בל

 14 ? הטלחהה  ת א  םכל  לטבא  ינאש  ףידע  .םכמצע  לש  הטלחהה  תא  ולטבת  :מיכה בלום  "דעו

 15    .הטל חהה תא םכמצעב ולטבת

 16   התייה םירמואו םיאב  הז ירחא :אבי גרובר רמ

 17  ה ז  .עגר  ותואב  ?קוחה  לע  תרבוע  הטלחה ה  ?יקוח  אל  אוהש  והשמ  טילחמ  ימ  מר רוני בלקין:

 18    .ףקות גפ

 19   .שי עגר רמואו םדא ןב א ב זא לבא :אבי גרובר רמ

 20  א ל   הז  לבא  הז   לע  עיבצה ל  לוכי  התא  .ךש וח  ץ וחב  וישכעש  עיבצהל  לוכי  התא   מר רוני בלקין:

 21  ץוחב ךשוח  .ןיאש הזל הז תא ךופהי

 22     תאזכ העבצה התייה .א  :ורץמר ערן ש

 23   .ןיבמ ינא :אבי גרובר רמ

 24   .תיביטיזופ העבצה התייה  :רץומר ערן ש

 25  ת וקפנ  ןיאש  עבוק  ק וחהש  םצעב  יכ  לבא   קרס   העבצה  הז  .עיבצהל   המ  ן יא  מר רוני בלקין:

 26   .העדוהה תא לטבמ הז תי טמוטוא תמדוק העבצהל

 27   .ללגב ועיבצת םתא ש יואר רתוי הז לבא קדו צ התא :עו"ד מיכה בלום

 28  דיגהל  הדימ  התוא ב  םג  וישכע  לוכי  ינא  ,םתס  ה ז  .הזה  תא  תתל  דג נ  י תעבצה  מר רוני בלקין:
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 1  .ינאש

 2   .ךחוגמ הז: עידן למדן עו"ד 

 3  . קדצה  קוחל  17  ף יעס  ש י  החפשמ  םשש   ימל  ר וסא  ו ליאכש  אל  ה ז  ה ביסה  : אבי גרובר  רמ

 4   .הנווכב ינא םתס .קדצב לי חתמ ותחפשמ םשש ימש

 5   .ונחנא וליאכ .תו ארנ ןיאש ללגב .םיבולש ם יסרטניא מר רוני בלקין:

 6    .קוחה תא שפח מ ינא :םויכה בלעו"ד מ

 7   הנווכב .קוחב שפחל  ץר התא :אבי גרובר רמ

 8    .קדצ הזל  ףיעס ןיא מר רוני בלקין:

 9  .רמוא ש יטפשמה ץעויה לש תעד  תווח שי הפ לבא .הזכ היה  םא לבא :אבי גרובר רמ

 10 . היעב  ןיא  קר ס  תעבצה  לע  ידי  תא  םירהל  ליבשב  תוירולק  יתש  עיקשא  ינא  מר רוני בלקין:

   11 

 12 התמורת  ןיינ עב  25.4  םויב  תומורת  תדעו  תטלחה  ץמאל  תא  רשאל   דעב  ימ  :רוברגאבי    רמ

 13  .דחא הפ ? דעב ימ ליגיבא תרבגה לש

 14 

 15 ' בגה  לש  התמורת  תלבק  יא  ןיינעב  12.4.52  םוימ  תומורת  תדעו  תטלחה  הרשוא  :הטלחה

 16  .תושרה  לומ תיזוח תורשקתהל מ" ומ לוהינ בקע יול ליגיבא

 17  ענבל   יא,בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  רבי גרובא  (:)פה אחד  11  –בעד  

 18 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ן,דדו

 19 

 20 

 21  .תרוקיבה תד עו תונקסמו 2019 תנשל  טרופמ תרוקיב חודב ןויד .5

   22 

 23  , תרוקיב  תדע ו  ת ונקסמ  סולפ  2019  תנש ל  טרופמ  תרוקיב  חודב  ןו יד  5  ףיע ס  :רובראבי ג  רמ

 24  .השקבב

 25 ת א  ואיביש  אל  ינא  זא  חודה  תא  םתלביק  ליימב  םכל  שי  .םתלביק  םכלוכ  מר רוני בלקין:

 26 תרוקיב  חוד  לכ  םדוק  .ןכותל  שגינש  ינפל  רבסה  יטפ שמ  ינש  לכ  םדוק  .הפל  הז

 27  י ד י  לע  םינומאש  םידרש מ  ידי  לע  תעצובמש  הקמ עה  השעמל  הז  טרופמה

 28  ת א  םצעב  םיעצבמש  םי ר נייטיר  ול  שי  םינפה  דרש מ  רמולכ  .םינפה  דרשמ
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 1 ת ישק  ךרד  םייפיצפס  םיאשונ  רפסמ  לע  םיטיבמ  םהו  .הקמעה  התוא

 2  . םייפיצפס  םיאשונ  אלמ  חוד  ם ירחוב  ףוסב  םה  רמו לכ  ,טרופמ  חוד  םיאיצומו

 3  התוא  תא  עצבמ  אוה  . םדי  לע  ןמאומ  ,םהלש  רנייטיר  אוהש  דרשמ  םינממ

 4  ם ייניבה  ימוכיס  .טרופמ  חוד  תא  שיגמ  אוה  םהילעו   ו ללה  םיאשונה  תא  חדוק

 5  ת ו רעה  םג  ולבקתה  .תר וקיבה  תדעו  ירבחלו  חוד ה  יאושנל  םתוא  ונרבעה

 6  , ם תוא  ונרקחת  ,םישנא  ונמיז  ירק  ,םכסמה  חודה   ךותל  וסנכוהש  תוראהו

 7 ותוא  יתרבעה  חודה  תא  יתבתכשכ  םג  ,בושו  ךולה   םהמ  קלח  םימעפ  רפסמ

 8 ו דיעה  םצעבש  הייריעה  ידבועמ  קלחמ  יתלביק  םגו  הדעווה  ירבח  ןויעל  םג

 9  י ו חיא  אוהש  הזיא  יתעצ יב  ינא  ףוסב  השעמלו  .ונקי תו  ,תוראהו  תורעה  ונינפב

 10 ח נומש  םכסמה  חודהו  תורהבההו  םירבסהה  ללוכ  םייניבה  תוחוד  לכ  לש

 11  ת ורעה  ללוכ  הדעווה  ל ש  תובי שי  ןתוא  לכ  לש  י ו חיא  םצעב  אוה  םכינפל

 12  י נ א  זאו  .םירקחותמה  י די  לע  םגו  הדעווה  ירבח  יד י  לע  םג  ,ונתינש  תוראהו

 13 ל בא  .רפוס  תועט  הזיא  יל  שי  לכ  םדוק  ,תישאר  .חודה  לש  ורקיעל  שגינ

 14  . םיאשונב  תרוקיבה  תד עו  ל ש  םינויד  ונמייק  ,20.5.21-ו  19.4.21  םיכיראתב

 15 ם ה  ןכמ  רחאלו  םורווקה  ירחא  ףתתשהל..  ןורוד  לאכימו  דיבר  ןושארה  ןוידב

 16 ,םג  הטיסרבינואב  םגו  רדעיהל  הצלאנ  עטנ  ינשה  ןוידב  .םינכתה  תא  ולביק

 17 םייטנוולר  םינומיז  יפל  .רמוחה  תא  ךכ  רחא  תיבחור  םלוכל  ונרבעה  לבא

 18 לכ  תא  ונתנו  םיגיצנו  הריכב  תודיקפ  ,הייריעה  לכנמ  ,ונמוזש  םישנא  ופתתשה

 19  ת יב  י רועיש  תושעל  וכלה   . תולאש  ו לביק  םג  יתרמא ש  ומכ  םקלח  .תובושתה

 20 הדעווה  ינויד  תא  גיצא  ינא  .םתוא  םילשהל  ידכ  . ינשה  בוביסב  ונילא  ורזחו

 21  ה י ה  הזה  ח ודהש  רדס  ות וא  י פל  טושפ  . חודה  לש  טמ רופב  םייקש  ר דסה  יפ  לע

 22  ך לוה  אל  ינא  .םהב  ןודל   ךרוצ  היהש  ונאצמש  םיפיעסב  קר  דקמתמ  ינאו

 23  ת מאבש  םיפיעס  ויה  .רתו ימ  יל  הארנ  הז  יכ  ולוכ  טר ופמה  חודה  לכ  לע  רובעל

 24  ר כ ש  תורזגנ  2  'א  ףיעס  ,תישאר  .םייללכ  םינותנ  ' א  קרפ  .םירתוימ  ויה  םה

 25 , םיפגא  ירק  הייריעה  הנבמו  רכשהשל    תורזגנ  .רבסהה  תא  םדוק  .םינקתו

לועבקנ  .'וכו  תוקלחמ  26  זה יא  שי  הפ  וישכע  .בא י  תבו  םיבשותה  רפסמ  יפ ת 

 27 ת יזכרמה  הכשלה  ,ס"מהל  לש  םינותנה  יפל  עבקנ  רכשה  הילמונא

 28  םשרמ  ירק  םינפה  דר שמ  ניותנ  יפל  םיעבקנ  םניקתה  ,הקיטסיטטסל
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 1  ו מ כ  אצמנ  התאשכם  ימ עפלו  .םש  םירפסמה  ןיב  תומיאת  ןיא  .ןיסולכואה

אלףישימחל  תחתמ  דחא  דצב   ןורשה  ת מר  לש  הרקמב  2  ל עמ  ינ שה  דצבו  ם 

 3  ד צהמ  ם ינקתה  תורזגנו  ד אח  רכש   תורזגנ  לש  תועמש מ  הזל  שי  ,ףלא  םיישמח

 4  ם ינפה ד רשמ ינותנ ס"מ לי הנותנב ם ויה תמייקה ת ומיאהת י א רמולכ .ינשה

 5  ד ח א  דצמ  רכש  בוצקתל   תוסחייתהל  הנוש  סיסב  רציימ  ןיסולכוא  םושירו

 6  ד צ מ  ףגא  שאר  לומ  הקלח מ  להנמ  וא  הקלחמ  שאר  ירק  .ינשה  דצהמ  הניקתלו

הש  צהלמההו  ינשה  דצה מ  רכשה  תמרו  דחא  7  ד רשמל  תונפל  שיש  התי ילנו 

 8 םהילע  םינותנה  יסיסבב  המאתה  רצייתש  תבייחמ  החלטה..  שורדלו  םינפה

 9 ת ומוקמבו  עירפמ  םימיוסמ  תומוקמב  הזנים.  קתהו  רכשה  תורזגנ  תותתשומ

 10  ך להמב  ם וקמ  דועב  ונילא   ר וזחי  םג  ה זש  וארת  םתא   ,רזוע  ה רואכל  הז  םירחא

 11 , םיבשותה  רפסמ  לומ  לא  םיביצקת  הצקומה  מ  .ןוחטיבב  לשמל  .הזה  חודה

 12  ה יצנדקב  דוע  רשפא  הי יריעה  ןקת  'א  4  .םינקת כ  ינשה  דצהמ  הצקומ

הנש  של  יונימה   םינגס  תמדוקה  13  , ןיקת  א וה  תאזה  היצנד קב   רכשב  ם ניגסי 

 14 ה בוח  תודעו  םירשע  תונוממ  הייריעב  .הייריעהעדות  ו  .ןיקת  הזש  ונאצמ

 15 ת ורומא  תודעווה.  תודעו  עבראו  םירשע  לכה  ךס  ,תושר  תודעוע  בראו

 16  ת ואבה  תודעווה  .הנשב  תובישי  עברא  דע  ירקן  ועב רל  תחא  תוחפל  סנכתהל

 17 ע גנב  קבאמ  ,דליה  דמעמ  םודיק  ,םיכרדב  תוחיטב  ,הנונראו  ררע  ןוחטיב

 18  ,תועקשה  ,תוכימת  ,ןיעק רקמ  תאצקה  ,העישפו  תו ניירבע  ,תומילא  ,םימסה

 19  א ל  ן ה  ן כלו  .2019  ךלהמב   ד בלב  ם יימעלפ  םעפ  ןיב  תוסנכתה  , םירתא  רומיש

 20  ן ח בי  היי ריעה  ל"כנמ  :ו נלש  הצלמ הה  ה.נממ  שרד נש  המ  ה רואכל  תודמוע

 21  תודעו  לוטיבו  תודעו  דו חיא  ידי  לעת  ועדווה  תומכ   םוצמצל  תוצלמה  שיגיו

 22 ד ומעיו  תודעווה  יברח  תוליעפ  תא.  הייריעה  תודעו  תדובע    תא  לעייש  ןפואב

 23  א ו ה  ןהש  תודעווהמ  קל ח  שי  ,תודעו  הברה  ךכ  לכ   םוקמב  .קוחה  תושירדב

 24 ר תוי  ויהי  הפיט  ,תחא  גג  תרוק  ךום לתתוא  סינכהל  ,תוליבקמ  וא  תוקישמ

 25    .םיליעי רתויו קוחה תוש ירדב דומעל םג .םיכורא

 26   .אל ?הנשב םימעפ עב רא סנכתהל תוכירצ תושר  תודעו םג א:מר דני לבי

 27  ת ודעווב  תוס נוכמ  אליממ  תויהל  תולוכ י  תושרה  תודעוומ  קלח  לב א  .האלה  מר רוני בלקין:
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 1     .קלח הזו הבוחה

 2   .דליה תנגה .םירבחמ .רב חל רשפא :אבי גרובר רמ

 3   .ךוניחב םייק הז : לקובישבע א גב' בת

רו בלמר   4  ת א  השעתש  ה עצהה  תא  שיגהל  ומצע  ל ע  חקל  ןרע  .רמוא  ינאש  המ  הז  ן:יקני 

 5  לש   ןדמוא  השעמל  שי  .ת וי ובייחתה  ןדמוא  םצעב  א וה  א שונה  .9  'א  .דוחיאה

 6  ם יינוציח  םידבוע  תוקלו חמ   השעמל  תויובייחתהה תוע יבת  ןיגב  תויובייחתה

 7 י וכיסה  המכ  דע  תורידגמ  םצעבש  תוירוגטק  עבראל  ונרובע  םידבועש

 8  ת ו עיבת  ר ובע  ףסכ  ימו כס  דצב  שירפהל  ךירצ  ןכלו  ל בקתת  העיבתהש

 9 ה רימחמה  וליאכ  תיעיברה  הירוגטקה  קרשכ  .לבקתהל  תולולע  וא  תויושעש

 10  . לבקתת  ה עיבתהש  יוכי ס  ש י  זוח א  םישימח  לעמ ש  תרמוא  םצעב  ןהיניב

 11  ת ואמ  עברא  לש  ךס  ךותמ  ח"שמ  העשתו  םירשע  איה  ונלש  ןוכיסה  תכראה

 12  תא  ונאצמ  ןכלו  ,ןניגב  וש רפוה  אל  .תועיבתה  לכ  ךס   ח"שמ  הנומשו  םישימח

 13  א ל ו  שולש  דע  דחאמ  םי נוירטירקה  ךותב  ואצמנ  ם לוכ  ,אל  םה  יכ  ןיקת  הז

 14  . רימחמה  ןוירטירקב  םה  קר  םיאצמנש  העשתו  םירשע  קר  ,עברא  ןוירטירקב

 15  ב ל  תמושת  שרוד  הזש  ונת ניחבמ  רמוא  הז  .ןיקת כ  ה ז  תא  ונאצמ  ונחנא

 16  ה ע יבת  איהש  הזיאל  ס נכנו  םואתפו  והשמ  ונל   ספספתי  אלש  .בקעמו

 17  . ק וחה  ר בע  דע  רבע  תובו ח  ,2  רואיב   .הלודג  רתוי  הא צקהל  שרדנו  תיתועמשמ

 18 דיגהל  ךירצ  לכ  םדוק  .רבעה  תובוח  תייבג  רבעה  תו בוח  לכ  תא  חקל  הז  םצעב

 19  ך ילהתה  .ןמזה  לכ  ךרו אל  הז  לע  םידבוע  ןוניו  ןו יצו  ,עצבתמש  ךילהת  שי

 20  ה ז  .םהב  בשוי  ינאש  תו רחא  תודעווב  הז  תא  האור   םג  ינא  ,ףסכ  סנכנ  .הרוק

 21  םירבד םימעפ הברה .רט פה עוציבל ןורחא וליפאו  ךומנ תופידע רדסב אצמנ

 22 הז  המישרהמ  הז  תא  קוחמל  קסעתהל  ליחתמ  התא  םא  יכ  םיראשנ  הלאכ

 23  ל ומ  לא  םירושיא  דואמ   ה ברהו  ,ןמז  דואמ  הב רה  שרודש  בכרומ  רבד

 24 א ל  הזש  דיגהל  ךירצ  .הרוק  אל  הז..רתוי  םירבד  םהמ  תובגל  ןכ  תורשפאה

 25 ם א  םינזאמה  לע  ונילע  עיפשמ  אל  ,דבלב  תימושיר  אלא  ,םירפסב  סכנכ  עיפומ

 26  ו השמ  ה זיא  רותב  תימוש יר  ע יפומ  ןכ  ל בא  .הרבח  ומ כ  הז  ל ע  םילכתסמ  ונחנא

 27  ה ארמ  קר  לולקשה  יתו עמשמ  אל  ףיעסה  תיניינע  לולקש  הפ  יתישע  .הבוחש

 28  . םיניינעמ  תוחפ  תמאב  ם הש  הלא  לכ  תא  הצוחה  םיקרוז  רבד  לש  ופוסבש
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 1 ה ייבג  תוליעפ  לש  ךשמה  שרוד  ןכ  ןיקת  ,ונבתכ  .יתועמשמ  אל  רבכ  אוה  ףיעסה

 2  ך י להת  הזיא  םייקתן מכ  2000  תנשמ  לכה  ךסב  רמ וא  ינאו  תיתטישו  תיבקע

 3  . הזב  ף ייעתהל  רוסאו  , לק  א ל  הז  ,טו שפ  אל  הז  .ר וזחל  ל יחתמ  ףסכהו  הזכ

 4  ה גירחה  . קוחכ  םינמזב  הד ימע  לע  ד יפקהל  שי  לכ  םד וק  . בשותל  חודה  םוסרפ

 5  ם ש  תניוצמ  וליאכש  הגי רחה  ,הז  תא  םירמוא  שאר מ  ונחנא  .תירונימ  התייה

 6  ם ס רפל  םיכירצש  רמוא  לל כ  הארנכ  . דבכ  והשמ  אל   הז  . תיתועמשמ  אל  איה

 7  םסרפל  ךירצש  הארנכ  ןכל ו  ןורשה  תמרב  יתועמשמ  ןומוקמ  ונל  ןיא  .ןומוקמב

 8 ז או  ןורשה  ןועידיב  םסרופי  הז  ןכ  םא  אלא  יצרא  ןותיעב  .ןותיעב  .הז  תא

 9  ו ישכע  ק ר  אקווד  ,ולעש ת  ו עצהה  תחא  .ינוריעה  רתאב  ם וסרפ  שיו  .ךירצ

 10 תיב  לכל  חלשנש  הנונראה   שולתל  הז  תא  דימצהל  ,עיגה  הזש  ןורחא  הנונרא

 11  ל ש  א שונה  ל כאת    לשמל   ונלביק  יו שכעש  ו מכ  הז  ת א  ד ימצהל  ל וכי  התא  זאו

 12  ה א רנכ  רוציקב  ,הלאה  םירבדה  לכ  ,םיררקמ  ,ןשי   טוהיר  ,םזג  .הפשא  יוניפ

 13  ף יעסה  .תיב  לכל  עיגי  הזש  ידכ  םיילעיה  תונורתפה  דחא  תויהל  יושע  הזש

 14 ת דעו  ונלש  הדעווה  ירק  םיינוציחה  םיחווידה  השעמל  םיחווידה  הז  רחאה

 15  ן מ ז  קרפ   ךות  םיביוחמנחנו  א  ת וחודה  תושגומש  עגרמ  ת ביוחמ  תרוקיבה

 16  ונל  ש י  .ת שלנוונקסמ  תא   ה אילמל  שיגהלו  ,ונלש  ה ד ובעה  תא  םייסל  םיוסמ

 17  ש י  . רסחב  םיקול  םה  ץוח  י פלכ  ונלש  םיחווידה  ה ז  תא  ד יגהל  ךירצ  היעב

 18  י כ   לבח  שממ  רבכ  הזו  ו נישעש  םירבד  לעלנו    ריעמ   םינפה  דרשמש  םירקמ

 19  ק לחש  ונאצמ  זא  ימינפ הוהל  נה  ןוכתמ  תא  םג  ונישעו  .הדובעה  תא  ונישע

 20  ש גוה  תיחכונה  היצנדהק  לש  רחא  ח ודו  ידימ  רחאו מ  ש גוה  דחא  תוחודהמ

 21  ח וויד  ר יבעהל  הז  ונלש  הצ למהה  ה פ  ונשקיב  ,םימשרד הפנל  ח ווד  אלו  רוחיאב

 22 ע ידוהלו  חווידה  תא  ןקתל  רמולכ  .רוחיאב  הז  םא  ים גםנפה  דרשמל  ןקותמ

נע  םינפה  דרשמל  23  ד וע  הפ  םיפיסומ  ונחנא  ז או  .הרק  הזו  הדעבו  התש שאכן 

 24 ןוקית  ירחא  בקעמ  לוהי נ  יא  הזו  ידי  לע  םימעפ  ר מספ  הלעש  רבד  הז  ןיינע

 25  ר פסמ  ה דובע  ע דוי  ינא  םג ו  תינוציחה  תרוקיבה  חודב זה    תא  ו נרעה  .םייוקילה

 26  בשוח  ינא  .האילמ  תוטל חה  שומימ  ירחא  בקעמ  לע  יתרעה  םג  ינא  מיםעפ

 27  ה ת שענש  ונל  חוויד  היירי עה  ל"כנמ  .הזה  רבדה  ירחא   בקיות מעהל  םג  ךירצש

 28  ה חכנ  ם ג  תיארחאכ  הת נומ  , ל"כנמה  תרזוע  ,לרפ  ןיצנו  ט מרופ  עבקנ  ,הדובע
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 1  ם יאשונה  ת א  דייט  וט  פ א  קלחה  ת א  התאר  רבכ  איהש  כך   ,הדעווה  ינוידב

 2   .ריעהל ךירצ ינא .םייוק ילה ןוקית ירחא בקעמה  תרדסהם של ,םעפה ולעש

 3   .םושיי אל וא םושיי . הלאה םיאשונה כל לע .הנש ה תרוקיבל זה עה שעת : עידן למדן עו"ד 

 4 ן צינש  טמרופה  תא  יתיאר  אל  ןיידע  ינא  הזה  תא  ונמייסש  זאמ  םיישדוח  ורבע  מר רוני בלקין:

 5  ך י לה  עצבתיו  להונה  תא   גיצי  הייריעה  ל"כנמש  ונל ש  הצלמהה  ןכלו  תאלממ

 6  ן ועבר  טעמ  ד וע  ונחנא  יכ  . בקעמה  תמר   סיסב  לע  םי יוקילה  ס וטטס  תגצה  לש

 7 לע  רביד..  .תויורשקתה ו  יפסכ  חוויד  ,םושיר  הז  'ב  קרפ  .הזה  חודה  ירחא

 8 ישוק  בקע  ץוח  רוקימב  עצבתמ  הז  רבזגה  ידיג  .םיקפס  תומאתה  חולב  רוגיפ

 9  . ם ירעפה  ת ריגס  לש  ךיל הת  שיש  ה פ  ח וויד  םג  ידיגו   .םימיאתמ  םידבוע  סויגב

 10 א דוול  תנמ  לע  ףטוש  בקעמ  ולהני  ל"כנמהו  רבזגה  הז  הפ  ונצלמה  ונחנאש  המ

 11 ם הש ומכ ליבקמבו רגאמל וסנכנש םישדח םירבד ונל ןיא ,םירעפ םיחתפנש

 12  ס ח ייתמ  ינש  רוריבה  . םימדוקה  םיחווידה  לש  ם ירעפה  תא  ורגסי  םישוע

 13 רוקימב  עצבתמ  הז  םג  .הסנכה  סמל  חוויד  תריגסל  םיקפס  יסיטרכ  חותינל

 14  ף וסב  רגסנ  אלמה...  םצע ב  ירק  ,ןועבר  לכ  ףוסב  תו רתי  תריגס  תעצבתמ  ,ץוח

 15 ר בזגהו  הייריעה  ל"כנמ  ףסונבו  ףטוש  בקעמ  היהיש  הייריעה  רבזג  ןועבר

 16  ם יכשומ   אל  ונחנאש  תו חפל  האר נש  ידכ  םעפ  לכ. .  תריגס  ל ע  הרקב  ועצבי

 17  י צח  ה זיא  םיאצמנ  ונחנ א  הז  ירחא ש  בצמ  היהי  אל ש  . ןועברל  ןועברמ  והשמ

 18 הזו  הרוחא  םינותנה  ירחא   ףודרל  וא  םיליחתמ  ונחנ א  זאו  המלש  הנש  וא  הנש

 19  ת ו סנכה לומ חותיפ ןרק  .לבסנ יתלב רעפ אוהש רע פ שי טושפ וא ,השק רתוי

 20 ן קות םושירה .ןיקת הזו םיאשונה לש ןוימב הבישי .שדחמ ןוימ היה .ןומימ

 21 ל ש  הרעה  תובקעב  עצבתהל  לחה  .א  זא  .םינוריע  תוחוד  תגצה  .ןיקת  הזו

 22  ת ג צה  .הרוק  הז  רמוא  ינאו  האילמבו  םיפסכ  תדע ווב  םינועבר  תוחוד  תגצה

 23  ן פואב  ר ופישו  ןוקית  הי הש  ו נאצמ  ונחנא  וליפא  יעיברה  ן ועברה  לש  חודה

 24 ונחנא  הפו  .אלמ  רתיו  הברה  רבכ  טמרופה  ירק  ,םיפסכ  תדעוול  חודה  תגצה

 25 ר יבעהלו  םיפסכה  תדוועל  חודה  תגצה  ןפואת  א  רפשלו  ךישמהל  םיצילממ

 26  ו ריעה  זא  ,השפוח  ימי  לו צינ  .הז  תא  דבעל  ךירצו  רדסב  איה  המגמה  .האילמל

 27  ם י דבוע  ינשב  וברדמ  הז  תא  ונקדב  ,השפוח  ימי  לוצי נב  הגירח  לש  רושיאל  םש

 28 ך ות  וריזחי  םה  םוי  14  דעש  עבקנ  ,םהלש  םידליל  השה קלחמ  בקע  ,דבלב
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 1 .תדרל  הכירצש  הרעה  .ן יטולולח  הניקת  תולהנתהכ  הז  תא  ונאצמו  םייתנש

 2 י אמב  דוע  םתחנש  םיסכנ  רקסל  הזוח  שי  .םיסכנ  רקס  הנונרא  ,םייוקיל  קוןית

 3 ל בא .רקסה עוציבב תומדקתה הלח רבזגה ןוכדע  יפל םינש עברא ינפל 2017

 4 הז  תא  השוע  הרבחהש  םינש  שמחש  ונרמא  נוחנא ו  רמגנ  אל  שהוא  רבד  הז

 5  י ד יג  םא  .תומדקתהל  םי דדמ  וחקייש  וא  רקסה  םו יסל  וא  דעומ  עובקל  שיש

 6  ת וחפל ן יבהל םיצור ונחנ א ה יעב ןיא , יפוס ןיא טעמ כו יפיזס ר בד הזש רמוא

 7  ם י קפסה  לבא  הרחבנש  הרבח  קר  היהי  אלש  .תומד קתהל  רי בס  דדמ  הז  המ

 8  ר ו גסל  ידכ  ןותנשב  וא  ןוע ברב  תושעל  הקיפסמ  איה  מה  םיריבס  אל  םה  םהלש

 9 .  םיסכנה רקס תא

 10  ה מ  ה ז  ? עצוב  אלש  זוחא   דחאו  ם ירשע  ו א  םירשע  ם צעב  ו ראשנש  ב ה כתויה  : עידן למדן עו"ד 

 11  ?םויה ראשנש

 12   .יפוס.. אל זאמ .זא  קדבנ הז מר רוני בלקין:

 13  .עד וי אל התא .דוע הארנכ : דן עידן למעו"ד 

 14  זאמ  םייתנש ב  וס נכנש  םיסכנמ  רתוי  חו טב  ו סנכנו  דחאו  םירשעל  ות יחפה  םה  בלקין:  ירונ  רמ

 15 לבא  .םעפ  ףא  הז  תא  רו מגל  רשפא  יא  ,קדוצ  ידיג  .ת יפוס  ןיא  הדובע  הז  .חודה

 16  .הרבחהש דד מ הזיא שיש תוארל ךירצ

 17   .יק וא .םירעפה תא םימצמ צמ ונחנאש תעדל ךירצ : עידן למדן עו"ד 

 18 םישגומ  םמצע  תוחודה  .רוחיאל  הקדצה  ןיאש  ונאצמ  ,םיינועבר  תו חוד  .בוט  בלקין:  מר רוני

 19 ךותש  העינמ  ןיאש  ךכ  .םינפה  דרשמ  תרקבו  ןויעל  ןועברל  תועובש  השיש  ךות

 20  ח ו דה  תרבעה  ירחא  תו עובש  השולש  םיינש  םייש דוח  דע  תועובש  הנומש

 21  ת אז  .האילמלו  םיפסכ ה  ת דעוול  תוחודה  וגצוי   ם ינפה  דרשמל  ינועברה

 22  ד ע וממ םיישדוחמ רתוי  לש  רוגיפב ח ודב ןודנ ונחנא ש הביס ם וש ןיא תרמוא

 23  ל כ ונ  אל  ן ועבר  םויס  םו ימ  םיישדוח  לש  רעפל  רבע מ  הביס  ם וש  ןיא  רוציקב

 24 תונידעב  תמאב  רמוא  ינא  ךכ  .הייריעב  םיפסכה  תדעווב  תוחודה  תא  תוארל

 25  ,ןיינעה  תא  יתרהבהש  ה ווקמ  ינא  רוציקב  .םויסב  םג  וניווחש  המ  רואל  לבא

 26  ו נל  הרקש  המ  ללוכ  םי לבקמ  ונחנאש  םינורחאה  תוחודה  לש  םג  עקרה  לע

 27  ר שפא  קרש  בורק  יכה  הזה  רבדב  לקתינ  ונחנאש  בוט  םיפסכה  תדעווב  וישכע

 28  י ש ילשה  רוריבה  .רוחיא ב  הזב  םילפטמ  ונמצע  תא   אצמנ  אלו  ןועבר  םויסל
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 1  ת ינכות  התי יה  יבוק  היי ריעה  ט "בק  י פל  לכ  םדוק  . םיטלקמ  ץ ופיש  לע  רביד

 2    .ןכ וצימ  אל .האולמב השמומ אלש

טביב:  גידי   3  , תועובש  השי ש  אל  . תועובש  הנומש  ךו ת  ם ישגומ  תוחודה  םדוקה   אשונה  מר 

 4  .השגהל ןיי ל דד הז ןועברה םויסמ םו י םישיש .תועובש הנומש

 5 ך ליש  ירחא  םימי  השולש  ירחא  יל  שיגת  ידיצמ  .היעב  ןיא  זא  יצחו  שדוח  מר רוני בלקין:

 6   .םינפה דרשמל

ר  7 ה תייה  לכ  םדוק  םיטלקמ  ץופיש  ,רוציקב  .םיישדוח  הז  תועובש  העשת  ין:לקבוני  מר 

 8 תינכות  תמייק  .ףסכ  ראשנ  םג  הז  ללגב  .האולמב  השמומ  אלש  תינכות

 9 תא  דיגהל  בושח  הדובע  תינכות  איהש  הזיא  יפל  םידבוע  םה  ,עובק...הדובע

 10  רשפא  .תורתומ  םיפיעסה   ןיב  תויביצקת  תוטסה  . ןיינעמ  אקווד  רבד  הז  .הז

 11  ש י  .ךכ  רחא   הזב  עגא  ינא   .םיפיעס  ן יב  ףסכ  ריבעהל   לוכי  א וה  ולש  םיפיעסב

 12  ה מיש מ  ןמסמ  א וה  םא  . תוידוחיי  תומישמל  ילאיצנ רפיד  אוהש  ידועיי  ביצקת

 13 חתנ  ךותמ  דימעהל  םגו   םיינוציח  תורוקממ  םג  לבקל  ןתינ  תשרדנ  תידוחיי

 14 י תפסות  רבת  ידי  לע  תומישמ  םילשהל  ןתינו  .תוידוחיי  תומישמל  ביצקת  ולש

 15 ה זה  אשונהש  םיטילחמ  ונחנא  םא  רמולכ  .יביצקת  רושיאו  ךרוצל  םאתהב

 16  ר"בת  שיש  טילחהל  םג  ר שפא  זא  ,יבא  ,ןורחאה  ונלש   ןוידה  ופורפא  בושח  אוה

 17  ה זיא  שי  םא  רסוחה  תא  םילשמו  ןוחטיבה  ביצקתל  סנכנש  הייריעה  ביצקתמ

 18  ן י ב  םיביצקת  דיינל  תור שפאב  שמתשהל  שי  ,ונלש   הצלמההש  ףיעס  אוהש

 19  ת א  דיגהל  ךירצ  .תוטסה ל  ך מסומ  רבסה  ןתמ  ךות  . ןוחטיבה  יביצקתב  תורוש

 20 ת בוטל ןכדעל הלהנהה תא םיכירצ ונחנא הלאכ תוטסה םישוע ונחנאשכ הז

 21    .לשמל .ןיינעה

 22  .ףסכ ךל רא שנ םיוסמ ףיעסב יכ םיבי צקת להנל :רובראבי ג רמ

 23    .ןכ ו תוא ריבעהל לוכי התא .םי פיעס ןיב וני בלקין:ר מר

 24   .שמתשמ.. :רגרוב ביא רמ

 25  ך שמהבוא  הש   יפהא    .תננכותמו  הליעי  ה רוצב  ביצקתה  לכ  תא  שממ ל  תנמ  לע  מר רוני בלקין:

 26  י נ פל  הז  תא  וקדבי  ןמז המכב  םעפש  לכנמהו  רבזגה מ  הפצמ  ינאש  יתבתכ  םג

 27 הרוצב  ביצקתה  לכ  תא   םילצנמ  ונחנאש  הארנ  תמאבש  ידכ  הנש  תרמגנש

 28  .הז  תא  תושעל  םהל  רשפא מ  הז  .תאזה  תושימגה  תא   שיש  ללגב  אקווד  הליעי
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 1  ה י ה  רבסהה  .הבצקות  א לש  רפס  תיב  תיינבל  האו ולה  תלבק  ,ליגר  ביצקת

 2  ת ורגא  י רק  ,םילובקת  ך ותמ  האצ וה  .ליגרה  בי צקתב  ל הונ  הז  םצעבש

 3  א ו ה  אבה  ףיעסה  .הזב  ל פטל  ונאצמ  אל  ונחנא  ןכל ו  הז  תא  ונקת  .םילטיהו

 4 ו רבעוה  לעופבו  ליגרה  ביצקתב  ובצקותש  תודובע  עוציב  .יתייעב  ףיעס  אקווד

 5 ת קזחא  לשמל  ,הדובעה  תלוכת  הקדבנשכ  .ךכל  רבסהה  המ  .ר"בתב  ועצובו

 6  ו י ה  תוד ובעהמ  קלחש  א צמנ  ,לעופ ב  ועצובש  תודו בעה  ןוימ  ךלהמב  םינבמ

 7  . ף טושה  ביצקתב  אלו  ר "בתכ  עבציהל  תוכירצ  ויה   ןכלו  תויתיתשת  תודובע

 8 ת נמזה  ילהונ  תא  ףוקעל  רשפאמ  ר"בת  תדובעל  ףטושה  ביצקתב  שומישה

 9  תורישה  ינתונו  םיפדעומ ה  םיקפסה  לע  ססבתהל ו  םיקפסו  זרכמ  הדובע

 10 ללכב  איהש  הדובע  ןתונ  התא  ,םיעובק  םיקפס  השולש  ךל  שי  ,ירק  .םיעובקה

 11  זאו  הקלחמה  לש  עובק   רנייטיר  אוה  יכ  םהמ  והשימל  יתיתשת  הדובע

 12  יפיעס  ןיב  לעופב  עוציבה   רחאל  קר  ןוקיתה  .עצו ב  הזה  רבדהש  ירחאשכ

 13  העצובש  ירחא  הנש  יצח   הלגמ  התא  .תיתייעב  ה צרפ  חתופ  הז  האצוהה

 14  ה תיי הש  תיתיתשת  הדו בע  תאז  ם צעבש  ףטושה  ב יצקתהמ   וליאכ  הדובעה

 15     .אוהש הזיאמ .תירב ת תנמוממ תויהל הכירצ

 16  .תא ףקו ע הז ךיא  :אבי גרובר רמ

 17     .הדובע וישכע השוע הת א םאי כ בלקין:וני מר ר

 18  .םולכ ףוק ע אלה ז :בררואבי ג רמ

רו בלמר   19 ת ודובע  ךל  תוסכל  ודעונ  ךלש  םיעובקה  םיקפסה  יכ  .ףקוע  הזש  יאדווב  קין:ני 

 20    .תפטוש  הקזחא תודובע .תופטוש

 21  ?םיעובק םיק פס הז ימ :רובראבי ג רמ

בלקין:  רוני   22  י רה  תאז  איה  ל טיור  תא  חקיתו  והשמ  ה נוב  התא ש  תטלחה  וישכ ע  ה תא  מר 

 23 תודובע  ואצמנש  .ןיינעה  לע  ונינפב  הדיעהש  תאז  איהו  הז  תא  הקדבש

 24  ן וילימ  השיש  אלו  ,ר" בת מ  אובל  ךירצ  היה  םה לש  ביצקתהש  תיתשתש

 25    דיגנ םילקש

 26 .זרכמה  ךותב  םיקרפ  ינש  שי  .תוירוביצ  תוניג  תקזחא  לש  דיגנ  זרכמב  לשמל  טביב:מר גידי  

 27  .ח ותיפל דחאו ףטושל דחא

 28  ת מרב  תוירובי צ  תוניג  שולשב  קומע  ץופי ש  לע  זרכמ  היה  .הבוט  אמ גוד  תתנ  וני בלקין:ר  מר
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 1 ו יה  לשמל  לבא  הזה  רבדל  יתסנכנ  אל  עדוי  אל  ינא  יכ  לשמל  היהו  .ןורשה

 2  . 2019  ךותב  וילע  ועיבצ הש  םירבד ה  דחא  הז  יכ  ת אזה  הדובעה  תא  םישוע

 3  ה דובעכ  .התוא  הנמיס  ךלש  תינגסה  לטיורש  ת יתיתשת  הדובע  איהש

 4 ת פטושה  הדובעה  תא  םישועש  םינלבקהמ  דחא  היה  םא  ירק  תיתיתשת

 5  . י יקוא  תיטרואיתו  היה  .תוניגה  תחאל  הדובעה  תא   ףטושהמ  קלחכ  םילבקמ

   6 

 7     .ינור :אבי גרובר רמ

 8  ל יגר  ביצקתמ   לבח  יכ  ר "בתב  הז  תא  םי של  שאר מ  ךירצ  היהש  קדו צ  הת א  טביב:ידי  ג  ח"ור

 9  ם ו ש  הפ  ןיא  .םילהנ  תפ יקע  תניחבמ  לבא  .ר"בתל   הז  תא  ריבעהל  ךכ  רחא

 10 התא  .חותיפל  קרפ  םגו  ףטוש  קרפ  םהל  שי  הלאה..ש  ןוויכ  .םילהנ  תפיקע

 11   .קדוצ

 12     ףטושב הזש הז  םצעמ אל :אבי גרובר רמ

 13   .ר"בתב הז תא  םושרת יב:גידי טב ח"ור

 14  ןמזהמ  זוחא ם ינומש  ע קשומ  לטיורב  ינ א  י תעקשה  ע דוי  התא  .הפ אל   לטיור  ן: י בלקימר רונ

 15  ה ז ה  ןוימה  תא  התשע  איהש  ונל  הריבסהש  תאז   איהו  .ךב  עקשומ  ינאש

 16   .דבעידב האצמו

 17   .תורשקתהה יב גל םיללכה .תורשקתהה ן פוא תא הנשמ אל הז לבא  :ורץמר ערן ש

 18 ה תא  ,ףטוש  ביצקתב  דבוע  התאשכ  יכ  .תורשקתהה  ןפוא  תא  הנש מ  ןכ  הז  בלקין:וני  מר ר

 19  ל בא  .ףט ושה  תמישר  ךו תמ  ע צביש  י מ  תא  תיטמוט וא  ח קול  ינ א  דיגהל  לוכי

 20 ח פנב  םג  התאש  תיתיתשת  הדובע  תושעל  ךכ  רחא  הלגמ  התאו  היה  זא

 21  ר ש פאמ  וב  ןפואל  וא  זר כמ  תאצל  רומא  היה  .עבו קש  רפסמה  לעמ  הארנכש

 22 ק חשמה  ךותל  סנכיהל  תפטושה  הקזחאה  תמישרמ  קלח  אל  םהש  םישנאל

 23  ת דעו  תא  תפקע  םצעב   ה תא  זא  .דבעידב  הז  ת א  הלגמ  התאשכ  .הזה

 24    .םיזרכמה

 25 ר יבסא  ינא  איהש  וא  ןוכנ  הריבסה  אל  לטיור  ילוא  ,החילס  .ןוכנ  אל  .אל  גידי טביב:  ח"ור

 26 ה קזחא  תודובעה  תא  םישועש  הלאה  םינלבקה  ורחבנ  םהבש  זרכמב  .וישכע

 27  ס נכיהלו  אובל  ,ךכב  ם יניינועמש  םיעיצמה  לכל   תורשפא  ןתנ  תופטושה

 28 ך ילהה  תרמוא  תאז  .חותיפ  תודובע  לש  קרפו  ףטוש  לש  קרפ  שיש  םעדויב



 13.7.21 –רמת השרון  22ניין מס' יבה שלא מן המיש
 
 
 

31 

 

 1  .הז  ליבשב ןכל הזה בלשב הש ענ ןיקתה להנמב יבמופה

 2 םישימח  ושג ינש  םינלבק  השולש  תרחב   .ךתוא  לאוש  ינא  וישכע  .הפ  רוצע  מר רוני בלקין:

 3  ל ש  קרפ   שי  רמוא  התא ש  ומכ  ת יבה  ינלבק  םהש   ה שולש  ורחבנ  םינלבק

 4  ם וקיש  לש  הדובע  השוע  הת א  וישכע  .חותיפ  תודובע   ל ש  קרפו  הקזחא  תודובע

 5  ה דובעה  לע  תורחתהל  ם ילוכי  הלאה  השולש  קר  . ח"שמ  השימחב  םידלי  ןג

 6    .הלק ת הז הככ הז םא .תאזה

 7 ה עבש  לש  המישר  םג  םהל  שיש  הלכלכ..  הרבחל  תכלל  הצור  ינא  םא  המל  גידי טביב:  ח"ור

 8   תאזכ הרוצב ונ חנא ונל שיש תורשפא תאז  ?הלקת הז םאה .םינייכז

 9  .םינייכזה תש ולש קרש ךכל המישרה ת א םצמצמ התא םאש ךל  רמוא ינא מר רוני בלקין:

 10  .ףטוש ו א ר"בתב םא יפל אל .הדוב עה גוס יפל םה םיזרכמה  לבא .ידיג :אבי גרובר רמ

  11 

 12  רמ וא אוה .רחא והשמ לע םי רבדמ ונחנא וישכע לבא א ל .ןוכנ  גידי טביב: ח"ור

  13 

 14  ן יאו  ףטושב  יל  שיש  תרגסמ  ןלבק  הז  םא   .ףטושב  יל  שי  וליאכש  תר גסמ  ןלבק  :אבי גרובר  רמ

 15   .חותיפ רתוי

 16  ת ושימג  ונל  רשפאמ  הז  .חותיפ  לש  קרפ   שיו  ףטוש   לש  קרפ  שי  ,רמ וא  ינא  גידי טביב:  ח"ור

 17  , ת ושימגה  תא  םיצור  ונ חנא  םא  םילוכי  ונחנא  הלכ לכו  קשמל  הרבחהש  ומכ

 18 ו נחנא  םא  .יבמופ  זרכמ  לש  ךילה  ליחתהל  םוקמב  הילא  םינופ  ונחנא  זא

 19  . 'וכו  ל יזוהל  רשפא  ילוא יכ  יבמ ופ  זרכמ  תושעל  םי צור  ן כש  הנקסמל  םיעיגמ

 20   .'וכו ןמז ונל שי יכ

 21 ךלצא  םישועש   הלא  ילואש  םירחא  םירבד  ןומה  שי  יכ  ,תויוחמתה  שי  יכ  .אל  מר רוני בלקין:

 22     .םיחמומ קוידב אל ה ז לש העיבצהו ןוניגה תא

 23   .ןכל זא: גידי טביב ח"ור

 24  ה מישר  םע  דב וע  ה תאשכ  . ינויסינמ  ךל  די גא  י נא  .ינו יסינמ  ךל  דיגהל   לוכי  ינא  מר רוני בלקין: 

 25  . ת ויותיחשה  לכל  חתפ  הז   םלומ  קר  דובעל  םיליגר  םישנאש  הרוגסו  תלבגומ

   26 

 27  לוכי  הצורש  י מו  יבמופ  ז רכמ  םישוע  ם ינש  ש מחב  םעפ  .םיכסמ  א ל  ינא  גידי טביב:   ח"ור
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 1  .תורחתהל

 2     .ךמצע תא אוצמל לול ע התא .המישרה תא תרגס  התאשכ מר רוני בלקין:

 3  .וליאכ  התאש תרמואש הלימ וז ת ותיחש .השק ארונ הלימ ו ז תותיחש :אבי גרובר רמ

 4 . המישרה  תא   תרגס  זא  .חתפ  ןתונ  התא   .חתפ  יתרמא  .תותיחש  ית רמא  אל  מר רוני בלקין:

 5    .לגעמה וישכע

 6  .תותיחש  רמוא ךתוא האורו וישכע  בשויש ימ :אבי גרובר רמ

 7 םיליגרש  הלא ה  הרבחה  תשולש  ןיב  קר   אוה  קחשמה  .רוגס  לגעמ ב  וישכע  קין:ני בלמר רו

 8  . ץ וחבמ  ש דח  םדא  סנכ נ  אל  . הזה  ת א  םג  םהיני ב  קלחל  ם יליגרו  ,דובעל

 9  . ה אמב  תקלחתמ  דימת  הגועהו  דובעל  הליגר  אלימ מש  הצובק  התוא  וישכעו

 10   ףוסב םישגפנ םה הז  תא םיליבומ רבכ םייחה  תמאב הז יעבט וליפא הז

 11   .יזרכמ ךילה לש רצות  איה םהלש הדובעה לבא  :רץרן שוע מר

 12  .רד הנ אוה ךילההמ רבוע התא שכ ,ןעוט ינאש המ ינא .ר דסב לכה בלקין: נימר רו

 13   .עיצמ התא המ .יתנבה מר רביד פלד: 

 14 ז רכמ חותפל ךירצ התא תיתיתשת רדגומש המל תפטוש הקזחאה ףטושהמ ן:מר רוני בלקי

 15  .ףטושל םג  תרחב רבכש השולש םתוא  לע לגעמה תא רגוס אלש

 16  ?םוכס הזיאמ מר רביד פלד: 

 17 .ילאמרונ  הז   ןוילימ  ינש  ,ילאמרונ  הז  לקש  ןוילימ  .םוכס  הזיאמ  התא  טילחת  בלקין:וני  ר  מר

 18  .ילאמרונ הז  הייריעה ביצקת לכ .ילאמר ונ הז ןוילימ הרשע שמח

 19  .םי וסמ לובג דע םהל שי לבא מר רביד פלד: 

 20 ה קזחאל  ץור ע  שי  םנמאש  דיגהלו  חישק   ןפואב  לגעמה  תא  רוגסל  רמוא  ינא  מר רוני בלקין:

 21  ו ר חבנש  םינקחש  השולש  םתוא  ,םינקחש  םתוא  םצ עב  לבא  .תיתשתל  ץורעו

 22  ם ג ו הקזחא ל ע םג ירק ו לוכ שרגמה  לכ לע םיקחשמ  םה ם ינש שמחל זרכמב

 23 . הצור  התאש  המ  הז  םע  השעת  .הלקת  תאז  ימעטל  ינא  תיתיתשתה  תדובע  לע

  24 

 25    .הלאש  םתס םייתנש לכ הז תא ם ישוע םאו פלד:ביד מר ר

 26  ע ונמל  דעיה  ם א  תותיחש  הזה  רבדב  עונמ ל  אוה  ,ךלש  דעיה  םא  םעפ   דוע  םתא  :ברורי גאב  רמ

 27  ו רק  םג  לבא  הז  ךיא  תו צע  תתלו  אב  וישכע  ינאש  אל  הז  תותיחש  הזה  רבדב

 28 ו שע  םיזרכמ  ויה  .השעש  תרגסמ  ןלבק  היה  אלו  תועצה  אל  זרכמ  םיזרכמ
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 1  ה מ   ול  ם ליש  ושע  ומאית   םהיניב  ם שש  ררבתה  זאו   זרכמב  ה כז  והשימ  זרכמ

 2  ל ו כי  התא  . יק  וא  .םיזר כמ  דואמ  ה ברה  לע  אלכל   וכלה  ם ישנא  .ול  םליש

 3  ליגר  ינא  םתיאו  ורחבנ  רבכש  השולש  םתואל  הכי להש  רמוא  התאש  תויהל

 4 ל ש  גוס  וליפא  ןכומ  ינא  הז  .הליעי  יכה  ךרדה  אל  ילוא  המ  עדוי  אל  וא  דובעל

 5  . הליעי  ה טיש  ם ג  הז  ,זרכ מל  תכל ל  םעפ  ל כ  םאה  רי חמ  ש י  זאו  ך תיא  םיכסהל

 6 ך תיא  רבכ  והשימו  ץר  קושהש  עדוי  התא  םימעפל  ,קושה  תא  ריכמ  ,עדוי  התא

 7  ג רד  שי  ,לכנמ  שי  לודגב ו  ,שיש  םילוקיש  הז  שולש   םייתנש  ינפל  םיריחמב

 8 ת יב  ונבת  ,תוניג  וצפשת  המישמ  ול  םינתונ  ונחנא  ,עדוי  התא  אוה  ,יעוצקמ

 9  א ל  ינא .הככו הככ תורק ל הלוכי תותיחש .םירבד  הלאכ ינימ לכ ושעת ,רעונ

 10  . ורחבנש  םינלבק  לשמל   השולש  םתואש  ימ  .תותי חש  ענומש  המ  הזש  בשוח

 11 , ףסה  יאנתב  םידמוע  םה  םאה  םיברוקמ  םה  םאה  םירושק  םה  םאה  וקדב

 12  ן כלו  ה זה  ףסה  לכ  תא  ו רבע  םה  .תויעוצקמה  תושי רדה  ל כ  תא  םהל  שי  םאה

 13  ה ז   ירחא  ם א  תותיחש  תו יהל  הרומא  א ל  הלאה  השו לשה  ךותב  ם ג  הרומא  אל

 14  א ל  שי  רמוא   ינא  הז  תא  תושעל  ל וכי  התא  .רמוא  ינאש  ו מכ  תותיחש  תישע

 15  ך ל   שגינש  .לודג  ארונ  דו ס  אוהש  הזיא  אל  הז  תימו קמ  תושרב  םיזרכמ  טעמ

 16 הצעומ  רבח  יתייהשכ  הפ   רכוז  ינא  וליפא  ,והשמ  ע דוי  התא  .םיינש  וא  דחא

 17  ם הו  דותובעה  תא  תושע ל  םישגינש  םינלבק  ינשש  תיאר   יד  התא  .םיצופישב

 18 רפס  תיבב  ,זרכמב  .זרכמל  םישגינ  וליאכ  םה  .תודובעה  תא  םהיניב  םיקלחמ

 19 ,ןדמוא  בתוכ  אוהה  ינשב  .דחא  סונימ  ןדמוא  בתוכ  אוהה  שולש  ,םייתש  ,דחא

 20 .הרירב  הל  ןיא  יד  םיזרכמה  תדעו  תבשוי  תודובעה  תא  םהיניב  םיקלחמ  םה

 21  ש י ש  תויהל  לוכיו  םלועב ז  כרמ  יכה  לוכי  התא  דעוי   התא  .תודובעה  תא  הנתנ

 22  ת ו וקל  ךירצ  פהו  הלאש  הז  תוליעי  יבגל  ךתיא  םיכ סמ  ינא  .תותיחש  לופ  םש

 23  . הנוכנ  יכה  ךרדה  המ  כלתסמ  .הזכ  זרכממן    לע  לכתסמו  אב  יעוצקמה  גרדהש

 24  ם ע  השק  הדומ  ארונ  .הז   תמש  ה פ  התא  ,םעפ  דוע  ,םיבוט  יכהים  ריחמה  הפיא

 25  , תותיחהש  ת א  ךכב  רות פל  ל וכיש  המ  ה ז  אלש  ךל  ר מוא  י נא  .תותיחש  הלימה

 26  .ליעי יכה  הז תא םישוע ךיא תוארל ך ירצו הבוט להאש ,תוליעי

 27 ם ירמוא  הצרפ  ךל  רוגסי  הז  ,דחא  ?ןתיי  הז  המ  .םילימ  עבראב  ךל  הנעא  ינא  מר רוני בלקין:

 28  אל  ט ושפ  ינא  . בנג  יל  הי ה י  אלש  י דכ  הצרפה  תא  ר גוס  . בנגל  תארוק  הצרפ
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 1  ינא  .אלפנ  אוה  יפוטוא  אוה  ונלש  םלועה  תותיחש   ןיא  .יקוא  ותוא  ןימזמ

 2  ה נידמה  תמקה  ירחאש  ו בהל תה  ונמזב  היהשכ  ונמז ב  ו רמא  ךיא  גאוד  שארמ

 3 ףידעמ  ינא  .ירבע  בנג  שיש  הזמ  בהלתמ  אל  ינא  . ןושארה  ירבעה  בנגה  היה

 4  י לואש ה צרפה תא רגוס  ה ז ,דחא ז א .הז תא רוגסא  ינא זא  .ללכב היהי אלש

 5 ה זה  רבדה  תא  חתופ  התא  יכ  ריחמ  הז  ,םייתש  .הזה  רבדה  תא  רשפאת

 6 . תרחא  ןתיי  הזו  הככ  ןתיי  הז  םיריחמ  םואית  .תרמאש  המ  קוידב  .רוחמתל

 7 ת א  ערוק  אוהש  ךלש  ןלבקהש  תויהל  לוכי  ,בגא  .תוליעי  הז  ישילשה  רבדה

 8א  יבת  .ידימ  לודג  דחא  סיב  הזו  דחא  דוע  ומצעל  ח קול  אוה  םוי  םוי  תחתה

 9  , םדשיוח  השולשב  רמגי   א ל  הזש  י דכ  וילע  בכרתו  ה ז  תא  ק ר  השעיש  והשימ

 10  ה ת וא  איה   רבד  לכ  אל  יכ  ת ויעוצקמ  הז  ןורחאה  רבדהו  . יצחו  שדוחב  רמגי

 11 ע דויש הז חרכהב אל אוה הלסורק זרגל ואות דנדנ עובצל עדויש ימו .הדובע

 12  ק ו ידב  עוצקמ  לעב  אוהש  והשימ  חקול  התאז  או  .רח אהו  שמ  עדוי ינא  ,תנובל

 13  ל יזומ  וליפא  ה ז  המ  עד ויתה  אש  ה מישרה  ךותב   ר וגס  אלו   .הזה  םוחתב

 14  ח קול  א וה  ה שוע  אוה  המ  י רה  הז  ת א  ת ושעל  עדוי  אל   אוה  ם א  יכ   הזה  רשקהב

 15 . הזה טנטפה תא םיריכמ  ונחנא .הנשמ ןלבק ומצעב

 16  י נא  חוטב  יד  י נא  .ךירצ  הזו  יואר  ןויד  א וה  רמוא  התאש  המ  לכ  .ב ורה  לבא  :אבי גרובר  רמ

 17 , רבזג  םע  ,ריע  תסדנהמ  םע  בשויו  הייריעה  לכנמ  רותב  ןרעש  .יד  אל  חוטב

 18  ו יהש  ם ילוקישה  גוסמ  ה ז   זא  ו השמ  תושעל  ךיא  םירחובו   תילכלכ  הרבח

 19  ה רוקש  המ  םיפיעס  ן יב  ה רבעה  לש  הזה  אשו נה  .םהל  תויהל  םיכירצ

 20  ה אור  התא  זאו  ןוכנ  ידי ג  םיפיעסה  ךותל  ללוצו  בשוי  תמאב  התא  םימעפלש

 21 ת ושרב  הנונרא  .תיתימא   .ר"בתב  ותוא  תושעל  תלו כיש  הדובעה  פ  שי  םצעבש

 22  ה פיא  ל בקל  ךל  לק  רתוי   םימעפל  א וה  .רקי  ארונ  ף סכ  ןי ידע  הז  ןורשה  תמר

 23   .הנונראה רשאמ החבשה ה לש םיפסכה תא אוהש

 24   .יוצימה  תניחבמ ין:מר רוני בלק

 25 םיירחסמה  םיחטשה  לכ  םע  היילצרהו  ביבא  לת  תייריע  לש  תומוקמל  עיגנשכ  :ררובאבי ג  רמ

 26 ף טושהמ  םיחקול  ירה  םה  זא  .הזו  ,הנונרא  דואמ  הברה  םהל  םיסינכמש

 27 ינא  .ףטושל  םיריבעמו  חותיפהמ  םיחקול  ןיידע  ונחנא  .חותיפל  םיריבעמו
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 1  .הנונראה  לש ביצקתה אוה רוסחמב  ךלצא באשמהש ךל רמוא

 2    .רוסחמב ועיקשהש..ה  ביצקתה ן:יקני בלמר רו

 3 םיאורש  .ולי אכ  הרבעהה  תעצובמש  רי כמ  ינאש  המ  בורל  ,לודגב  רמוא  ינא  :בראבי גרו  רמ

 4  ב יצקת  ךותמ  התוא  תוש על  ר שפאש  הדובע  שיש  םי אור  , םעפ  דוע  תמאבש  הז

 5  וא ןועריגב  םייסת אל התא וליאכ תא זה הרוצב זאו ר"בת לש

 6     .ןוידב..השוע איה .תרמוא  לטיור .אל מר רוני בלקין:

 7 ידיגש  ומכ  ,ןיינעה  אל  הזו  .ולש  הדובעה  תא  השועש  קפסה  תא  ףוקע ל  ידכ  אל  :אבי גרובר  רמ

 8  ת א ז  .הזכ  קרפו  הזכ  ק רפ  םש  ךל  שי  םיזרכמהמ   דואמ  הברהב  ךל  רמוא

 9  ק פ ס  ותוא  םע  תושעל  ולכ י  ר"בתל  תכלל  םיטילחמ  ויה  שארמ  םא  םג  תרמוא

 10  ם ע   תויהל  לוכי  היה  ,ףטו של  תכלל  םיטילחמ  הנוכנ   הרוצב  ויה  שארמ  םא  םגו

 11  י נא  ,ףטושב  הז  תא  יתישע  ,עגר  םירמוא  תמאבש  ידכ  תישענ  הטסה  .ותוא

 12  ף ס כ  דוע  תתל  לוכי  ינא  הככ  ,ר"בתב  הז  תא  תוש על  רשפא  םצעבש  האור

 13  .הרבעהה ת א םישוע ןכלו .ןועריגב םי יסל אל לוכי ינא .ךוניחל

 14  ל ש  גוויסה  לש   ה ניחבה  ה רקמ  לכב  ךירצ   . ןיינעה  ת א  ןתמל  םיצור  ונחנא   םא  מר רוני בלקין: 

 15    .תעצבתמ איהש י רחא אלו תעצבתמ הדובעה ש ינפל םייקתת תודובעה

 16   .ןוכנ הז :אבי גרובר רמ

 17   ןיבמ ינא םא .ידכ ךו ת הלגתהש והשמ הז םא  הלאשה .ןורקעכ םישוע : עידן למדן  "דעו

רוני ב  18.הדובעה  תנמ זה  תאצוה  בלשב  רבכ  ןוי מה  תא  עצבל  שי  הצלמהב   יתבתכ  לקין:מר 

  19 

גרוב  רמ  20 ק פסה  טקיורפ  ת א  גישהל  הז  ךרד  תוש על  וליאכ  התייה  אל  היצביטומה  :ראבי 

 21  .הצור התאש

 22   .אצמנ התא הפיא רור ב הז היינבב לודג טקיורפ   :ץורמר ערן ש

 23  ז או  ף טושכ  ןכ  ליחתהש   והשמ  ת מאב  הז  רבסהב   ר אותמש  המ  יפל  יכ  : עידן למדן עו"ד 

 24   .םג ןיבמ ינאש המ הז  סימעהל וצר וא רבתסה

 25 . רהמ  דובעל  םיצור  .המידק  םיפחוד  םת ניחבמ  םה  .רהמ  תושעל  ם יצור  םה  מר רוני בלקין:

 26   .קדצב... .ח"שמ  השיש לש חותפ ביצקת  ול שי .דיב ול שיש המ הז

 27  י כ  חותיפב  רה מ  םג  דובעל  לוכי  וינפ  לע  ינא  .ךל  ריבסהל  הסנמ  ינא ש  המ  הז  :אבי גרובר  רמ
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 1  .זרכמ ותוא  ךרד .םירבתה תא תושעלו  אובל רשפאמש קרפ יל שי

 2 תנמזה  תאצוה   בלשב..  תא  עצבל  שי  ,הלחתהה  תא  ארק  אתוטמב   אנא  זא  מר רוני בלקין:

 3   הדובעה

 4    .הל ןיא הילע ןיא ה צלמהה גידי טביב: ח"ור

 5 י נאש  המ  .הצור  התאש  קפסה  םע  תויהל  תאזה  ךרדב  היצביטומ  אוהש  הזיא  :אבי גרובר  רמ

 6   .הרזחב ךל ריבסהל הסנמ

 7   הדי מ הנקב הדובע וארי םאש  חינמ ינא :בלקיןוני מר ר

 8   .היצביטומה התיי ה תאז אל :אבי גרובר רמ

 9 הנקב  תיתשת  תדובע  וזש  האריו  הדובע  תנמזה  רשאל  ךרטצי  לכנמה  םאש  מר רוני בלקין:

 10 הקזחאה  ינלבקש  תמאב   ןוכנ  םא  בוט  ,בוט  קודבי  וא  לוקשי  אוה  ,לודג  הדימ

 11  תלוכיה  תא  םהל  שי  ם א  .תאזה  הדובעה  תא  ועצביש  הלא  ויהי  ולש

 12    .הצור קר התאש  המ ,תיעוצקמ ,תירושיכה

טביב:  ח"ור  13 ר מוא  התא  םא  וא  ,קר  רשפא  םא  .הלאש  ןיא  הצלמהה  לע  קר  זא  גידי 

 14  ביצקת ב  שומיש  בותכש   עצמאב  ט פשמה  תא  ן תממ  ה תאש  לוקוטורפל

 15   .הז זא .'וכו הדובעה  ילהנ תא ףוקעל רשפאמ

 16  ה רומה  יל  ןימא ת  ת ירבע  א ירקמ  ינאו  יתב תכ  אל א  הז  ת א  יתבתכ  אל   ה צלמהב  וני בלקין: ר  מר

 17 לואשל לוכי התא הביבר  םויה דע הרג איה .בטיה  יתוא הדמיל ןנוג הלאירא

 18  ע ונמל  ת נמ  לע  .הדובעה  תנמזה  ת אצוה  בלשב  רבכ  ן וימה  תא  ע צבל  שי  .התוא

 19 ת יתיתשת הדובע לע האצוה עצבל תורשפאה תא הדובעה תנמזה בלשב רבכ

 20  ם ג  זאו  שארמ  הז  תא  ןי יממ  התא  זאו  .לכה  הז  .ףטושה  ביצקתה  תועצמאב

 21  ן וכנ  י לואש  ב ושחי  אוה  ם א  ו ל  קיז בי  זאו  ה ז  תא  הא רי  היירי עה  לכנמ  יתעדל

 22 ץ ורעה  תא  חותפל  אלא  םיעובקה  םינלבקה  ךרד  הז  תא  ריבעהל  אל  ילוא  היה

 23  ר י חמ  לש  ן יינע  הפ  שי  י כ  וא  ת וליעי  וא  תויעוצקמ לש  ן יינע  וב  שי   יכ  ןיא  הזה

 24  . םיירוטוטטס  םידבועו  ם יריכב  םידבוע  ר כש  ,2  'ד  ף יעס  .הצו ר  קר  התאש  המו

 25  ל ש   הרהבה  יפ  לע  .םינפ ה  דרשמ  ופורפא  ונרבידש  המל  םעפ  דוע  רבחתמ  הז

 26 א ל  הזש  המ  הקלחמ  ,להנמ  ,ףגא  הזש  הייריעב  םינקתה  יגרד..  ףגא  תשאר

 27 ה זכ  ךמסמ  שי  יתיאר  .םינפה  דרשמ  לש  תואר  תדוקנ  ךמסמ  יפל  םיעבקנ  היהי

 28  י ע וצקמ גוריד .הלאה םי נקתה תא השעמל רידגמ  אוהו תואר תדוקנ ארקנש
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 1  ז א  ר חבנש  והשימ  ,ירק  .המיאתמה  רכשה  תרזגנ  ת עבקנ  ו יפל  רטמרפה  וניה

 2 ןקתל  ,םאתלו  םינפה  דר שמל  תונפל  ךירצ  הפ  םג  .יעוצקמה  גורידה  תא  שי

 3 דובענש  ידכ  ןיסולכואה  םשרמ  וא  ס"מלה  םינותנה  יסיסב  ןיב  םואיתה  תא

 4 ד צב  רכשה  אשונ  הרואכל  ונחנאש  בצמ  הפ  ונל  שי  .םידיחא  םינותנ  סיסב  לע

 5 א שונה לכ .האוושמה לש  ינשה דצב ונחנא ןקתה אשונבו האוושמה לש דחא

 6  ם ירחבנ  ל ש  בוח  תורתי  . ןיקת  אצ מנ  תיביצקת..  תמ ייקה  ם ידבוע  תלוכת  לש

 7  ה י יריעה  ידבוע  .ןיקת  הז ו..  ןיא  רוביצ  ירחבנ  םג  הז   תא  דיגהל  ךירצ  םידבועו

 8  ר פסמ  לו מ  תינטרפ  איה   ת וליעפה  .ת ובוח  ןוערג  ל ש  ה דובע  ה נש  םירשע  שי

 9  רבכ  דחא  רשע  השולש  היה  .דבלב  םידבוע  רשע  ם ינש  .ךומנ  דואמ  םידבוע

 10ת א  בחוס  םהמ  דחא  רפסמב  םג  .הזה  ןיינעה  לש  הריגסשל    הדובע  שי  .רגסנ

 11  .םיפרוטמ םי רפסמ הזיאל המישרה לכ

 12  חטב  .ימונורטסא רפסמ הז : מדן עידן לעו"ד 

 13 םיצילממ  ונחנ א..םש  ןיא  אל  הז  .רמגיש  ןיינע  הז  תרמוא  תאז  .ימת ס  אוהו  מר רוני בלקין:

 14  ה ז  םידבועבו  .םולכ  ןי א  ם ירחבנב  םג  תמאב  הז   ן יקת  ןיינעה  לכה  ךסבש

 15 דחאה  םילקשה  לש  רפסמב  םג  רמוא  ינא  .םינטק  תמאבה  םירפסמה  םוחתב

 16  ת ועקרק  תאצקה  .הככ  ד יגנ  יטנוולר  א ל  אוה  הזה  ק סעה  לכ  ת א  הפ  ךשומש

 17  .םינבמו

 18   .גירחה אוה : עידן למדן עו"ד 

 19 ת מזויב םיני חבתה תניחבל תובותכ תוע ובק תויחנה ןיא לכ םדוק  .םיניחבת מר רוני בלקין:

 20  ד ע  םיצר  םהו  2003ב  וא   2013ב  םיניחבת  עבקיהל  םילוכי  רמולכ  .הייריעה

 21  ת שגומ  םיניחבת  ןוכדעל   העצהו  . ןחבי  אל  הז  הזב  ע גונ  א ל  דחא  ףא  םא  וישכע

 22  א י הש  תיעוצקמ  הדעו  ש י  .הנשמה  תדעו  תניחבל  ת יעוצקמה  הדעווה  ידי  לע

 23  השיגמ  איהש  .לכנמ  ישי לשה  ימו  ,רבזג  ,ש"מעוי  ,הי יריעה  לש  םיריכב  םידבוע

 24  ה נשמה  תדעווש  בלשב  קר   ם יברעתמ  םצעב  רוביצה  ירח בנו  הלש  הצלמהה  תא

 25  ת חא  ם עפ  ,הככ  התייה  ו נלש  הצ למהה  .הזה  רבד ה  תא  תנחוב  תואצקהל

 26 ןכ  םינש  שמחב  םעפ  תוחפל  .היצנדקל  תחא  תוחפלש  עבקת  ריעה  תצעומש

 27 הזש  ידכ  הז  לע  לכתסי  והשימ  .םיניחבתל  תשדוחמ  הניחב  איהש  הזיא  היהי

 28  ן ת וא  קודבת  תואצקהה   תדעוול  ש גוי  הז  זאו  דעל   ךשמיש  והשמ  היהי  אל
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 1  ה וותת  ר יעה  תצעומש  , םייתש  . דחא  הז  ,הנשמה   ת דעוול  ה ז  תא  שיגתו

 2  תדובעל  סיסבה  ויהי  םה ש  םיניחבתה  יונישל  םיחנמ  תונורקע  התטלחהב

 3  א יהשכ  ר יעה  תצעומ  םע פ  דוע  , רמולכ  .םינבמו  עק רק  ל ש  תואצקהה  תדעו

 4 ת א  םהל  תתל  הלוכי  איה  הדובעה  תא  תושעל  םיחמומה  תדעו  תא  חלשת

 5 ר וביצ  יכרצל  המארגורפ  .קדביהל  שרדנ  המו  האור  איהש  םיחנמה  םיווקה

 6 ה קדבנ  2016ב  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווב  הרשוא  איה  ,2016ב  המסרופ

 7 ף ניא  רדסב  ,לעופב  תואצקהה  לומ  המארגורפ  ירק  ,םינפה  דרשמ  ידי  לע

 8  ה א צקהה  תושקבל  סחי ב  הרשואו  .תויוטש  רבדמ   אל  ינאש  יתוא  קודבת

 9  ובש  ר בד  לש  ופוסב  2016ב  ךילהתה  רמולכ  .םי נפה  דרשמ  ינפב  ואבוהש

 10  ע צוב  הי הש  תואצקהה  ל לוכ  ם ינפה  ד רשמ  לומ  ךילה תהו  ה מארגורפה  הרשוא

 11 ר יעה  תצעומ  תאילמל  המארגורפה  תא  גיצהלש  ונצלמה  ,הפ  ץילממ  ינא

 12  , תואצקהה  רפס  .ונלומ  ם ג   ויהי  םירבדהש  הככ  .תו אצקהל  הנשמה  תדעוולו

 13  ת חת  ת ייריע  רתאב  םצע ב  א צמנ  ף טוש  ןפואב  ןכדע תמ  .רו ביצל  חותפ  ,םייק

 14  י דכ  םיצור  ונחנאש  והש מ  ריעהל  םיצור  ונחנא  ה פ  .ןיקת  הז  םיסכנ  ףגא

 15  ת סנכ  תיב  הזו  .ךילהת  ע וקתל  לולע  הז  יכ  לואפ  ם ישוע  אל  ונחנאש  תוארל

 16  י ד רפסה  ת סנכה  תיב  הז ה  תסנכ  ת יב  לש  רופיסה  םינש  ך שמב  .לואש  תכוס

 17 ב קע  .םינש  רדסומ  היה  אל  .םיריכמ  םלוכ  םת  ונבר  ןורשה  תמר  לש  ישאהר

 18 תילהנמ  הריתע  התייהו  .הילע  ונרבידש  המארגורפ  התוא  .המארגורפה  רדעה

 19  לוטיבל  2012  תנשב  ןיד  קספ  ןתינ  ןניגבש  האצקהה   יכילהב  םימגפל  הנעטב

 20  א יה  2013בו  םייוקילה  תא  ן קתל  הלעפ  הייריעה  2013מ  לחה  .האצקהה  ךילה

 21  ה ר שוא  2016בע.  קרקה  תאצקהל   םינוירטירקה  תא ו  םיניח בתה  תא  הרשיא

 22  ז א ו  ,2016  ,םדוו קנרמא ש  המ  .ךילהתה  תרדסהל  ך רדה  החתפנו  המארגורפה

 23  ה נדש  תואצקה  תדעוול  הסירה  וא  ץופישל  השקב  ידי  לע  השגוה  השעמל

 24  תצעומב  רשוא  2019ב  .ז א  דע  ךילהתה  הז  .תואצקה ה  להונ  תרגסמב  השקבב

 25 ש ולש  ךות  רמולכ  .חותיפב  הנתומה  האצקהה  םכסהו  חותיפה  םכסה  ריעה

 26 ת א  רשפאי  םבעצ  הזו  חותיפכ  רדגושה  המ  תא  עצבל  ךירצ  היה  השעמל  םינש

 27 החלה   התומעו  םינפה  דרשמ  רושיא  לבקתה  .ןכמ  רחאל  האצקהה  עוציב

 28 ימרוג  לש  השגיפב  י.נוריעה  הסדנהה  להנמ  לומ  היינב  רתיה  תאצוה  לש  ךילהב
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ה נבה  וק  ם ע  היעב  שי ש  רהבוה   ריעה  תסדנהמ  1  ם יפס ונ  םיישקו  ימדקיין 

 2  תגירחב  הנבמה  ץופישת  א  רשאל  ןתינ  אל  ןכלו  קתיובנה  מ  .םיפסונ  םייסדנה

 3  . ירשפא  היה  אל  אוה  .קר פה  ן מ  דרי  ץופיש  לש  אשו נ  ר מולכ  .םייקה  ןיינבה  וק

 4  ם הל  וריתהשי  פכ  .היינ בו  ה סיהר  לש  לולסמב  הת ו מעה  הרחב  תאז  רואל

את  בהל  וילע  עקרקה   צאתקהב  עקרקה  לבק מש  רהבוה  .םימכסהה  5יא 

 6  ז עוב  ן ובשחה  האור  לש  תעדה  חוות  תא  וניאר  .תס נכה  ת יב  תמקהל  ןומימה

 7ידי    ל ע  תותואנ  תקידב   ה עצוב.  תואצקה  להונב  שרדנש  י פכ  ,אשונב  תיזג

 8 תא  שי  האצקהה  לבקמ  יכ  תנמ  לע  ,להונהמ  קלח  הז  הייריעה  תורבזג

 9  ה זה  רב דל  לבקתהו  תו יובייחתה ב  דומעל  תרשפא מה  ת ילכלכה  תונתיאה

 10  לש  ש"מעויה  לש  תעד  תו וח  ם.ייקתהו  הרק  הזה  ךי להתה  לכ  םעפ  דועאישור  

 11  י ד י  לע  ובתכנ  םיזוחהו  2017סט  וגואב  הנתינ  הא צקהלו  הזוחל  הייריעה

 12  ה מ   הז  . הרוק  זא  דעהזה    ךילהת ה  לכ  םצעב  רמו לכ  .תיטפשמה  הקלחמה

 13  . האילמה  בל  תמושתל  ר יעים להצור  ונחנאש  המ  ,ל בא  . וכותב  ונרבחנו ענאש

 14  ו מ תחנש  ירים אחשדוח  העבש  , דבעידב  ריעה  תצעומ   ידי  ל ע  שרווא  םימכסהה

 15  ם י עיגמו  םימכסה  ומתחנ ש  תויהל  לוכי  אלש  הז  תא   דיגהל  ךירצ  .הלקת  הזו

 16  הסכם   ה תומעה  לומ  ם תחנ  .ר יעהת  צעומל  רחוא מ  ר תוי  ה נש  יצחמתר  וי

 17  ס נכיהל  הנתומ  האצקהה  םכסה  .םכסהה  מתיתח  םוימ  םינש  שולשל  חותיפ

ל  .חותיפה  תו דובע  ם ויסב  קר  ופקותל  18  ש ולש  ה זה  ןיינעל  בוקנו   ב וצק  זויש 

 19 .ומייתסה  םרט  חותיפה  תודבושע  הדבולעו  ןמזה  ףולחל  בל  םישל  שי  .םינש

 20  ה רואכל   תרמוא  תאז  .ח ותיפה  ם כסה  שומימל  הנ ש  יצח  ק ר  הרתונ  השעמל

 21 י כ  הלוע  רוריבמ  .הנש  יצח  קר  הרתונ  יועד עכשו  ליק מתחסעה  ובש  דעוממ

 22 יפכ  ,לעופב  רתיההוצאת  ה  דעומלים  מכסהה  תמ יתח  דעומ  ןיב  רעפ  םייק

 23  ך י להתו  ןושארה  בלשה מ  רבע  לש  ךילהתה  ללג ב  רמולכ  .ליעל  רבסוהש

 24ש  ומ ימה  תניחבמ  יליביזי פ  ןמז  ה יה  אל  א והשה  פ  דב אש  ןמז  ט עמ  אל  שי..לומ

 25 תמייק  רתיהה  תןמ  דעומל  םימכסהה  תמיתח  דעומ  ןיב  רעפה  רואל  שלהם.

 26  ל ע  שגותש  תקמונמ  השק ב  סיסב  לע  חותיפה  םכסה   דעומ  תכראהל  תורשפא

 27 ו השמ  םע  עקתינש  םתסו  בל  ןורבש  עונמל  ידכ  םהל  דיגהל  ךירצ  .התומעה  ידי
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 1  .םייכרצ םהש

 2  ם אתהב  השבק  השי גה  התומעש  האילמה   י רבחת  או  ךתאו  ןכדעא קר  י נא  :מר עינב בן יעקב

 3  , ת פסונ  הנ שב  דעומה  תא   ךיראהל   השקבב  חותי פה  הזוחב   ףיעס  ותואל

 4  ם ה ל  ןתינ  תמאב  רתההי  יכ  תנייצ  התאש  ומכק  ויד ב  הדי  לע  הקמונ  השקבה

 5 תדעווב  ןוידל  אבוה  אשונה  .חותיפה  םכסה  םתחנש   רחאל  רחואמ  יצחו  הנש

 6  רבכ  םיאצמנ  םה  סכנב  תרוקיב  ונישע  תפסונ  הנ ש  םהל  רשואו  תואצקה

 7  .היינבה לש  םימדקתמ דואמ םיבלשב

 8    .האילמה לש העבצ ה איהש הזיא תשרדנ םאה  בניע קר קין:בלי רונמר 

 9  .םכסהה ךות ב התייה תאזה היצפואה  יכ .אל :מר עינב בן יעקב

 10    .הז תא רשאמ זא הזה  רבדה תא רשאמ ש"מעוי הו החנהב מר רוני בלקין:

 11  .תוא צקה תדעווב היה הזו רשי א אוה :מר עינב בן יעקב

 12    .תאזה הנשה תא דו ע םהל שי מר רוני בלקין:

 13     .ןכ :בן יעקבמר עינב 

 14  ?ןיידע ף קותל סנכנ אל האצקהה ם כסה לבא פרופ' נטע זיו:

 15    .חותיפב תינתומ .םה לש האצקהה סנכיהל לוכ י אל אוה מר רוני בלקין:

 16  .ומייסי םהש  עגרב :נב בן יעקבמר עי

 17   .חותיפה תא  ומייסי :עו"ד מיכה בלום

 18     .חותיפה םכסהב  םהלש תויובייחתהה תא  ומילשי :מר עינב בן יעקב

 19    .עקרקה ילעב ןיידע  ונחנא .הזב יולת אל היינ בה רתיהו רופ' נטע זיו:פ

 20     .עקרקה ילעב היהנ דימת  ונחנא :מר עינב בן יעקב

 21    .ףקותב האצקה  םהל שיש הזב יולת אל היי נבה רתיה ו:פרופ' נטע זי

 22  ח ותיפה  םכסה ו  הי ינבה  רתיהש  ,ונלש  םג ו  םהלש  ן וצרה  היה  הזו  הר קש  המ  : מר עינב בן יעקב

 23  ם כסה  םתחנש  עגרב  קר   .םידעומ  םתואב  ינשל  דחא   םיפפוח  שממ  ויהי

 24  ד ע   ןמז  חקל  םיליבגמ  ם יאנתב  האצקה  םכסה  םג   םתחנ  ליבקמבו  חותיפה

 25  ל ע   המיתח  זאמ  .ךרעב  י צחו  הנש  ופלח  .לעופב  רתי ה  אצוה  רבד  לש  ופוסבש

 26  ש ולש  לש  םידעומב  דומע נ   אל  ונחנא  ורמאו  ואב  םצע ב  םה  ןכלו  .חותיפ  םכסה

 27 הנשה  תא  םישקבמ  םהו  הייריעה  יפלכ  ונלש  תויובייחתהה  תא  םייסל  םינש

 28  ונלש  תרוקיב  רחאלו  דע ומ  ותואמ  קר  ףולחת  תאז ה  הנשהש  עגרב  .תפסונה
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 1  ם ירשע  לש  הפוקתל  האצקהה  םכסה  ופקותל  סנכ י  תואצקה  תדעוו  לש  םג

 2    .תלאשש המ  לע הנוע הז .םינש שמחו

 3    .האיבמ התומע הש תומורתב תישענ תאז ה היינבהו ו:ע זינטפרופ' 

 4    .םהלש  םיפסכ :מר עינב בן יעקב

 5    ?ףסכה תא םיאיבמ ם ה ?םהלש נטע זיו:פרופ' 

 6  . התומעה  לש דמעמה   תא  ק דב  אוה  גיצה   ינורש ומכ  ן ובשח  האור  . יאדווב :בבן יעקמר עינב  

 7    .םהלש ילכלכ בצמ .'וכו

 8 . .. העבש לש רעפ היהש  תרמא .ינור מר דני לביא:

 9   .הא ילמב ררשוא הזש הז ןיבל  הנתומה םכסהה לש המי תחה ןיב קין:מר רוני בל

 10  ?הנ תומ םכסה לביא: מר דני

 11 ש ולש  םהל  היה  .חותיפב  הנתומ  אוה  .הנתומ  םכסה  אוה  רשק  ילב  םכסהה  מר רוני בלקין:

 12  . הנש  שמחו  םירשעל  הא צקהה  ת א  ולבקי  םהש  ידכ   ח ותיפה  תא  םייקל  םינש

 13 ה יה  הנתומ  םכסה  ותוא  ,ינושארה  םכסהה  רשק  ילב  ,ןיינעה  לש  דחא  דצ  הז

 14  ם תחנ  דחא  דצמש  תויהל   לוכי  אל  .הייריעל  םדקומ  רתוי  ונמעטל  עיגהל  ךירצ

 15   .םכסה

 16 . תרוקיבב  תירשל  הז  תא  יתרבסה  רבכ  .דדחל  הז  תא  םג  הצור  ינא  ינור  :ב בן יעקבמר עינ

 17  . הצעומ ל  םכילא  עיגהל   ה כירצ  תו אצקה  תדעו  לש   הטלחה  ת ואצקה  להונב

 18 , הלש  הדובעה  תא  המייס  תואצקה  תדעו  רשאכ  הנושארה  םעפב  .םיימעפ

 19 ם תאש  עגרב  .האצקהה  רבדב  קר  ריעה  תצעומל  הצילממ  םצעב  איהו

 20  לומ לועפל וישכע םיכירצ  ונחנאש דעומה הז ,האצק הה תא רשאל םתטלחה

 21  ר ו זחלו  .חותיפ  שי  םא  חותיפו  האצקה  םכסה  לע   םתיא  םותחלו  התומעה

 22  א ל   הצע ומהו  םינמז  הת ואב  תורי חב  תפוקתב  ו נייה  ונחנ א  קר  .םכילא

 23  היה .ם יפיצר םידעומב הסנכתה

 24   .תוריחב  תפוקת התייה בקע רצונ ה זה רעפה םצעבש אוה ךלש  רבסהה מר רוני בלקין:

 25  .רת יה ןיב :מר עינב בן יעקב

בלקין: רוני   26 תפוקתב  אל  המוד  עוריא  הרקי  הזשכ  שקבמ  ינא  .ןיקת  רמוא  י נא  יקוא  מר 

 27   ך רדה תא .רהמ רתוי הז תא  ושעת וצור וצוא תוריחב

יעקבמ בן  עינב   28 ר שאל  ,םותח ל  הצעומב  םיטילחמ  םתא ש  םידעומ  לכמ  ונלש  הפי אשה  :ר 
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 1  .םכילא םירזוח  ונחנא םיישדוח ,שדוח ךו ת תואצקה תדעו תצלמה

 2  ת ובוחה  .ח"ש מ  112  ךסב  ר בע  תובוח  רב צ  םייק  . א  :הנונראה  תכרע מ  .האלה  מר רוני בלקין: 

 3  חופינל  תמרוג  םצעבש  הדבוע  ,שדוחל  זוחא  יצח  ל ש  םירוגיפ  תיביר  םיאשונ

 4  ש מ ח  בוח  .םכמצעב  ןובש חה  תא  ושעת  ,ספטמ  הז ה  קסעה  ןמזה  לכ  .בוחה

 5  ף ט וש  ןפ ואב  .זוחא  יצח   לש  ת יביר  ש דוח  לכש  הזמ   השוע  ה ז  ה מ  הנש  הרשע

 6  ה ייבגה  לאיצנטופ  ךסמ  ז וחא  הע בראו  םיעשתכ  לש   הנונרא  ת ייבג  תמייקתמ

 7 ם וכסהמ  םיקפוסמ  תובוחל  השרפהה  .לארשי  תנידמב  הובג  תיסחי  הז  אלמה

 8 א וה  רמולכ  .ח"שמ  דחאו  םינומשכ  2004  תנש  דע  תובוחה  תא  ללוכה  דחא

 9  . קיתע  והשמ  תויהל  ךפו ה  שממ  רבכ  הז  .המורדו  2004  אוהש  הממ  םלעתמ

 10  דחאו  םישולשכב  םימכת סמ  םויה  דע  ךליאו  2005  םינשה  רובע  תובוחה  ראש

 11  ת א  בייחמ  ,םינש  עבש  לעמ  ם ליגש  תובוח  לש  הי בג ה  יפצ  תכראה  .ח"שלמ

 12  ת א   לידגהל  הפ  ךירצ  רמולכ  .םיפסונ  ח"שמ  ה רשעב  השרפהה  תלדגה

 13  ת א   לידגהל  ירק  םיקפו סמ  תובוחל  םיפסונ  ח"שמ   הרשעב  הניגב  השרפהה

 14  ד חאו  םינומשמ  .ח"שמ  ד חאו  םיעשתב  םיקפוסמ  ת ובוחל  השרפהה  תלדגה

 15  .םתובגל  ןתינש  תובוח  ח "שמ  21-כ  שיש  התייה  הכר עה  .ח"שמ  דחאו  םיעשתל

 16 ת ובגל  היהי  רשפאש  םוכסה  ךרעב  הזש  םיכירעמ  םה  הז  תא  םירפוס  ןוניו  ןויצ

 17 תורעה  םניגב  ומשרנש  הנונרא  תובוח  םהיבגל  םימייקש  םיסכנ  שיו  הז  תא

 18 םושיר  תא  םילשהל  הז  םיצילממ  ונחנאש  המ  .ח"שמ  11.8  לע  ובאטב  הרהזא

 19  ה ר שעכ  , רמולכ  .בוח  ם ייק  םהיב גל  םיסכנה  לכל   ובאטב  ה רהזאה  תורעה

 20 הז  כי  הרהזא  תרעהב  םיבוגמ  ויהיש  דחאו  םירשע  םתוא  תא  .םיפסונ  ח"שמ

 21  ת י סחי  םג  א והש  קלח  ות וא  תא  ת וחפל  תובגל  םצע ב  ונלש  ת לוכיה  תא  קזחי

 22     .תופתתשה .בוט .הייבגל ה ובג יוכיס ול שי םגו שדח

 23  ב ל  תמושתל  .שדוחל  ז וחא  יצח  .ךשנ  תי ביר  רמ וא  התאשכ  יבגל  ד יגא  קר  גידי טביב:  ח"ור

 24  ,הסנכה  סמ  ומכ  דיגנ  .ת וסנק  לש  ביכרמ  ונלצא  ןיא   .תיללכ  העידיל  םישנאה

 25 םגו  סנקה  לש  טנמלאה  תא  םג  תתרשמ  תאזה  תיבירה  םירוגיפ  תוסנק  ןיא

 26  .טנמלאה תא

ר בלקין:מר   27 רפסמה  ןיב  לדבהה  לע  םילכתסמ  ונחנא  םא  םצעבש  יתרבסה  קר  ינא  וני 

 28  ר יכמ  התאו  םימוצע  םי רעפ  םש  שיש  םיאור  ונחנ א  הזה  רפסמל  ילאנימונה
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 1  ט עמ  א ל  ,הדעווה  שאר  ב שוי  בקעי  ם ע  דחי  םיבשו י  ו נחנא  יכ  י נומכ  הז  תא

 2  י ל אנימונה  ב וחה  ןיב  םי שרפהה  ת א  םימעפל  םיא ור  ונחנאו  תאזה  הדעווב

 3  י ד כ  תוכז  ףכב  םיכלוה  ונחנא  םימעפ  הברה  .הרו אכל  ירפסמה  בוחה  ןיבל

 4   .תיבירהמ חיוורנש אל  הז .םהלש תובוחהמ רטפיה ל םישנאל רשפאל תוסנל

 5   .תילאיר הדעו  ונחנא  קב קורצקי:מר יע

בלקין: רוני   6 הבוח  שי  לכ  םדוק  .ריבסהל  לכ  םדוק  ךירצ  .א"גה  ביצקתב  תופתתשה  מר 

 7  ם יפיעסה  . יבוק  ונל  ריב סהש   ומכ  . ביצקת  לכב  הע צובש  הא צוה  לכ  חיכוהל

 8 רתומ  .חישקו  רדגומ  דו אמ  אוה  עובצש  ףיעס  .ץופישו  רכש  םניה  םיעובצה

 9  ת מ ייקו  ב יצקתה  תא  ת וצמל  ןתי נו  .םיפיעסה  ןי ב  תוימינפ   תורבעה  עצבל

 10  ם צעב  הז  יתצלמה  ינאש  המ  הפו  .תורושה  ןיב  תורב עה  עצבל  תאזה  תושימגה

 11  ת נמ  לע  טוקב"  רבזג  ביצקתה  יוצימ  לע  ףטוש  בקעמ  םייקל  ונצלמה  ונחנא

 12  רחואי  אל  ,ירק  ,ביצק תה  לכ  לש  ןנכותמו  לי עי  אלמ  יוצימ  חיטבהל

 13  ה ז   תא  ס ינכהלו  אצומ  אל ו  אצומ  ה מ  וישכע  קודבל  תכלל  ה נש  לכ  רבוטקואמ

 14  ן יא  .קחמנ  הז  רבכ  זאו   ה נשה  ףוסל  דיגנ  אלש  יד כ  ם יפיעסה  ךותל  המינפ

 15 רזוחש  אוה  הזה  ןיינעב  םג  הפ  רבסהה  .האבה  הנש ל  הז  תא  לגלגל  תורשפא

 16  . םיבשות  רפסמ  ירק  םי נפה  ד רשמ..  יפל  ןתינ  בוצק ת ה  .םינקתה  לש  ןיינעל

 17 ן ונקת  תת  לש  רעפ  רציימ  הז  .הנוש  חותינ  הז  .ס"מלה  תוחתפמ  יפל  ןונקתה

 18  ך רד  י תוא  םיפשמש  םג   ינא  י ל  רמוא  ף וסב  יבוק  ת רמוא  ת אז  .בוצקתה  לומ

 19 . תאזה  המאתהה  תא  תושעל  ךירצ  ינא  זאו  הזל  הנוע  אל  ילש  ןונקתה  בוצקתה

 20  י א   לש  ן וקיתה  תא  עצבל ו  םינפה  ד רשמל  תונפל  םי עיצמ  ונחנא  ם עפ  דוע  ןכל

 21  ה לקת  איהש  הזיא  התי י ה  .האוושמה  לש  הלאה  םידדצ ה  ינש  ןיב  המילהה

 22 הז  .אצמנ  תועטה  רוקמ  .רקובמה  חודה  ןיבל  ינועברה  חודה  רוגישל  הרושקש

 23  קר  אוהש  היזא  םש  הי ה  .רפוס  תועט  הז  לבא  תיאנובשח  הרואכל  תועט

 24  ת ו כרדמ  ,הלילס  הז  חותי פ  ,רמולכ  .םשרנ  םילטיהה ו  תורגאהמ  דחא  טנמלא

 25  ר יעה  ש אר  ן כל  המינפ  וס נכנ  א ל  לועית ו  תוכרדמו  ה לילסה  קר   םשרנ  .לועיתו

 26  ה ז   .ינועברה  חודה  שתג ה  רחאל  תופסונ  תודוקפ  .הנקות  הלקתה  .זכרתת

 27  ת א  תרשפאמ  הנידמהוזה  ל  הנתנ  הנידמהש  והשמ ל  א קווד  םעפ  דוע  נורזח

 28  ה לשממ  ימולשתל  תושר פה  היה  רוקמהו  .רוחאל  ןק תל  אקווד  הלש  תומרזהה
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 1  ה ז  ת א  סינכהל  יואר  לל כ  . ןיקת  הז  ןכלו  .דבעידב  םגיצהל  רתומש  ,רוחיאב

 2  ם יניבמ  זא  ונחנא  זא  הזה  חודה  לע  םירבוע  ואנחנשכ  יכ  םירואיבה  ךותל

 3 אוהש  הזיא  דוע  ונל  היה  ונל  התייה  רחאל  םינוקית  .רולאח  ןוקיתב  רבודמש

 4  . ד יגאתמ  הרבעה  ללגב  םותברי   ףטוש  ביצקתה  ךותב   תוימינפ  תורהבה  .ןוקית

 5  ל לגבה  ז  יתכלממ  דיגאת  אל  ו א  יתכלממהוא    םא  הל אשהש  ר ימת  דיגאת  ירק

 6  ט ושפ  רתוי  היהי  זאו  תנ קותמ  הרוצב  הז  תא  גווסל  ךירצ  הרק  הז  .ולש  גוויסה

 7  ת ורגא  .ןיינעמ  והשמ  ונ ל   שי  הפ  .ינועברה  חודב  הי וגש  םיבייח  תגצה  .ונלוכל

 8  ל כ  .רתיה  תושקב  לכ  ר ובע  חוב  םושרל  התייה  תוינידמה  רבעב  .םילטיהו

 9  םא  ם ג  עגר  ותואמ  ,הש קב  וחתפ  .הסדנהה  להנמ ל  ועיגה  החתפנש  השקב

 10  ת אישנ  ללוכ  לגלגתמב  ו ח  תיחתפו  םושירל  המרג  ,בגא  השמומ  אל  השקבה

 11י  מ ושירה ךלש בוחה ןייד ע .הדובעה תא ףוסב תישע  אל השקב תחתפ .תיביר

 12  ן מ זב  קר  ב וחה  תא  םימשו ר  םויכו  2020  תארקל  ןקו ת  הז  . תיביר  אשונו  אצמנ

 13  רבעמ  לש  ךילהת  שם יו יכ  .ולטובא  ל  ושמומ  אלש תושקב  רבעב  .רתיהה  ןתמ

 14  ן ו קית  ךילהתב  אצמנ  ןקו ת  להונה  .ןיינהע  יפל  ולוטי בו  בוח  אשונה  קית  לכ  לע

 15  י נ ימ  לכ  ונירחא  ופדרי  אל   תמאבש  ידכ  הז  תא  רומג ל  ךירצ  .ןיקת  הז  .םירפסב

 16  ו נרמא  םינוש  םיינוריע  ותיםריש  .םירבת  .ושמו מ  אל  םלועמש  תושקב

 17  ל ש  ת וחפל  הרעה  ח"שמ  1.664  ם יתתות ביזח  ץופי של  ,םדוק  הז  לע  יתריבד

 18 גצה יוזש  ושרד  אקווד  הכימ  ומכ  ונל  רמואש  דחא   ותזה אוש  םינפה  דרשמ

 19  ויה  ןאכגם  ש  הארנכ  . האוולה  תנתינו  םיפיעסל  םיאתמ  אל  הזש  .ר"בתב

 20  . ףסכה  ים אתמש  זאו  .האוולה  ןרק  לש  תחיתפ  של  הטישב  טוקנל  םיכירצ

 21  ר ו זחלו  תאצל  ףסכ  לוכי אז  ו  וואהלה  ןרק  ר"בתמ  וליאכ  תושעל  לוכי  התא

 22רים. חאו  ומצע  תא  קזחתמ  ילאנימונ  ותחפלהוא    ףסכהש  הרוצב  לנהתהלו

של  יצקת  ןוקית  היה שי  ,ףס ונב   23  ה א שרה  הנתנ  ,יקהטלת א  ןוידטצ א  ץופזה 

 24 י די  לע  ואולמב  ןמומ  טקיורפהו  וטוטה  ידי  לע  רבע  אלזה    תאז  תורמל  תיבשח

 25 רזחה  דחא  קודבל  ךיר צ  שמומ  אלש  ר"בת  ונרמא  הזה  ןיינעב  .הייריעה

 26  בצקותמה  קלחה  תרזח הו  .יטנוולרה  יתלשממה  דמשרל  תיבשח  האשרה

העצקת  לא   ה ייירהע  ביצקת  ךותמ  27  ף וסבש  בצמ  הזיא  הפ  רצו נ  .היירייב 

 28  . יתלשממ ד רשמ ידיה על שמומ א לש תובייחתה אי הש הזיא ה תליג הייריעה
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 1  ר ב דה  .ידיג  לע  הז  תא  ונ לטה  הז  .האצקה  הלבקתה   אל  עודמ  קודר יבבזגהו

 2  חס ביןיהת  א  גיצהל  הז ו  ,ונל  רוזעיכולה לש  הרעה  הז  ,כללב  ונרמאש  ישילשה

 3ם  י זוחאב  תוארל  ףוסב  ר מולכ  .לעופב  עוציבה  לומ  ל א  .ר"בתל  רשואש  ביצקת

 4או   .זוחא  השולשו  םיעשת  ,זוחא  םירשע  ואצוה  םאה  ףסכ  לש  םוכס  ונצקה

 5 ל ש  האצקהה  ןיב  המאתה  שי  םצעב  ונחנא  המכ  דע  הארנש  ידכ  זוחא  םינומש

 6  ונשמתשה  ףוסב  םא  .ונל דנסש  ףסכ  הז  ףוסב  ,ונלו כל  ריכזמ  ינא  יכ  ר"בתה

 7  ת ו רטמל  שמשל  ויכל  םי רתונה  זוחא  םישימח  ,ףס כהמ  זוחא  םישימחב  קר

 8  ת ושענ  תופטוש  תומאתה  ל כ  םדוק  . םימה  דיגאתמה עם  אתה  .תורחא  תוליעי

 9  ה כ וזה םא קר .בושחמה  תוכרעמב רבוחמ אלו דרפ נ ףוג אוה דיגאתת. הינדי

 10ר  ש פא  הכוזותו  אה  יהייה  יריהעו  םימה  דיגאתל  בו שהמח  תוכרעמ  לש  זרכמב

 11 ךרדהת  א  תוארל  םיכי רצש  בשחוני  א  ,הלאהת  וכרעמה  ןבי  דחאל  היהי

 12  ם ינוקיתה  תא  םישוע  ן יידעש  2021ת  נשב  ינויגה  א ל  ה ז  יכ  םהיניב  קשלממ

 13  ת ויהל  ך ירצ  .תינדי  הרו צב  , בא  יתב  יפלא  וא  ונלש   םינכרצ  י פלא  לש  הלאה

 14  ה י ה  .ירבס  אל  שממ  הז  .תוכרעין המב  אוהש  הזכ  קשמ  קשממ  אוהש  הזיא

 15  י לב  .ןקותו  ירעזמ  םוכסל   םצמוצזה    .םימה  דיגאת   לוממות  אתהב  םירסח

בו  רצליי   הייריע  הטלחה   ה פ  הת ייה  ונרמא  רשק  16  ל ש  רו פיסה  .הקידעדת 

 17יף  עס  .הז  תא  קודבנש  יד כ  .הצומי  אשונהש  םיצילמ מ  ונחנאו  םימה  תונובשח

 18 איהש  הזיא  השע  ל"כנמה ש  רבכ  ונרמא  הז  לעירו  עה   םה  יוקיל  ןוקית  בקעמ  ,4

 19  תדעו  לש  הלאה  תוחוד הש  תוארל  יכיםרצ  קר  ונחנא  .ןצינ  םע  הדובע

 20  ה י ינשם עפו םינפה דרשמ ל תחא םעפם. כרדסכ תו רבב מועקעמהו תרוקיבה

 21  ך ותב  םיאצמנ  תמאב  ןיי דע  ו נחנאש  הראנש  יו כדניל א  ם ייוקילה  ןקוית  תוחוד

 22  ה תייה  םהל  שי  םישנא  ם ימעפלש  בצמ  שי  .הנונרא   ן יגב  םיאכז  .הזכ  ךילהת

 23  . ןוחשבב  השעמל  תואכז   םהל  הרצונ  .הנונראא לזה ברקנ  ףדוע  תייבג  םהמ

 24 ת בוטל  תוכז  תרתי  אצמנ  םאו  הנונרא  תונובשח  בדיקת  םיעצבמ  תורבזגב

 25 רשאכ  .אבן הובשבח  .הנונון הארבשח  ועצמאב  ךכ  לע  עדמיו  בשותהב  שותה

 26  ן תינ  .ףסכה  רזחהל  השק ב  ש יגהל  שרדנ  בשותה  הנו נריתרת זכות בא  ת  אצמנ

 27 ם יצילממ  ונחנא  .םיידיתע  תונובשחב  בוחה  תרתי  זוזיקל  בתכבקשה  ב  שיגהל

 28י  טמוטוא  ז וזיק  לש  לדח מ  ת רירב  ל יעפהל  ןתינ  ,ך ילהתה  ת ולבראת מסופמ
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 1  . ךפיהל  א לו  תרחא  שרד   ב שותה  ןכ  ם א  אלא  בשו תה  לש  ידיתעמהחשבון ה

 2 ודירות  םיישדוחל עוד  ן שובשחב  ינא  םא  בשותה  תא  רטרטל  םוינית במקעני

 3  , ת רחא  הז  תא  שייג    הנ שנ  אוב  זא  אקווד  ןכ  םא  אלא  .ןובשחהמ  הזלי את  

סיוו מוצע  הרתי  תמ אב  םע  ק ר  ה יהי  חטב  הז   .ףסכה  ת א  ו ל  ריזחנ  זאו  4  ג ה. 

 5 ת מלוות מוסנכה  ינוריע  חוקיפ  ן.יגב  תוסנכהו  תואצוה  זא  תואצוהו  תוסנכה

 6יד יכה להקפרצ  תורבזגה  .ןומימ  תוסנכהב  אלו  םילטיה  קרפב  וגווס  חותיפ

 7 הצור  ינא  .תודותב  םייסל   קר  יל  רתונו  הז  תא  םישוע  םהו  גוויסהו  םושירה  לע

מתן   ףותיש  לע  הריכבה  תודיקפה  הייריעה  ידבועל  תודוהל  8הפעולה, 

 9  ה ד ות.  תולאש  הברה  וי הו  ולעוהש  תוברה  תולאש ל  תורהבהו  ,םיההסבר

 10דה לכל מי  ותו  תובישיב   ת ובצייתההו  תומתריהה  ל ע  תרוקיבה   תדעו  ירבחל

 11חייב להגיד   אני  .הדעווה  ינויד  ימוכיס  ךלהמב  יניע תא  ריאהלו  ריעהל  חרשט

הבהרות    אל  יתלב יק  הלאה  םירבדה  לש  יו חיאה  ידכ  ךות  םגשלכם    12מעט 

נתיוטש  תוחפ  רב דא  ינאש  ידכ  םינוקיתו  13  ן קתנ  דנלמ  ,ונמצע  תא  רקחות. 

 14   .ברה בשקה לע  םלובה לכר הדות .רפשנו

 15   ה לך. דות  :רץמר ערן שו

 16  ?ריעהל והשמ ו השימל שי :אבי גרובר רמ

 17 תורבחהו  םירבחה  לכל ו  תרוקיבה  תדעו  שאר  בש וילדה  ות  תמאב  .דחא  : עידן למדן עו"ד 

 18 חודב  ,תחא  .תונטק  תורעה  שולש  .תניינעמו  .הבוט   הדובע  תמאב  הפ  ושעש

 19 תא  וחכש  ,ךלש  חודב  יוטיב  ידיל  אב  ןכ  הז  לבא  אק ווד  ואל  ,ונילע  תרוקיבה

 20  ת ודעוול  ת פסונ  הדעו  ף יסוהל  ך ירצ  התאש  ךכ  . המ  ם ושמ  תומש  תדעו

 21  ה מכ  ל ש  ןויסינ  ש י  ןכ  .ת חא  ד וע  שי  ל בא  .וספספ  ם ה  ך יא  ע דוי  אל  תומייקש

 22 . רקיעב  הז  המכ  שי  .וידחי  םינויד  םייקל  ,דליה  םולשו  תומילאה  רקיעב  תודעו

 23  . ע די  לכנמה ש  יאדווב  הז  רתוול  ר שפא  י א  וא  רתוול  רשפא  ר בד  ל כש  חוטב  אל

 24  ן יינעל תוסחייתהה תמאב ,דחא ,ונל םיבושח ןכ הפ םיאשונ ינשש בשוח ינא

 25  . ה פ  רמאנ  ה ז  הצעומ  תט לחה  הפ  ש י  .םימה  דיגאת   תקידב  ל ש  הדעווה  לש

 26  ה תייה   םיבשותה  תבוטל   .הד ובעה  השעתש  דיפקה לו  םדקל   םיבייח  ונחנאו
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 1   .ןכ ךירצ .הנשמ  אל לבא התחדנ איה .ילש  ,איג לש ,ישתב לש העצה

 2   .הז ירחאו ךתיא  שגפיהל הצור םדוק אוה : גב' בת שבע אלקובי

 3  א שונה  תא  ונביל  תמושת ל  חקי נ  ןכ  רמוא  ינא  .אל ש  רמ וא  אל  ינא  .רדסב  : עידן למדן עו"ד 

 4  ת רוקיב  חוד  שקבל  ןכ  הו וש  ילוא  ינור  ךל  הפו  ינשה  אשונה  .תרוקיבה  לש  הזה

 5 ת רוקיב  תדעו  לש  ןיבו  הצעומ  לש  ןיב  תוטלחה  םושיי  לע  תמאב  לע  ,ומצעשכל

 6  ו ה שמ  הז  לבא  .'וכו  םינ מזה  חול  תא  התא  עבקת  ו א  תונורחאה  םינש  שמחב

 7  .תודעו המ כו המכב ומצע לע רזוחש

 8 ם לוכ  לש  תו שפוחה  ידכ  ךות  ץיקב  םיכי רצ  ונחנאש  2020  לש  תרוקי בה  חוד  הז  :מר רוני בלקין

 9   .יל םמעשמ אל .ךל אב  זא .םידומע רשע דחאו ם ייתאמ ליכמ .וילע רובעל

 10  והשמ  הזש  בשוח  ינא  לב א  .האבה  הנש  שי  דימת  .םמעשמש  יתרמא  אל  : עידן למדן עו"ד 

 11  ת וחוד  העברא  ,השולש  , םיינשב  וילע  רזוח  ןכ  הז ה  אשונהש  ללגב  אקווד

 12  הז  לע  תושעל  תחא  םעפש   בשוח  ינא  זא  ,תעל  תעמ רזוחש  והשמ  ןכו  תרוקיב

 13 ב שוח  ינא  ,הדעווה  ,רקבמה  עויסב  תיפיצפס  ,תיטרקנוק  הקידב  איהש  הזיא

 14    .הדות .תובוט ת וצלמהו המישרמ הדובע ה יה תמאב .ןוכנ היהי הזש

 15 י נא ונחכוותה אל וא ונחכוותה םא עדוי אל לש גוס הז רקיעבש המ תא היה :רובראבי ג רמ

 16 י רמגל  אל  ילוא  ינא  םעפ  בוש  םירבד  הפ  שיש  םיסנא  וינ  הפ  שי  .םעפ  דוע

 17 םירעפ  םהש  הזיא  הפ  שיש  בשוח  ינא  .םתבתכש  ךיא  קוידב  לכ  םע  םיכסמ

 18  ע יבצהל  הצור  א ל  ינא  .א צויו  ע גרל  א שונל  עיגמ  ולי אכ  התא  ת צקש  םימיוסמ

 19  ק פס  ןיא  ,ךירעמ  דואמ  ינאו   םירחא  המ  עדוי  אל  ,םע פ  דוע  תישיא  ינא  .דגנ

 20  ינא  יכ  םעפ  דוע  יכ  ענמיה ל  ךלוה  טושפ  ינא  .תיניצר  דואמ  הדובע  הפ  התשענש

 21 ה ניחבהמ  .הדגנ  אל  ינא  לבא  חודב  הבתכנש  הלימ  לכ  םע  םיכסהל  לוכי  אל

 22   .תישיא ינא תאזה

 23     .ךלש ןופצמה םע עי בצת התא מר רוני בלקין:

 24 םיכירצ  ונחנאש  רורב  הז  המ  לכ  לבקמ  ינא  ,דגנ  אל  ינא  .המל  םג  ריבסמ  ינא  :בי גרוברא  רמ

 25  ד י גהל  .םתוא  ןוחבלו  הפ   הלאה  תודוקנה  לכ  תא  ת חקל  ,הז  לע  תבשל  אובל

 26  אל  טושפ  ינא  .ןוכנ  ירמג ל  א ל  הז  הפ  הרעה  לכ  ףסונ ש  ןפואה  םע  םיכסמ  ינאש
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 1   .עיבצהל ךירצש רמוא הכ ימ ךירצ .דגנ תאצל הצור

 2    ?הצלמהה לע: עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  3 . םתוא  דומל לו  םתוא  ןוחבל  םיכירצ  ונחנאש  רורב  תוצלמהה  דגנ  א ל  ינא  :אבי 

 4    .הצ למה הפ בותכ .םיעיבצמ

 5    .אל  הז אלש בשוח התאש והשמ  שי םא טביב:גידי  ח"ור

 6  ת דעווב  תוחו דה  תג צה  ןפוא  תא  רפשל  ךישמהל  שי  .םיינועבר  תוח וד  תגצה  :בראבי גרו  רמ

 7  ר פשל  הז  ה מ  םינדו  םיג יצמ  ו נחנאש  ב ושח  ינא  .הצ עומה  תאילמלו  םיפסכה

 8   .רפשלו ךישמהל ה ז המ עדוי אל ינא .הז תא

 9 אוהש  ןוקיתה   םע  אובי  דחא  לכו  האבה  םעפל  העבצהה  תא  תוחדל   רשפא  קורצקי:מר יעקב  

 10    .בשוח

 11     .תמאב ונ .תאזה תונייכ בה םע קיפסמ .והזו עיבצנ .יד ילוא    : גב' ענבל דדון

 12   .דעב תויהל לוכי התא .דג נתהל לוכי התא .ענמיהל  לוכי התא :אבי גרובר רמ

 13  . יללכ  ןויד   קר  הז  םא  .ר חא  ו השמ  הז  הצלמה  ,הצל מה  תחקול   תא  םא  .אל  : עידן למדן עו"ד 

   14 

 15     .וישכע הז תא חתפנ  אל ונחנא :אבי גרובר רמ

 16  א ל  י נא  זא  תו צלמההש  ה מו  חודה  תא  םירשאמ   םייעוצקמה  םימ רוגה  ם א  : גב' ענבל דדון

 17   .םוש הזב האור

 18    .רדס ב לכה מר יעקב קורצקי:

 19    .לוספ  : גב' ענבל דדון

 20     .תונוכנ תוצלמהה  יתעדל גידי טביב: ח"ור

 21    .דעב ינא  : ןל דדונבגב' ע

 22     .תונוכנ תוצלמהה לכ ר מוא התא :אבי גרובר רמ

 23  .םג םקלח  .תוריבס ןה תוצלמההש בש וח ינא גידי טביב: ח"ור

 24    .הטל חה אלו הצלמה הז םא: עידן למדן "ד עו

 25   .דעב עיבצא ינא  הללאי זא :אבי גרובר רמ

 26 . הטלחה אלו ןויער איה ש הזיא איה הצלמה .הטל חה אלו הצלמה הז םא : עידן למדן עו"ד 

טביב:  ח"ור  27  םע  לבא  .תוי תשתהו  םיזוחה  לש  הזה  ע טקה  םע  לשמל  ומכ  םירבסה  גידי 



 13.7.21 –רמת השרון  22ניין מס' יבה שלא מן המיש
 
 
 

49 

 

 1    .הרעה יל  ןיא .םיכסמ ינא הצלמהה

 2   .דעב ימ .הבבס  .ידיג ךתיא ךלוה  ינא המ  עדוי התא :אבי גרובר רמ

 3 ל ע  וקדבנש  תו דוקנ  ינש  םיימעפ  עיפוהל  ךירצ  .תורוש  להנל  רשפא  ןוחטיבב  מר רוני בלקין:

 4    .רקבמה ידי

 5  .וו  ה'זד םיימעפ ינא המל יתע די אל .הא יא:מר דני לב

בלקין רוני   6  המ  לש  רשק הה  ללגב  ת ומוקמ  ינשב  ת חא   םעפ  . תומוקמ  ינשב  ע יפו ה  הז  : מר 

 7   .להנל רתומש הבושת התוא  התייה הבושתה .וקדבש

 8     .לקלקת התא ףוס ב ינור מר יעקב קורצקי:

 9  ץ מאל  םישרד נ  ו נחנא  וישכעו  טרופמה  תרוקיבה  ח ודב  ןויד  ונמייק   .דעב  ימ   :רברוג  אבי  רמ

 10  ל ע  ךמוס  ינא  .הבבס  .דח א  הפ  ?דעב  ימ  חודה  לע  תר וקיבה  תדעו  תוצלמה  תא

 11  .ידיג

 12 .9102 תנשל טרופמ תרוקיב חוד  לש תרוקיבה תדעו תוצלמ ה ץומיא רשוא :הטלחה

 13  ל ענביא,  בלדני  ובי,  אלקצ'י  ד, באד פלבי צקי, רקוריעקב  ,  בראבי גרו  (:)פה אחד  11  –בעד  

 14 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ,ןודד

 15 

 16 

 17  2020 תנשל  רוביצה תונולת חודב ןויד .6

 18 

 19  . רוביצה תונולת  חודב ןויד :אבי גרובר רמ

 20 . תונולת  םיעשת  ושגוה  2020  תנש  ףוס  דע  .הצעומה  ירבח  לכל  רבעוה  חודה  :מר ניסים בן יקר

 21 ם רוגה  אוהש  ינוריעה  דקומל  סחיב  .תוקדצומ  תונולת  רשע  ואצמנ  חודה  רקיע

 22  ד קומה  תלועפ  ןיב  דיר פהל  ץלמומ  .א..תועדוה  .תוינפ  תלבקל  יזכרמה

 23ל  ש  תוינפ  תלבק  זוכירל  גואדל  בושח  .תורחאה  דקומ ה  תלועפ  ןיבל  .הייזכרמכ

 24 ה מלש  הנומת  הרומת  לבקל  הרטמב  דבלב  ינוריעה  דקומה  ידי  לע  םיבשוהת

 25  ה רקבו  בקעמ ,תויוליפכ  ת עינמ ,תוי נפה יאשונ ,תוי נפה תומכבי  גל נה.מיהמו

 26 ת ולקת  לע  עדימל  סיסבכ  םייטסיטטס  םינותנ  זוכירו  ןוקית  אשונב

 27  י נוריע  ח וקיפ  .האורבת  א שונב  ויה  ינוריעה  דקומל   תוינפה  ב רימ  .םירזוח..ו

 28  . תואבה  תודוקנל  סחיית הל  בושח  תוינפב  לופיטל  ס חיב  .ףונו  םינגו  .היינחו
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 1  ץ למומ  . תוינפב  לופיטל  ן מזה  י נקת  תעיבק  ,תוחותפ   וראשנש  ת וינפ  לש  אשונ

 2  ת וריש  ת נמ  לע  תרגסמ ב  ר וביצ  ת וינפב  לופיטל  ן מזה  י נקת  םוסרפ  לוקשל

 3  ת וחתפנש  תורזוח  תוינפ   שי  תוינפ  .הינפב  לופיטה   ינמז  לש  אשונ  .בשותל

 4  יבגל   טוריפ  ןתינ  אל  תוי נפהמ  ק לח  .תוינפה  לש  הרי ג סה  ןפוא  .תושדח  תוינפכ

 5 לכנמ  תמרב  תועובק  תובישי  להונב  עובקל  ץלמומו  .תוינפה  לש  הריגסה  תביס

 6  ד קומו  ת וינפה  לש  אש ונב  םיר יכב  םילהנמו  הי יריעה  ל"כנמס  ,הייריעה

 7  הייריעה  לש  תודיחיה  ת וליעפ  תוכיא  לש  תינכדע  בצמ  תנומת  לבקל  .ינוריע

 8  . והז  . םינושה  םיאשונב  לופיטה  ם וחתמ  םיבשותה  ל ש  ןוצרה  תועיבש  תדימו

  9 

 10  הרבעש  הנש  הלע  םגש  והשמ  אוהש  הזיא   הפ  שי  .סחייתי  ןרעש  הצור   י נא  ףכית  :י גרובראב  רמ

 11  ה עבש  ת רמואש  הלבט  הז יא  ה פ  שיו  ם עפ  דוע  רזוח אוה  ם וקמ  אוהש  הזיאבו

 12  ר ח א  עיפומש   המ  ןיבל  ה לבטב  עיפומש  ה מ  ןיב  רעפ   שיו  , םימי  םישיש  ,םימי

 13  ך ש מ  ןוקיתה   ינמז  יפ  לע   תוינפ  ט וריפ  בותכ  .28,29,30  דומע  . תוינפ  טוריפ  .ךכ

 14 זאו  .העבש  לעמ  ,העבש  דע  ,השימח  דע  ,השולש  דע   ,דחא  דע  .ןוקיתל  םימיה

 15 ה ז  ףלא  השימחו  םישולש  .םיאבה  םיאצממ  םילוע   טוריפב  ןוימ  ךכ  רחא  שי

 16  הנעמ  ולביק  עשתו  םינומ ש  האמ  םיפלא  תנומש  ,2  ףיעס  .דחא  םוי  לש  ןמז  רפ

 17  ו ל ביק  דח או  םינומש  תו אמ  עברא   םיפלא  תעברא  ,3  ף יעס  .ם ימי  השולש  דע

 18 זאו  םימי  השימח  דע  בותכ  הלעמל  םימי  העבש  דע  לש  ןמז  קרפ  ךות  הנעמ

 19   .בותכ

 20    .םימי העב ש .אל מר ניסים בן יקר:

 21   .םימי  םישיש דע :אבי גרובר רמ

 22    .םימי  העבש מר ניסים בן יקר:

 23    .םימי העבש בות כ הלעמל :אבי גרובר רמ

 24    .םימי  העבש ר:סים בן יקמר ני

 25   .םימי םישיש  דע בותכ .לש םוכיס ןמ שי  ףוסב הפ :אבי גרובר רמ

 26     .עבש הז הלעמל לכתסת  3 ףיעס בן יקר:מר ניסים 

 27 ק רפ  ךות  הנעמ  ולביק  הרשע  שמחו  תואמ  שמח  םייפלאש  עיפומ  הלבטב  לבא  :רגרוב  אבי  רמ

 28 ה נעמ  ולביק  תוינפ  הנומשו  םייתאמ  םיפלא  תששו  םימי  םישיש  דע  לש  ןמז
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 1  ה עבש  .םימי  העבש  קר  ע יפומ  ה לבטבשכ  .םימי  םיש יש  ל עמ  לש  ן מז  קרפ  ךות

 2 .הלבטב  .הלבטה  תא  םיחקול  הז  ירחא  .רידא  לדבה  הז  םימי  םישישו  םימי

 3 ו השימ  .זא  יכ  םישיש  וא  העבש  .םישיש  םיבתוכ  םתא  הפו  .העבש  דע  עיפומ

 4  ב שוח  י נא  .ןקתל  םיישדו ח  לעמ  ם הל  חקול  םירבד  םיפלא  ת שש  .וארת  רמא

 5    .םימי העבש לעמ הזש

 6     .החילס םימי העבש ל עמ .ןכ מר ניסים בן יקר:

 7 םיבשוי  םהש  הז  לע  וגגחו  הזה  חודה  תא   םיחקול  םישנא  יכ  .בושח   הז  .אל  :ובראבי גר  רמ

 8   .םש

 9     .רדסב ןכ .רפוס תו עט הז מר ניסים בן יקר:

 10  ל ש  םוכיסב  םיעיפומש  םירפסמהש  קר   .הלבטה  לש  םוכיס  שי  . 30  ד ומע  :גרובראבי    רמ

 11  עיפומ  הז  הלבטב  .םימי   םישיש  לעמ  שמחו  .םימי   םישיש  דע  בותכ  ,הלבטה

 12   . ר ידא  לדבה  הז  םימי  םי שישו  םימי  ה עבש  .םימי  הע בש  לעמו  ם ימי  העבש  דע

 13  התייהש  הרשמ הש  . בגא  ך רד  הדעווה  לש  ם דוקה  ח ודב  םג  ה ז  תא  ונר עה  ו נחנא  מר רוני בלקין: 

 14    .םדוק חודב הז תא ונרע ה םוי םישישל העבש ןיב

 15   .העבש ים בן יקר:מר ניס

 16  .בחר ידי מ רתוי תצק םורטקפס הז  רשפא יא מר רוני בלקין:

 17   .םישישל םימי העבש  ןיב הז הרשע שמחו תואמ  שמח םייפלא הז המ זא: עידן למדן עו"ד 

 18    .םישישל ן:מר רוני בלקי

 19  .רמוא הת א המ יקר: מר ניסים בן

 20    .םימי העבש ןיב  הז .דומע ותואב הרשע שמ חו תואמ שמח םייפלא  : עידן למדן עו"ד 

 21   .םימי העבש לעמ  הז .אל מר ניסים בן יקר:

 22   .םישי ש דעו םימי העבש לעמ : עידן למדן עו"ד 

 23  .םימי  העבש לעמו םימי העבש ד ע דחא ניסים בן יקר:מר 

 24   .םישי ש דעו םימי העבש לעמ : ן למדן עידעו"ד 

 25  .םישישה  םוקמב מר ניסים בן יקר:

 26    .לוכי אל התא ףוסב ?ינימש ה םויבו :בלקיןוני ר מר

 27 . םימי  העבש  לעמ  םימי  העבש  דע  .רמא  אוה  ןכ  ,לופיטה..  תא  חליפ  אוה  מר ניסים בן יקר:
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 1    .השע אוהש המ הז

 2   .תא  תוזכרמו דקומה םע דחיב  תודעו תוסנכתמ אלש םתר מא .םיסינ מר דני לביא:

יקר: בן  ניסים   3 תובישי  לש  להונ  אוהש  הזיא  עבקנש  טושפ  ץלמומש  יתרמא  ינא   .אל  מר 

 4   .לכנמ תמרב תועובק

 5   .לופיט ת ובישי מר יעקב קורצקי:

 6   .הזכ להונ ןיאש בשו ח ינא מר ניסים בן יקר:

 7 . םיפיצמו  םילהנמה  לכ  םע  שדוחב  םעפ  םיבשוי  ונחנאו  לופיט  תבישי  שי  קי:יעקב קורצמר  

 8  ת ו בישי  שי  .שיש  המ  תו יעבה  לכ  תא  םיפיצמ  ונחנ א  לכנמ  םע  .םיבשוי  םלוכ

 9 . שדוח לכ לש טוריפה  לכ תא לכנמהמ לבקל לו כי התא .תורדוסמ הלאכ

 10  .לש אשונב םיב שוי ונחנאש להונ אוהש הז יא ןיא יקר: מר ניסים בן

יעק קורצקי:מר   11  ,לופיטה  לכ  םעו   ןורשה  ת מר  ריעה  שא ר  ,הייריעה  ל כנמ  םע  ,לה ונ  שי  ב 

 12 ר מוא  ינא  םא  יתוא  ונקתת  .שדוח  לכ  הלאה  םירבדה  לכ  לע  םינדו  ,דקומה

 13   .ןוכנ אל והשמ

 14 רתוי  הברה  השענ  'וכו  דקומה  תדובע  אשונ  לכ  יבגל  ללכב  םויהו  םייק  הז  .א :רץמר ערן שו

 15   .תורישה תומלוע  אשונ לכב ףיקמ דואמ טקי ורפ לש ומוציעב ונחנא יכ

 16  .גורדשב  שממ   .הזה  קסעה  לכ  .קט  ייה  ו מכ  שממ  תויהל  םירבוע  ונ חנא  :מר יעקב קורצקי

 17 ל כ  תא  םיפיצמו  הלעמ  דחא  לכו  לופיט  תבישי  םיבשוי  שדוח  לכ  םימיב

 18  .הז תא  םישוע טלחהב ונחנא .םי נמז ,לפוט אל המ תויעבה

 19 ובתוני תוינפהו תויוליעפ ה לכש ךרוצה יבגל הנושא ר הרעה יבגל ןושאר רבד  :רץמר ערן שו

 20  ם י בשות  הברה  חיננ  םג  שי  ,תושעל  ןוכנ  אוהש  רבד   יאדווב  הז  ,דקומה  ךרד

 21  ן וכנ  הז ש  קפס  ןיא  .הלא כ  ת ומוקמל  וא  ,האורבתל   ת ורישי  עיגהל  םיעדויש

 22  א יה  הנווכהו  הפיאשה  תאזו  דקומה  תדובע  ךרד  הזה  רבדה  לכ  תא  ללכתל

 23 ינא  .הבוגת  ינמז  לש  אשונה  יבגל  תוסחייתהב  .הזה  לולסמב  הז  תא  רצייל

 24 תויהל  לוכי  תרמוא  תאז   .SLAל  המאתהב  ןחביהל   ךירצ  הזה  רבדהש  בשוח

 25  ביגמ  התאש  רבדה  תא  ש יו  רדסב  הזו  תרחמל  וילע   ביגמ  התאש  והשמ  שיש



 13.7.21 –רמת השרון  22ניין מס' יבה שלא מן המיש
 
 
 

53 

 

 1   הרעה המוד אל .רד סב הזו םוי םישיש ירחא  וב לפטמ וא עצבמ וא וילע

 2  .ונרביד הזה קוידב הזה SLAה  לע .הרבעש הנש לש חודה  תא חתפת ן:לקימר רוני ב

 3     .תורעהה לכ םע : עידן למדן עו"ד 

 4  .רבד ו תוא לכה .הנוש רבמאנ גלפ  קר טושפ פרופ' נטע זיו:

 5  המ  ריהבהל ידכ תצק וישכע  :רץמר ערן שו

 6  םג  ונרעהש  םירבד  ינימ  לכ  םע  הנש  ירחא  םיאצמנ   ונחנא  םא  .רדסב  אל  הז  : דן למדן עיעו"ד 

 7   .ונקות אלש םיטוש פ םירבדב זא .םויה םגו ה נש ינפל םגו םייתנש ינפל

 8  ף ו סב  דיקפתל  יתסנכנ  .רדסב  ןכ  הז   הפיא  ךל  ד יגא  ינא  א וב  .היינש  אל  :רץמר ערן שו

 9  דואמ  העקשה  שי  ינושא רה  בלשהמ  ידו  ,2020  ת נש  יהלש  הז  .רבוטקוא

 10  ל כ  טעמכ   הברהב  תורישה   ר ופיש  ת ורישה  אשונב  רו שקש  ה מ  לכב  תיתועמשמ

 11 ב שוח  ינא  ונרביד  .בושחמה  תויתשת  לש  אשונהמ  ליחתמ  הז  .ירשפא  דבור

 12 תוכרעממ  םינותנה  ףוסי א  לש  ה טד  אשונ  לע  םג  תורחאו  הלאכ  תויונמדזהב

 13  ו נ רביד  .ןיוולה  תוכרעממ   םג  תוכרעמה  לכמ  אלמ  ,ם ינותנ  סיסב  רצייל  הבילה

 14 י גולונכט  טלשמ  תמקה  לע  םירבדמ  ונחנא  .תילוהי נ  עדימ  תכרעמ  רדעיה  לע

 15 ן וכנ ונל שיש םינותנו .םירחאו הלאכ םינשייח ךרד םינותנה לכ תא ףוסאיש

 16  ם ייוקיל  ל ש  ןוקית  רבכ  ע צבל  אלא  . בשותה  לש  תו נולתל  ת וכחל  אל  םויהל

 17 ןפב  הז  זא  .םיבשותה  לש  תונולתל  ןיתמהל  אלו  ךרד  אלו  ונל  שיש  עדימ  ךרד

 18  ר שקהב  תכרעמ  תפלחה  לש  ה רדגה  ת דובע  םישוע  ו נחנא  . יתיתשת  ,יבושחמה

 19  ו נחנא  ה לאה  תוכרעמל  ן ויפא  ונע ציבש  ירחא  םוסרפ   י נפל  םיד מוע  ונחנא  .הזה

 20 ה כרדב  תנייפאמש  תכר עמ  ןאכל  איהבלי  דכ  זרכמ   לש  םוסרפ  ינפל  םידמוע

 21  תא  ןיבהל  ידכ  ,בושמ  ת יבושי  םימייקמ  ונחנא  ,ם יכילהתה  לכ  תא  ןייפאל

 22  ה ז ה  רשקהב  תונוכש  יג יצנ  ,םיבשות  םע  רבדל  תו לונתה  תאו  תורישה  תמר

 23  ל כ   .ןא כ  תכרעמה  ךותב  םיאצמנש  ם יתווצ  םע  רבד לו  םיקסע  י לעב  םע  רבדל

 24  ן ונגנמ  ך רד  רובעל  םיצור  ונחנא  . הנולתב  וא  הלקתב  לופיט  לש  רולפב  הטילשה

 25  .עוריאה  תא  םלצל  פא סטוו  ךרד  לוכי  בשותש  ה זכ  ןפואב  היצקילפא  לש

 26  תורישי  םרוז  הזש  .דקו מה  ךותל  דחא  קילקב  תיד יימ  הרוצב  ותוא  ריבעהל

 27  ו א  .םש  ה לקתה  םא  ,ןו ניגה  ל ש  גיצנ  הז  םא  .חט שב  ו נלצא  אצמנש  ימל

 28  ךירצ  אוה  .דבכ  דואמ  ט קיורפ  הז  .םירחא  תומוק מב  וא  תובוחר  תרואתב
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 1  ם י שדוחה  ךרואל  יביסמ   לופיטב  אצמנא  והו  יתו עמשמ  דואמ  יוניש  רציל

 2  . האבה  ה נש  לש  ןושארה ן  ועברב  ה ווקמ  ינא  םייתס הל  יופצ  אוהו  םינורחאה

 3 לש  לודג  דואמ  לולכמ  דוע  הזו  הלאה  םירבדה  ךותב  ךילהתב  ןבומכ  אוה

 4  רבד  .הזה  רשקהב  הזל  סנ כינ  א ל  לבא  םייגולונכטם  י ט ביהב  םג  וליאכ  .םירבד

 5  ה לש  ד יקפתהש  .תושרל   ת וריש  תל הנמ  ונסייג  ו נחנאד,  יגא  ינאש  ןורחא

 6 ן אכ  םיאצמנש  םונישה  םידקומה  לע  בקעמ  ותוא  םויקגם    הז  הזה  רשקהב

 7  ה ז  םא  ןיבו  היינחו  חוקי פ  דקומ  הז  ם א  ןיבו  106  י נוריעה  דקומה  הז  םא  ןיב

 8  ת וקד   המכ  תעדל  ,תורי ש  תמר  ל ש  םידדמ  גיצהל  , הנונרבא  ו א  ךוניחב  דקומ

 9  , ןמזה  ק רפ  המ  .השיטנב   ש י  תוחיש  ה מכ  .הנעמ  תל בלק  ם יניתממ  תוינש  וא

 10 ם יכילהתה  לכ  .הלאה  םירבדה  לע  םיבושמ  תתל  ,החיש  ישיחרת  לע  רבדל

 11  ת מרל  ונתוא  תולעל  םיכ י רצ  םויה  ףוסבש  םירבד  ל ש  םלש  לולכמ  םה  הלאה

 12 הלאה  םירבדה  לכ  .ונתנ יחבמ  דעיה  הזו  ההובג  רתוי  הברה  תיתומשמע  תוריש

 13  ם תואמ  הפ  תואצמנ  רמו א  ה תאש  תורעה  םתוא  לכ ל  ה בושת  יאדווב  םג  םה

 14   .םיאצמנ םהש םידעומ

 15 תמאב  ונל  ואטבתיש  הו וקמ  ינאש  רמוא  התאש  םיבוטה  םירבדה  תורמל  : עידן למדן עו"ד 

 16  ת מאב  ה פ  םירזוח  ונחנ א  ל בא  אבה  תוינפה  חודב  ה יהנ  םהב ש  האבה  םעפב

 17  ו נ מצעב  ם יעגופ  ונחנא  ה שעמל  הפ   ונחנאש  םילשכ   המכ  ל ע  רת וי  וא  תוחפ

 18  ן ת מ  .ןומאה  תרבגה  לש   ןיינעל  תכלל  םיצור  ונחנ א  תמאבש  םיסינ  רמואו

 19  , רבעב  הז  לע  יתרעה  ינא  .יעוצקמה  תורישה  תא  הארמש  ,יתוכיא  תוריש

 20  ל ב קמ  ה תא  לבא  פאסט ווב  הנופ  ה תאש  םצעב  אמ גודל  רבעב  ה ז  לע  יתרעה

 21 ה תא  .תשגהש  הנולתל  סחייתהב  הבושתה  תא  לבקמ   אל  התא  SMSב  הבושת

 22  ה זיאב  .םזג  אוהש  הזיאב  בורקב  לפוטת  ךתנולת  .רפסמ  אוהש  הזיא  לבקמ

 23 אוביש  תיצרו  בוחרב  תכ להש  םימזג  ינש  תשגה  התא  לבא  .שוטנ  בכר  אוהש

 24  רובעל  ךירצ  םג  התא  לב א  .ימל  הרושק  הנולת  הז יא  עדוי  אל  התא  .ןוניגה

 25  ל פוט  לבקמ  אל  םעפ  ףא   התא  .לפוט  לבקמ  אל  התא  .שפחל  רחא  םוקמל

 26  ר בעוה  הז  לפוט  .הזה  תא   ר יבגהל  םעפ  ד וע  אקווד  ב שותל  ב ושח  .ןפוא  הזיאבו

 27 םירצוי  םג  ונחנא  זאו  .רובה  תא  המתס  יכ  הלפיט  .הלפיט  הקלחמה  .הקלחמל
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 1    .םויי רחא ךלוה או ה יכ .תורזוחה תוינפה תא  רקבמה רמואש המ תא

 2   .דימת אל נטע זיו:פרופ' 

 3   .לפוט לבקמ אל התא : עידן למדן עו"ד 

 4  .הנ ש ינפל חודב ונסחייתה הז ה אשונל :לקיןב מר רוני

 5    שי .ןוכנ אל  :רץמר ערן שו

 6  .הלפוט  .לעופ אל :אבי גרובר רמ

 7   .םירבד  ינש .דיגא ינא ללכ ךרדב : עידן למדן ו"ד ע

 8    .לעופ אלש סנפ  לע הינפ יתרבעה ינא ,רבד  ותוא המ :גרובר אבי רמ

 9     .חודב םיבתוכ םה  המ הארת  פרופ' נטע זיו:

 10     .סנפה תא ךל תוארהל  לוכי ינא :וברבי גרא רמ

 11    .לפ וט הז המ בותכ אל רקבמה  לש חודב פרופ' נטע זיו:

 12  .רקבמה  לש חודב :אבי גרובר  רמ

 13 ל בא .קחוצ ינא ,םימעפ הברה רמוא ינא .ולפיטו וכלה זא ריעה שאר התא : ן עידן למדעו"ד 

 14   .תוינפ תורשע תוארה ל לוכי ינאו םימעפ הברה

 15  .חלוש ינאש ם עפ לכ :ורצקיקב קיעמר 

 16  ל תב  י לש  דרשמהש  ביבא   ל ת  תייריע  ל ומ  דבוע  ינא   .לפוטת   ךתיינפ  בותכש: עידן למדן עו"ד 

 17   םעפ ףא טעמכ לבקמ  אל ינא .לפוט ךיאו לפוט ית מ לפוט לבקמ ינא ,ביבא

 18   .דבוע סנפהש הפמ  האור ינא :אבי גרובר רמ

 19 ם ימעפ  המכ  ויה  תרחמל  ,לפוט  יתלביקשכ  םגו  םעפ  ףא  טעמכ  הפ  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 20 ילב  הקלחמל  רבעוה  הזש  הז  דקומה  תניחבמ  היה  לפוט  .לפוט  תוארל  יתכלה

 21   .הרק הז םגו לופיטה

 22  ח לוש  ינא  .טור יפה  תא   ךל  ם יבתוכ  םה  .ית רדס  ן נולתמ  י נאש  ךל  רמו א  י נא  צקי:קב קורמר יע

 23  ט וריפ  ך ל  םיחלוש  םה  , הנומת  ךל  ם יחלוש  לא  םה   קדוצ  ה תא  .הנומת  םהל
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 1   .הככו הככ .הפש ןבא ,ן קות .טוריפ ךל םיחלוש םה תחלשש המ לכ .SMSב

 2  .אל : עידן למדן עו"ד 

 3   .הארת חק הנה בקעי .אל : גב' בת שבע אלקובי

 4  תורשע ינא : ן למדן עידעו"ד 

 5  .לפוטמ יל  בותכ אל ,לפוטת ,לפוטת : בת שבע אלקוביגב' 

 6  .ל פוטת .ןוכנ .לפוט דימת : עידן למדן עו"ד 

 7  ?היצקטורפ  שי יל קי:קורצ יעקבר מ

 8     .עגר הקד ייתובר .םימעפ  טעמ ויה םימעפ הברה : עידן למדן עו"ד 

 9  ד ימ תלבקמ תא היינפ הסינ כמ תאשכ :אבי גרובר רמ

 10     .הטילק תעדוה  :רץמר ערן שו

 11 ם ילפטמ  .םדקהב  לפוטת  הזו  הז  אשונב  .רפסמ  ךתיינפ  .היינפ  שיש  העדוה  :אבי גרובר  רמ

 12  .היינ ש העדוה לבקמ התא זאו

 13  .אל .אל : גב' בת שבע אלקובי

 14   .הככ לבקמ דימ ת ינא מר יעקב קורצקי:

 15  .תורשע ה פ תוארהל לוכי ינא .אל : עידן למדן עו"ד 

 16  .הנה : גב' בת שבע אלקובי

 17   .ךל תוארהל לוכי  םג ינא מר יעקב קורצקי:

 18  .לפ וטת לפוטת לכה .ילש םג : גב' בת שבע אלקובי

 19 . תורשע דיגהל לוכי ינא .עגרכ ךל דיגהל עדוי אל ינא .בשותלש תויהל לוכי : דן למדן עיעו"ד 

 20    .לפוטת

 21   .הרדסב ומכ .לופיטב  ,לופיטב פרופ' נטע זיו:

 22  ותוא  וניפ  שוטנ  בכר  ןיינ עה  ךרוצל  .לפוטש  ןמזה  תא   לבקמ  אל  ינא  .לופיטב  : ן למדן ידע"ד עו

 23  ה פ  ם ירבדמ  ונחנאו  האצו תה  תא  לבקמ   אל  שוטנ  אל   .ותוא  ו זיזה  םילעבה  וא

 24  ם י מעפ  הברה  .ונלש  רבדב   בשותה  לש  ןומאה  תא  רי בגהל  ןכ  רומאש  והשמ  לע

 25 לפוט  אלש  יתיארו  יתכלהשכו  .לפוט  יתלביק  םימעפ  טעמ  יתלביק  םג  ינא  בגא

 26  ו נרבעה  י כ  לפוט  יל  ורמא   .לפוט  י ל  םתרמא  המל  ת רזוח  ה ינפ  שיגמ  ינא  זאו

 27  דו ע  .םיימוי  ,םוי  דוע  הק לחמ ל  וישכע  הז  תא  ונרבע ה  ו א  ןוניגל  וישכע  הז  תא

 28   .העדוה לבקמ  אל ינא .העדוה לבקמ אל  ינאו לפוט הז םיימוי ,םוי
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 2   הז .ףונו םינג תק לחמל רבעוה .םילבקמש  העדוה הז פרופ' נטע זיו:

 3    .לפוט  הזש רמוא אל הז רבעוה  :רץשו מר ערן

 4   .תואסרג ינימ לכ  שי .יולת פרופ' נטע זיו:

 5   אוה ןויערה .ןמזה בור : עידן למדן עו"ד 

 6   אל ינא יגוס השולש שי  :רץערן שומר 

 7  .הז  תא םיאור ונחנא ףוסב : למדן עידן עו"ד 

 8   .לאידיא הזש הנומת  לבקת מר יעקב קורצקי:

 9  ה יינפ  ב ותכש  םג  םיאור   ונחנא  . תוחודב  רזוח  הז  ת א  םיאור  ו נחנא  ףוסב  : ן למדן עידעו"ד 

 10 בור  דקומה  תניחבמ  .הר וגס  הינפ  לש  תועמשמה  המ  עדוי  אל  רקבמה  .הרוגס

 11 .לכנמ  תכשלל  .הקלחמל  הז  תא  ריבעה  אוהש  הז  םצע  תורוגסה  תוינפה

 12  ה ז  תא  ךל  רמוא  אוהו  ח רכהב  אל  .ףונו  םינגל  .הס דנהל  ,ריעה  שאר  תכשלל

 13   םיכירצ ונחנא .ומצע ל ע רזוח הזו .תרוקיב חודב

קורצקי: יעקב   14 י רחא  תקדבו  תחלששכ  תקדב  .ךתוא  עטוק  ינאש  החילס  הלאש  .ןדיע  מר 

 15  ת כלה  ה תא  לבא  .קדוצ   ה תא  תלביק   אלש  הז  .לפ וט  ןכ  ם א  השולש  םיימוי

 16  .תקדבו

 17   .יאדווב .קדוב ינא : עידן למדן עו"ד 

 18  .לפו ט רבכ הז םויה .הפ שיש ת ור בוחרב הנורחא הנולת  יתחלש :צקימר יעקב קור

 19     .לבקמ אל ינאש תויה : עידן למדן עו"ד 

 20   .העבה המ ךל דיגא  ינא בקעי פרופ' נטע זיו:

 21     .לפוט לבקמ אל ינא : מדן עידן ל "דעו

 22  דוע  הקלחמל  ת חקל  לוכי   .הקלחמל  רבעו ה  ה זשכ  ל פוט  לבקמ  התא  . עגר  יל   ןת  פרופ' נטע זיו: 

 23  . י לש  םיבלכה  תניגב  ויתו דג  לע  הלועש  הזה  לבזה  חפ ב  לפטל  ידכ  םימי  העברא

 24  ה ז  תא  רפוס  אוה  רקב מה  לצא  .םימי  העברא  ו א  השולש  םימעפל  חקול

 25 תועש  עבראו  םירשע  ךות  הקלחמל  רבעוה  הז  יכ  .תועש  עבראו  םירשעכ

 26  . חווידה  ן יבל  חטשב  הרו קש  ה מ  ןיב  ה יצלרוק  ןיא  ם גש  ךכ  ל פוט  הז  ותניחבמו
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 1  .הל אכ תולקת ינימ לכ הפ שי

 2  .ןורקיעב  :רץערן שו מר

 3 . םישי הז ,רשפא םא עדוי  אל ינא מר יעקב קורצקי:

 4 םא  .וילא  ךלוה  התאש  ןוויכה  הזש  ןיבמ  ינאו  ןרע   רמול  הסנמ  ינאש  המ  : עידן למדן עו"ד 

 5  י נא  לפוט  הזשכ  ,לפוטת   פ אסטווב  הבושת  לבקל  ךירצ   ינא  פאסטווב  יתינפ

 6  . יקנ  לש  ם וליצ  ךולכל  וא   ם זג  תמירע  ה יה  הז  .רבד   ותואו  ל פוט  לבקל  ךירצ

 7  ה ל וע  ןכ  ם גו  ונרמאש  ומכ   והשימל  י טרפ  ןפואב  הנפ יש  בשות  ת ויהל  ךירצ  אל

 8  ו א  הצעומ  רבח  הזיאל  תו רישי  וא  האורבתל  תורי שי  ן פואב  רבכ  הנופ  אוהש

 9  ךירצ  דקומה  .הינפה  תא   לבקי  אוה  זאו  ,םימעפ  הב רה  לכנמ  תכשלל  תורישי

 10  תרבגה  לש  רישכמ  הז  ם עפ  דוע  הז  .בשותל  ריבעה לו  הזה  רבדה  תא  לבקל

 11  י פצה  תא  ול  היהי  םא  םג   הז  .תונשנו  תורזוח  תוינפ  ענמי  םג  לש  רישכמו  .ןומא

 12 ם ינווגמב  ןכ  םג  וישכע  ונחתפ  ונחנא  .בושח  דואמ  אוה  יפצה  ןכלו  .עדי  אוה

 13  נו חנא הזו םינש הברהו  תונולת דואמ הברה ירחא  דקומ ונמקה הנשה ונישע

 14  ם ירבדה  םינמז  תוחול  ן כ  םג  ונחנא  הצרה  תפוקת   ירחא  לכה  תא  םיזכרמ

 15 ר בדהו  ונלצא  םג  ותוא  ןתינש  ידכ  ונל  היהיש  בושח  דואמש  והשמ  הז  הלאה

 16  ל ש  םוליצ  ה אור  אוה  לפ וט  ל ש  ןיינע  ה ז  תוינפ  הבר ה  ע נמי  תמאבש  יזכרמה

 17 ינאש  המ  לכ  .םירזוח  ונחנאש  הזמ  ענמינש  תרמגנשו  .השענ  המ  לש  הנולתה

 18 המ  דחאל  דחא  רובענ  טעמכ  אוהש  הזה  חודהמ  ענמנש  ןמזה  עיגהש  רמוא

 19 םתוא  תא  םילעמ  ןיידע  ונחנאו  םייתנש  ינפל  היהש  המו  הנש  ינפל  היהש

 20   .ןקתל םיחילצמ אל  ונחנא הזה רבדבו םירבד

 21 םידומע  םירש ע  .הלחתהמ  םעפ  לכ  הזה רופיסה  לכ  תא  חודל  המדק הב  ךירצ  רופ' נטע זיו:פ

 22  .ףי יעמ ארונ הז וליאכ .והזו ח פסנכ ףוסב הז תא ףיסות

 23     .תרוכשמ ול םימלשמ המ  ליבשב מר יעקב קורצקי:

 24   .םישולש דומע .וליאכ  תמאב .אל פרופ' נטע זיו:

 25  ת מאב  ואצמנ  תוחוד  ה מכ  רמוא  התא  .םיסינ  ה חילס  תחא  הרעה  דוע  : מדן עידן לעו"ד 

 26 ה ז תוקדצומ ואצמנ םישיש ךותמ רשע םא לכה ךס .תונולת המכ .םיקדצומ

 27  א ו הש  והשמ  הז  הפי  לכ ה  ךסב  הזש  ,תוקדצומ  אל   ואצמנ  םישימחש  רמוא

 28  . םש  היה  המ  ל ע  הנטק  הר יקס  ו לו  לב קנ  ונחנאש  םג   ב ושח  ןכ   לבא  יתועמשמ
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 1  ם ירבדה  תא  ןזאל  ונל  רזוע  ן כ  םג  הז  .וחדנש  ,עב רא   ,שולש  לש  אמגוד  ןת

 2  א יהש  הזיא  ונל  ןתונ  הז  לבא  וחדנש  םישימח  לכ  תא   אל  .החדנ  המ  םג  ןיבהלו

 3  ו נחנא ש  והשמ  הזיא  ןתו נ  .החדנ  ה מל  .םש  היה  המ   ה אבה  םעפל  היצקידניא

 4   .ונממ דומלל םילוכי

 5  בהוא  ינא  .תונ ול ת  שיש  דימת  חולשל  בהו א  ןכ  ם ג  ינא  .ןדיע  םע  םיכס מ  י נא  מר יעקב קורצקי:

 6  ם לצת  .יל  םלצת  .םיבל כ  תאוצ  היה  עובשה  יכ  ש רודו  שקבמ  ינאו  חולשל

 7  . םיבשותל  עיגמש  תורש  הזש  ךתיא  םיכסמ  ינא  .חלשת  םלצת  רוזחת  .חלשתו

 8 ך כ  רחא  יתלביק  זא  תמאב  ךילא  יתינפשכ  םימעפ  המכש  דיגהל  לוכי  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 9  .דקו מ להונ תויהל ךירצ הז לב א .חטשהמ תונומתה תא

 10   . קדוצ  התא  . םג  הזב  ל פטל  ךירצ  .םהל  ן יא  םגש  ם ידבוע  לש  גוס  םג   ונל  שי  מר יעקב קורצקי: 

 11  ם ע  ,ןייל  םע  ירמגל  הז  .תורעהה  לכ  תא  לבקמ  ינא  .א  .םויהל  ןוכנ  ןורקיעב  : רץ מר ערן שו

 12  . בושמ  ת ויהל  ךירצ  .תונ ומת  לבקל  ך ירצ  .תויהל  ךי רצש  ם יבשוח  ונחנאש  המ

 13  ש י  ם או  תוארהלו  ריהבה ל  ידכ  ה נומת  הוולמ  לבא   פ א  סטוו  ו א  ישונא  וא

 14 תצק  תויהל  ךירצ  הזש  ב שוח  ינא  ,רדוסש  המ  לע  הרעה  הזיא  דוע  ןיידע  בשותל

 15  ן קתל  םג  היצפואה  תא  ו ל  היהיש  זא  ,ןווכתה  אוה  הזל  קוידב  אל  וא  תרחא

 16 םיקדוצ  םכלוכ  ןכלו  תו עדוה  יגוס  השולש  שי  םויהל  ןוכנ  .הזה  רבדה  תא

 17  ה עדוה  .היינפה  הלבקתנש  הז  SMS  לש  הנושאר   הטילק  שי  .הזה  טביהב

 18 ה ז  לבא  .הלפוט  ךכו  ךכ  אשונב  ךתיינפ  הז  תלבקתמ  דימת  אל  איהש  היינש

 19  ח ל שנ  בגא  ךרד  הז  .הלא כ  םגו  הלאכ  םג  תולוק  הפ   ויה  ןכלו  עיגמ  דימת  אל

 20 ה ז  ישילשה  בלשהו  העצוב  ןכא  איהש  החנהב  .הרואכל  הלועפה  םויסב  קר

 21  םימעפל  אוה  םגש  ןוצר  ת ועיבש  רקס.  הז  עיגמ  םימע פל  םגש  ביכר  אוהש  הזיא

 22   .םיכלוה ונחנ א םשל ,תונוכנ ,תולבוקמ  תורעהה .הזה בלשל עיגמ

 23  ת וכרעמ  .תוד בועש  תוכרעמ  שי  .הפ  ורמ אנש  םירבדה  לכ  םע  םיכס מ  ינא  .ןכ  :מר דני לביא

 24  ת א   ול  ם יארמ  םהש  הזב  לפוטמב  ם יעגונ  םה  תוירחס מ  תור יש  תורבח  .תוריש

 25  קוידב  ול  שי  טלווב  .טלו ו  .ןכ  .םידבוע  ונחנא  ןמזה  תא  ול  םיארמ  םה  .ןמזה

 26  ת נתונ  איה  .תדבועש  הי צקילפא  תאז  .דומלל  יאדכ ו  הלאה  םירבדה  לכ  תא

 27  . ת ורישה  תא  שקבמש  ם דאב  .עגמ  תרציימ  איה  . ןומא  תרציימ  איה  .ןומא



 13.7.21 –רמת השרון  22ניין מס' יבה שלא מן המיש
 
 
 

60 

 

   1 

 2  .לכוא שי  םג ףוסב פרופ' נטע זיו:

 3   .תורזוח תו ינפב הדבכה ענומ םג הז זא ו .ןומאה הז בושח יכה : עידן למדן עו"ד 

 4     .אל ,לכוא תויהל  לוכי הז ,הנומת הז בקעי  לש הרקמב מר דני לביא:

 5   .ינד  ונל םיגדת פרופ' נטע זיו:

 6 לע  רבדמ  ינא   .ןונגנמה  לע  רבדמ  ינא  .ונתוא  קילדה  לכואהו  םימיכס מ  ארונ  םה  מר דני לביא:

 7 ה מ  .ףוס  ךל  שיו  הנמזה  ךל  שיש  הזב  .הפמהו  ןועשה  ,רמייטה  לש  ןויערה

 8  .ףוסב הנומת  זאו יתלביק הלחתהב ול  חלוש התא .רבדמ בקעיש

 9     .תוינפה לכ אל  לבא .ןכ :ראבי גרוב רמ

 10    .רורב  : ןבל דדוב' ענג

 11    .יק  וא רדסב :אבי גרובר רמ

 12  ה י ינפה  זאו  ל ופיטל  הרבעוה  איה  .הזו  ה ז  הע שב  הלבקתה  ךתיינפ  דיגנ  לבא  : גב' ענבל דדון

 13  ם א  זאו  .הזו  הז  העשב   לפוט  .הזכ  והשמ  לפוט  ה זו  הז  העשב  דיגנ  הרגסנ

 14  .בותכי  זא היעב הזיא שי בשותל

 15 ם ילפטמ  ונחנאש  םיעדוי  ונחנא  םא  עדוי  התא  םא  יבא  םג  עדוי  התא  םא  : עידן למדן עו"ד 

 16  ם יעברא  וא  תועש  עבראו   םירשע  רמוא  התא  ,תועש   עבראו  םירשע  ךות  הזב

 17   .בושו בוש הנפי אל  .בשותה ךל קיצי אל אוה  םעפ דוע זא תועש הנומשו

 18    ןמז  תרגסמב לפוטת הנולתה רמוא התא  : גב' ענבל דדון

 19  יתעדלש  .ןיי נעב םילפטמ  א ל  וא  ןיינעב ם ילפטמ  ת מאב  םאה  הלאש ה  תא   שי  : אבי גרובר  רמ

 20  ו א הזב םילפטמ םא הלא שה לכ םדוק הנפ םדא ןב .תמאב בושחה רבדה הז

 21  ו נליבשב  םויה  םידדמה  תא  ו נל  היה יש  םיכירצ  ונח נאו  ת ויהל  ך ירצ  הזו  .אל

 22  ד בועהש  המ  בגא  ךרד  ח רכהב  אלו  לפוט  רבדהש  א דוומ  תמאבש  ןונגנמ  שיו

 23  י נש  ר ושימ  ינש  דדמ  שי  .ונלש  ף רב  םג  דמוע  םתסה   ןמ   לפוטש  טילחמ  ףוסב

 24 א וה  תרמוא  תאז  .בשותה  לומ  לא  םימדוע  ונחנא  ובש  ןפואה  תמאב  הזש  ילוא

 25  ה זש  . לפוט  הזש  הנומת  א יהש  הזיא  ל בקמ  אוה  .לפו ט  הזש  ק בדיפה  תא  לבקמ

 26  ו נאבה  םג  לש  אהנוש  לע   םיכלוה  נחנוא  .הזאת    גיצ ה  ןרע  םעפ  ודעו  בושח  םג

 27  ת א  ךרד תל  ,תוריש  םינ תונ  ך יא  . תוריש  לש  אשונ ה  ל כ  תא  להנתש  יהשימ

 28  רורב  הז  הזש  יהשימ  םי כילהתה  תא  ונלצא  ליבוהל   .ונתוא  ןוחבל  .םידבועה
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 1 ונבשח  יכ  הצעומה  לכל   ונאציו  ביצקתל  הז  תא  ונסנכה  םתסה  ןמ  ונחנאש

 2 ם יאיבמ  ונייה  אל  .הלועפ  םישוע  ונייה  אל  זא  .בוט  קיפסמ  אל  יחכונה  בצמהש

 3  ךלוהש םלש לולסמ הפ  םירציימ ונחנא .דחא רושי מ הז .לכהו תפסונ תדבוע

 4  ה לאה  תוניחבהמ  .וישכע   דבוע  הז  ובש  ןפואה  םע  םי דבור  המכב  תרחא  דובעל

 5  . םיבייח  ן רע  עמשת  םואת פ ו  חודה  ת א  ונלביק  וליאכ ש  אל  ה ז  ,םילבקמ  ונחנא

 6  ן יינעהמ  ק לח  הז  ירה  םו יה  םישנא  הז  תא  םילבקמ  ו נחנא  .הז  ת א  םייח  ונחנא

 7 רשי  דובעל  ודמל  רבכ  םישנא  .קיציאל  וא  ןונגנמל  רשי  םירשקתמ  םישנא  .םג

 8  ה לא  ת א  בהוא  ינא  םעפ  ד וע  םגו  . טסופ  וא  םג  הזש  דקומה  ך רד  אל  ללכב  לומ

 9  ל כ  ו נחנא  .הז  י נא  זא  יתס פספ  םא  י תספספ  זא  .טס ופה  ת א  ילא  םיריבעמש

 10  ב ו ט  הזום  ויה  םלועה  הז   ,רדסב  . םידבוע  ונחנא  .םי רבדה  ת א  םילבקמ  ןמזה

 11   .םויה םלועה הזש

 12     .ונתבוטל הזב שמ תשהל יעקב קורצקי: מר

 13     ךירצ :אבי גרובר רמ

 14  ה דות  הז  העדו ה  הרזח  ל בקי  אוהש  ןושאר   רבדו  ד קומל  חלשי  םתס  ב שות  םא  : גב' ענבל דדון

 15  לופיטל  .תיטנוולרה  הקל חמל  רבעותו  הלבקתה  הזו   הז  העשב  .ךתיינפ  לע  הבר

 16   .ןמז סקיא דע

 17   . . השעי דקומ הא בה םעפב ד:מר רביד פל

 18     .הז אל .בויח תתל הזכ  והשמ .אל : גב' ענבל דדון

 19  ע טק  רתוי  אצ וי  לפוטת  אקווד  הפ  ונישע ש  ןטקה  םגדמה  טסופמ  ם ג  הארנ  :אבי גרובר  רמ

 20   .אל .לפוטה אוה

 21     .רסחש המ הז לפוט : עידן למדן ד עו"

 22  ה פ םימייקמ  ונחנא ואוב ה'רבח .רדסב  .פלוט היה אל לבא .לפוטת  הנעמ שי :אבי גרובר רמ

 23 םירבדה  ךיא  לע  בושחנו ונמצע  תא  ןחבנ  ונחנאש  תמ אב  הז  הזה  חודה  רתטמ

 24  ס נכנ  ןרעו  םיאב  םג  ונח נא  םעפ  דוע  הזה  יפיצפסה   הרקמב  .ונלצא  םידבוע

 25  ת ונשל ת מאבו הדובעה ך ותב  ךישממ ן יידע אוהו הד ובע ליב והל ליחתה דימו

 26 הבוגת  ינמז  לש  הזה  אשו נה  לכ  תא  .יל  שי  רבכ  SLA  בותכל  לש  טביהב  קר  אל

 27  ם י דבר  דועב םג  לבא  .התש ענ  רבכש  ה דובע  הז  .םתו א  תוארהל  ל וכי  ינא  .הזו

 28 ת ינבמ  הרוצב  םהילא  סחייתהל  םיכלוה  ונחנא  חודב  םילועש  םירבדה  לש
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 1  י מוליצ  םע  חכוותהל  רש פא  .הפ  ר מאנש  המ  לכ  . רתוי  תיתועמשמ  הרוצבו

 2   .יתמכיס .הלאה ךסמה

יעק  3  ם ג  ינאו  עגנ  ןרעש  ה מו  ח ודה  לש  אשונ ה  ל ע  תמ אבש  המ  שקבמ  י תייה  ב קורצקי:מר 

 4 שממ  הז  דובעל  רבכ  םי רבוע  ונחנאש  ךיאש  בשוח  ינא  .לכנמל  הז  תא  יתעצה

 5  ל ש  אשונה  לכ  תא  םג  ג רדשל  ןכ  םג  םיכלוה  ונחנ או  תומלצמו  בושחמ  לכה

 6 ש י  .םזג  לש  תויאשמ  עשת  הפ  ונל  שי  חטשהמ  ילש  העצהה  ינא  זא  .תומלצמ

 7  ן ומה  שי  .תומלצמ  םהי לע  םג  םישלו  לש  תויאשמ   רשע  תוחפל  הזיא  ונל

 8  , י ביבח  ול  ר מוא  התא  ,רש י  האור  ה תא  העונת  תעקו ת  תי אשמהש  דיגנ  תונולת

 9 ם גו  .הככו  הככ  .רפסה  תיבל  םיאב  םידלי  וישכע  הזה  ריצה  תא  יל  הנפת

 10  א י ה  לכה  ךסב  איהש  רי עכ  ונלש  ריעל  רידא  טקפא   ןתיי  הז  ןוחטיב  תניחבמ

 11 ת ומלצמ  לש  הזה  גורדשה  לכ  תא  םישוע  ונחנא  רבכ  םאש  בשוח  ינאו  הנטק

 12  ם ג  ןתונ  הז   .ריעה  לכב  ת ועסונ  ןהו  ת ודיינ  ןהש  תומ לצמ  ם ירשע  דוע  ףיסוהל

 13  ל ש  אשו נב  השענש  המ  ל כ  לע  ה טילש  ר תוי  ונל  היה י  ם גו  ןוחט יב  לש  השוחת

 14  ס י נכת  .והז  .תיאשמ  לכ   תאצמנ  הפיא  עגר  לכ  עדנ   ונחנא  ,םזגה  לש  ,יוניפה

 15    .הא בה הנש לש חודל הז תא

 16    .הדות :רי גרובאב רמ

 17   ?עיב צהל ךירצ מר רביד פלד:

 18 

 19  2021 תנש ל ןושאר ןועבר חודב ןויד .7

 20 

 21  .ידיג 2021 תנשל 1 חודב ןויד .ןויד  קר הז .אל :אבי גרובר רמ

 22 תוברל  הקימעמ  הרוצב  .חודב  הנדש  םיפסכה  תדעו  לש  לוקוטורפ  תא  שי  ביב:גידי ט  ח"ור

 23 השולש  לש  קר  אל  .םישדוח  העברא  לש  םיפסכה  תדעווב  ונינפלש  חוד

 24 . הלאה  תוחודב  םצעב  םינויד  ינש  ומייקתה  ןויד  םייקתה  ףסונב  .םישדוח

 25  ח "ש  ף לא  םירשע  האמ  ל ש  לק  ן וערג  ג יצמ  אוה  ןושא רה  ן ועברה  ל ש  חודה  יבגל

 26  ת ו ארל  רשפא  .דיתעה  י נפ  הפוצ  אל  אוה  תא  חודכ   ףקשמ  אל  ןושאר  ןועבר

 27  ה רשע  ת וחפ  אוה  עוציבה   ת וסנכהה  ד צב  יסחיה  בי צקתל  ס חיב  וב  עוציבהש

 28  ו מכ  זא  .ח"שמ  הרשע  תוחפ  אוה  עוציבה  ןכ  םג  תואצוהה  דצבו  ח"שמ
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 1 ח ודה  לש  חותינה  תא  תוארל  רשפא  םיפסכה  תדעו  לש  לוקוטורפב  יתרמאש

 2  ם ינוידבש  םכל  דיגהל  לו כי   ינא  האצות  התוא  תא  גי צמש  .םישדוח  העברא  לש

 3  ה ז  םא  ,תוסנכהה  יפיעסב  עוציבה  קמועל  ונסנכנ   עובשה  םג  ,עובשה  ויהש

 4  ו נרצנ  ,וניירש  תואצוהה  דצבו  ,חו קיפ  ,הינח  הז  םא   ,טוליש   הז  םא  ,הנונרא

 5  ו נ מזב  האילמב  רבודש  ומכ  םיפיעס  ,וב  שמתש מ  לכנמהש  יוטיבה  יפל

 6  תויהל  ידכ  םיפסונ  םיפס כ  רוצנל  המגמב  ונחנאו  הנ שה  ביצקת  תא  ונרשיאשכ

 7  ת ולאש  שי  םא  .הרוגח  קודיהו  הטילשב  רתויש  המכ  תואצוהה  דצב  םג

 8     .תונעל רשפא תויפיצפס

 9  .והש מ תולאש :אבי גרובר רמ

 10  ם תס  אל  .םי פסכ  תדע ווב  הז  לע  ונרבע  .   המ  הפ  ן יא  .הז  לע  ונרבע  ו נחנא  . אל  מר רוני בלקין:

 11  הככ  הז  תא  דיגהל  ךירצ  .תיבב  ונרזחו  היינש  םעפ  הז ב  הנד  רבכ  םיפסכה  תדעו

 12  ם ג  ,דחא  הז  המינפ  םינו תנה   תאבהב  םג  .םש  היעב  איה ש  הזיא  ונל  שי  .רשויב

 13  ו נ חנא  .הרבעש  הנשב  ה רקש  ה מ  המוד  הנש  ינפב   םילולע  ונחנאש  ששחמ

 14 ת וימיטפוא דואמ תוחנה תחקל דיגהל ידכ םיימיטפוא דואמ תויהל םיכירצ

 15  . ת נזואמ היהת תאז הנש הש םירמוג ונחנאש דיגהל  וילע ונלכתסהש המ לכב

 16  ת ו שעל  יבא  ותוא  חלש  ידיג  ונחנא  וישכע  .ונינפל  רגתאמ  .ינש  ןויצח  ונל  שי

 17  דיגהל  ךירצ  ונחנא  יכ  םי נותנה  תא  קודבל  ידכ  םירב דהמ  המכ  לע  תיב  ירועיש

 18  ה נומש  סונימ  םע  םידמו ע  ונחנאש  הנורחאה  הבישי המ  םיצווכמ  ונאצי  הז  תא

 19  . תורקל לולע הזש ה ער אל תוריבס שי .ח"שמ

 20  .תוסנכהה יפ צב הזש ריבסת .הנומש סו נימ אל גידי טביב: ח"ור

ר בלקין:מר   21 ףרגו  דחא  דצ מ  תוסנכהה  לש  ףרגה  ונחנאש  היעב  ונל  שי  .הככ  דיגנ  אוב  וני 

 22  א ל  םה  ,דבוע  הזה  קסעהש  בצקמב  תוחפל  עגרכ  .םיסנכתמ  אל  תואצוהה

 23 ד יגהל  ךירצ  .רבד  לש  ופוסב  רעפב  היהנ  זא  רעפב  ראשיי  הז  םאו  םיסנכתמ

 24  ת ו רישב  עוגפל  בהוא  אל  דחא  ף א  .קזח  ךושמנ  אל  ונחנא  ם א  וישכעו  הז  תא

 25 ו נחנא  םא  לבא  .םיערה  ונחנא  .רדסב  אל  ונחנא  וליאכ  הארי  הז  יכ  .חרזאל

 26  היה  אוהש  ותוא  ונינבש  ביצקתה  יפ  לע  תואצוה  לש  בצקמ  ותואב  ךישמנ

 27 ר חואמ  סוסל  םיכשומ  סקרבה  תא  םישוע  ונחנאש  טילחנו  ידימ  ימיטפוא

 28  ם א   וליפא  ןקתל  ןמז  ולי פא  ונל  היהי  אל  .הוורואב  ו יהי  אל  רבכ  םיסוסה  ידימ
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 1 לכ  דוע  הפ  שי  .רזוח  אל  טושפ  .רזוח  אל  ףטושב  אציש  ףסכה  יכ  .םיצור  ונחנא

 2  ת דעוו  ליחתהל  הפ  הצו ר  אל  ינא  .קרפה  לע  םיינ תפ אש  דואמ  םירבד  ינימ

 3  םיטק יורפ  ונל  שי  לבא  . תא זה  הבישיה  תא  דימשהל   ו ישכע  הפ  תושעלו  םיפסכ

 4  ך ירצ  ,הנשמ  אל  הז  אל  ןכ  האילמה  ידי  לע  ורשואש  קרפה  לע  םידמועש  םידבכ

 5 .אוהש  הפיאמ  ףסכה  תא   איבהל  ךירצ  .עיגמ  ףסכה   הפיאמ  הז  ירחא  תוארל

 6  םיכלו ה  ונחנאש  םיאור  ו נחנאו  ל יגרכ  לכה  וליאכש  ך ישמהל  ם ילוכי  אלו  נחנא

 7 תא רוצעיש עוריא הזיא  תמאב שי הפש תויהל לוכ י .לפמ אוהש הזיא ןוויכל

 8  י רחא  ה ככ  רקובב  םויה יתבתכ  ם תס  אל  .ךישמהל ם יולכי  אל  ו נחנא  לבא  הז

 9  לוכי  .ונבה  אל  .הללאי  ר מא  יבא  .הפמ  ונאצי  יכ  הז   לע  יתבשח  הככ  םואתפש

 10 ידימ  רחואמ  היהי  רבכ  הז  ןיבנ  ונחנאש  דע  טבלתנו  קבחתנש  בורמש  תויהל

 11  ו נ חנא  .היציזופוא  ינא  תמ אב  וישכע  .רבשמל  םיכלו ה  ונחנאש  םיניבמ  ונחנאש

 12  ו נחנא  ס פוא  היינש  הנש   ם עפ  דוע  ו ל  דיגהל  רוביצ ה  לומ  ד ומעל  םילוכי  אל

 13  ה מו   .דבוע  א ל  הז  םג  .ה נומש  סונימ  אלא  הרשע  ש ולש  ס ונימב  אל  םיאצמנ

 14  ל ע   לכה  זא  .תוולל  ונל  רו סאש  הפיאמ  םיוולמו  נחנ א  םעפ  דוע  .ונמצעל  דיגנ

 15  א ו הש  יתמ  ףוסב  דנואביר ה  ונילא  רזוח  לכה  הז  .רבד   לש  ופוסב  דיתעה  ןובשח

 16 ה מכ  ונל  םלקד  הפ  ידיגש  מדחנ  ארונ  הזה  ןוידה  ה'רבח  רמוא  ינא  ןכל  .עיגמ

 17  ל ע  לכתסהל  ךירצ  .הזמ   ק ומע  רתוי  הברה  הז  ,ה זה  קסעה  לע  .םימולקד

 18 אוב  םיכירצ  ונחנא  לבא   עהר  שיאה  תויהל  הצור  א ל  ינא  תמאב  ינא  .ביצקת

 19 ו נאפקה  .ריוואב  םתוא  ונראשהש  םירבד  ינימ  לכ  ונל  שי  ,וישכע  .רהזיהל  דיגנ

 20  המ  לבא  .הלאה  םירבד ה  תבוטל  ח"שמ  םייתשו   םיעבש  הדוקנ  השולש

 21 ז א .ילאיצנרפדי היהי ,יבחוריהיה  אל ץוציקה ונרמא .חותפ הז תא ונראשה

 22  א יה  י כ  .םידומילה  תנש  ח תפיתשכר  במטפסב  .תר בוד  םע  ב ירל  ליחתנ  יתמ

 23  י לאיצנרפיד  תוארל  ךי רצ  דובכה  לכ  םע  .ץוציק  היהי  אל  הנממש  תבשוח

 24  םירבדהש  בצמ  תויהל  לוכי  לא  .עדנש  וישכע  רבכ   טילחנ  אוב  לבא  .רדסב

 25  הז  לכו  הדובע  השוע  ל כמנה  תמאב  וישכע  זא  .ליגרכ  להנתהל  םיכישממ

 26  הרזח  ריזחהל  םג  .םירבח   .רתוי  דוע  םיקדובו  ץווכמ   דואמ  ביצקתהו  אפקומ

 27  א ל  המ  תוארל  שרודש  ר בד  הז  ף.סכ  טעמ  אל  הז   ןוכיסבש  ח"שמ  הנומש

 28  תומוקמב  ונייה  ונלוכם.  ירגובמ  םישנא  ונלוכ  ,וני יה  .השק  ארונ  הז  .םישוע
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 1 ד יגהל  דמחנ  יכה  ירה  .מה לא  טילחהל  השק  ארונ  .אוהש  יתמ  םייחב  הלאכ

 2  ת בש ל  םיבייח  ונחנא  .ןכ מה    דיגהל   זאו  אל  המ  די גהל  אי ה  המכוחה  .ןכ  המ

ב יתדונתה  תא  םיריכמ   ונחנא  יכ  .רהמו  הז  לע  3  ונל  שי  .ונלש  םיביצקתות 

 4  ט ר ופסה  תדוגאו  םינווג מש  ונלוכ  םילבקמ  ונחנא  .ץ יקה  ביבס  תודכב  תואצוה

 5  ן יטקיו וזה  גיצה  םהש  פחות מה ל  ימיטפוא  הארנ  ה יה  .בוט  ץ יקה  תא  ורמגי

 6 ם ג  הזל  שי  לבא  .רדסב  היהי  הזו  יאוולה  .םהב  ךומתל  ךרטצנש  המ  תא  ונל

 7נו  ח נא .רדסב ל כה הזו ם ילביטספ . המצע לע החקל  הייריעה ש תוולנ תואצוה

 8  ף סכ  היהי   ףוסבש  תוארל   ם יכירצ  . רמוג  רדסב  הזו   ה זה  רבדה ים את  איצמו

 9  ן כל  ו תוא  איבמ  רוביצה   . תיבהמ  הזה  ףסכה  תא  א יבמ  אל  ו נתיאמ  דחא  ףא

 10  נו חנא  ו לכתסת  הזה  רב דה  ל ש  ינשה  ד צה  .הז  לע   לכתס הלם  יכירצו  נחנא

 11  ל ו מ  תואצוהה  ףרג  לע  ו ישכע  םילכתסמ  ונחנא  םא   .םיגחה  ישדוחל  םיכלוה

 12  ם ה   לש  בצמב  אצמינ  םע פד  וע  נוחנא  .םש  דרוי  תוס נכהה  ףרג  ,תוסנכהה  ףרג

 13  ו נ עתפוה  דיגננו ומצע  לע  לכתסנ  המ  זאו  הלאהם  י ם הקוועפ  ףא  ושגפי  אל

 14ם ירשע  םייפבאל  םימגל  ונחנוא  אותנו  ףיקתה  הזה  יעיברה  ןועברהש  הזמ

 15  ר יעהל  ש  ןוירוטקרידה  .םש  תיולה  םילוכי  לאנו  חנ א  .היעבב  נוחנאש  םייתשו

 16   .םיבייח ונחנא. תאזה

 17  ף גאב  ונלצא  תע כ  רבו עש  המב  ךתוא  ףת של  הלוכ י  ינא  ינש  דצמ : וביגב' בת שבע אלק

 18  ו נל  ןיא  הרומח  דואמ  ה יעבב  םיבשוי  שממ  ונחנ או  ץצקל  השקב  ונלביק

 19 תפצקה  לע  ,םינבדבודה   לע  רבודמ  אל  ונלצא  .הפ   תרבדמ  אל  ינא  .הפיאמ

 20  ת וחפ שממ  .ץצקל  יממ  ב צמל  םיעיגמ  ונחנא  .ןיטול חל  סיסבב  ו נחנא  .ביבסמ

 21  ןגראל  םיצור  ונחנא  וישכ עש  .םורטקפסה  לע  םידלי מ  ילוא  וא  תלוכי  תוטועמ

 22  דואמ  תומליד  ,םירבד  הז   .ץיקה  תנטייק  תא  לטבל  ךרטצנ  ילואו  הנטייק  םהל

 23 םיבשוי  .דרשמב  איה  ו ישכע  דע  הרואיל  םע  תבתכתמ  ינא  וליפא  תושק

 24 י נא  היעבב  שממ  ונחנא  הז  לע  עדוי  ןרעו  החוורב  ונחנא  ץצקל  הפיא  םישפחמו
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 1   .תעדוי אל ינא .ונ תיאמ ושרד םא תעדוי אל

 2  .הנורוקה ללג ב רצונ הז לכ לוכיבכ דרוס בא הז צקי:קב קורמר יע

 3  .ןוכנ : גב' בת שבע אלקובי

 4   .הנורוק לש הרקמב ה חוורל תכלל םיכירצ םיבא שמה קי:מר יעקב קורצ

 5  תוחפשמהמ  .םי דליהמ   .ץצקנ  ונחנא  יממ  ו נחנא  . הפיאמ  ונל  ןיא  .ןוכנ : ע אלקובי' בת שבגב

 6  .םישישקהמ

 7  .וישכע אל  הז .אל הז לבא .םוקמה  אל הז :מר יעקב קורצקי

 8  .תבשל  ךירצ הז ללגבו ירמגל ןוכנ  הז .ירמגל ןוכנ הז תרמוא  תאש המ מר רוני בלקין:

 9  .םייקש ל וכסתב ותוא תפתשמ ינא : ביגב' בת שבע אלקו

 10  .תבשל ךירצ  הז ללגב :מר רוני בלקין

 11   .קר לוכי ינא  :רץמר ערן שו

 12  .גואד ל ךירצ םהלש תושלח תויס ולכוא מר יעקב קורצקי:

 13  .ןוכנ : גב' בת שבע אלקובי

 14 ם עפ  .תבשל  ךירצ  הז  ללגב  לכה  לבקמ  ינא  .רופיס  הז  לע  ךל  רפסא  ינא  יאוב  מר רוני בלקין:

 15  עבש  ראבמ  האיציב  הנט נומ  הדילג  הפ  היה  ,םורדב   םיליגרת  םישוע  ונייהשכ

 16  היה ו  למנב  היה  .ןטק  ,י נוניב  .לודג  היה  .תאזכ  תיא ק ירמא  הדילג  הנוק  תייה

 17  ם ש  םירצוע  םורדל  םיד רוי  ונייה  .תימורד  האיציב   .עבש  ראבמ  האיציב  םג

 18  ת א  ונינק  ב לש  הזיאב  ונ חנא  .ךל  רוזעי   הז  ריעה  שא ר  ב ישקתש  יאדכ  .דימת

 19 לש  סוכהש  וניליגו  וכותב  םימ  ונאלימו  םימה  לש  זרבל  ונכלהו  .הדילגה

 20  ל ע  םיחקולש ק ר .לדוג ות ואב קוידב  איה תינוניבה  הדילגהו  הלודגה הדילגה

 21  ס ו כה  ת ושעל  המ  ןיא  ףו סב  רמוא  י נא  ןכל  .לדוג  ות וא  לוב  םה   .ףסכ  רתוי  הז

 22 ה ז  םע  ןכלו  .םולכ  רוזעי  אל  רתוי  אל  תמיוסמ  המרל  אלמתהל  תעדוי  ונלש

 23  ו נחנא  ךי א  תוארל  ךירצ   . רתוי  ם ש  סינכהל  לכו נ  א ל  ונחנ א  ,באוכ  הזש

 24    .ןיאש המ תא  אלו שיש המ תא םיקלחמ

 25 ה ז  .הדילג  םילכוא  אלו  םירחא  םירבד  םישוע  הנטנומ  הדילגבש  יתבשח  ינא  :עו"ד אבי גרובר
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 1  .הא ור ינא הארנכש םיטרסה

 2   .ןומיל ומיקסא : שבע אלקוביגב' בת 

 3  .הלופעב ינלוג  לפאלפ לע רפסא ינא האבה  הבישיב ין:מר רוני בלק

 4  ם יסחייתמ  ונחנאו  תיני צר  דואמ  יאדווב  הייגוס  אי ה  הייגוסהש  ןכדעי  קר  ינא  :רץמר ערן שו

 5  ת ד עו  תבי שיל  וניכיח  א ל  .םינורחא ה  תועובשב  ר בכ  הזה  אשונב  םילפטמ

 6  ת ושע ל  ךרטצנש  קפס  ן יא  תאזה  ה ייגוסבו  .הזה   ןיינעה  ך רוצל  םיפסכה

 7  . ה מידק  תיזחת  ןבומכ  או הש  יתנש  ביצקת  םע  ךרדל   ונאצי  ונחנא  .א  .המאתה

 8 םהב  םירפסמה  המ  םיעדוי  ונחנאש  לאוצקא  םהש  םישדוח  השיש  רבכ  ונל  שי

 9  ה נ של  רמגה  תיזחת  תא   הבוט  רתוי  הרוצב  דומא ל  םג  םילוכי  ונחנא  ןכלו

 10 י פצ  םהבש  םירעפ  םהבש  שיש  תומוקמ  שיו  םירעפ  שיש  תומוקמב  .תאזה

 11  ם יפיעסב  בוצקתש  וא  ה זה  גוסהמ   םירבד  וא  ך ומנ  ר תוי  אוה  תוסנכה

 12  ו נל  ם יביצמו  ה ז  תא  םינ כדעמ  ונחנא   .רסח  בוצקת  ל ש  גוסכ  ה ארנ  םימיוסמ

 13  תעדל  ךירצ  ,ינור  םג  רמא ש  ומכ  ,ליבקמבו  םייניעה  לומ  ןכדועמה  ןדמואה  תא

 14  תא  ם ייסל  רותחל  ידכ  ת ו סנכהה  ףסל  ,ונלש  תואצו הה  ה נבמ  םג  תא  םיאתהל

 15 רבד  םויה  ףוסב  ןוכנ  הז  םישוע  ונחנאש  םירבדה  הלאו  .תנזואמ  הרוצב  הנשה

 16  ה שימחב  לפטל  תלוכיה  תא  דוע  םויה  ונל  שי  .ונירוח אמ  םישדוח  העבש  ןושאר

 17  ך ס  ךותמ  לבגומ  זוחא  קר   ןה  תוטלשנה  תואצוהה  םש  םגו  המידק  םישדוח

 18  ו נחנא  . הלאה  םירבדה  ל ע  םידבוע   וחננא  .ביצקת המ  קלח  ן הש  תואצוהה

 19 רתוי  רחואמ  םימי  המכ  וא  ההז  שדוחה  ףוסב  םיפסכה  תדעוול  אובל  הצרנ

 20 ת ניחבמ  םג  ,םירבדה  תא  גיצהל  ידכ  תאזה  הבישיה  תא  ומאתת  יתמ  יולת

 21  י בגל  תו חפל  ונלש  תוצל מה  ם גו  רמ גה  תיזחתל  םי קיודמה  , ונלש  םינדמואה

 22  ה ש ולש  את  שי  .םיביכר  ינימ  לכ  םש  שיו  תואצוהה   הנבמ  םוצמצל  םיכלהמ

 23  ר בעמ  ת כלל  םיצור  ונחנ א  .רו צנ  ביצקתכ  ונרדגהש  םירשע  ת ואמ  עבש  ןוילימ

 24  ה מכ  ד ע  םימלוב  ונחנא  ,םיטלשנ  ם הש  םירחא  םי ביכרל  ם ג  הלאה  םיביכרל

 25  ם ידעצ  לש  לולכמ  דוע  ש יו  םיפסונ  םדא  חוכ  ינק ת  לש  םיסויג  םג  ןתינש
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 1   .המאתהב תו טלחה לבקל ולכותו םכל ג יצלהו אובל הצרנ ונחנאש

 2 

 3   ןורשה תמר ר יעה תריקי / ריקי תוא תק נעה ןכדועמ להונ רושיא .8

גרוברא  רמ יוא  תק נעה  ןכדועמ  להונ  רושיא  . ןכומ  אל  דוע  ןומימ  םכס ה  .דהות  :בי   4  ר יקת 

 5    ל.נבע .ריעה

 6  ע טנ  רקיעבם  ירקיה  הד עווה  יברח  תרזע ב  .וילע  ו רבע  צתק  םלוכש  ה ווקמ  ינא  : גב' ענבל דדון

 7 ו נחסנ  זא  תוריינה  תא  הנתנו  חוסינב  הרזעש  ןיקספ  הלוש  םגו  תובר  יל  הרזע

 8 ם ינוירטירקה  תא  םג  דדחמ  הזה  להונהש  תבשוח  ינא  .שדחה  להונה  תא  םצעב

 9  ם ג   הזו  .רחביהל  ולכוי  אל ש  הלאו  רוחבלש  םילוקיש ה  םגו  ףסב  דמועש  ימ  לש

 10  ת א ו  דמעומה  תא  שיגהל   לוכי  י מ  תעדל  ,ןדמוא  או הש  הזיא  םיבשותל  ןתונ

 11  ע   . תורעה  םכ ל  שי  םא  חמ שא  ינא  . לודגב  הז  .שיגהל   רשפ אש  ףסה  ינוירטירק

 12  .א

 13    .הל אש שי יל בלקין: רוני מר

 14  .ןכ  : גב' ענבל דדון

 15 ם ישנא  הארנ כ  העינמ  היהת  םאה  2021  -ב  הדעוול  ולע  ,ודמעוה  דיג נש  םישנא  מר רוני בלקין:

 16  ש י  םאה  . רמגל  ועיגה  אל   , ורחבנ  אל   םהו  םלזמ  ער תיאו  , ועיגה  םה  םייואר

 17  ? תפסונ םעפ ולעוי םה ש תבקועה הנשב העינמ

 18  .העינמ םו ש .שיגהל רשפא .העינמ םוש ןיא .אל  : גב' ענבל דדון

 19   ?לכ  לש תשדוחמ .תפסונ השגה  שרוד הז מר רוני בלקין:

 20     .ןכ .יאדווב תשדוחמ  השגה .ןכ : ב' ענבל דדוןג

 21  ב וביסה  תא  ונישע  הנשמ  תדעו  ונמקה  ,ךילהה  תניחבמש  ףיסוהל  ה לוכי  ינא  פרופ' נטע זיו:

 22  ו י הו  הנד  םג  הדעווה  תאי למ  .הדעווה  תאילמל  הז  תא   ונלעה  הז  ירחא  ןושארה

 23  ת אילמש  חסונ  םצעב  הז   םכינפב  םיאור  םתאש  המ ו  תובוט  דואמ  תורעה  הל

 24  ה תייהש   הלקת  תא  ןקת ל  ן ויסינה  שיגדהל  הצור  קר  י נאש  הרשיא  הדעווה

 25  ע גונב  ת ויוריהב  יא  ינימ   לכ  ונל  היה  .העבצהה  ךי להב  ה זו  םדוקה  בוביסב

 26 איה  ,אל  איה  העבצההש   הזה  ןבומב  .וישכע  הז  תא  ונרדיס  .העבצהה  ךילהל

 27  ד ח א  ל כב  םינד  תרמוא   תאז  . קולב  ןא  תישענ   איה  ל בא  תיאשח  אל

 28 תשמח  תא  רחוב  דחא  לכ  זאו  םילוקיש  ,תוקזוח  ,תונורתי  וא  םידמעומהמ
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 1 ת א  העידומ  איהו  הדעווה  תריכזמל  רבעומ  הזו  תודמעומה  וא  םידמעומה

 2    .תונשל  וא טרחתהל רשפא יא .וה זו העבצהה לש תואצותה

 3     .בבסב .ףוסב בוש עיבצהל וא  : ןל דדוענב ב'ג

 4  ם צ עב  הז  .תרז וח  העבצהל   םירזוח  וקיתב   םיאצמנ ש  הלא  י נש  זא  וקי ת  שי  םאו  פרופ' נטע זיו: 

 5   .רורב רתוי הי הי הזש הככ הז תא ונרדיס  םג הזמ ץוחו ןוקיתה בל

 6 תשגהל  ןורחא ה  דעומ  המו  העצהה  טמר ופ  יבגל  רוביצה  תא  םיעד יימ  ךיא  מר רוני בלקין:

 7   ?תועצהה

 8   .תוברתה לש רתאב  אצמנ לכה : בל דדוןענגב' 

 9    .רדהנ הז רת אהמ ץוח מר רוני בלקין:

 10  .תוצוח םוסרפ םגו  : דדון גב' ענבל

רונ  11  ט ושפ  .ןטק  ג ולונכט  הארנכ  ינא  יתחלצ ה  הנשה  הרבעש  הנש  יתמ שרנ  ינא  ן:י בלקימר 

 12  הרגסנש  ירחא  עובשו  ה לאשה  תא  לואשל  יתחל צה  .תעדל  אל  יתחלצה

 13 דיפקמ  אלש  ינומכ  גולונ כט  אל  םדא  ךיא  זא  .הכראוה  איהש  ירחא  המשרהה

 14 י פיצפסו  ירטוזיא  דואמ  אשונב  ןיינעתהלו  םעפ  לכ  הייריעה  רתאל  סנכיהל

 15  ם י גאודש  ן ח  יעדוי  ןיב  ק ר  השעי  א ל  הזשו  הזכ  רבד   שי  םא  ע דוי  ריעה  ריקיל

 16    .םמולש ישנאל

 17  .לכב ם וסרפו .תוצוח םוסרפ ,ןכ  השוע אוה תוברתה ףגא ןורקיעב .אל  : גב' ענבל דדון

 18 ינא  םהבש  תוצוח  יטלש  שיו  הייריעה  רתאו  קובסייפו  פאסטוו  הזש  תורבודה :ןורהא ןר רמ

 19  .יתאצוה  לבא .ונשמתשה אל הדומ

 20  א שונב  םיניי נעתמו  יתטיש  ןפואב  םיסנכ נש  הלא  אל...רוביצה  ,םכל   רמוא  ינא  מר רוני בלקין:

 21     .עדי אל יפיצפס הזכ

 22   .םיעדוי תובדנתהה יפוג  : ןדדו גב' ענבל

רוני בלק  23  ם ג  עדומו  ןו רשה  תמרב  הנש  םישיש  ה פ  יח  .הליהקב  ברועמ  יד  םדא  ינא  ין:מר 

 24  י נ א  המשרה  לש  הזה  ןיי נעה  תא  ספספל  יתחלצה  י נא  .ריעה  ריקי  לש  אשונל

 25   .הלעמו םישימח ליגמ  .ןורשה תמרב עצוממה חר זאה תוחפל ינאש ךירעמ

 26  ו נחנא ףוסב .הנעט םע חכוו תהל לוכי אל םעפ ףא ינא :ןורהא ןר רמ

 27 ש י  הייריעה  רתאב  שיש  םינתונ  םתאש   הבושתה  .טושפ  רבד  ךל  דיגא  ינא  :מר רוני בלקין
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 1  .ףקת  אל הז םימיוסמ םירבד

 2  .דיג נ םרוג אוה הייריעה רתא :ןורהא ןר רמ

 3 ןג  הפב..  םע  דליה  תא  םסרפמ  התאש  ומ כ  ,ךל  רמוא  ינא  תירבעב  ,ן ר  רוציקב  מר רוני בלקין:

 4   .החלצהב .ריעה ריקי תא  םסרפל םג ועדת םידלי

 5  חולשל רשפא הנ ונראב םגש תויהל לוכי : עידן למדן עו"ד 

 6  .וילא סינכהל  רשפא יא .דחא דומע הנונ ראב אצוי םיישדוחב םעפ :ןורהא ןר רמ

 7   .הרוחא .אל : עידן למדן עו"ד 

 8   .ונל שיש המ הז  לבא .םוסרפה תא ריבגנ ו נחנא .םתיצר רבעש עובש :ןורהא ןר רמ

 9 ת א  םיאתת  זא  .הרטמל  שומיח  ןיב  םא ת  הזל  םיארוק  אבצב  הזל   םיארוק  ני בלקין:מר רו

 10   .ליעי היהי או הש ידכ הרטמל שומיחה

 11  .תויהל ךופהת  ריעה ריקי תשגה הנשה :ןורהא ןר רמ

 12  לש גוס הז יא .ינור ץילממ התא המ מר דני לביא:

 13  .תומש  תואמ שמח םכל היהי : עידן למדן עו"ד 

 14   .הז םיאור ש םישנא ין:קי בלרונ מר

 15    .יזיפ היהיש  והשמ .ריינ מר דני לביא:

 16   .הרעהה ואוב ה' רבח .בוט :אבי גרובר רמ

 17    . םוזיל ךירצ אל התא .םיאו רש והשמ מר רוני בלקין:

 18    .יזיפ  ןומוקמ ןיא .םימוד םירבד ןיא לבא  : ב' ענבל דדוןג

 19   . םישנא  שי...ם יעדוי  א ל  םג  ם הו  הפ  הלשמ מה  ש אר  י מ  םיעדוי  אלש  םישנא  ש י  : אבי גרובר  רמ

 20  .רכוז ךכ לכ  אל ינא ילש לייח היה אוה ש תורמל מר רוני בלקין:

 21  ם גו  ןורשה  תמר  ריעה  ר יק י  תוא  תקנעה  להונ  תא  ןכ  ית ייה  ינא  ,דחא  .בוט  : עידן למדן עו"ד 

 22  י תייה  , ןורשה  תמר  ריעה   ר יקי  תוא  ת א  הנשל  תחא  קינעת  ן ורשה  תמר  תייריע

 23  ר י קי  םישל  תרמוא  תא ז  תריקי/ריקי  ,ארקנש  ה מל  הנשמ  דימתלו  תחא

 24  יתייה  הזה  רבדה  תא  ןק תל  זא  להונה  ללוכ  .תואה  םש  היהי  הז  תריקי  הדוקנ

 25  ו א  ומצע  ל הונה  ךותב  י נש  ר בד  .ןושאר   רבד  הז  .ןא כ  יי תורבחו  ירבחל  עיצמ

 26  י תייה  ןבו מכ  זא  רכז  ןוש לב  קלחו  ה בקנ  ןושלב  םי ס חייתמ  םירבדהמ  קלח
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 1    רומא ש הלחתהב וא ףוסב קר  הרעה איהש הזיא ףיסומ

 2  .ןה ,םה לוכי  התא .רשפא זא .עבוק אל  רדגמה םויהש עדוי התא  ןדיע לבא : גב' ענבל דדון

 3  תיאשרה  שארה  תבשו יל  םג  םיסחייתמ  ונחנא  י כ  תיאשר  שאר  תבשוי  : דן עידן למעו"ד 

 4  ר כז  ןוש לב  רומאה  הרו ש  ף יסוהל  ר מוא  ינא  רדסב   ל כה  .רדסב   הז  תיחכונה

 5 ה לאה  תורעהה  יתש  רבד  הזש  בשוח  ינא  .םינימה  ינשל  ןווכמ  הבקנ  וא/ו

 6 תואל  ריעה  ריקי  תוא  תא  דימתלו  תחא  תונשל  טושפ  שדחה  להונל

 7  ל ק  דואמ  הז  .ריעה  תריק י  ,ריקי  תויהל  ךירצ  .םוסר פב  םג  .ריעה  תריקי/ריקי

 8  א י הש  תפסונ  הרעה  יל  שי   .לעיי  הז  .הז  םע  היעב  םו ש  ונל  ןיא  הז  תא  תושעל

 9  ך רבמ  ינא  .להונה  תא  ם תישעש  דואמ  בוטו  הדעו וה  לש  להונל  תעגונ  תוחפ

 10 ע יצמ  יתייה  ןכ  ינא  .תויוריהב  יא  וא  םירבד  דואמ  הברה  רידסמ  אוהש  וילע

 11  א ו הש  ן וויכמ  הדעווה  ל ש  תועצהב  ן וידה  .ריעה  תצ עומכ  ונל  ע יצמ  יתייה  הזו

 12 .ןיינמה  ןמ  אלש  הבישיב  היהי  ןוידהש  עיצמ  יתייה  ,הצעומה  רושיאל  ףופכ

 13    .הרוגס

 14  ה דעווה  .לביק  אלש  ימ  לעו  םישנאה  לש  תומש  לע  ןודל  רשפא  יא  .ידוס  הז  : דדון' ענבל  גב

 15     .תיאשח הדעו איה תאזה

 16  .רבדמ אוה  הז לע אל פרופ' נטע זיו:

 17     .רורב הז הדעווה .ה דעווה לע רבדמ אל ינא : עידן למדן עו"ד 

 18 .ןדיע  הצוחה  םירבד  ואיצויש  הצעומ  ירבח  שי  הצעומ  ירבח  לש  הפ  ןוידב  םג  : גב' ענבל דדון

 19   טושפ היה הזו הצוח ה םירבד ואצי ונלש הדעוו ה ינוידמש .הרק ,היה םגו

 20  י נוידב הז תא םתשגדה ,דחא .עיצמ ינאש המ תא עיצמ ינא הז ללגב ,לבנע : עידן למדן עו"ד 

 21  ר י עה  תצעומ  הצור  חיננ   יכ  .בלש  דוע  שי  לבא  .בו שח  הזו  ןוכנ  הז  .הדעווה

 22  ה ד עווה  לש  אוה  םא  ןיב   תרחא  וא  הז  תדמעומ  וא   דמעומל  דגנתהל  ,וישכע

 23  א ל   הז  תא  יתרמא  זא  , ןכ  עיצמ  ינא  ונחנא  זא  הייר יעה  שאר  לש  אוה  םא  ןיב

 24 , יאשח  היהי  הזה  ןוידה  םגש  ריעה  תצעומכ  ונינפב  תויהל  ךירצ  רתוי  הז  להונל

 25 י כ  ,ןיינמה  ןמ  הבישיב  ןיבו  ןיינמה  ןמ  אלש  הבישיב  םא  ןיב  ,רוביצל  רוגס

 26  א ל   וצרי  וא  לספית  ותו דמעומ  יהשימ  וא  והשימ  ןכש  החנהב  םיוסמ  בלשב

 27 הלולע  הזיא  תרצונ  הזל םיעדומ  ונחנא  העיגפ  עונמל   תנמ  לעו  הפ  ותוא  רשאל
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 1     .בושח הז בשוח  ינא ןכלו ,העיגפ רצוויהל

דדון ענבל   2 הייריע  ידבוע  םג  שיש  יתיא  םיכסמ  הת א  םורווקה  לכ  לש  הבישיב  לבא  : גב' 

 3   .תאצל םילוכיש םירבד  הז .הז םיריכמש םישנאו

 4   .הרוגס ןכ םג הפ  היהת תאזכ הבישיש יבא  ףואשל הפ ךרטצנ ונחנא : עידן למדן עו"ד 

 5   .בלש דועו בלש דוע המ ולי אכ הז .הדעווה תא יתעדל רתיימ הז  : גב' ענבל דדון

 6 ת צעומ  םאו  רושיאל  ריעה  תצעומל  עיגמ  אליממ  .הדעוול  עיגמ  אלימב  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 7  ה רקמ  ו נל  היהו  .השיש  ם תוא  תא  . תומשה  לכ  תא   האיבמ  ת א  וישכע  ריעה

 8 רוביצל  הרוגס  היוסח  הבישיב  םיבשוי  ונחנא  םאו  הנשה  םיענ  אל  וישכע

 9  ט י לחהלו  אובל  הפ  םיל וכי  ונחנ א  זא  הזה  ןוידה  ת א  םייקל  םילוכי  ונחנאש

 10  ו א  סקיא  הביסמ  לספנ  אוהש  םדא  ותואב  תירוביצ ה  העיגפה  רצוויתש  ילבמ

 Y.  11 הביס

 12  . םידמעומה  לל ש  ךותמ  ת לבקמ  איהש  הש ימח  התואב   קר  ןודל  הלו כי  ה דעווה  : בל דדוןענב'  ג

 13  .קוחה הז .ו זה הדעווה לש הקזחה הז

 14    .התניחבלו ריעה  תצעומ .רושיאל ףופכ אל  הז םא זא .אלש יתרמא: ן עידן למדעו"ד 

 15    הז טנמטייטסרדנאב ןווכת מ התאש םירבדה .לבא ןכ המישרה  : גב' ענבל דדון

 16   ?ריעה ריקיב  ריעה שאר לש ותריחבל ןו וכתמ התא לביא:י דנ מר

 17  ם א  .הצעומ  רושיא  םי יקתמ  המ  ליבשב  .הדעוו ל  ם ג  ןווכתמ  ינא  .אל  : עידן למדן עו"ד 

 18 והשמ  עדויש  והשימו  .י ס  םוש  הל  ןיא  יכ  .הדעוול  ימוג  תמתוח  איה  הצעומה

 19 ם יעדומ  ונייה  אל  ילוא  .ול  םיעדומ  ונייה  אל  ילואו  רחבנש  והשיממ  דחא  לע

 20  .הצור  אל  ינא  .סקיא  תל יספ  לע  ,ןויד  םייקלו  אובל  ךירצ  וישכע  התאו  .הדעווב

   21 

 22 ת מישר  תא  רשאת  ריעה  תצעומ  יללכב  דחא  ףיעסבש  הז  עיצמ  התאש  המ  זיו:  פרופ' נטע

 23  .תורוגס םי יתלדב ךרעתש ןיינמה ןמ  אלש הבישיב םיצלמומה

 24     .ןכ .תורוגס םייתלדב : עידן למדן עו"ד 

 25     הז תא סינכהל םיכי רצ ונחנאו זיו:נטע ' פרופ

 26   .ןיבמ התא יו סח תויהל ךירצ הלש לוקוטורפה םג  : גב' ענבל דדון

 27  ב צמ  ר צוויהל  לוכיו  .תו רקל  ל וכיש  ןויד   ותוא  תא  ת מאב  רשפאי  ה ז  .יאדווב  : עידן למדן עו"ד 

 28 תצעומ םא .ןיינעה ךרוצל  ריעה תצעומ רושיא תא  ךירצ אל ללכב תרחא םא
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 1    .ימוג תמתוח  איהש הזיא וישכע ריעה

 2 ?הז ף יעס הזיא :אבי גרובר רמ

 3 תקנעה  להונ  .ריעה  תצעומ  ידי  לע  רשואמ  להונב  .יללכב  .ןורחאה  טפ שמה  דחא  פרופ' נטע זיו:

 4    ?האור הת א .יללכ דחא ריעה ריקי

 5    .םיצלמומה  תמישר תא רשאת ריעה תצ עומ .הא :אבי גרובר רמ

 6   .ןו יד ונישע ונחנא ירה יכ .םצ עב הדעווה תוכמס לכ תא חקול הז  : גב' ענבל דדון

 7  . ןיינמה  ןמ  אל ש  ה בישי  ה יהת  .ריעה  תצע ומ  ל ש  הבי שי  התוא  רמוא  אוה  . המל  : אבי גרובר  רמ

   8 

 9  .הז לע  : בל דדוןגב' ענ

 10   .הפ םג רמוש  הז .הדעווה תדובע תא קז חמ הז .ךתוא קזחמ הז : דן למדן עיעו"ד 

 11  תאש ומכ .ה איבמ תא :אבי גרובר רמ

 12     .יאשח תישע תאש ומכ : למדן עידן ו"ד ע

 13 ?  6 ףיעס ךותב ?עגרכ עיפו מ הז ךיא :אבי גרובר רמ

 14     רושיאה לש תומש השימח שי .ןוכנ  : גב' ענבל דדון

 15 ונחנאו  .המל צמה  תא  םירגוס  וליאכ  ונ חנא  הרוקש  המ  זאו  הדעוו ה  תטלחה  :ובראבי גר  רמ

 16  שי  הזה  רבדה  ךרוצל  רמ וא  אוה  זא  .ךכ  רחא  התוא   םיחתופו  םירזוח  זאו  הז

 17  . ה ליגר  ת חאו  ןיינמה  ןמ   אל  ת חא  .תובישי  יתש  וליאכ  ע בוק  ינא  הבישי

 18  ז או  הזה  אשונה  תא  םי רמוג  .ןיינמה  ןמ  אל  תא  םישוע  .תלדה  תא  םירגוס

 19    .עיצה אוהש המ לכ  הז .המצע הבישיל םירבוע

 20 טושפ  המצע  הבישיב  זאו  םהל  עידוהל  השימח  לע  עיבצהל  רבכ  ר שפא  זאו  : גב' ענבל דדון

 21    .הז תא רשבל

 22 ריעה  שאר  לש  הדעווה  לש  םיצלמומה  תמישר  תא  רשאת  ריעה  תצעומ  זא  :אבי גרובר  רמ

 23    .ןיינמה  ןמ אלש היוסח הבישיב

 24  .הצעומ יר בח הפ ןיא .תוטלחה לבקל  ןמזה הז נטע זיו:פרופ' 

 25 ה ליג  וא  עדוי  והשימ  םואתפ  .ךל  רשפאמ  םג  הז  .ןוכנ  הזש  בשוח  ינא  .אל  : עידן למדן עו"ד 

 26  ם דא  ןב  ותוא  תא  ךיבה ל  הצור  אל  תא  .העדי  אל  הדעווהש  היה  אלש  והשמ
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 1    .הז וא

 2  רחא  והשימ איבהל רשפא םא .ע גר ותואב תושעל רשפא המ הלאשה : גב' ענבל דדון

 3 שארש  וא  תרזוח  הדעו והש  וא  .דחא  תרשיא  אל  ה שימח  רשאל  הלוכי  תא  : עידן למדן עו"ד 

 4    .רזוח ריעה

 5  ?וה שמ דוע האלה .רורב דואמ  הז .בוט :אבי גרובר רמ

 6  ר ומאה  ףוסב  הדוקנ  ול יאכ  .הריקי  הדוקנ  ריקי  ףיסוהל  ריקיב  יתרמא  : עידן למדן עו"ד 

 7  ן ו וכמ  הבקנ  וא/ו  רכז  ן ושלב  רומאה  תיבכוכ  ףוסב   יבא  הבקנ  וא  רכז  ןושלב

 8     .דחאכ םינימה ינשב

 9 ל דתשמ  דואמ  ינא  וליפא  גוס  .הנטק  הרעה  קר  .דחא  ףיעס  דוע  שי  .הבבס  :אבי גרובר  רמ

 10  ת ויוולה  ל כל  תמאב  עיג הל  ל דתשמ  ד ואמ  ינא  .ריעה   י ריקי  תר יטפ  יבגל  עיגהל

 11  ם ימעפ  ה ברה  ינאו  ןורשה   ת מר  תייר יע  לש  רז  םע  עיגהל  י נא  לדתשמ  דבכלו

 12 ן יינעה  .םיריקיה  לש  רפסב  בתכנש  המ  אירקמ  ינא  עיגמ  ינאש  םעפ  לכ  .אירקמ

 13 ם ימעפהמ  קלח  .דבעידב  םיעדוי  םילגמ  וליאכ  ונחנא  םימעפלש  אוה

 14 ל הנל  השק  תמאב  זא  .דקומב  העדוה  תוריאשמ  וליפאו  תורשקתמ  תוחפשמה

 15 ינא  ,םיצור  ונחנא  החפשמהש  ןכ  לבא  ןורשה  תמרב  בשות  לכ  ירחא  בקעמ

 16  ת א  ת ושעל  תועדוי  תוחפ שמהמ  ק לח  םישנאו  .בושח   הזש  י תדמל  עיגהל  הצור

 17  ע ידומ  ה תא  .בורק  ךל  ר טפנש  ד ימת  .דקומל  פאסט וו  חול של  רשפא  .הזו  הז

 18  חו לשל  םלוכל  םיחלושש   פ אסטוו  ו תוא  תא  חולשל   ר שפא  ז א  .החפשמה  לכל

 19  י ת עידיל  ה ז  תא  איבהל  רבכ  ו עדיו  ר יעה  תריקי  הת ייה..  בות כנו  .דקומל  םג

 20 ה בושח  איהש  הרעה  וז  דבכל  םיצור  לכה  ךסב  ונחנא  ןגראתהל  עדנ  ונחנאו

 21  ת ולעל  םילדתשמ  םג  ונח נא  רשפא  םהבש  םירבדה  תא  תושעל  ונשפיח  ונחנא

 22    הזו היה רטפנ  הרטפנ ,םוי ותואב טסופ

 23  .לכה ו תוחפשמה םע רשק לע ת רמוש הז תא השוע תוברת תקלחמ  : ענבל דדוןגב' 

גרו  רמ  24 ,הלוכי  החפש מה  םא  .ורטפנ  הריקי  , ריקי  .רטפנ  םדא  ןבש  רמ וא  ינא  :בראבי 

 25  ד ו ע  ינד  .יל  דיגהל  עדי  ד קומה  .דקומל  םג  עידוהל  ,םירבחה  לכל  העידומשכ
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 1    .רמוא ינא םעפ

 2 

 3   ? הזה לוקוטורפל הז  תא סינכהל לביא:מר דני 

גרובר  רמ  4  ם יעדוי  ךיא  א וה  ןיינעה  .היוולל  הייריע ה  םעטמ  גיצנ  עיגיש  בותכ   הז  .אל  :אבי 

 5 ם ה  הז  םהל  רמאו  רשקתה  קוידב  ימ  אשידק  הרבח  לש  תומישרה  לע  בשוי  אל  ינא  יכ  .רטפנש

 6  א רונ  הז  ואוב   ,הזה  םורופה  תא  לצנמ  ,שקבמ  קר  ינא  .יל  דיגהל ו  אובל  קוידב  םיעדוי  אל

 7   .הלועמ .דחא הפ ?ונס נכהש תורעהה םע להונה  ץומיא דעב ימ .והז .טושפ

 8 

 9 

 10 . ןורשה תמר ריעה ת ריקי / ריקי תוא תקנעה ל הונ ןוכדע רשוא :הטלחה

 11 האחרון:במשפט  –כללי   1הוסיף בסעיף לש י

 12ויה בה חסבישיר  מועצת העיר תאשר את רשימת המומלצים של הוועדה ושל ראש העי

 13 מן המניין שתערך בדלתיים סגורות. שלא

 14 יש להוסיף הערה בסוף הנוהל:

 15 *האמור בלשון זכר ו/או נקבה מכוון לשני המינים. 

 16  ל ענביא,  בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  בראבי גרו  (:)פה אחד  11  –עד  ב

 17 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ,ןודד

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 18.7.21  ךיראתמ  ,םיקיתו  םי חרזאל  הלקחמה  תלהנמ  ,הנילומ  יקיר  'בגה  יונימ .10

 24  .ןרוא האל תרב גה םוקמב םיאלמג תדעוו ב יעוצקמה תווצב הרבחל

   25 

 26 , םיקיתו  םיחרזאל  הקלחמה  תלהנמ  ,הנילומ  יקיר  תרבגה  יונימ  ,אבה  ףיעס  :אבי גרובר  רמ

 27 תרבגה  םוקמב  םיאלמג  תדעווב  יעוצקמה  תווצב  הרבחל  18.7.21  ךיראתמ
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 1   .דחא הפ ?דעב ימ והשמ  תורעה תולאש .ןרוא האל

 2 

 3 ך יראתמ  םי אלמג  תדעווב  יעוצקמ  תוו צב  הרבחל  הנילומ  יקיר  'ב גה  יונימ  רשוא  :הטלחה

 4  .ןרוא  האל 'בגה םוקמב 18.7.21

 5  ל בעניא,  בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  יד פלצקי, רביעקב קור,  בראבי גרו  (:)פה אחד  11  –עד  ב

 6 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ,ןודד

 7 

 8 

 9   "םינורש" םימה  דיגאתל רוביצ יגיצנ יונימ .11

 10 

גרובר   רמ  11  . ה זה  ףיעסה  ל ע  םח  ה תאש  ע דוי  ינא  הי ינש  ינור  ם ויה  ד ע  הככ  אב ה  ף יעס  :אבי 

 12  .היינש

 13  ר דסמ  דרוי  א וה  הקדו  ע בש  העשבש  הז   לע   םח  ינא  .ףיעסה  לע  םח   א ל  ינא  מר רוני בלקין: 

 14    .םויה

 15   .םעפ דוע :אבי גרובר רמ

 16     .רדסב הז הצור התא ש המ .לירפאב הלעוה או הש ירחא מר רוני בלקין:

 17  ם ינרושב  םי רוקטרידה  ע דוי  ינאשה  ממ   םו יה  דע  ו נחנא  .רמוא  םע פ  דו ע  ינא  : בראבי גרו  רמ

 18 י תעידי  בטמיל  יתאו  ונקת  םעפ  דוע  ינאש  המ  הז  .תומישרה  ידמעומ  ויה  אל

 19  ת צק  יל  ם רג  םוקמ  אוהש  הזיאבש  ת יבכוכה  םג  הז ש  ה מ  הז  . רוגס  קוידב  אל

 20  א ל  םהש  יתנבה  ינא.  םע פ  דוע  ה ז  תא  הארנ  אוב  הי י נש  ,עגר  דיגהל  עבש  ינפל

 21 . יתחלצה  ירמגל  אלו  םתוא  ורחב  ךיא  עדוי  ירמגל  אל  ינא  .תומישר  יגיצנ  ויה

 22 א ל  הז  .הזב  היהת  איהש  בושח  ריעה  תסדנהמ  .דחאש  יתבשח  ינא  .והז  זא

 23  ג יצנ  ו ליאכ  סנכנ  םא  . וניסינש  .תמדוקה  םעפב  הז  ם ע  הרק  והשמ  עדוי

 24  תויהל  ךפוה  הז  וישכע ו  להונה  תא  ונחתפ  השע מל  רבכ  זא  היציזופוא

 25     .הייריעה לש םיגיצנ  וילע םינממש ןוירוטקריד

 26     .רוביצ לש : גב' ענבל דדון

 27  םה יתנב ה בטימל .רוביצהמ םירוט קריד םש שי םויה םג .םע פ דוע .אל :אבי גרובר רמ

 28  . תיב  גוח  יל  הש ע  אל  םלועמ  .ילש  המישר ב  היה  אל  יסורס  ינב  .הי עבה  המ  מר רוני בלקין:
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 1  א ל   םה  הפ  ויה  אל  םלו עמש  םימליא  םילותב  תו יהל  םיכירצ  םישנאה  םא

 2  םהש   תויהל  לוכי  יכ  .תו ריחב  תכרעמ  רובעל  םהל  ר ו סא  .תכרעמ  תויהל  ולכוי

 3  י ל צא  היה  א ל  ,תיב  גוח  יל  ה שע  אל  . יב  ךמת  יסור ס  ינב  . ןכ  .והשימב  וכמת

 4    .המישרב

 5 ם ירבד  הברה   דיגהל  רשפא  הזש  דיגהל  רשפא  יא  .ליעפ  דואמ  היה  אוה  ,ינור  :ראבי גרוב  רמ

 6   .ליעפ דואמ היה םדא ןבה

 7  ןיינ עה תא םיכתוח הפיא טילח הל ךירצ מר רוני בלקין:

 8    .ךלש ןבא רו איל םג ןוכנה רדסה ןעמל :?

 9  היינש  רמוא ינא .ילא םג רוחבה  תא םג חקול ינא זא ,רמו א ינא זא :אבי גרובר רמ

 10    ?םתיא היעבה המ  : גב' ענבל דדון

 11   ,היינש .היינש רמו א ינא זא :בראבי גרו רמ

 12  ו יהי אל הלי לחש ן ורשה תמרב םישנאמ  הפ ש קבל רשפא ?לובגה ר בוע הפ יא ן:י בלקימר רונ

 13    .עגרכ ם המ שרוד התא .םיברועמ

 14  .הי ינש עיבצהל שקבמ ינאש  רמוא וישכע יתייה םא לכ  םדוק ינא :אבי גרובר רמ

 15 ם ינכוסמ  .םינכוסמ  תוזוחמל  םוקמל  הזה  ןיינעב  יטפשמה  ןוידה  לש  הבחרה  מר רוני בלקין:

 16    ברועמ אלו  לבהא תויהל לוכי התא יכ  .תילארשיה היטרקומדל

 17  ד וע  ךל  דיגהל   הסנמ  ע גרכ  ינאש  המ  .םיר חא  ת ומש  הפולח  איבהל  ית שקיב  א ל  :אבי גרובר  רמ

 18 א ל  ינא  .היינשב  םהילע  עיבצהל  ןכומ  ינאו  תומש  שולש  הפ  שי  וינפ  לע  םעפ

 19  ש קבמ  א ל  דוע  ינא  .יכ  .םילוספ  הלא  דיגהלו  םיר חא  ת ומש  איבהל  שקבמ

 20 םיהוזמ  ויה  אל  םישנא  יתעידי  בטימל  םויה  דעש  רמוא  קר  ינא  הז  תא  דיגהל

 21  ה מישרב  ש ממ  היה  אוה  םא  , הארת  .הי ה  אל  אוה  . יטילופה  ד צב  תאזה  המרב

 22 תילכלכה  הרבחב  ונל  ול ספש  ומכ  לספנ  טושפ  היה  אוהש  הארנכ  זא  הזו  ,ךלש

 23  ר דסב  ה מישרב  היה  אל   ילש  ם שה  םג  .טרופסה  תדוגאב  ונל  ולספש  ומכו

 24 ה יינש  בוזע  .םיהוזמ  דואמ  תיסחי  םישנא  ןכ  םה  לבא  .ילש  םשה  וליאכ  .לשמל
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 1   .שממ אוה יסורס  לש ותוחמתה םוחת םאה

 2    תוחמתהה י מוחתמ דחאכ ןיד ךרוע ריד גמ קוחה :מר רוני בלקין

 3   .םעפ דוע רמוא ינא  זא .רדסב :אבי גרובר רמ

 4    .יעוצקמה  ףרה תא מר רוני בלקין:

 5 לע קמועל רתוי תצק דומלל תונמדזהל  חמשא ינא לבא .היינש הזל  סנכנ אל :אבי גרובר רמ

 6  לש אשונה

 7 . היצנדקה  ףו ס  ינפל  הרקי  הזש  תונמדזה ל  חמשא  ינא  .הז  תא  החדת   היעב  ןיא  מר רוני בלקין:

 8 ירחא  ונחנאו  השקב  השגוה  םישדוח  השולש  ינפלש  רבד  תויהל  לוכי  אל

 9  ם ואתפ  ליחתהל  הרומא   התייה  הבישיה  ירחאש   הקד  םישדוח  השולש

 10     .תצק חווטמ הזב םילקתנ

 11     לש היעבה תא שי ש רקיעב : ענבל דדון גב'

 12  ת מאב  הז  ל בא  . םישדוח  השולש  אל  .ה ז  ינפל  דחא  אלא  הנורחא  אל  הבי שי  :אבי גרובר  רמ

 13 ... לש האבה  הבישילש ךל חיטבמ ינא

 14   .םירבדה תא ת וארל םירבח המכ הז תא  תוחדל ונשקיב ונחנא םג : עידן למדן עו"ד 

 15  .ינור .חיטב מ ינא זא :בי גרוברא רמ

 16  ?הקדו ע בש העשב מר רוני בלקין:

 17   .הלהנה תבישי  התייה אל עבשב אל .אל : עידן למדן עו"ד 

 18  .םכלש  היעב הז בלקין:י רונמר 

 19   .קועצל בייח אל התא : עידן למדן עו"ד 

 20 רדס  ואיצות  לא  .הבישיה  ינפל  םישוע  םתא  יתמ  וטילחת  .םכלש  היעב  הז  רוני בלקין:  מר

 21    .הקדו  עבשב הז תא וכשמתו םוי

 22   .היהי הז טסוגואב ן ושאר ינור :אבי גרובר רמ

 23  ם יצורש  ר וביצ  יגיצנ  המ כ  םע  ר יעה  תצעומב  תועי ס  ה מכ  דוע  ש י  םיבשוי  : עידן למדן עו"ד 
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 1  . תומוקמ המכ .וצר םה םג  אשונה תא ןוחבלו לוקשל

 2  .ה רודס תרגסמל הז תא וסי נכת לבא םיצור םתאש המ כ ולקשת מר רוני בלקין:

 3  .תויהל ך ירצ אל הז הקדו עבשב עיד והלש ךתיא םיכסמ ינא : ידן למדן עעו"ד 

 4    ןו ירוטקרידב רבח תויהלמ ל וספ יפל.. מר רוני בלקין:

 5   םירוטקריד השיש  םא יכ ול בושח היה םימה  דיגאת םג :אבי גרובר רמ

 6  .ילש תונשרפ םו ש .אל :עו"ד מיכה בלום

 7  ה זה  םלועהמ  איהש  השיא  .התשעש  הרו חבה  תא  טרופסה  תדוגאב   בישקת  קין:מר רוני בל

 8 י נא  .תישפוחל  תיב  גוח  התשע  איה  יכ  התוא  םילסופ  םתא  הזב  תקסעתמ

 9     .ףרוטמ הז .ילאמרונ אל  ירה הז םכל דיגהל ךירצ

 10  .לספ אוה א ל הז לבא :בי גרוברא רמ

 11   .תיב יגוח יל ושע יב  םיכמות אלש םישנא המכ  עדוי התא מר רוני בלקין:

 12   .תושעל המ .בותכש המ  הז לבא :"ד מיכה בלוםעו

 13 . ךומתל ךישמא ינאו  םעפ לכ .יתכמת דימת.. םג  תוגיצנ דעב דימתש ימכ : עידן למדן עו"ד 

 14  .ינו ר הבישיל :בי גרוברא רמ

 15     .רחא וא הזכ ם דא לש תוהזל רשק ילב : עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  16 הבישיה  טסוגואב  ןושארב  .טסוגואב  ןושארה  לש  הבישיל  רחואמה  לכל  :אבי 

 17 ללגב  ,שמחו  םירשעב  הבישי  תושעל  םי צור  ונחנא  ונל  שיש  תוארל   הסנא  וליפא  ינא  האבה

 18  . הרוחאמ םיר סוח םע ד וע הפ םיניבמ ונ חנאש ו מכ טסוגואל ןושאר  לש ה בישיהש ללגב .ינור
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 1  .הדות בוט  הליל .הללאי .רדסב .זא הז  םע רומגנו ילויב ישימחו  םירשעב הזש לדתשא ינא

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

  12 
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 1 ת וטלחה ץבוק

 2 

 3  ןוקית  – 27 'סמ ןיינמה ןמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .1

 4 

 5 ןוקית – 72 'סמ  ןיינמה ןמ הצעומ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 6 רון יא, יבלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  בראבי גרו  :(אחד  הפ)  10  -  עדב

 7 . ןדמל ןדיע ,ויז עטנ ,רזייו  תרבוד ,ןיקלב ינור ,תודג

 8 

 9 

 10  18  'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

   11 

 12 

 13 מש"ח  1בסך  דים"ממ ל תואוולה ןתמ ךרוצל ש דח ר"בת תחיתפ רושיא .3

 14 

 15 :הטלחה

 16מש"ח. תעשה   1אישור עקרוני לטובת קרן סיוע לצורך מתן הלוואות לבניית ממ"דים בסך  

 17 בדיון אחר.  עבודה על ידי הצוות המקצועי והקריטריונים יוצגו

 18אבי גרובר, יעקב קורצקי, רביד פלד, באצ'י אלקובי, דני לביא, ירון     )פה אחד(:  10  –בעד  

 19 וייזר, נטע זיו, עידן למדן. וברת ן, דקיגדות, רוני בל

   20 

 21 

 22 יול  ליגיבא  'בגה  לש  התמורת  ןיינעב  25.4  םויב  תומורת  תדעו  תטלחה  רשאל  הצלמה  .4

 23 

 24 ' בגה  לש  התמורת  תלבק  יא  ןיינעב  12.4.52  םוימ  תומורת  תדעו  תטלחה  הרשוא  :הטלחה

 25  .תושרה  לומ תיזוח תורשקתהל מ" ומ לוהינ בקע יול ליגיבא

 26  ענבל   יא,בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  , רביד פלצקייעקב קור,  ברגרו  יאב  (:אחד  פה)  11  –בעד  
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 1 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ן,דדו

 2 

 3  .תרוקיבה תד עו תונקסמו 2019 תנשל  טרופמ תרוקיב חודב ןויד .5

  4 

 5 .9102 תנשל טרופמ תרוקיב חוד  לש תרוקיבה תדעו תוצלמ ה ץומיא רשוא :הטלחה

 6  ל ענביא,  בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  בררואבי ג  (:)פה אחד  11  –עד  ב

 7 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ,ןודד

 8 

 9 

 10   ןורשה תמר ר יעה תריקי / ריקי תוא תק נעה ןכדועמ להונ רושיא .9

 11 

 12 . ןורשה תמר ריעה ת ריקי / ריקי תוא תקנעה ל הונ ןוכדע רשוא :הטלחה

 13 האחרון:במשפט  –כללי   1עיף הוסיף בסלש י

 14בישיבה חסויה מועצת העיר תאשר את רשימת המומלצים של הוועדה ושל ראש העיר  

 15 מן המניין שתערך בדלתיים סגורות. שלא

 16 יש להוסיף הערה בסוף הנוהל:

 17 *האמור בלשון זכר ו/או נקבה מכוון לשני המינים. 

 18  ל ענביא,  בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  ברוי גראב  (:)פה אחד  11  –עד  ב

 19 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ,ןודד

 20 

 21 18.7.21  ך יראתמ  םיקיתו  םיחרזא ל  ה לקחמה  תלהנמ  הניל ומ  יקיר  ' בגה  יונימ  .10

 22  .ןרוא האל תרב גה םוקמב םיאלמג תדעוו ב יעוצקמה תווצב הרבחל

  23 

 24  ך יראתמ  םיא למג  ת דעווב  יעוצקמה  תו וצב  הרבחל  ה נילומ  יקיר  ' בגה  י ונימ  רשוא  :הטלחה

 25  .ןרוא  האל 'בגה םוקמב 18.7.21

 26  ל ענביא,  בלדני  אלקובי,  ד, באצ'י  צקי, רביד פליעקב קור,  בראבי גרו  (:אחד  )פה  11  –עד  ב
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 1 .ןדמל ןדי ע ,ויז עטנ ,רזייו תרבוד ,ןי קלב ינור ,תודג רוןי ,ןודד

 2 

 3 
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