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 2  ןיינמה ןמ אלש  הצעוממישיבת  23מס'  פרטיכל                              

 3   תשפ"א  באב ו"ט 25.7.21  ,ןושאר ביום אשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6  ראש העיר ויושב ראש   -   עו"ד אבי גרובר 

 7 ה ייריעהמנכ"ל  -    רץמר ערן שו

 8 ר יעה 'ר 'ס-ו הצעומ רבח -      איבל ינד רמ

 9 21:05-ב הבזע  ר יעה 'ר 'ס-ו חברת מועצה -    גב' דברת וייזר 

 10 חבר מועצה -    גדות ון מר יר

 11 חבר מועצה -    עו"ד עידן למדן 

 12 חברת מועצה -    ' נטע זיופורפ

 13  חבר מועצה  -    מר רוני בלקין 

 14   ועצהחבר מ -    פלד דמר רבי

 15   הצעומ תרבח -    גב' ענבל דדון 

 16  הצעומ רבח -    שריב ד"ר צחי 

 17 הצעומ רבח -      בל רב ימר רמ

 18 הצעומ רבח -     רנלק איג רמ

 19 הצעומ תרבח -    יבוקלא עבש תב 'בג

 20 

 21 צוות מקצועי

 22  ש"מעוי -  עו"ד מיכה בלום 

 23    הייגזבר העיר -    טביב  גידי ח"ור

 24   מהנדסת העיר -  אדר' עירית טלמור 

 25 ה ייריעה רקבמ -    רקי ןב םיסינ רמ

 26 

 27 ורדענ

 28 ר יעב 'ר 'ס-ו הצעומ רבח -  י קצרוק בקעי רמ

 29 ריע ה 'רל הנשמו הצעומ רבח -    ךילק רפוע רמ

 30 הצעומ רבח -  ן ורוד לאכימ רמ

 31 הצעומ רבח -  י דיירג לאומש רמ

 32 

 33 

 34 
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 3 לכ יטרפ

 4 

 5 1010עבודות פיתוח במתחם רש/ – 27.5.21שאילתה ירון גדות  .2

 6 

 7  ת ולעל  הכירצ  התייה  התלע  קוחה  יפ  לע  התליאשה  .ילוי  לש  ןיינמה  ןמ  הבישי  :מר ירון גדות

 8 התליאשש ושקיבו םיבו שח רתוי ילוא םירחא םיב שות הפ ויה לבא הנושאר

 9  ו נעגה  אל  ם ג  תאזה  התל יאשהו  ה ב  ונד  זאו  ןכ  ינפ ל  ה יהת  םהילא  הרושקש

 10  ל ע   התליאש  התייה  ילו יב  הב  ונד  ןכש  התליאש  . ילוי  לש  הבישיב  הב  ןודל

 11  ם יברוקמ  וא  והשימל  םי ר ושק  רתוי  הארנכ  םיבשו ת  ינש  ה פ  ויה  יכ  םיסוטמ

 12  ה תייה  אל  לבא  ,ןכ  ינפל  םירבדה  לכ  תא  איבהל  םל יבשב  וטילחהש  והשימל

 13  ת ו דובעל  רשקב  התלע  ה תליאשה  .האלה  ןכו  רדסל   העצהו  הז  ינפל  התליאש

 14  ת ו בקעב  וא  התליאשה  תובקעב  ם א  עדוי  א ל  ינא  1010  ש ר  םחתמב  חותיפה

 15  ה רביד  התליאשה  לבא  . רוביצ  יפות יש  ינש  רבכ  זא מ  ו נמייק  םירחא  םירבד

 16    .תוגירחה לע

 17    .טרסב  יח התא :אבי גרובר רמ

 18  . רשפא  יא  חיכוהל  .טרס ב  יח  התאש  וא  טרסב  יח   ינאש  וא  .טרסב  יח  ינא מר ירון גדות:

 19 תועצהה  תא  תוחדל  לק  הזש  ןוכנ  הז  לבא  .רשפא  יא  המל  םרג  המ  חיכוהל

 20    רדסל

 21    ידכ  םירחא רוביצ יפותיש הבי שי יתישע :אבי גרובר רמ

 22  , םיריבס  אל  םינמזל  ת ותליאשה  תאו  רדסל  תוע צהה  תא  תוחדל  ןוכנ  הז מר ירון גדות:

 23  םדק  המו  המל  םרג  המ  חכוותהל  רשפא  ךכ  רחאו   אלימ  דוע  שדוחב  תוחדל

 24    .הת ליאשה הרקמ לכב .המל

 25    התא ה רקמ לכב :אבי גרובר רמ

 26  ה תליאש  ו א  רדסל  העצ ה  ה לעמ  ינא  םא  .טושפ  ד ואמ  ךל  י תרבסה  ינא  אל מר ירון גדות:

 27    .הת וא תושעל ןווכתמ התאש

 28 ה יינש  דוע  יל  םיחלוש  תורחא  םירעמ  הצ עומ  ירבח    עדוי  התא  .הפ  בשוי  התא  :אבי גרובר  רמ

 29 ,הצעומ  ירבח  לש  הצובקב  הפ  יתילעה  ינא  יכ  העצה  ךל  חולשל  ךלוה  תודג  ןורי
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 1       .קתוע ינממ שקיב אוה

 2     ?ימ ?הז תא ךל רמוא ימ

 3    .יל םיבת וכ םג םה :אבי גרובר רמ

 4  . הלאה  םישוקשקה  תא  ריכמ  ינא  רדסב  ?הז  תא  ךל   רמוא  ימ  ,יכז  ,יקצרוק  ימ ת:מר ירון גדו

   5 

 6    .ןנוכתת  רדסל העצה.. תודג ןורי י ל םירמוא :אבי גרובר רמ

 7    .יצראב .רבד מ אוה יצרא הצעומ רבח מר רביד פלד: 

 8 ר דסל  העצה  האור  התא  םא  ריעה  שאר  רותב  טושפ  דואמ  והשמ  ךל  יתעצה מר ירון גדות:

 9 ,דחיב  הב  לפטל  ,תרחא  הב  לפטלו  הב  לפטל  הצור  התאו  םירחא  לש  וא  ילש

 10 .םירבדה  תא  רוגסל  היהי   רשפא  הבישיה  דעו  רדסל   העצה  ךירצ  אל  ילוא  זא

 11  תויהל  ל וכי  .יתיא  בשי   אוה  םא  .םעפ  דוע  לבא  ר בד  םוש  ש פחמ  אל  ינא

 12  .םישדוחב  תועצהה  תא  תוחדל..  לבא  ותוא  ענכשא   ינאש  וא  יתוא  ענכשיש

 13 ר וביצ  יפותיש  ינשב  תחטבה  התא  תרמוא  התליאשה  ןפוא  לכב  .ךתוכז  .רדסב

 14  ם עטמ  גולוקא  .גולוקא  ה יהיש  תחטבה  ויהש  תא זה  התליאשה  ינפל  דוע

 15  ה ו ונב  עובש  ינפל  היהש  רו ביצ  ףותישב  הז  תא  תיארו   םישנא  ה ברה  יכ  .רוביצה

 16 ו א  ,הייריעה  לש  םיסרטניאה  לע  םיכמוס  אל  .תואמ  וילא  ועיגהש  ,ןג

 17  ם יפוכפ  ר בד  לש  ופוסבש   ה ייריעה  ם עטמ  רוביצ  ידב ועו  ם ייגולוקא  םיסרטניא

 18  תובישי  יתשב  ,תחטבה  התאו  .םהלש  םיסרטניאה   תא  תגציימש  הייריעל

 19  דיבר  םגו  יתייה  ינאו  ,ה פ  התייה  םהמ  תחא  ,םוזב   התייה  םהמ  תחא  ,ויהש

 20  א והש  . רוביצה  תא  גצי יל  הז  ו לש  סרטניאה  םצע בש  ג ולוקא  היהיש  היה

 21 איה  ולש  דיקפת  תרדגהש  הייריעל  ףופכ  אל  אוהש  .רוביצה  םע  תרושקתב

 22  ת רזח  אל  ,םהל  תמלענ  ז אמ  ,הרק  אל  הז  ,תחטבה  .רוביצה  לש  םיסרטניאה

 23  ת ט לחה  םאה  ,הזמ  תדרי   םאה  ,ה ז  םע  הרוק  המ  תל אוש  התליאשהו  .םהילא

 24 ה פיא  .עדוי  אל  ינא  ילוא  תא  ילוא  תחטבה  אל  םאה  ?הנפ  הרוחא  תושעל

 25   .גולוקאה

 26    .תי יה התא .רוביצ ףותישב הז ל הנע אוה מר רביד פלד:

 27    .הע יגה התליאשה וישכע זא מר ירון גדות:

 28 ת א  הוולמש  םיצעויה  תמישר  תא  קמו על  הזכ  יתעדי  אלש  הדומ  ינא  .הככ  :אבי גרובר  רמ

 29 ינאו  יניצר  דואמ  עוצקמ   ישנא  לש  גוציי  הפ  שיש  בשוח  ינא  ןכלו  טקיורפה
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 1  ף ונ  לכירדא  ,ףונ  וידוטס   םעטמ  ,ףונ  לכירדא  ,רג ניול  רואיל  ,םהילע  ךמוס

 2 .םייגולוקא  םיבכרומ  םיטקיורפ  החמתמ  .םיטקיורפ  לש  המישרב  דבועש

 3  ת כירב  תמקה  תא  הווי לו  ןנכ ת  ,ףרוח  תוכירבב  הח מ תמ  ,גולוקא  ,ןרומ  ירוא

 4  ןכ  ם ג  ,ןורי  דדלא  רוטקו ד  . ףרוח  תוכירב  ןילופורטמ ב   קראפב  השדחה  ףרוח

 5  ת א  ה ווילו  םימדקומה  ם ירקסה  ת א  השע  .לודי ג  יתבל  ה חמומ  גולוקא

 6 , גרבסורג  הריש  .השדחה  ףרוחה  תכירבו  ירוזא  לא  יוניבה  םוחתב  עקרקה..

 7  ה איצוה  ם ייח  ילעבב  ה חמת מש  תיגולוקא  תצעו י  עבטה  תנגהל  הרבחהמ

 8  ת נגהל  ה רבח  ןבלב  רימא   . הייחמצ  י בגל  בחרמב  ם ייח  יל עב  תודוא  םירקס

 9  י גולוקאה   קראפה  ןונכ ת  ת א  הוו למ  ינוריע  עבט   אשונל  ה חמומ  ,עבטה

 10  תא  עציב  .םיינוריע  םי חטש  םע  יגולוקא  בחרמ ש  טביהב  ינילופורטמה

 11  ת ו דובע םהב ועצוב םרט ש םיחטשב ץיקה ךלהמב  ףסונב ףוסיאו םייזיפואיג

 12 ם ייח  ילעב  לשת  א  העציבש  ןשוש  ינור  תבצעמ  ,קוידב  אל  אוהו  חותיפ

 13 ל כ  .בחרמב  תופסונ  תוכירבו  תמייק  רבכש  השדחה  הכירבל  ףרוחה  תוכירבל

 14  . הזה  רבדה  לע  םידבועש   םייניצר  דואמ  םישנא  י ל  םיארנ  הלאה  םישנאה

 15 סולפ  היצילאוקה  ירבח  לש  רויס  29.4-ב  ,םישגפמ  לש  הרוש  ונמייק  וישכעו

 16  ן ג  ה וונ  ל ש  םיבשות  םע  ה שיגפ  ונמי יק  .4.5-ב  חותי פ  סולפ  ה ייריעב  םיריכב

 17 .ריעה  תסדנהמ  םע  דחיו  יתיא  דחי  .רומישהו  חותיפה  תודובע  לש  אשונהו

 18  םע  דחי  אשונב  םוז  25.5  ,םוקמב  חותיפ  תודובע  ג "טר  םע  רויס  ןכ  םג  10.5

 19  ן כ  םג  ם ייקתה  18.7  .םי ינוציחה   םיסדנהמהמ  קל ח  ם עו  ן ג  הוונמ  םיבשות

 20 , םישנאה  תא  עמשנ  ונחנא  םישגפמ  דוע  ויהיו  רבעש  עובש  רוביצ  ףותיש

 21  ק ר   ךילהתה  ,םהמ  דומל ל  חמשנ  ,םהמ  דומלל  המ  ונל  היהיש  לככו  םירחאו

 22  םג  הז  תא  הוולמש  ימו  קיתה  תקיזחמ  עטנש  חוטב  ינא  .רמגנ  אל  אוה  ליחתה

 23 םג  הילע  ךמוס  ינאו  םירב ד  האורו  תקדובו  תרבדמ  הרביד  איהש  עדוי  ינא  ןכ

 24    .הזה רשקהב ןכ

 25 ם יבשותה  ןיב  רשקה  הבש  הרוצב  םיכוכיח  תצק  ויהש  דוס  אל  הזש  תבשוח  ינא  פרופ' נטע זיו:

 26 ק לח  הז  ראית  יבאש  הזה  ךילהתהש  תבשוח  ינא  ,יעוצקמה  תווצה  ןיבל

 27  תבשוח  ינא  ,היהיש  המו  היהש  המ  ןיב  הנכה  התשענ   תוחפל  ,ורדוס  םירבדהמ

 28  א ל  הז  .םיוולמ  לש  יעוצקמ  דאמ  תווצ  האיבה  הייריעה  יעוצקמה  דצה  יבגל

 29  ם י ביוחמה  םיבשותה  תא   לולכל  בייחש  ידיתע  ךיל הת  אוהש  הזיא  ,םוקמב
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 1 םש  רמא  יבאש  יפכ  םגו  ,ןילופורטמה  קראפ  לש  ידיתעה  חותיפה  יבגל  תא

 2  ו נ חנאש  ומכ  ,רוביצ  ףות יש  לש  ךילהת  היהי  .ךרדה   תליחתב  םיאצמנ  ונחנא

 3  י ו וילב  הנווכה  רוביצ  ףו תיש  םישוע  ונחנא  םהבש  םירחא  םימחתמב  םישוע

 4  ה ז  ם יבשותה  תא  גצייש  ג ולוקאש  ו זה  הרתנמה  תא   םעפ  ל כ  ףולשל  יעוצקמ

 5  אשונה  לש  תורכיהה  לש   דודיר  לש  היעבה  ןורתפל   איבי  סוקופ  סוקוה  המ

 6  הר וצב  םינגרואמ  חרכה ב  א ל  םמצעב  םיבשותה  ך ירצש  המ   אל  הז  .הזה

 7  י ת רמאש  יפכ  דיתעב  השע נו  וישכע  םישוע  ונחנאש  המש  תבשוח  ינא  .הדיחא

 8  זוחא  האמב  ויה  אל  ילו אש  םירבדה  תא  ףקשי  םג   תמאב  רוביצ  ףותיש  םע

 9  ק ראפה  לש  ןוכנ  ןוויכל  הנ וכשב  שיש  םיבוט  תוחפ ה  ח טבו  רבעב  תולהנתהב

 10  ל ש םוצע לודיג שיש וני אר רבעש עובשב היהש רוביצה ףותיש .ינילופורטמה

 11  ם י רבד  ןיבו  םותא  תונש ל  רשפא  יאו  רורב  יד..  רבכ   םהש  םירבד  ןיב  םיבשות

 12 י בא  תבייחתמ  ינא  .הזה  ךילהתה  תא  ךישמהל  ךירצ  ןכלו  םתוא  ןנכתל  ךירצש

 13  ם ישועש  ב וש  הנוכנ  הרו צב  ל ש  הזה  א שונב  ול  קיצה ל  הקיספמ  א ל  ינאש  עדוי

 14  א י ה  ילוא  הרמאנ  ילואש   הרימא  איהש  הזיא  וא  הח טבה  איהש  הזיא  םעפ  לכ

 15א  ל  ה ז  ,גולוקאה  ימ  רור ב  ה יהש  ילב  יפיצפס  דואמ   טסקטנוקב  לבא  הרמאנ

 16   הצורה  תא אם ןורי .ךריצש המ

 17  ר חבנ  ו נחנא  םיגולוקא  ל ש  המישר  ונל  ואיבת  קויד ב  רמאנ   תרמוא  תאז  המ מר ירון גדות:

 18    .ושע םהש המ הז

 19     .דיגנו .שדחמ בושחל  םג רתומ ו:נטע זיפרופ' 

 20   .הז תא רמא אל אוה .ש דחמ יתבשח הארת דיגהל  לבא שדחמ בושחל רתומ ת:ומר ירון גד

 21 ם עפ  לכו  םיגולוקאה  תשש  לש  המישרל  עדומ  היה  אל  אוה  ,שדחמ  בושחל  פרופ' נטע זיו:

 22  ג ו לוקא ךירצ ךירצש המ  הז לש תאזה הרימאה תא  תמאב תא שדחמ ףולשל

 23  ר ת וי  ,הבוט  רתוי  הדוב ע  הפ  םישוע  אל  .לאוג  ןוי צל  אב  זאו  םיבשותה  לש

 24 לש  הזה  רופיסב  עוקת  תויהל  קיפסמו  התיא  םדקתנו  הלגעל  םותרנו  תיניצר

 25   .םירחא םירבד  ךירצ .וישכע ךירצש המ אל  הז יכ םיבשותל גולוקאה

  26 

 27 . םירבדה עבטמ .םיש דוח השולש ינפלמ רדסל  העצה תאז .עוקת אל ינא מר ירון גדות:

 28     .רדסל העצה אל הז הת ליאש הז :גרובר אבי רמ

 29    .םישדוח ה שולש ינפלמ התליאש הז מר ירון גדות:
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 1 ר בד  ותוא  םע  ראשנ  ןמזה  לכ  התא  .הנתשמ  אל  התאו  םינתשמ  םירבדה  יכ  פרופ' נטע זיו:

 2  ו תואלו  .רבד  ותואל  םי נווכמ  ונלוכ  רדסב  .הרקי  הז  .םולכ  הרק  אל  וליאכ

 3  . וישכע בושח אל או ה תמאב אוהש והשמ לע  היגרנא זבזבל לבחו םוקמ

 4     .דיגא קר ינא .ויש כע בושח אל אוה ךתעדל ות:ון גדרמר י

 5    .הל אש ךל שי :אבי גרובר רמ

 6 ןיוצמה  יעוצקמה  תווצה   לע  תרמא  התאש  המ  לכש   דיגא  ק ר  ינא  .יל  שי  .ןכ מר ירון גדות:

 7 רבכ  תועודי  ויה  תויוליעפה  לכו  הזה  טקיורפב  םייקש  ןיוצמ  אוהש  עדוי  ינא

 8  ש יא  הא מ  ועיגה  ,עובש  י נפל  היהש  רוביצ  ףותישב   ת אז  תורמ לו  ןמז  הברה

 9  םיעשת  ךרעב  אל  םא  םבו רו  םוזב  ויה  םיעבש  האמ דועו  ,תיזיפ  ומצע  םוקמל

 10 קראפה  לש  ןדבואמ  םהלש  ששחה  לש  אשונה  לע  קר  ורביד  םהמ  זוחא

 11   .יגולוקאה

 12     .תאזה הבישיב ונ ייה אל וליאכ רבדמ התא : מר רמי בר לב

 13  ו יה  . היצילאוקל  םיטנ סרטניא  אל  ך לש  רבחה  ת א  לאשת  . הבישיב  ונייה מר ירון גדות:

 14   .םש םישנא

 15    .םשל ואבש ןור שה תמר יבשות אל םהש  םישנא ויה מר רביד פלד:

 16   .המ זא מר ירון גדות:

 17 . רוחב  ותואו   התוא  ןיינע  סדה  קר  .ללכב   ורביד  אל  ןג  הוונו  ןורשה  ת מר  יבשות  מר רביד פלד:

   18 

 19 ן תא  ינאש  הצור  התא  .סדהו  ולש  תבהו  ?ןורשה  תמר  בשות  אל  ינור  יל  דיגת מר ירון גדות:

 20   .םישנא לש תו מש לש המישר ךל חלשא  ינא .םישנא לש המישר ךל

 21  ע בראמ  רתוי   יל  חלש  םיעבש  םייתאמ  הז  םש  האמ  דועו  שיא  םי עבש  האמ  מר רביד פלד:

 22     ?ךתיא ינא ךיא תומש

 23    .תא  םג ךל שי .חלשא ינא .תומש  עבראמ רתוי חלשא ינא מר ירון גדות:

 24  ם ותסל  הפ  ית אב  א ל  ינא   .ךשומו  ךשומ  ףיעס  ל כ  ה תא  .םירבדל  םי עיגמ  א ל  : אבי גרובר  רמ

 25     .רבדל םישנאל ןתא  ינא .םישנאל תויפה תא

 26     .תומדוקה תובישי ה שולשב הז תא תישע אל מר ירון גדות:

 27  ה מל  לאוש  הת א  הז  ירחאו  תובישיה  תא  ךשומ  התא  .רבדל  םישנאל   ןתונ  ינא  :רובראבי ג  רמ

 28     .רדסל תועצהו .ךלש  תותליאשה לכל ועיגה אל

 29  ך ל  שי  . םינוכנ  אל  םהש  ם ירבד  לע  י ל  תונעל  היצילא וק   הברה  ח קול  התאש  הז מר ירון גדות:
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 1  ב ו רש  יל  לבח  יל  רמואו  אב  אוה  םיבשותה  םע  שגפמ ה  ףוסב  הייריעה  רבוד  הפ

 2  ה מ  . םירחא  םירבדל  םו קמ  היה  אלו  יגולוקאה  ל ע  קר  ה פ  ורביד  םישנאה

 3  ל ע  םש  ויה  תולאשה  ב ו ר  .קראפה  לע  ויה  םש  וי הש  תולאשה  בור  ,תושעל

 4    .קראפה

 5    רמוא  אל הז הז לע ולעש םישנא  הברה שי :אבי גרובר רמ

 6   .םישנ אה תומכב אל לבא ןמזב מר גיא קלנר:

 7    .םהל  תונעל...ל היה אל תולאש  ולאש םוז מר רביד פלד:

 8  ך שמה  תלאש  .םדקתנ ואוב  ה ללאי  היה  המ  עדוי  י נא  , םוזב  היה  המ  עדוי  אל גדות:רון מר י

 9 ב יבא לתב ומכ ינוריע גולוקא היהי ןורשה תמרלש יוארש בשוח אל התא הז

 10    ?הבורקה  הפוקתב ?הפ שיש םייתבי בסה תודובעה תומכ רואל

 11     .ןוכנ ,ףונ תנ נכתמ שי :בי גרוברא רמ

 12    .ינוריע גולו קא לע רבדמ ינא ,גולוקא מר ירון גדות:

 13  .ט קיורפל .ביבא לת אל ונחנ א ,אל ינא :אבי גרובר רמ

 14 ם או  עוצקמ  ישנא  םש  שיו  הביבסה  תוכיאל  תמיוסמ  הקלחמ  ונל   שי  אדר' עירית טלמור:

 15 ונחנא  ,םיוסמ  עוצקמ  לע ב  םיסייגמ  ונחנא  םיוסמ  ןיינעל  והשמ  םיכירצ  ונחנא

 16 ר וביצ  גציימש  גולוקא  לש  אשונ  לש  רשקהב  לבא  .עובק  ןפואב  םיקיזחמ  אל

 17  רורב  תויהל  ךירצש  עוצק מ  שיאכ  תמאב  הז  תא  תר מוא  ינא  הזכ  וא  הזכ  וא

 18  ג ולוקא  ו א  לכירדא  וא  ס דנהמ  אוה  ם א  בושח  אלו   ,עוצקמ  ל עב  לכש  םלוכל

 19   .עיגהש גולוקאו  .עיגה אוה המשלש הרטמה  תא גציימ לכ םדוק אוה

  20 

 21   .תרמוא תא יטפשמ ץעוי מר ירון גדות:

 22 ו מכ  קוידב  רימא  ותוא  ינוריע  עבטב  לפטל  ידכ  עיגהש  גולוקאו  .החילס  מור:לט  עיריתאדר'  

 23  ת נגהל  ה רבחה  ידי  לע  ח לשנ  אוהש  י ל  ןימאת  םי עבצה  ק מעב  לפיט  אוהש

 24 ידכ  אבש  גולוקאהו  גוא דל  ךירצ  אוה  םהלש  תוי חה  תא  גציי  אוהו  עבטה

 25  ה   תאז  יכ  הז  ליבשב  דח וימב  סיוגו  היינשל  תחא  הכירבמ  םייח  וד  ריבעהל

 26  א בש  ישילשה  גולוקאהו  .םינוטירטה  תא  גציימ  לכ  םדוק  אוה  ,ולש  תוחמתה

 27  ם יסיקרנ  ה מכ  ונתוא  הח נמו  ן וכנה  ןמזב  םיחמצ  לש  ת וקתעה  תושעל  ידכ

 28  ה שדחה  הרידה  םאהו  םישיגרמ  םה  ךיאו  הרוטרפ מטה  יפל  םוי  לכ  ריבעהל

 29  ן יבהל  ך ירצ  זא  .םיסיקר נה  תא  ג ציימ  לכ  םדוק  א וה  .אל  ו א  םהל  החונ
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 1  ת יעוצקמה  הרטמה  תא  שי  לכ  םדוק  הזכ  וא  הזכ  רוביצ  ןיאש  הזה  רשקהב

 2  ה שיש  ונל  ש י  םאו  .לל כב  עוצקמה   ישנאמ  דחא   ל כ  .גציימ  אוה  התואו

 3  ד ואמ  ה רטמ  ליבשב  םי בייח  ונייה  א לו  ונחקל  דח א  לכש   םינוש  םיגולוקא

 4 ו נחנאו  ונישעש  המ  הז  ,םלועבש  הבוט  יכה  הרוצב  הז  תא  השענש  ידכ  תמיוסמ

 5   .דובענ הככו .רורב היהי  הזש הז תא תושעל ךישמנ

 6 

 7 ל הק  אלל  תוכרענ  ריעה  תצעומ  תובישי  עודמ  –  29.5.21  תודג  ןורי  התליאש.3

 8  .תרושקת אללו

 9 

 10     .התליאש :אבי גרובר רמ

 11 ה תלע אל איה ,ינויב  הצעומה תבישי תבוטל םג  29.5-ב החלשנש התליאש מר ירון גדות:

 12  ם ג  הנתשיו  ה דימבש  ו ב  בותכש  ליימ  לב קמ  אוהש   .בתכמ  היה  רבכ   השגוה ש  :אבי גרובר  רמ

 13    אלש רמואש הז םגו הז

 14  ם ג ו  .להק  ן יאש  הזב  תו יתייעבה  יבג ל  הז  ינפל  ת ותליאש  םג  י ל  ויה  .אל מר ירון גדות:

 15  הבישיל העיגה .הנודנ אל  איה ,ינויב הבישיל התלע  רומאכ תאזה התליאשה

 16 י תרמאש  םירבדה  לכ  לע  יל  תינע  אל  .רדסב  לכה  רדסב  ,הנודנ  אל  ,ילויב

 17  ת ל יחתו  ,רדסל  תועצה   תליחת  לש  אשונה  לע  הנושארה  רדסל  העצהב

 18 ה זל  תונעלמ  קמחתמ  התא  ,ףוצר  תישילש  םעפ  הבישיל  הבישימ  תותליאש

 19 ה לאה  תועצההש  ךל  ריכזהל  ךישממ  ינאש  תורמל  תומדוקה  תותליאשב  םג

 20  . ה תלע  א ל  .ילויב  תוחפל   תולעל  ה כירצ  התייה  תאז ו  תולעל  ת וכירצ  ויהו  ולע

 21  ע ט נ  קוידב  אל  עודמ  הלא שה  ןכלו  להק  שי  רבכ  יכ  . תיטנוולר  תוחפ  איה  .ןוכנו

 22  ת ר ושקתו  להק  תסינכ  ורשפאיש  תולועפב  היירי עה  הטקנ  אל  עודמ  .הפי

 23  ה נש .הנשה ינוי דע הנש  ינפל ץרממ הנורוקה תפוקת לכב .הצעומה תובישיל

 24  ת ו יחנה  ו יהו  שי  .להק  היה  ן כ  ה בש  .עצמאב  תח א  הביש ימ  ץוח  ,שולשו

 25  ש י  , תורחא  תויריע  הברה ב  ה ז  תא  ו שע  ,להק  םע  הצ עומ  תובישי  תורשפאמש

 26  . להק  םהב  היה  אלש  תח א  םעפ  היה  אל  .הפוקתה  לכ  הז  תא  תושעש  תויריע

 27  ל ש   הייחדה  הז  הנממ  ק לחש  תיטרקומד  יטנאה  ךלש  תולהנתההמ  קלחו

 28 ר שפא  אל  םג  שאר  ותוא  ,הסיפת  התוא  ,ןויער  ותוא  ,תותליאשו  רדסל  תועצה

 29 א ל  המל  איה  הלאשה  זא  .ולאה  תובישיל  סנכיהל  להקל  הנש  לעמ  הנש
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 1 היצילאוקה  ירבח  לכל  הנ פומ  הז  ,בגא  ךרד  ךילא  הנ פומ  קר  אל  הזו  םתחלצה

 2  ת א   הקיתשב  ומיכסהו  ורשפאו  םייטרקומד...  לע   וליפא  וצר  םקלחש  .הפ

 3  . י טרקומד  יטנא  רבד  הז   .תובישיב  להק  היה  אל  ,ט עמכ  יצחו  הנש  לש  בצמה

   4 

 5   ?תויריעה תדוקפל היינשה  תפסותל 'ב 18 ףעיס תא ר יכמ התא :גרובר אבי רמ

 6    .אל מר ירון גדות:

 7 הצעומ  תבישי  עוריא  .הז  ףיעס  ןיניעל  ר מוא  אוה  .ןוידה  תויבמופ  לע  רבדמ  :אבי גרובר  רמ

 8 תובישיה  םלואל  ץוחמ  אוהש  להק  ינפל  ךסמ  הנרקוה  איה  םג  תיבמופ

 9  ל ת  ,ביב א  לת  תא  בהוא  ארונ  ה תא  לשמל  ןורקיעה  ת מרב  .הבישיה  םייקתמש

 10  ה צעומה  ירבחו  הבחרב  הטמ ל  בשוי  רוביצהו  .הבחר ב  ה טמל  ךסמ  םימש  ביבא

 11  ה ז םצע זא קוחב ףנפנמ  ךכ לכ .הצור ךכ לכ התא םא .רדחב הלעמל םיבשוי

 12 ל כב  דמוע  ינא  ןכלו  ,תויבמופה  תא  ןתונ  רבכ  הז  רדושמ  וא  ןרקומ  הזש

 13   .תוארוהה

 14    .תויבמופ ןיאש יתרמא אל  ינא .יתלאשש המ אל הז מר ירון גדות:

 15  ת ויחנה  ויה  .ת ורחא  תויריעל  םינויצ  קלח מ   אל  ינא  ,םעפ  דוע  הנורוק ה  תפוקת  :אבי גרובר  רמ

 16  א ל  הז ו  רשפא  היה  ללכב ש  יתמ  ה נורוקה  ןמזב  הצע ומה  ת ובישי  ,הנורוקה  לש

 17 יפל  רדחב  םישנא  רפסמ  עבוק  לוגסה  ות  ,הלאה  םירבדה  דחא  .רוגס  היה

 18 ס נכיהל  םילוכי  םישנא  םירשעש  רמא  ןוחטיבה  ף גא  הפ  ,רדחה  לש  לדוגה

 19  ם י שנא  רדחל  ץוחמ  ובש י  הייריעהו  דיקפתה  ילעב   וליפא  .תובישיהמ  קלחל

 20  ו רביד  ,םירחא  םירדחב   ו בשי  םישנאה  ראש  .רביד ש  י מל  םאתהב  קר  וסנכנ

 21  ה תא  ןמזה  לכו  .תובישיה   לש  האלמ  תויבמופ  התייה  .םירחאה  םירדחה  ךותמ

 22  , הככ  ,תויריעה  תדוקפל  תצק  ךתיא  רובעי  ינא  ,או ב  .ןיקת  אל  ןיקת  ףנפנמ

 23  א יה  תיאשר  ךא  ,תוחפ ל  שדוחל  תחא  ,ןיינמה  ן מ  הבישי  םייקת  הצעומ

 24 רשעל  ביוחמ  תרמוא  תא ז  .הנשה  לש  םישדוח  ינשב  המייקל  אלש  טילחהל

 25 הצעומ  רבח  .הנשב  תוב ישי  רשעמ  רתוי  הפ  םיבשוי  ונחנא  .הנשב  תובישי

 26  ש יגהל  לוכי  התא  ןיינמה   ןמל  קר  לש  הבישיב  ,רד סל  תועצה  שיגהל  יאשר

 27    .רמ וא 'א 36 ףיעס .'א 27 ףיע ס רמוא הז .רדסל תועצה

 28  ה ע צה  .יתישעש  המל  אלו   תויבמופל  אל  רושק  הז  המ   יתנבה  אל  .רושק  הז  המ רון גדות:מר י

 29    .ןיינ מה ןמ תובישיל קר רדסל
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גרובר  רמ  1  תדוקפ  תא  די גא  ינא  .םילכתסמ  םיש נא  . יללכ  ןפואב  םינויצ  י ל  ת קלח  :אבי 

 2 י נפל  םימי  העבשמ  רחוא י  אלש  עבוק  ,'א  36  ףיעס  ,תותליאש  יבגל  .תויריעה

 3 . תותליאש  שיגהל  הצעומ  רבח  יאשר  הבורקה  ןיינמה  ןמ  ,הבישי  תליחת

   4 

 5    .ןעו ט התא המ יתנבה אל ?הז  תא יתישע אלש םירבד הז מר ירון גדות:

 6     שי :רובראבי ג רמ

 7     ?יתישע אל ינא תרמ אש םיפיעסה לכמ והשמ :ן גדותומר יר

 8     .רבדמ ינא :אבי גרובר רמ

 9    .םירושק  אלש םירבד רמוא התא מר ירון גדות:

 10 . םגש  ידכ  םוי ה  רדס  תא  רומגנ  םויה  םגש   הז  תא  ךושמת  דימת  .רבד ל  יל  ןתית  :אבי גרובר  רמ

   11 

 12  י לש  תועצהה  לכ  תא  ךשו מ  היינשב  ינא  ?הצור  ינא  המ  ילש  שארל  סנכנ  התא מר ירון גדות:

 13  י נא  המ  עדוי  התא  ,הצו ר  ינא  המ  ה תא  המ  .תוקד  שמח  ד וע  תרמגנ  הבישיהו

 14    .הצור

 15  ו ל  ןת  . ונבה  ךלש  הגצהה   . קיפסמ  .םויהל  קיפסמ  ך תוא  ונעמש  . רבדל  ול  ןת מר גיא קלנר:

 16  ?ןורטאיתב  ונחנאש בשוח התא .קיפסמ  .המידק .ךישמהלו רבדל

  17 

 18    .ךל  עירפמ קוחהש ןיבמ ינא דות:גמר ירון 

 19     .יל עירפמ אל קוחה מר גיא קלנר:

 20  ה ז  . רדסל  תועצה  עברא  ה פ  ןיא  ם ישדוח  השולש  . רדסל  ת ועצה  עברא  רתומ מר ירון גדות:

 21  ה ז  יל  .דעוימ  הז  ךל  .היצילאוק  התא  היצילאוק  א ל  ינא  .תושעל  המ  ,קוחה

 22    .דעונ אל

 23 . קיפסמ .הגצהל אל הב ישיל ונאב .םדקתהל ול ןת ו ךלש הלאשה תא לאשת קלנר: גיאמר 

 24 . עומשל  הצור  התאש  המ  תונעל  בייח  אל  אוה  .תונעל  יאשר  אוהו  ,תלאש  התא : מר רמי בר לב

   25 

 26  ו ל  ןת  , ךתוא  עומשל  םי צור  אל  . עומשל  םיצור  אל  . יד  .דרוסבאל   לובג  שי  .יד מר גיא קלנר:

 27    .תונעל

 28    . יתוא עמשת התא יתוא עומ של הצור אל התא םא םג מר ירון גדות:

 29    .לובג שי ,י ד .ךתוא עומשל םיצור אל מר גיא קלנר:
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 1  . עיגרת  . םתוא  עיגרת  .םד א  ןב   ומכ  ר בדיש  .יתוא  עומ של  ה צור  אל  ה תא  םא  םג מר ירון גדות:

 2   .עיגרת

 3 רתוי  תלביק  יכ  .ךישמה ל  ול  ןתיתו  טקשב  בש  ,ךל ש  הגצהל  הפ  םיבשוי  אל מר גיא קלנר:

 4    ךסמ ןמז

 5     .ריתמ קוחהש המכ .קוחב  יל רתומש המכ לבקא ינא :תמר ירון גדו

 6     .םולכ לע תכרעמ..  התא הז תא םיאור םלוכ ר:א קלנמר גי

 7     .קוחה יפל דבוע ינא מר ירון גדות:

 8    .םודיק םוש  לנר:יא קמר ג

 9     רדסל תועצה  ויה אל םישדוח העברא מר ירון גדות:

 10     .םויה לכ שפחמ התא מר גיא קלנר:

 11    .ךל רוזעי  אל הזו קוחה תא םייקל  שפחמ ינא .שפחמ אל ינא :ן גדותומר יר

 12    .הצע ומה לש ןמזה תא זבזבמ  התאש עדי רוביצהש ידכ מר גיא קלנר:

 13    .תכלל  לוכי התא זא ?זבזבמ ינא מר ירון גדות:

 14    . עדי רוביצהש .םיקוחה לע  רבוע התאש עדי רוביצהש מר גיא קלנר:

 15     .הפ תויהל בייח אל התא מר ירון גדות:

 16     .הצעומ תובישי דבכמ ינא מר גיא קלנר:

 17 ה בישיב  תייה  הפיא  .ןמזה  תא  זבזבמ  ינא  זא  ,ללכב  תייה  אל  תמדוק  הבישי מר ירון גדות:

 18    .רבעש ע ובש תייה הפיא .תמדוקה

 19    .דירטמ התא מר גיא קלנר:

 20 ל וכי התא .רבדל לוכי התא .תותליאש םש ויה אל ,רדסל תועצה םש ויה אל מר ירון גדות:

 21     .ךל זא .וישכע םג תכלל

 22    ?המל רד סל העצה הזמ תישע אל.. מר גיא קלנר:

 23    .הככ מר ירון גדות:

 24 התא  .רדסל  העצה  השוע  םייתעבגב  העצה  האור  .רדסל  העצה..  .יד  קיפסמ מר גיא קלנר:

 25 ה תאש ןיבמ אל התא ?הזה םלועב התא קר .רחא םלועב םייח ונלוכש בשוח

 26    ?היזה

 27 ר בדמ  התא  .הצעומ  רבח  התא  ,הפי  רבדתו  ,תומשב  יל  ארקת  לאו  היזה  התא גדות:מר ירון 

 28     .קוחה יפל לעופ ינא .קוחה  יפל לעופ ינא .קושב ומכ

 29     .יד .רתוי ךתוא עומשל םי צור אל .ךב סאמ רוביצה מר גיא קלנר:
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 1  . ישוקב  ה נש  םירשע  .הדו בעה  ת גלפמב  הנש  םירשע  . ךב  סאמ  ר וביצה  םייתניב מר ירון גדות:

   2 

 3    .הדובעה  תגלפמב תישע המ יתיאר מר גיא קלנר:

 4  לש  הכימתה  לכ  םע  תלב יק  תולוק  המכ  ?יב  סאמ  רוביצהש  ילא  רבדמ  התא מר ירון גדות:

 5 ? סאמ אוה ךב ילוא ?י ב סאמ רוביצה .תלביק דח א טדנמ ישוקב .רגרבכור

 6     ?והשמל תרחבנ מר ירון גדות:

 7     ?והשמל תרחבנ התא מר ירון גדות:

 8    .ןכ ינא מר גיא קלנר:

 9  . הבוט   יל  ה שעת  .דחא  ט דנמ  ישוקב  תלביק  רגרבכו ר  ק יציא  ל ש  הפוקתה  לכב מר ירון גדות:

   10 

 11     ?והשמל תרחבנ התא קלנר: גיאמר 

 12 ןורחא  ינפל  םוקמ  תלביק  הדובעה  תגלפמ..תולוק  םיעברא  רבדמ  התא  המ  לע מר גיא קלנר:

 13  ה מ  עדוי  אל  ינא  תמאה  תא  ךל  רמוא  ינא  .סירמי ירפב  רבדמ  התא  המ  לע

 14  ש יאה  .םיקתוש  םלוכ  .םינש  שולש  םלש  רדח  הפ   ףי רטמ  .הפ  בשוי  .דיגהל

 15  ר זחממ  ,תועצה  רזחממ  ,םירופיס  רפסמ  הצעומ  תב ישי  לכ  ןוידל  ונתוא  חקול

 16  ם ירבדל  םינועו  ןיינעל  אל   רבדמ  אוה  .שקשקמ  אוהו   םיבשוי  םלוכו  תותליאש

 17  זא  ףרגילופ  םישוע  ול  םי רמואו  .תושעל  ךישממ  אוה ו  ,תולועפה  תא  םיעצבמו

 18  ז א   .וצרש  הלא  .ףרגילופב   ונייה  ר בכ  ונלוכ  לבא  .ףר גילופל  העצה  הלעמ  אוה

 19  ו נמז  תא  זבזבמ  התא  ,ע די  רוביצהש  ?ףרגילופל  הע צהה  תא  הלעמ  התא  המל

 20  ה ת א  .ןמזב  ו נל  עגופ  התא   .הצעומה  ל ש  הנמז  תא  זבזבמ  ה תא  .רוביצה  לש

 21    .וזה  העפותל יד .ריעב עגופ הת א .היצקודורפב ונל עגופ

 22     .הזה רשקהב םולכ השוע  תייה אל.. :אבי גרובר רמ

 23  טסופ  היה  .רורב  .םייק  היה  אל  אוה  םא  םולכ  הש וע  היה  אל  וינפ  לע  .רורב מר גיא קלנר:

 24  היה  ץיבורוה  ןצינ  םג  .ר דסל  העצה  תושעל  הצור  א ל  התא  ילאכימ  ברימ  לש

 25    .דחא

 26     ףיעס :אבי גרובר רמ

 27   .ךשמה תלאש ,עגר  .קילומשו ץרפ ללכב התא ירון גדות: רמ

 28    .ךשמ הה תלאש התייה תאז : עידן למדן עו"ד 

 29  ? ךשמהה תלאש התייה המ מר ירון גדות:
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 1     .ךשמהה תלאש התי יה ,וישכע ךל הנועש המ : עידן למדן עו"ד 

 2  .אל מר ירון גדות:

 3  ל ש  הלאש  תלאש  .ךשמ הה  תלאש  התייה  תאז   הלאש  תלאש  התא  : עידן למדן עו"ד 

 4   .התליאשה

 5   .רו בידה עצמאב התייה התא מר ירון גדות:

 6  ו אר  .תותליאש בו  רדסל  תועצהב  ונד  .םה ילע  רבדמ  התא  הלאה  תו ב ישיה  לכ  :אבי גרובר  רמ

 7  . תותליאשו  רדסל  תועצה   םישיגמ  םה  םגש  ךלש  םי רב חה  תא  ףתשמ  התאש

 8  ע בראל ר בעמ הפ ראשיהל  םינכומ א ל .ךתוא םילבו ס א ל ךלש ם ירבח לכ הזו

 9  . םיימעפ  דוע  הצעומה  ת א  שדוחה  י תסניכ  ןיידע  . ןיינעה  ה זו  .ךירצש  תועש

 10   ךירצש םירבד  םג שי .דובעל ידכ ,תחא

 11 התאש  ,זוחמה  לע  הנוממהמ  בתכמ  תלביקש  ללגב  הצעומה  תא  תסניכ  התא מר ירון גדות:

 12    .ןכ .םירו פיס הפ רפסת לא םוי הרש ע עברא ךות ביגהל בייח

 13    .הב ושתה היהת המ הארנ או ב .ביגתש :רוברגאבי  רמ

 14    .הבישי ד וע תישע הז ללגב .הבושתה  היהת המ הארנ אוב .ןכ מר ירון גדות:

 15 התא  .עטק  הז יא  .עטק  הזיא  .בתכמה  תא   תחלשש  ינפל  אצי  םיכירא תהש  קר  :אבי גרובר  רמ

 16  .ללכב וילע בשו ח התאש ינפל תורקל והשמ ל םרוג התאש לודג הזכ

  17 

 18 תונעל  םייסת  השקבב  יבא  .םייסת  .הנעת  .ךשמה  תל אש  יל  שי  .תונעל  ךישמת מר ירון גדות:

 19  .הלאשה לע

 20 תלאש  לאש  אוה  ,סקיא   איה  התליאשה  .ךשמהה  תלאש  התייה  תאז  .יבא  : עידן למדן  עו"ד

 21    .תיטנוול ר אל התליאשה יכ ךשמה

 22  .רו ביד עצמאב היה אוה .אל מר ירון גדות:

 23    .רמגנ  .ךשמה תלאש לאש אוה : עידן למדן עו"ד 

 24    .ונמי יס .האלה :אבי גרובר רמ

 25  ם ג ינא ה ככ יתוא םיפקו תש י רחא .רבדל ךישמהל  ה צור ינא ה לאש יל שי אל מר ירון גדות:

 26    .הנעא

 27    .הנעת  אל התא :אבי גרובר רמ

 28    .ךשמה תל אש יל שי יכ .הנעדא ינא מר ירון גדות:

 29     .טסופה :אבי גרובר רמ
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 1  י נ א  הצו ר  ינא  םא  .תוקד   שמח  דוע   רבדל  יל  רתומ  .ךשמה  ת לאש  יל  שי  .אל מר ירון גדות:

 2    .רבדא

 3    ?ךשמה תלאש  ,תלאש אל :רוברי גאב רמ

 4    .אל מר ירון גדות:

 5    .ךשמה תלא ש לאשת :אבי גרובר רמ

 6  י נא  וליאכש  םיפיעס  ינ ימ  לכ  דיגהל  תלחתה  .הנוש ארה  הלאשה  תא  יתלאש :מר ירון גדות

 7     .הז תא יתישע אל

 8 .רבדמו  הז  לש  ןמזה  תא  חקול  וישכע  תודג  ןורי  .השקבב  .ןיינעל  הלאש  שי  יכ  :אבי גרובר  רמ

   9 

 10 , הייריעה  תדוקפ  םיפיעס  ,םהב  יתדמע  ינא  תארקהש  םיפיעסה  לכ  ,םדוק מר ירון גדות:

 11     .רדסל תועצה םישיגמ  יתמ ,תועצה םישיגמ יתמ

 12 תועצה  .תותל יאשו  רדסל  תועצה  תולעל   ךירצ  יתייה  ןיינמה  ןמ  אל ש  העצה  :אבי גרובר  רמ

 13  י כ   ה פמ  תאצי  תמדוקה  הבישיב  . תונודנ  תויהל  תו רומא  אל  ן יינמה  ןמ  אלש

 14  ת א   הנצס  תישע  .ןוכנ  אל   הז  .ךלש  תועצהב  ןודל  ם יבייח  יכ  ןיינמה  ןמ  אלש

 15    .הבישיה תא ץצופ ל תיסינ .ךלש םירבדה לכ

 16     ?הרשע תחא העש ל םעפ דוע ברקתנ ונחנא : ר לבמי ברמר 

 17   . רקשת לא :אבי גרובר רמ

 18    .ךשמהה  תלאש תא לואשל ול ןת : בר לב רמימר 

 19   ?רקשמ  התא המל :אבי גרובר רמ

 20    .תאזה  הגצהה םע קיפסמ .ונ יד : מר רמי בר לב

 21 . להק ילב הצעומה תו בישי המל יתלאש .הרושק  אל איהש הבושת הנעת מר ירון גדות:

 22  .רדסל  תועצה לע תונעל בייח ינא ש תומדוק תובישיב תרמא  אל התא :אבי גרובר רמ

  23 

 24 לע קר אל הפ ורפה .םתוא תרפהש םיקוחה המ קו ידב יתרבסהו יתרמא ינא מר ירון גדות:

 25 ת ועצה  תוחדל  תרשפאמו  תקתושש  הפ  ךלש  היצילאוקה  לכ  ידי  לע  ךידי

 26 יאדכ  תכרעמה  תא  דירט מ  הז  ילוא  ,עירפמ  הז  ילו א  ,ןבצעמ  הז  ילוא  .רדסל

 27  ן ו שאר  םוימ  םש  םיראש נ  תסנכ  ירבחש  תסנכב  הר וק  המ  תוארל  תכלל  םכל

 28  תא  הדירטמ  םש  היציזו פואה  ךיאו  .התיבה  םיכלוה   אל  ללכב  ,ישימח  םוי  דע

 29   .קוחה הז .קוחה הז  .תושעל המ הז .תכרעמה
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 1     הייריעה תטקונ  אל עודמ התייה הלאשה : עידן למדן עו"ד 

 2  .הטקנ אל מר ירון גדות:

 3    .תינע .הצע ומה תובישיב תרושקת : עידן למדן עו"ד 

 4  .יתינע לאש  אוה הז :אבי גרובר רמ

 5 .התליאשה  הרמגנ  ,ךשמ ה  תלאש  תא  לאש  אוה  .יט נוולר  אל  הזש  האר  אוה  : למדן  דןעיעו"ד 

 6  ל ל גב  התליאשהמ  ןיטולח ל  תרחא  ה לאש  ךתוא  לאש   אוה  . הלאשה  התייה  וז

 7  . ולש  ך שמהה  תלאש  התי יה  תאז  . הזל  תינעו  .תיטנ וולר  א ל  רבכ  התליאשהש

 8     .האלה רובעל רשפא

 9   .םיפיעס ינימ לכ  אירקהל ליחתה ינא .ךשמה ה תלאש התייה אל תאז מר ירון גדות:

 10 העיפומ  אל  איהש  ןוויכמ   .הפ  העיפומ  אל  ריעה  שא ר  תא  תלאשש  הלאשה  : עידן למדן עו"ד 

 11    .לכה  הז .ךשמה תלאש איה הפ

 12   .המל התייה הלאשה  .סיטיטפשמל סנכנ התא מר ירון גדות:

 13 שולש  תשגה  .קוח  אל  יפ  לע  .קוח  יפ  לע  היה  םאה  . רבדמ  התא  םיקסע  הזיא  : דן למדן יעעו"ד 

 14  . קוח  יפ   לע  היה   אל  וא  קו ח  י פ  לע  ה יה  םאה  האבה  הב ישיל  דיגהל  תותליאש

 15 ת א בהוא תוחפ .הנע הייריעה שאר .הלאש התוא לע התליאש לכב הפ תרזח

 16  .רדסב לכה  הז תא םיבהוא אל קלח  ,הז תא םיבהוא קלח ,הז

 17  ת ו נעל  ללכב  ךירצ  אל  התאש  התליאשל  סנכנו  ןמ זה  תא  ךשומ  םתס  התא מר ירון גדות:

 18 ה מ  הז  .להק  םע  ומייקתה  אל  הצעומה  תובישי  המל  יתלאש  ינא  .הילע

 19  ר מוא  קר  י נא  .תינע  אל ה תא  .םיפיעס יל  תונעל  ליח תה  ר יעה  שאר  .יתלאשש

 20 א לש  תובישיש  םלוכ  לש  פאסטווה  תצובקב  םג  ,השיגפב  םג  תבתכו  תרמאש

 21 התאש  המ  הז  .תותליאש ו  רדסל  תועצה  םהב  ויה  אל  ,תאז  ללוכ  ןיינמה  ןמ

 22 .ויה  אלש  תבתכ  התא  הבישיה  ללוכ  .םלוכ  לש  פאסטוו  תצובקבו  .תבתכ

 23   .הנע אל .להק היה אל  המל הלאשל יל תינע אל . תאזה הלאשה םע יתמייס

גרובר  רמ  24 הז  תא  השעתו  הזה  עטקה  תא  קודבת  הבישיה  לכל  השוע  התאש  תוכירע  :אבי 

 25  .ךמצעל

 26 תפוקתב  להק  סוחדל  אקוודש  דחא  טפשמ  הזה  רשקהב  ביגהל  יתיצ ר  קר  ינא  :ד"ר צחי שריב

 27  .םינסוחמ  קלח ,ףופצ רדח ךותב ,הנ ממ םיתמ םישנאש הפיגמ

 28   הצעומ ירבחל : מר רמי בר לב

 29 הזיא  םיעדוי  אל  דועו  םילוח  קלח  ,אל  קלח  ,םינסוחמ  קלח  לבא  ימ  עדוי  אל  :בד"ר צחי שרי
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 1 תאזכ  הבישיל  עיפוהל  הצעומ  ירבחל  םג  ששח  םרוג  ,הפל  ונלוכ  תא  סוחדל

 2     .ךתיא יתרביד אל תאז

 3   .בייח אל ינא גדות: מר ירון

 4    .וישכע  רבדמ ינא :ד"ר צחי שריב

 5    .ןויערה לכ  הז הפ תויהל בייח אל הז מר ירון גדות:

 6  ?טילחמ ימ  : גב' ענבל דדון

 7     .היטרקומדב העיגפ הז דח א רדחב :ד"ר צחי שריב

 8  . י ק  וא  .הלאכ   תוגצה  ה שוע  אל  ינא  .הלא כ  תוגצה  י נימ  לכ  םע  תובי שי  השעת :אבי גרובר  רמ

 9 . הלאכ  תוטראח  ינימ  לכו  לגרודכ  ינוידטצאב  הצעומ  תובישי  השוע  אל  ינא

   10 

 11    .םינבל דיב מר ירון גדות:

 12  . האלה  .םוקמ ה  הז  ה פ  תובישי  השוע  ינא   .הצ ור  התאש  המ  תושעל  לוכי  הת א  :אבי גרובר  רמ

 13   .ינד

 14 ט סקטל  ורב חתת  םכלוכש  בשוח  ינא  ה שקבב  רצק  הז  תא  תושעל   הצור  ינא  מר דני לביא:

 15  . העצהה  תא  ךשומ  ינא  .ם יקוקיז  אשונב  ,ונלש  היצי לאוקה  תבישי  ירחא  הזה

 16  ת ק ספה  לש  אשונה  .יבא  ךתושרב  םילימ  המכ  םכינ פב  אירקהל  הצור  קר  ינאו

 17  ס חיית הל  שיש  טועימל   ע גונ  םיקו קיזל  רחא  ןורת פ  האיבמה  ר וניד  יקוקיז

 18  י רבח  ןיב  ן אכ  חישל  יואר   א והש  רובס  ינא  ןכלו  .ונ ממ  ם לעתהל  רוסאו  וילא

 19 תותשרב  תובר  הלעש  אשונ  הז  .הנעמשת  תונושה  תועדהש  תנמ  לע  הצעומה

 20  ם י כירצ  רוביצ  ירחבנכ  ונאש  רובס  ינא  .םירעוס  םינויד  הלעהו  תויתרבחה

 21 ןיא  .תוסנל  תוחפל  וא  ונכ ותב  תועיגפה  תויסולכואה  תא  עומשלו  הנעמ  תתל

 22 תואמצע  ימיב  םיקוקיז  תבהואש  הייסולכואה  ל ש  לודג  בור  שיש  קפס

 23  ןזוא  הטנ  רוביצ  ירחבנכ   ונחנאש  אוה  שקבמ  ינאש   לככ  .םירחא  םידעומבו

 24  ,ברק  ימולה  רתיה  ןיב  רבודמ  הזה  הרקמבו  םיפו קשה  תא  הארנ  םישלחל

 25  ת ו יהל  ונל  רוסא  םינו א  תורסח  ,תוערפה  ,המו ארט  טסופ  םע  םישנאב

 26  םוי  להצ  יללחל  ןורכיז ה  םויבש  ריכזהל  הצור  ינ א  .םהלש  לבסל  ,םישידא

 27  ת א  רוכזל  םיעגפנה  לכ  תא  קבחל  םיארוק  ונחנא  תואמצעה  םוי  ינפל  דחא

 28  ה יצילאוקה  ירבח  תשקב ל  ןכל  . ןווכתמ  ינא  הלאל  .ם י עוצפה  תא  קבחלו  ונללח

 29  אשונה  לע  הדובעה  תא ךישמהל  שקבמ  ינא  תונמוא הו  תוברתה  קית  קיזחמו
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 1  ת ו יגולונכטב  רחא  ןויצב   םא  םיקוקיזה  עפומל  ם ימלוה  תונורתפ  תאיצמו

 2  ילואו  רשגל  ןויסינב  םיבש ותה  םע  חיש  םייקל  ,םירח א  תונויער  שפחל  ,תורחא

 3   .הדות .םיבשותהו הא ילמה ,היצילאוקה ירבח  תא ןכדעלו ףילחת אוצמל

 4 

 5פוליגרף לשלילת קשר פוליטי   -  ידיירג  לאומשו  תודג  ןורי  רדסל  העצה  .5

 6 לאירוע ראש החזיר 

   7 

 8  י טילופ  רשק  תלילשל   ףרגילופ  .ידיירג  לא ומשו  תו דג  ןורי  רדסל  העצ ה  .5  ףעיס  :גרובר  אבי  רמ

 9     .ריזחה שאר עוריאל

 10 ר וביצב  המכ  דע  עדוי  אל  ינאו  .םיישדוחכ  ינפל  םג  התלעש  ףרגילופל  העצה  .ןכ מר ירון גדות:

 11 ףיעסה  תרמוא  תאז  לש  ךילהה  הפ  ליחתה  םצעב  ל בא  םיעדוי  אל  וא  םיעדוי

 12  ף רגילופ  תבוטל  ח"ש  ףל א  ה שימחו  םירשע  תאצקה   לע  ר בידש  םצעב  ןושארה

 13  רוביצה  המכ  דע  עדוי  א ל  ינאו  ושגינ  רבכש  הצעומ   ירבח  הפ  שיו  .עצוב  רבכ

 14  ת ויהל  ךירצ  הזש  בשוח  ינא ו  ,הייריעה  לש  ימשר  םו קמב  ם סרופ  אל  הז  יכ  עדוי

 15  אל  ןיידעש  הצעומ  ירבח   שיו  ושגנש  הצעומ  ירבח  שיש  עדוי  ינאו  .םסרופמ

 16  ב ש וח  ינא  .ושגיי  םלוכש   השקיבו  הצעומה  ירבח  ל כל  ליימ  החלש  עטנ  .ושגנ

 17  ה זו  לופיטה  לע  תיארח א  א יהש  תורמל  עטנ  אל ו  ר יעה  תצעומש  ךירצש

 18  ת צעומ  לכ  ם א  קזח  רתוי   הי הי  הזש  ב שוח  ינא  שקבל   הכירצ  א ל  איה  .ונמעטמ

 19 ף רגילופה  תקידב  תא  תושעל  הצעומה  ירבח  לכל  ארקתו  עיצתו  שקבת  ריעה

 20  א ו ה  . המצע  העצהל  ידיי רג  לאומש  ם ג  ילא  ףרטצה  םצעב  ה נושארל  ,ןכ  .תאזה

 21  . ולש  ה לחמה  ללגב  תמד וקה  הבישיב  אצמנ  אל  םג   א וה  ,םויה  ה פ  אצמנ  אל

 22 ע ציב ןכ אוה עיגה אל אוהש תורמלו ולש הלחמה תורמל ןכדעל לוכי קר ינא

 23  ר בח  לכמ  שקבתמ  הז  י תעדל  לבא  ,הפי  הזש  יל  ר מא  אוה  .ףרגילופ  תקידב

 24  התייהש  העיגפה  ול  הבוש חש  ץוח  יפלכ  ןעוט  וא  רמי יתמש  ימ  דחוימב  .הצעומ

 25  תסנכ  תיב  םע  רבד  םוש  ו א  רשק  םוש  ןיא  יל  םיעדוי   םתאש  ומכ  ,תסנכה  תיבב

 26  ע שפה  א יה  יתניחבמ  הי עבהו  .הלאכ  ל כוא  ינא  .רי זח  ם ע  היעב  ם וש  יל  ןיאו

 27  ם דא  תויהל  רמייתמש  י מ  לבא  .התשענש  היטר קומדב  העיגפהו  השענש

 28 ם ג  אוהש  יוארש  בשוח  ינא  ,ול  בושחש  רבדה  איה  תסנכה  תיבל  העיגפהש

 29  י נאש  הממ  ץוח  .אל  ימו  ןכ י  מ  ףרגילופל  .ושגנ  םירח ם אא  עדוי  אל  ינא  .שגיי
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 1  ל כ  . םש  התוא  יתשגפ  .ה תייה  ל בנע  םגש  עדוי  ינא  לאומש  ל עו  ימצע  לע  עדוי

 2  .ואשר  לע  הננעה  תא  ריאש מ  םצעב  אוה  תאזה  הקיד בלש  גיי  אלש  הצעומ  רבח

 3 וד ע  תתל  הצור  ינאו  .םירחא  םדייקפת  אושנ  וא  ריע  שאר  וא  הצעומ  רבח

 4  א ל  ןיידעש  ימל  הבורקה   ה צעומה  תבישיל  דע  הזה   ע ובשה  ךשמב  תונמדזה

 5  ל ש  תוקשבה  רואל  ,תו שקבה  רואל  םג  ףרגילופ  תקידבת  א  עציבו  םאית

 6  .םישנא

 7     .תויונמדזה ןתונה תא : עידן למדן עו"ד 

 8 ת א  ןתונ  התא  ךיא  .ךילהתה  תא  תלהנמ  עטנ  .תונמדזה  ןתונ  התא  המ  רותב מר גיא קלנר:

 9  .תונמדזה ה תא ןתונ התא ךיא .רדס ב התא דיגת .תונמדזהה

 10    .ךילהתה  לכ תא השוע איהש עטנ  : עידן למדן עו"ד 

 11 ת א  ןתונ  התא  ךיא  .םילהנה  תא  ונל  האיצוה  איה  ,הז  תא  תלהנמ  איה קלנר: גיא מר

 12    .תונמדזהה

 13     .ךל באוכש וא  ?םייסא ינאש הצור התא מר ירון גדות:

 14     .םולכ יל באוכ אל מר גיא קלנר:

 15  ם ע פ  לכ  .ךלש  אוה  ףרגי לופה  .רנלק  איג  דובכה  לכ .ףרגילופה  תא  תישע  התא גדות:מר ירון 

 16    .הזמ דר , רבכ יד הז תא הלעמ ינאש

 17     .ללכב התא ימ מר גיא קלנר:

 18  ד ובכה  לכ  .ךלש  אוה  ףרגילופה  התא  .ףרגילופה  תא  תישע  התא  .ךלש  אוה  .ןכ מר ירון גדות:

 19  י בשות  רנלק  איג  .רבדל  יל   ןת  וישכע  .ףרגילופה  לע  ךלש  אוה  טידרקה  .איג  ךל

 20  ת א  ונל  א יבה  רנלק  איג   . ינא  אל  . ףרגילופה  תא  ונל   א יבה  ר נלק  .ןורשה  תמר

 21     .רדסב לכה .ףרגילופה

 22  ף א  עבוש  עדוי  אלש  ךלש   וגאה  לבא  .ףרגילופה  תא   ונל  האיבה  ויז  עטנ  .אל ר:מר גיא קלנ

 23 ם ירטמילימ וב תחקל רשפאש םוקמ לכל ומצע תא קוחדל חוכב שפחמ םעפ

 24 זא  הנושארה  םעפב  הז  תא  השוע  אל  התא  םאו  .והמ  הנשמ  אלו  טידרק  לש

 25 , היינשה  םעפב  העצהה  תא  ולבקי  אל  םאו  .היינשה  םעפב  העצהה  תא  איבת

 26  תוברועמה  .הזל  רשק  ךל   ןיא  .תישילשה  םעפב  הת ליאשה  תא  השעת  התא

 27  י צ מאמב  ת עגופ  קר  ,ףרגי לופה  תקידב  ד עומ  תא  הקי חרה  קר  ה זה  אשונב  ךלש

 28  ה מ  הז . קזנל המרג ,אשו נב ךלש ה עיגנה .תמאה רק חל ע יגהל תאזה הצעומה

 29 ף רגילופהשכ  הזה  ךילהתה  תא  הליבומ  ויז  עטנ  .תעדל  םיכירצ  םיבשותהש
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 1  ה ווקמ   ינא  ,ףרגילופב  י תייה  םג  י נא  ,הבחר  רתוי  הברה  תפטעממ  קלח  אוה

 2 ך להמל  יארחא  אל  התא  .דחא  ףאל  תונמדזה  ןתונ  אל  התא  .ויהי  םירחא  דועש

 3  ל כ  לע  תולעב  תחקל  הצ ור  התאש  הז  ליבשב  .הזל   רשק   םוש  ךל  ןיאו  ,הזה

 4  ה יעבה אל וז וילא בברת שהל ךרד הזיא ךל שי וא תורתוכב עגרכ אוהו אשונ

 5   .ה ז תא להנל עטנל ןת .ררחש  .הזמ ונתוא ררחש .ונלש

 6    ?י ל םיעירפמש ילבמ ילש םי רבדה תא דיגהל לוכי ינא מר ירון גדות:

 7     .ילש ןכסמ .הז וי שכע התא :אבי גרובר רמ

 8 ינממ  השקיב  .רומאכ  .הד ות  יק  וא  ?ילש  העצהה  תא   םייסל  ךישמהל  לוכי  ינא מר ירון גדות:

 9    .הצעומה תבי שיל דע ןמז דוע תתל עטנ

 10    ?ןמז תתל ונ ממ תשקיב המ יתנבה אל מר גיא קלנר:

 11    .םויה רדס מ העצהה תא ריסהל ונממ  יתשקיב פרופ' נטע זיו:

 12   .הא מר גיא קלנר:

 13    .םויה רדס ל העצהה תא הלעמ אוהש  תישיש םעפ רבכ הז לבא : מר רמי בר לב

 14    .ונממ יתשקיבש תישיש  םעפ םג הז ו:נטע זי פרופ'

 15     הצעומ תובישי שש  הז לע ונזבזב אל וליאכ : מי בר לבר מר

 16  .הע צהה תא םייסל לוכי ינא מר ירון גדות:

 17    .םירחא  םירבד הברה ,םיבושח םיר בד אשונ םע ,תוסיט םע : עידן למדן עו"ד 

 18  ת ונעל  םג  בייח  ינא  עצמאב  םהל  םיעירפמ  םתאש  םעפ  לכ  .םייסל  לוכי  ינא מר ירון גדות:

 19  ן יינעמ  אל  ףרגילופה  לע  ט ידרקה  .ןמז  רתוי  ךשמי  זא ו  יל  םתרמא  םתאש  המל

 20  ילע  םירמוא  .עצמאב  יל   םיעירפמ  םישנא  .ביגהל  ב ייח  ינא  ,שינעמ  אל  .יתוא

 21     םינופ ,םירבד

 22     .תמאה תא םירמוא קלנר: גיאמר 

 23    .ךת ניחבמ תמאה אוהש תרמא  התאש המל ביגא ינא זא ירון גדות: מר

 24     .ךתניחבמ תמאה מר גיא קלנר:

 25    ךכ  לכ קסעה .םואנה לכ המ . רורב רתוי :אבי גרובר רמ

 26 רוביד  ןמזה  עצמאב  הפ  םואנ  תאשלו  יל  עירפהל  והשימל  ןתונ  התאשכ  יבא מר ירון גדות:

 27     .וילע ביגי ינא .תושעל המ  ,וילע ביגהל בייח ינא ילש

 28     םירבד םלוכ תא  ץפוק התא :אבי גרובר רמ

 29     .רדסל תועצה שי .רדסב לכ ה ,טילחמ ינאו ץפוק ינא מר ירון גדות:
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 1 ?הק ד רבדל יל תתנ .תונעל תוק ד רשע יל ןת ?תצפק אל ית ינע ינאש :אבי גרובר רמ

 2    .ןכ מר ירון גדות:

גרובר  רמ  3 הקד  ךות  תצפק  ךיא  ךורעת  ,ךרוע  התא ש  ינשה  עטקב  םעפ  דוע  .תתנ  אל  :אבי 

 4   .רדסב

 5  ת ו יהל  לוכי  התא  יצח ו  םייתנש  דוע  תאזה  ה יצנדקה  תא  םייסתשכ מר ירון גדות:

 6  ל כש  בשוח  ינאש  רמואו  ארוק  בוש  ינא  ,ףרגילופל  תאזה  העצהה  .טסיפאדנטס

 7  י מ ינפ והשמ רוביצה ךרד  אל .ונילא התנפ עטנ .וילא  תשגל ךירצ הצעומ רבח

 8  ך ו שמא  ינא  םויה  תאזה  העצהה  תא  .יבמופ  והשמ  ת ויהל  ךירצ  הזש  בשוח  ינא

 9  ה צ עומה  תבישיל  התוא  איבי  ינאו  התוא  ךושמא  ינא  .התוא  שיגא  אל  ינא

 10    .לוכי ינא .לוכי ינא .האבה

 11    .עיבצהל הצ ור ינא .עיבצהל הצור ינא : מר רמי בר לב

 12  ונ ל איבי הז רדסב לכה ששו  םישולש תואמ שמח ףלא ה רשע עבש :אבי גרובר רמ

 13    .רדסל  תאזה העצהה תא הלעה א והש דיגי אלש אבה ןוידב : לב רמר רמי ב

 14   .דיגי אוה :אבי גרובר רמ

 15     .םוי םישיש ול היהי: עידן למדן עו"ד 

 16    ?דיגי אוהש ק פס ךל שי :אבי גרובר רמ

 17    ?ףר גילופ תושעל וכלי םישנאש  הלש רקיעה אל העצהה מר גיא קלנר:

 18    ?התוא תארק .אל מר ירון גדות:

 19  ה צ עומה  י רבח  לכש  ,תב תכש  רדסל  ה עצה  הפ  שי   .התוא  ת ארקה  אל  התא : מר רמי בר לב

 20     וליפאש םיקיזחמ

 21  . עצמאב  םיעירפמ  ןמזה   לכ  ם ה  הז  ל בא  .רבדל  םה ל  ן תית  זאו  ם ייסל  יל  ןת מר ירון גדות:

 22  ר ומגא  י נא  .ץפוק  רחא  ו השימ  ן מזה  לכש  ללגב  ןמז  הברה  ח קול  הז  .יללגב  אל

 23  ןי ידעש  הצעומ  ירבח  דוע ל  ר שפאל  ליבשב  העצהה  ת א  ך שומ  ינא  .טפשמה  תא

 24  ה צעומה  הבישיבש  יתנ בה  ה ז  תא  תושעל  ףרגילו פה  ת קידב  תא  ועציב  אל

 25 .תושעל  השע  אל  דועש  י מל  ןורחאה  סנא'צה  םצעב   הזו  ןוכדעה  היהי  האבה

 26  םג  הז  ףרגילופה  קר  אל  הז  העצההמ  קלחו  תאזה  העצהה  תא  הלעי  ינא  זאו

 27  ד ועש  י מ  ושעתו  ןובשחב   ו חק  זא  . הזה  רבדב  רוביצ ה  לש  עודייהו  תויבמופה

 28   .השע אל

 29   .הללאי .ונילע  םייאת לא מר רביד פלד:
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 1      .העש עבר םכל ךסח תוד ג ןורי ןורשה תמר יבשות : מר רמי בר לב

 2   .לש  התליאש :אבי גרובר רמ

 3     .תודג ןורי לש העבש םיפיע ס הרשע ךותמ .תודג ןורי : מר רמי בר לב

 4   ?המל גדות:רון ימר 

 5   .ךמצע תא לאשת : מר רמי בר לב

 6 

 7   שדחה המוקימב ןור שה תמר תבישי –27.6.21 תודג ןורי לש התליאש.5

   8 

 9  ןכ  םגו  המידק  םתוא  ם תזזה  םירחא  לש  רדסל  ת ועצהה  יכ  ךל  הנעא  ינא מר ירון גדות:

 10 המ  הז  תושעל  המ  .היהש  המ  הז  .היהש  המ  הז  .אל   המ  .תומדוקה  תובישיב

 11    .הז הז  .ןוכנ .ןורשה תמר תבישי  יבגל התליאש בוט .היהש

 12    .ןכ :אבי גרובר רמ

 13    ?התליאש הז : ר רמי בר לבמ

 14  ת בישיב  תולעל  הרומא  התייהש  27.6-המ  התליאש   ם ג  רומאכ   .התליאש  .ןכ מר ירון גדות:

 15  ה ת ליאשהו  עובש  ינפל  ןי ינמה  ןמ  אלש  הבישיב  זא  אל  םא  ,ינוי  לש  הצעומה

 16  המוקימב  ןורשה  תמר  תבישי  דגנכ  הייריעה  תולי עפ  ךשמה  לע  תרבדמ  איה

 17  תבישי  חוכ  יאב  תאמ  בת כמ  טפשמה  תיבבו  הייריעב   לבקתה  הנורחאל  .שדחה

 18  ו י לע  רשא  י אחוי  רב  תס נכה  תיב  ת א  םתביזע  לע   תיקוח  א ל  ןורשה  תמר

 19  ת ימשר  תבותכ  יוניש  ןכו  ,םסרופש  עדימ  יפ  לע  .םינש  רשע  לעמ  ינפל  וטלתשה

 20 בוחרב  ,יטרפ  תיב  ךותמ   םויה  תלעופ  איה  םכל  יתחלשש  המ  הבישיה  לש

 21  םג  אוהש  יול  המלש  יאב גה  תולעבבש  100  םיאיבנה   םג  הארנכו  96  םיאיבנה

 22  ר יעה  שאר  ןכו  היצילאו קה  תועיס   בור  .תסנכה  תי בל  ןויכי זה  תא  לביקש  הז

 23  םויא  הווהמ  רשא  ןורשה   תמר  תבישי  תוליעפ  תא  וקיספיש  רחובל  בייחתה

 24 .יצחו  םייתנש  לעמ  ינפל   ויה  תוריחבה  ,ינפל  היה  הז  .ןורשה  תמר  ןויבצ  לע

 25 ז אמש  ןדמל  ןדיעו  איבל   ינד  רמ  ,ריעה  שאר  ינגסלו  .ריעה  שארל  תולאשהו

 26  ז א   .ריעה  ש אר  ןגס  היה   אוה  ה תליאשה  ןמזב  לב א  .תרבוד  י די  לע  ףלחוה

 27    הייריעה תטקונ תולועפ  ולא .ותוא ןייצל יתבשח

 28   עיפומ אל הז : מר רמי בר לב
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 1    .עיפומ : זר יגב' דברת וי

 2 תונעל  אשונל  םייטנוו לרש  םישנאל  ןתונ  התא  םימעפ  הברה  לכ  םדוק מר ירון גדות:

 3  י נא  ת ישפוח  ןורשה  תמר ש  ימו  צ רמבש  ימ  דחוימב בשוח ינא  זא  .תותליאשל

 4    .בשוח

גרובר  רמ  5 . רשקה  הזיאב  הבישיל  התליאש  .תוברתה  קית  קיזחמו  ריעה  שאר  ןגסו  :אבי 

   6 

 7    הבישי  יוניפ לע ורביד תיפיצפסש  תועיסב וצר םהש רשקהב :גדותרון מר י

 8     .ינורו עטנ .תועיסב  וצר םה םג .אל לבנעו ישתב  יחצ המל :אבי גרובר רמ

 9  . התליאשל  תונעל  םינמ זומ  םה  םג  .התליאשל  ת ונעל  םינמזומ  םה  םג מר ירון גדות:

 10 . ןציל  הצעומ  רבחל  ארוק  התא  םא  ריע  שאר  אל  התא  .תרמא  המ  .החמשב

 11   . ךישמהל לוכי התא ,ןרקש

 12  , ך ל  א ירקמ  ינא  ,תויריעה   תדוקפ  י פל  ,םיקוחב  קי ידמ  רבכ  ה תא  םא  ,בגא : מר רמי בר לב

 13 ץ רמנ  רוציקב  תחסונמה..  הייריעל  שארמ  שיגהל  הייריע  תצעומ  רבח  יאשר

 14  ה תא  ם א  תויריעה  תדוק פב  בגא  ה ז  .והז  .תועש  הנו משו  ם יעבראמ  רחואי  אל

 15 י נד  תא  אלו  ןדמל  ןדיע  תא  אל  לואשל  ךירצ  אל  התא  זא  .קוחה  לע  רמוש

 16   .הייריעה שארל הז .איבל

 17 . רפמ אוהש אלפתמ אל  ינא .הסג לגרב .קוחה תא  רפמ אוהש רמוא התא : עידן למדן ו"ד ע

 18  י בא  ה בישיה  תלועפ  יש נא  ד גנכ  הייריעה  תטקונ  תולועפ  ו לא  איה  הלאשה מר ירון גדות:

 19     .ךילא קר הז .םינגסל אל  הז ךילא הז .בישקמ התא

 20     .ירוקמה חסונה תא יל שי  .ריכמ ינא :אבי גרובר רמ

 21  ע י רפמ  ןיא ב  הבישיה  ת לועפ  ךשמה  דגנכ  היירי עה  תטקונ  תולועפ  ולא מר ירון גדות:

 22 ס כנב  הרוקה  שומישה  דגנכ  תלעופ  הייריעה  ןיא  עודמו  השדחה  התבותכב

 23 יתפרשצ  תפרוצמה  הנומתב  הרוקש  יפכ  תוקהבומה  היינבה  תוגירחב

 24  .לצא ביבא לת ב םינפה דרשמב לצא תיי הש עדוי ינא תא יתיארהו

 25     .רבעמ :אבי גרובר רמ

 26   .םינפה דרשמ ב תייהש עדוי ינא .רבדל  יתוכז תא לצנמ וישכע ינא מר ירון גדות:

 27  ל ע  שגדה  .ץרמנ  רוציקב   בותכ  .ץרמנ  רוציקב  שגומ  .ץרמנ  רוציקב  תחסונמ : מר רמי בר לב

 28     .ןכ .ץרמנ רוציק

 29    .הנעת הללאי גדות:מר ירון 
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 1 ה יינבל  חוקי פל  וא  דקומל  השגוהש  תימ שר  הנולת  לע  ונל  עודי  אל .דחא  .בוט  :אבי גרובר  רמ

 2  ח וקיפה   תקלחמ  ליעל  ר ומאה  ת ורמל  הבישיה  לש  תוליעפב  ג רוח  שומיש  יבגל

 3  ה י ינב  ת וגירח  שי  חטשה   וינפ  ל ע  .תיפצת  ךרוצל  םימעפ  ר פסמ  חטשב  ויה

 4 תקלחמה  ידי  לע  המיאתמה  תרגסמב  ונקותי  הלא  תוריד  לוציפ  ןכו  תונשי

 5   .קוח יפ לע םישר דנה םיכילהל םאתהב תי נוריעה העיבתהו חוקיפה

  6 

 7    .תארקהש המ הז ?םש היי נב תוגירח לע ונל עודי אל מר ירון גדות:

 8    .ך ל עודי אל וישכע תרמא : גב' דברת וייזר 

 9     .תרמאש המ הז ן גדות:מר ירו

 10     .היינב תוגירח שי חטש ב וינפ לע :גרובר אבי רמ

 11    .ןושארה .אל מר ירון גדות:

 12    .דקומל הש גוהש תימשר הנולת לע ונ ל עודי אל :אבי גרובר רמ

 13  ה ש גוהש  תימשר  הנולת  לע  ך ל  עודי  א ל  .םהינשב  םי אצמנ  הז  100ו  96  םיאיבנ מר ירון גדות:

  14 

 15     .תימשר הנולת שיגת זא : גב' דברת וייזר 

 16    .לע עודיש ןותי עב םסרופ םג .ןוכנ אל הז מר ירון גדות:

 17    .תימשר הנולת לע ונל עוד י אל ,דחא וא בישקמ התא  .יתרמא :אבי גרובר רמ

 18  ת דוקפ  י פל  רמוא  ינא  . קחוצ  אל  י נא  רדסל  ותו או  ךתוא  א רוק  ינא  ,יבא : מר רמי בר לב

 19  ה בושת  ירחא  הרצקב  הפ   לעב  ה לאש  ץרמנ  רוציקב   .דיפקמ  ן ורי  יכ  תויריעה

 20  ד וע  וישכע  לאש  אוה  .הז ה  פולל  סנכינ  אל  אוב  .רמג נ  הזב  .והזו  ריעה  שאר  לש

 21  ך לוהו ם ק ינא תרחא .ר תוי  ןיא .רתו י ןיא .ןדמל ןד יע תא ק ידצמ ינאו הלאש

 22     .הרשע תחאב אל .וישכע

 23    .ןושארה ףיעסב  רמא אוה המ יתלאש ינא מר ירון גדות:

 24    .יבא : לבי בר מר רמ

 25    .האלה יתינ ע המ בישקת .ישילש עטק  הז בישקת :אבי גרובר רמ

 26    .םוקמל תימ שר הנולת לע ךל עודי אל מר ירון גדות:

 27   .יתינע המ  הארת...קודבת יתינעש  המ יתינע :אבי גרובר רמ

 28     .אבה אשונל האלה והז : מר רמי בר לב

 29    .ךלש הבושתה תאז םא מר ירון גדות:
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 1    . רתוי לואשל לוכי אל התא : ר לבבמר רמי 

 2  ם ע  ר דתסמ  הז  ךיא  תימש ר  הנולת  ל ע  עדוי  אל  התא ש  ך לש  הבושתה  תאז  םא מר ירון גדות:

 3   שיש תרמא ש תונותיעב םסרופש המ

 4    .תולאש  דוע לואשל ול רוסא .יבא : מר רמי בר לב

 5  תונולת  שיש  תרמא  התא   .הז  תא  רוצעל  רשפא  יא  ןכלו  .הז  לע  רבכ  חוקיפה מר ירון גדות:

 6     תונולת ןיא וא

 7   .חטשב היה  חוקיפה תקלחמ ליעל רומא ה תורמל :גרובר אבי רמ

 8     ?שאר ולידגה םה זא : גב' דברת וייזר 

 9     .םויה רדסל אבה ףי עס .האלה :אבי גרובר רמ

 10   .ך לש הבושתה תאז םא .ןכ מר ירון גדות:

 11 

 12   םירחא םידרשמו  תועיס רדח -27.6.21 -מ  תודג ןורי לש התליאש .6

   13 

 14    .םירחא םידרשמב  תועיס רדח .תודג ןורי לש  התליאש :גרובר אבי רמ

 15    .רבכ היה םגש : מר רמי בר לב

 16  .תמאב ונ  .םיימעפ התליאש רשפא י א ,עגר .הז תא היה רבכ : גב' דברת וייזר 

 17     .הנוש תצק וליא כ הז .אל :אבי גרובר רמ

 18  ד י מעהל  הייריעה  תביוח מ  'ג  125  ףיעס  תויריעה  ת דוקפ  יפ  לע  ?רבדל  רשפא מר ירון גדות:

 19  ד י מעת  הייריעה  ףיעסה  חסונ  דרשמ  יתורשו  דרשמ   הצעומה  תועיס  תושרל

 20 דחא  דרשמ  הצעומה  ירב ח  לכ  לש  םשומישל  הצעומה  תועיס  ללכ  תושרל

 21  תאצק הל  הטלחה  הרבע ש  ה נשב  ר יעה  תצעומ  תביש יב  ,ךשמה  ה זל  שי  ,תוחפל

 22 ןשי  הנבמב  .הייריעה  ןיינבמ  רטמוליק  ינשכ  יכדרמ  בוחרב  עבקנו  הזכ  רדח

 23 תוצקהל  ןיאו  תולפהל  ןיא  םינפה  דרשמ  תויחנ ה  יפ  לע  ףסונב  .חנזומו

 24 י רבח  לכ  םא  אלא  .רכשב  םינגס  וא  ריע  שאר  םניאש  הצעומ  ירבחל  םידרשמ

 25  . ה פיח  , ביבא  לת  ,םילש וריב  ומכ  . ינויווש  ןפואב  דרשמ  ם ילבקמ  הצעומה

   26 

 27   .רטמוליק 0.7 הז יכ דרמ .רטמוליק ינש רמוא  התא המל :אבי גרובר רמ

 28    .רטמ וליק עבש הדוקנ ספא זא מר ירון גדות:
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 1    .רטמ תואמ עבש  : גב' ענבל דדון

 2    .הייריע ה ןיינבב אל הז ,הנשמ הז מר ירון גדות:

 3    .לגרב תוקד  שולש הז : גב' ענבל דדון

 4  .תויהל לוכי  זא מק 1.7 יל אציו זייווב  יתקדבו הפמב יתקדב ינא מר ירון גדות:

  5 

 6     .תיטיא הכילה .הפמ תוקד שולש הז  : גב' ענבל דדון

 7  ל יגרכ  ןכ  הנשמ  אל  הז  .רט מ  תואמ  שמח  ,רטמ  תואמ   עבש  .רטמוליק  זא  יקוא ן גדות:ירומר 

 8    ריכזמ קר ינ א הלאשה .קיידמ אל ינא

 9    .קיידמ  אל התא םעפ דוע .םעפ דו ע יתרמא :אבי גרובר רמ

 10  ל יימ  תובותכ  תתל  רדס ל  העצה  יתשגהשכ  יטפשמ ה  ץעויהש  ריכזמ  קר  ינא ירון גדות: רמ

 11  ק ו חה  יפל  א לש  המו  קוחה   יפל  א ל  הז  י כ  תתל  רוסאש   רמא  א וה  הצעומ  ירבחל

 12  ה צעומה  ת טלחה  תאו  ק וחה  ת א..  ך ניא  עודמ  .א  א יה  הלאש ה  .תתל  רוסא

 13  ' א  7  יכדרמב  הנבמה  ץו פיש  ן מזב  הסירה  לע  תירו הש  תועיס  רדחל  רשקהב

 14  ה צקוהש  הצעומה  ירבח   םה  ימ  ,םייתש  .דחא  הז  . יפולח  דרשמ  תאצקה  אלל

 15    עודמו הייריעה  ןיינבב יטרפ דרשמ םהל

 16    .הז המ ? יטרפ הז המ ?יטרפ דרשמ : מר רמי בר לב

 17   .ץופקל ב ייח התא רמוא ינאש והשמ  לכ .יל עירפמ התא המל מר ירון גדות:

 18    .תיט רפ .תולעב הז לע חקל והש ימ .יטרפ הז המ .קיידת : מר רמי בר לב

 19 עודמו  הייריעה  ןיינבב  י טרפ  דרשמ  םהל  הצקוהש   הצעומה  ירבח  םה  ימ מר ירון גדות:

 20   .קו חל דוגינב תלעופ הייריעה

 21 קוח  לע  דיפקתש  שקבמ  ינא  ,קוחה  לע  רבדמ  אוה  וישכעו  רחאמ  .יבא : מר רמי בר לב

 22    . ץרמנ .רופיסה רמגנ הזו הל אש דוע הבושת .התליאש

 23  ש י  .תועיסה  ל ש  םש  רד חה  תא  םג  ללוכ  הז  .יכדרמ   תא  תמאב  םיצפ שמ  ונחנא  :בי גרוברא  רמ

 24   . ..ל רדח שיו..ל רדח שי  ,ריעה שאר ,םינגסל רדח

 25    .תינע אל ות:מר ירון גד

 26    .ילש הב ושתה הז :אבי גרובר רמ

 27  ם ג   הזש  םיצפשמש  יל  רפסמ  ה תאש  הז  לע  קוחה  תא  ר פמ  ךנה  עודמ  תינע  אל מר ירון גדות:

 28  , קוחל  דוגינב  לעופ  התא  המל  ךתוא  לאוש  ינא  .רד סב  הז  .התליאשב  בותכ

 29   .הצע ומ תטלחה התייה וליפאו  תועיס רדח תויהל ךירצש
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 1     .ךלש ךשמהה תל אש תאז :אבי גרובר רמ

 2     .הילע תינע אל התא .הנ ושארה הלאשה תאז .אל מר ירון גדות:

 3     .יתטלחה :אבי גרובר רמ

 4    .ךשמה תל אש .יק וא.. תטלחה הככ מר ירון גדות:

 5    .ךלש ךשמה תל אש תאז :אבי גרובר רמ

 6   .דחא רפסמש  התייה ךשמה תלאש .אל מר ירון גדות:

 7    .ךלש ךש מה תלאש התייה תאז : גב' דברת וייזר 

 8     .ךלש ךשמהה תלאש הת ייה תאז :ברבי גרוא רמ

 9  א ל   קוחה  לע  הריבע  שי ש  עגרב  יטפשמה  ץעויה  המ ל  הז  ילש  ךשמהה  תלאש מר ירון גדות:

 10    ?הלועפל סנכנ

 11  .השקבב יח צ .האלה :אבי גרובר רמ

 12 

 13  –   26.6.21  ןודדל  בנע  ,איבל  ינד  ,ביוקלא  י'צא, בבירש  יחצ  רדסל  העצה.7

 14  ריע ה תבווחרבם ישנ תחצנה

   15 

 16 אוה עקרה .ןורשה תמרב תובוחר תומשב  םישנ תחצנה אשונב רדס ל העצה :"ר צחי שריבד

 17 ם יעשת  םכותמ  תובוחר  העבראו  םיעברא  תואמ  עברא  שי  ןורשה  תמרבש

 18  ה ש ישו  םירבג  םש  לע  ה עשתו  םינומש  .םישנא  ם ש  לע  םיאורק  השימחו

 19  ת ומש  םג   .םירבג  םש  לע  תובוחר  ת ומש  רשע  השימח   יפ  .םישנ  ם ש  לע  תובוחר

 20  , םילחנ תמה  ,םיאיבנה  ,ם יכלמה  , תירבג  היטהב  םה   םיי שיא  םניאש  םייללכ

 21  י ורק דחא קר ןורשה תמרב םירשגה תשמח ןיבמ ערוזה ,רצוקה ,םינושארה

 22 םישנאה  רפסמ  ןיב  רעפ ה  .יבאז  םעבחר  רבג  לש  םש  יופצכ  אוהו  םש  לע

 23  אטוח  הירשגבו  ריעה  ת ובוחרב  םיחצנומה  םירבג ה  רפסמ  ןיבל  תוחצנומה

 24  וני א  ירדגמה  ןויוושה  תונ ורקע  ת א  רתוס  .הרבחל  םי ש נ  לש  הרידאה  ןתמורתל

 25  ם י נש  ךשמב  םישנ  דגנ  ה ילפאה  תא  ףקשמו  ריעה  חור  םע  דחא  הנקב  הלוע

 26  ה רובד  . ריעב  ומקוהש  םי נורחאה  רפסה  י תב  ינש  תא   ה בוטל  ןיי צל  יואר  .תובר

 27  ה שענש  ת רמוא  תוהמב  העצהה  זא  . םישנ  םש  לע  וארקנש  ,םור  לעיו  רמוע

 28  ת ובו חרב  םירבגו  םישנ  ןי ב  החצנהב  ה זה  רעפה  תא   םצמצל  ת נמ  לע  תולועפ

 29  ו א  ןויווש  ג שויש  דע  םיר ב גמ  םישנ  ר תוי  לש  החצנה   י די  לע  ת אז  השענו  .ריעה



 25.7.21 –מת השרון ר 23ן מס' יישיבה שלא מן המני 

28 

 

 1  , ר שגב  וא  בוחרב  חצנוי ש  רבג  לכ  לש  איה  העצהה   תיפיצפסו  וילא  הוותשנ

 2  ק חצי  ם ש  לע  תחא  ךרד   רבכ  ה ארקנ  תיחכונה  היצ נדקב  . םישנ  שמח  וחצנוי

 3 ל ע  ויהי  תומש  ולבקיש  םיאבה  תובוחרה  תשמחש  תרמוא  העצהה  ןכלו  ןיבר

 4  ם ימותחה  ו נחנא  אלש  ן ייצל  הצור  ק ר  ינא  .העצהה   ן ושל  תאז   .םישנ  לש  םש

 5 לש  קבאמב  רבודמ  .ירדגמ  ןויווש  לש  אשונה  תא  ונאצמה  העצהה  לע  הפ

 6  ם י נש  םינש  הזה  לגדה  תא  םיאשונש  םירבח  םיבש וי  הצעומב  וליפאו  תורוד

 7  ע יגמ  ל לכ  ךרדב  תומשה   א שונש  ן בומכ  םגו  .ונפר טצה  ונ חנאש  ינפל  תובר

 8 ת דעו  שאר  בשוי  ןדיע  תא  חבשל  שיש  יאדווב  הצעומהמ  אלו  תומש  תדעוומ

 9 ונתוא  דקמל  הצור  לבא  .תונמדזה  לכב  םישנ  תחצנה  יחבשב  רבדמש  ,תומש

 10  ם ירבד  אלא  תונווכ  תר הצה  קר  א ל  .ישעמ  הז  תא זה  ה עצהה  לש  הרטמהש

 11  הנווכהש תומש תדעו םי רחאמו ןדיעמ עמשנ םאש  בשוח ינאו ,לעופב ורקיש

 12 ת ומשל  אורקל  חיצנהל  רשפא  ,ןכ  ,םישנא  םיחיצנמ ו  לככ  איבהל  תמאב  איה

 13  ה ל א  םישנא  ויהי  םא  לב א  ,םישנא  ח רכהב  אל  םי רבד  ינימ  ל כ  לש  תובוחר

 14 רבעמ  ןהש  תורשמ  ואשנ  םהשו  הלודגל  ולעש  םירבגי לא  אדוובו  םישנ  הנייהת

 15  ם א   זא  .םתוא  אלמל  הנ לכות  אל  םעפ  ףא  םישנו  ם ישנל  ש  תיכוכזה  תרקתל

 16    . העצהה תא ךושמל חמשא  ןבומכ ינא זא הנווכהת אז

 17  הונוכה המ מר גיא קלנר:

 18 ך ירצ אל זא .םישנ תחצנהל תועצה הפל איבהל תומש תדעו לש הנווכה םא :ד"ר צחי שריב

 19 ל עופבו  הנווכ  לע  ,תיללכ  הרהצה  תתל  רבדמ  אל  ינא  לבא  .תאזה  העצהה  תא

 20   .םישנ לש תומש  ויהי הפל עיגיש המש אל א .רבג היהי םש רחא םש

 21    .דחיב הז תא רוג סל םילוכי אל םתא .היציל אוק התואב דחי אל םתא רון גדות:י רמ

 22    . עיבצנ ואוב מר רביד פלד:

 23    .תועצה  שיגמ אוה .יתנבה אל המ  .היצילאוק ותואב אל םה מר ירון גדות:

 24    .טקפרפ םימאותמ םיאש ונה לכ האממ האמ תויצי לאוקה לכ :אבי גרובר רמ

 25    .יללכה שוגב דחי ב םתא היצילאוק אל הז מר ירון גדות:

 26     .תומכסה יא םימעפל שי : גב' דברת וייזר 

 27  ם תאש  עדוי   ינא  . הדעוול  התוא  איבהל  הז  רדסל   העצה  יבגל  תויורש פאה  דח א  :י גרובראב  רמ

 28  עיצמ ינא .הד עווה ךותב הז לע םתרבד

 29  ל ע   דואמ  יל  לבח  .העצ הל  סחייתא  ינא  סחייתא   ינא  .תויוסחייתה  שי  : עידן למדן עו"ד 
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 1 םיפיה  םירבדה  לע  הדומ  ינאש  תורמל  השגוהש  יפכו  השגוה  איהש  העצהה

 2  ה לעש  יפ כ  הווהב  םג  רבע ב  םג  . הדעווב  ךכל  םיסחי יתמ  ו נחנא  ןכאש  תרמאש

 3  , ר בעב  םזי  ןזרב  איג  צרמ   רבח  םזיש  הדעו  תטלחה   רבכ  שי  .תוחישב  תמאב

 4  ת א ץ מיא תמאב הדעוו ה ם א רנלק א יג הדעווה שא ר בשוי  ,תמדוקה היצנדק

 5  ה זה  ר בדה  תמאבו  .תומש ב  םישנ  ת חצנה  םודיק  תמ אב  ל ע  רבידו  הבש    .אשונ

 6 ו א  ,שמחל  דחא  לש  ןפואב  ץמוא  אל  הזש  ןוכנ  .תומש  תדעו  ידיב  ץמוא  רבכ

 7  ת מדוקה  היצנדקב  רבכ  ןורקעכ  לבא   הזכ  ןפואב  וא  .שולש ל  םייתש  לש  ןפואב

 8  , ת יחכונה  היצנדקב  ,יול   הלטס  ,רמוע  הרובד  רפס  ת יב  ,םור  לעי  רפס  תיב  היה

 9  ו נ לביקו  ,תוצולחה  לועש מ  לע  ונרב יד  .וינינ  לסרמ  ר כיכ  לע  ר בכ  ונרביד  ונחנא

 10  ם ירבד  דואמ  הברה  ושע נ  תמאב  תרמוא  תאז  הפל   העיגה  אל  דועש  הטלחה

 11  ו מ כ  ם יירנג  תומש  יבגל   .םייקש  ה זה  רעפה  תאו   ןויוושה  ת א  םדקל  ידכ

 12  ת ירבעה  הפשה  יללכ  ם ג  הז  הזמ  קלח  תושעל  ה מ  ,םיכלמה  ,םילחנתמה

 13  ךפה  םייברג  םגש  עדוי   ינא  זא  קודקדה  הז  ,הלו דג  הצובק  לע  םירבדמשכ

 14  ם ג  הארנ כ  תויהל  ךופהי   אל  ם יכלמהש  דע  לבא  .הנורחא ל  הבקנ  תויהל

 15 ג וציי  תמאב  שי  תוירוביצ  תוניגב  ,בגא  .יתכלממ  ראשיי  הז  הארנכ  תוכלמה

 16  , רנילפ  תנע  ןג  ,יזוס  ןג  ,ה הלב  ןג  אמגודל  חק  םירבג   תמועל  םישנל  הפי  דואמ

 17  ו נ חנאו  .תאזה  היישעבו   הזה  ר בדב  םישענ  רבכש  םירבד  ןו מה  שי  ,הבהז  ןג

 18  .םדקל ךימשנו  ,הדעווב הז תא םימדקמו  םילבקמו םיבשוי תמאב

 19  ה ר ובד  ונל  שי   רוזא  ותואב  אל  .םישנה  ל ש  תומשה  לכ  הז  תורו  ימע נ  הרובד  מר רוני בלקין:

 20   .ותואב הז תורו ימענ

 21   .דוע םג ךל שיו תויחאה  םג ךל שי .רתוי ךל שי  : עידן למדן עו"ד 

 22     .סחי הזיאב הלאשה  .שיש הז :ד"ר צחי שריב

 23   .רקד תללוצה תניג םג שי מר ירון גדות:

 24 רורב  .םירבדה  תא  ריכמ ש  ימ  .תויחאה  םש  לע  םה ל  וארק  זא  םיחא  אלו  : עידן למדן עו"ד 

 25 ןויווש  אשונל  יתעגה  הנ ממש  הגלפמל  םג  ביוחמ  ינאש  יחצ  רמול  בייח  ינאש

 26 ,השיא  המיקהש  הגלפמ מ  אב  ינא  .הז  לע  ונרביד  תמאבו  ןויוושה  םודיקו

 27 ל ע  דימת  הדיפקהש  הגלפמ  .םישנ  יתש  דוע  השארב  ודמע  זאמ  .השארב  הדמע

 28  , תסנכב  זוחא  םיעבראל   ה ז  תא  התלעה  .ןימ  לכל  גו ציי  תחטבא  זוחא  םישולש

 29 תומישר  ויהש  ךכ  ידכ  דע  .תוילאפיצינומה  תומישר ה  לכב  םג  הז  תא  התלעהו
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 1 תופכל  ימעטל  עגרכ  תוסנ לו  אובל  זא  םירבגל  גוציי  וליפא  ויה  אל  ללכב  םהבש

 2 ינימ  לכ  עיצמש  רחא  עיצמל  םדוק  ונסחייתה  ינא  .התוליעפ  תא  הדעווה  לע

 3 א והש  הזיא  תושעל  ידכ  קר  תועצומו  תולוע  ןהש  לבח  םהש  תועצה

 4  ב ש וח  ינא  .םוקמב  אלו  רתוימ  הזש  בשוח  ינא  תר חא  וא  וזכ    היצזיטילופ

 5  ם יעיצמה   דחאשכ  השיגר   א יה  דחוימ ב  השיגרו  הרע   תאזה  ה דעווה  טלחהבש

 6  1010  שרב  םדקל  ןכ  ןוצר ו  תינכות  שי  וישכעש  עדוי   השקבה  לע  הפ  םימותחה

 7 א ל  אקווד  ירעצל  רבוד  הז  ,תורצוי  םישנל  תופידע  תתל  ,השדחה  ןג  הוונ  ירק

 8   .המישרה  לש  םישנל  עצ ומ  העצהה  תורמל  תיכרע  ד ח  דח  ,הכימתו  יוביגל  הכז

 9   .ןדיע יכרע  דח דח הז המ םעפ ךתיא  רבדא ינא :שריב יד"ר צח

 10  ה דעוול  רשפאל  שקבא  י נא  ןוכנ  אל  הזש  בשוח  ינא  הלאה  םירבדה  זא: עידן למדן עו"ד 

 11  ק ו זיח  אוה ש  הזיא  עובקל   יואר  א לש  ב שוח  ינא  התד ובע  תא  תושעל  ךישמהל

 12  , ו ילא  ם ישיגר  רבדל  םי רע  תמאב  ו נחנא  .רחא  ו א  הזכ  י רפסמ  ןוזיא  וא

 13  ל כ  תא  ה שענ  ונחנאו  ת ומש  ןת מב  וילא  םישיגר  ,תוחצנה ב  וילא  םישיגרו

 14 עונמל  וישכע  ךירצש  בשו ח  אל  ינא  תאז  םע  דחי  ,םירעפ  םצמצל  םומיסקמה

 15  ם יעפושמ  ונחנאש  בשוח ש  ימ  .םירבג  םהש  םושמ  ק רו  ךא  םירבג  לש  החצנה

 16  ם ו יה  ונל  ש י  תרנצב  קר   ונל  ש י  .ךכ  א ל  הז  תומוקמ ו  תורכיכ   ,תובוחרב  םויה

 17  ד ועו  .םוקמ  םהל  ונאצמ   אל  ד וע  םויה  דעש  הדעוו ה ש  תוטלחה  רשעל  בורק

 18 ן תמל  .תומש  ןתמ  .יוארש  בשוח  ינא  .החצנהה  תא  תתל  יואר  םוקמ  ונאצמ  אל

 19  ר יאשהל  ,ןורשה  תמרל  רשקה  יפל  ,השיא  וא  םדא  לש  ופוג  יפל  היהי  תומש

 20 א ובל  דימת  לכות  הצעומה  .תוכמסה  תא  שי  הל  הדעווה  לש  םיידיב  הז  תא

 21  א ל  אוה  הזה  םשה  ןתמש   ןוכנל  אצמת  םא  .תרחא  וא  וזכ  העצהל  אל  דיגהלו

 22    .ונלצא הדעווה תא  שי הז ליבשב לבא .ןוכנ

 23   ךל שי תועצה הזיא : גב' דברת וייזר 

 24 תעכ  הנקה  לע  שיש  תרמא  .שיש  תרמאש  רשעה  ךותמ  םישנ  המכ : גב' בת שבע אלקובי

 25  .םישנ  םכותמ המכ תומש הרשע

 26  ת ומש  ן תמל  תומש  ןת מל  ה כחמש  המלש  הנוכ ש  עגרכ  ש יש  יתרמא  : עידן למדן עו"ד 

 27  .תובוחרל

 28   .תועצה רשע שי : גב' בת שבע אלקובי

 29  .הח צנה םישפחמש תומש הרש ע ךל שי :חי שריבד"ר צ
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 1  תאצמנ  עגרכ  ינולא  תי מלוש  ןיא  ,ינולא  תימלושמ   ץוח  .הנקב  עגרכ  םישנ  : עידן למדן עו"ד 

 2   הזה אשונב הינפ שי  ןוידל התלע םרטו הנקב

 3  .םירבג הע שת דועו :ד"ר צחי שריב

 4 תא  הצור  התאש  םירבד  ךל  שי  םימעפל  ,תושעל  המ  ,ןכו  תומש  המכ  דוע  שי  : עידן למדן עו"ד 

 5 ז א  תמדוקה  הדעווב  היהש  םיקחשמו  הדאיפמילוא  ופורפא  רפש  לאונמע

 6  ם וקמ  ול  אצמ נ  אל  וא  . רבג  ד וע  אוהש  ם ושמ  קרו  ך א  רפש  ל אונמע  תא  החדנ

 7  א רקנש  המ  שי  .הדעו  לש  תוטלחה  שי  .הטלחה  התייהש  בשוח  ינא  .יואר

 8  ע גרכ  טילחהל  אל  סחיה   תא  ת תל  יוארש  הלאכ  םי רב ד  שי  .תינוטלש  תופיצר

 9  . הז  תא  ר וגסל  ידכ  ותוא  םישל  ך ירצש  .םיוסמ  רפסמ   א והש  הזיא  ל ע  םתס  ךכ

 10  י תת  ינימ  לכל  עיגהל  לו כי  םג  התא  הזה  חתפה  תא   חתופ  התאשכ  .לכה  הז

 11 .יו טיב םהל תתל הצור התאש  תויצקס יתתו םימושיר

 12 ת עכ  םישנ  םש  לע  תומש  עגרכ  השעמל  ןיא  .תינכות  הז  ,ףסכ  אל  הז : גב' בת שבע אלקובי

 13  . רמוא התאש המ הז הנקב

 14   .םישנ לש תומש קרו  ךא המלש הנוכש תתל תיט רקנוק החצנה עגרכ שי : עידן למדן עו"ד 

 15  .יק וא .הא : ' בת שבע אלקוביבג

 16  ד חאש  הווקנו  .הדעווב  רמאנ  הז  .הדעווב  היה  הז  .םישנ  לש  תומש  קרו  ךא  : עידן למדן עו"ד 

 17  י נ א  .הזה  ןויערב  ךומתי  ךדי צל  בשויו  ןיטולחל  רחא   ןויער  עיצהש  םיעיצמה

 18    .הזה ןויערב ךו מתי אוהש הווקמ טלחהב

 19 ח רפת  הדעווהש  ידכ  םינווגמ  תונויער  ולעי  םישנאש  ןוצר  הלעמ  הדעווב  התא  מר דני לביא:

 20   .ונעבצה אל דוע הריחב ל ונעגה אל דוע .והז ?ןוכנ  .תנרקסמו תניינעמ היהתו

 21  ע גרכ  הצורש  תמיוסמ  העצה  לע  הפ  יל  םימותח  םתא  .תרחא  העצה  הלע  : עידן למדן עו"ד 

 22   .תרחא  העצה הלועו םירעפ רוגסל

 23   .עיבצנ העבצהל עיגנ  .רדסב לכה דני לביא: רמ

 24   .עי בצנ העבצהל עיגנ .רדסב : עידן למדן  עו"ד

 25    .םלוכ לש תונויערה ת א םידבכמ מר דני לביא:

 26    .תוינבר תוידר פס םישנ :גב' דברת וייזר

 27   ?בשחנ םג תוינבר : מר רמי בר לב

 28 ,תרמאש  המ  קוידב  הדעווש  דעב  ןכ  ינא  .וזה  העצה ה  לע  ךרבמ  אל  ינא  ןכלו  : ידן למדן עעו"ד 

 29  ו ע יצי הלומ םיעמשנו הב  בשויש ןויד םייקת .ןודתו  בשת הדעווהש הצור ינא
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 1  ה צעומהש  אלו  .העצה  א יהש  הזיא  הפכת  הצעומה ש  אלו  םיצור  םהש  המ

 2  ם ייואר  םירבד  םג  יל  שי   םא  .רחא  וא  הזכ  םומינימ   רפסמ  אוהש  הזיא  הפכת

 3  בשוי  התא  .עגרכ  אל  ם הל  דיגהל  אלו  םיחצנומ  םתוא  תוארל  הצור  ינא

 4  ן ו ידה  תא  םייקת  הז  לל גב  אקווד  ןכלו  .רבדה  תא  קוידב  עדוי  התאו  הדעווב

 5  , ו רשואי  אל  ו א  ורשואי  .ה פל  תועצהה  ת א  איבנ  ,הדע ווה  ךו תב  ישפוחהו  בוטה

 6  .תרתוימ  התייה תאזה העצהה ןכל  ,תוכמסה תא ףוסב הפ שי

 7  ה זה  ר שקהב  טווינב  תו עט  ה פ  שי  י תעדל  יכ  םיטפ שמ  המכ  ר מול  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 8 ד חא  רתוי  ונבה  ילואו  הז  תא  ונסקסד  היצילאוקה  תבישי  תרגסמבש  יתבשחו

 9  ר בח  ה יה  לזרב  איג  יכ  רמ א  ן דיעש  המ  ת א  רשאל  בי יח  ינא  , תישאר  .ינשה  תא

 10  ה י צנדקב  הכורא  דואמ  אל  הפוקתב  .הדעווה  שאר   בשוי  יתייה  ינאשכ  הדעו

 11  ל ש  םיכלהמ  ועצוב  לעו פבו  ףקות  לביקו  הלע  הז ה  אשונה  ןכאו  תמדוקה

 12  תניגב תונרג.. יבגל םג ת וטלחה ולבקתה הדעווה ת רגסמב לככ םישנ תחצנה

 13  ת בישיב  יתרפיסש  יפכ  ם ג  .המש  לע  םיקחשמה  ןג  תא  ונארק  םיליפעמה

 14 תיבש  זא  הצרש  ריעה  שאר  חמשא  ינא  הפו  םור  לעי  רפס  תיב  היצילאוקה

 15  ל ע   הדמע  ,םג  םירוהה  ת שקבל  הדעווה  .סרפ  ןועמש   לש  ומש  לע  חצנוי  רפסה

 16 ל עי  היהת  וזש  ,ךוניחה  דרשמ.  ימוקמ  ףקות  הזל  הנתנ  הדעווה  לבא  ןוכנ  ךכ

 17    .םור

 18    .הזש יתבשח  הדובעה בוחרב סרפ ןועמש  רפס תיב :אבי גרובר רמ

 19    .הלועמ היה מר ירון גדות:

 20 החצנה  יבגל  םייתועמשמ  רתוי  תומוקמה  ילוא  הז  רפס  תיב  הזש  וישכע מר גיא קלנר:

 21 ת דעו  לש  היצנדק  התואב  רמוע  הרובד  לש  הגיצנ  םישנ  החצנה  םש  העצובו

 22  ןיא תמאבש עקר לע הז  לכ ,תיתועמשמ דואמ הלו עפ ומכ יל עמשנ הז תומש

 23  הנשמ  אל  הדעוול  תושקב   ןומה  ו אב  היה  זא  םג  ,םג   ה ז  תא  יתרמא  ןומה  ונל

 24  ת ושקבה  לכב  דומעל  תלו כי  קיפסמ  ונל  היה  אלו  ,םי רבג  וא  םישנ  הז  םא  עגרכ

 25  לבא  ,זא  םג  ויה  הליחת מ  וישכעש  ריע  וז  .תובוחר   קיפסמ  טושפ  ונל  ןיא  יכ

 26  ע י גהל  ידכ  םדקתמ  קיפס מ  בלשב  ויה  אל  וא  ,תומש   ולביק  אל  דוע  םירוזאה

 27  ל ש  המ רב  הז  זא  .הזה  רשקהב  ה נותמ  הנשיה  ר יעה  י דכ  ,תומשה  בלשל

 28  ן ימאמ  הנטקב  ינא  םגו   לפוטמש  ןכות  םלוע  הפ  שי  תרמוא  תאז  .תוהמה

 29  ם גש  .הגלפמ  תשאר  הל  שי  םויהש  הגלפמב  רבח  ,הנטקב  .הלאה  םיכרעב
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 1 . יוטיבה ךרדב םג  תירבגה הרימאה דצל תי שנה הרימאה תא תעבוק

 2     .תסנכ ירבח .םירבג ינשו ה צעומ תורבח שמח הל שי מר ירון גדות:

 3  ת ילאיגלוקהו ,תיטילופה ,תיטקרפה המרב .תיתוהמה המרב הז .רדסב לכה מר גיא קלנר:

 4 ןדיעש  תומש  תדעו  ,יתרמ א  הז  תא  םגו  רמא  ןדיעש   המל  ףרטצמ  דואמ  ינא

 5 . תרדהנ  הדובע  השוע  אוה  .גואדל  ךירצ  אל  ,גואדל  ךירצ  אל  התוא  ליבומ

 6  ת בשויש  ה דנ'גא  איה  .התו א  ר יכמ  ר וביצה  .התוא  םי ריכמ  ם תא  ולש  הדנ'גאה

 7  ר י אשהל  ןוכנש  בשוח  ינא   םג  .יתעדל  םג  קדוצ  אוה  .הלאה  םיכרעה  לע  קוידב

 8 ו השימ  ומלועל  ךלוה  הלילחו  סח  רקובב  רחמש  הזה  הלועפה  שפוח  תא  הדעוול

 9  , עגרכ  הנשמ  אל  תרחא  היצאוטיס  וא  ,רכז  ןיממ  אוהש  הליהקב  ריכב  דואמ

 10  ת סיפתב  ,תוהמב  ,םירב דה  ע זגבש  ב שוח  ינא  .הלו עפ  שפוח  ריאשהל  רשפא

 11 ן דיע  םאו  .םש  םיאצמנ  ונחנא  ,ילצא  דוע  הדעווב  תרבועש  הטלחהב  םלועה

 12  תאו   שפוחה  תא  שקיב  ה י צילאוקב  ונלוכ  לש  רבח  או ה  ,הדעווה  שאר  בשויכ

 13  ב ש וח  ינא   הדעווה  תרגס מב  ,הלאה   םירבדה  תא  להנל  ך ישמהל  תושימגה

 14  י רבחל  ץילממ  יתייה  ןכל ו  .הז  תא  תושעל  ול  תתלו   ךישמהל  ונלש  םוקמהש

 15 ך לוה  הזש  הארנ  םא  הז  תא  תושעל  ךישמהל  ול  תתלו  העצהה  תא  ךושמל  יחצ

 16  .יתעד וז .ןחלו של הז תא ריזחהל רשפא ד ימת .ןוכנ אל ןוויכ הזיאל

  17 

 18     .הדעוול העצהה תא ריבע הל רשפא :אבי גרובר רמ

 19   .תלעופ רבכ הדעווה רדסב מר גיא קלנר:

 20 ת לעופ  רבכ  הדעווה  .הדעווב  העצהה  תא  ךירצ  אל  ינא  ,תלעופ  רבכ  הדעווה  : עידן למדן עו"ד 

 21     .תאזה חורהו הל אה םיכרעה יפ לע קוידב

 22  ה ילפא  דעב  י נא  לכ  םדו ק  רורב  ה ז  .ן ויערה  תא  תצק   ם יספספמ  ם תא  יל  הארנ מר ירון גדות:

 23  ת ו שעל  המ  ן יא  יכ  ןויער ה  תא  ם יספספמ  םתאש  ב שוח  י נאו  .םישנל  תנקתמ

 24  ו נ חנאש  הז  ףקותמ  םירב ג  ויהי  הנקבש  תומשה  לכ   וא  רוביצה  אשונ  בור  יכ

 25  . םיריכבה  םידיקפתב  םי רבגל  בור  וב  שיו  תופידע  וב  שי  אוהש  םלועב  םייח

 26   .אצמת  אל התא .השיא איהש לאר שי תרחבנ ןמאמ היה אל

 27    .וישכע תטפוש שי : מר רמי בר לב

 28    .שי וישכע : גב' דברת וייזר 

 29  .יק וא  .השיא איהש תטפוש שי ן גדות:ומר יר
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 1  א לו  תויל"כנ מ  א ל  םה  י כ  תילוהינ..  ןיא  יכ  . םינוירוטקרידל  םישנ  ם ינממ  אל  : ד"ר צחי שריב

 2 י וניש  ושעי  אלש  דע  .תרשרשה  לכ  הזו  תויל"כנמס  אל  ןה  יכ  תויל"כנמ  םישוע

 3    .הרקי אל הז

 4  ךירצש  רמוא  אל  הז  םי רבג  עגרכ  םה  הנקב  תומש ה  תומכש  הז  .ןויערה  הז מר ירון גדות:

 5    .ךישמהל

 6    .הפד עה ןתונ אוהש רמוא אוה מר גיא קלנר:

 7  ה עצהה  . העצהה  תא  ית יאר  י נא  ,ןכ  תויהל  הכירצ   ה פדעהש  ר מוא  ינא  .אל מר ירון גדות:

 8 םישנ  רתוי  לבא  הטעמה   ןושלב  םזגומ  תצק  .םירבג מ  םישנ  שמח  יפ  לע  הרביד

 9 ם ישנ  קיפסמ  ןיא  םאו  המישרב  םא  םג  ךירצ  ,רורב  יד  תויהל  ךירצ  הז  םירבגמ

 10  ת ו יומד  וא  תויטסינימפ   תויומד  םג  אוצמל  רשפא  לארשימ  וא  ןורשה  תמרמ

 11  א יהש   תורמלש  םש  יתעד ל  הז  ג רובזניג  תור  תטפושה   ומכ  ה זה  אשונל  ומרתש

 12   .התוא סינכהל לוכי ה תא ןורשה תמרב הרג אל

 13  ל בא  .והז  .תומ ש  תדעו  אלא  .תומשב  רחב ת  הצעומהש  אל  איה  הנוו כ הש  חטב  :ד"ר צחי שריב

 14  . רדסב הז םות לוכ םוא םג

 15     .בוט הז ןהכ הלואג : עידן למדן עו"ד 

 16     .ןהכ הלואג םג מר ירון גדות:

 17  .ןוכנ מר ירון גדות:

 18    .בו ט הז ןמסורג הקייח םג .ןו מה שי .בוט הז דסא םג : עידן למדן עו"ד 

 19   .ןהכ הלואג דעב ינא מר ירון גדות:

 20   .ןהכ הל ואג תניפ ןמסורג הקייח : עידן למדן עו"ד 

לביא: דני   21  לע  עדוי  ינאו   הר ורבו  הדח  הרוצב  אי ג  ל ש  םירבדה  תא  יתעמש ש  י רחא  מר 

 22  םישנא  לבקלו  םירבדה  תא  תוסנל  ,םירבדה  לע  חחו של  הדעווה  לש  םיצמאמה

 23  דוד  הז  םא  .החצנה  ולביק ש  םירבג  קר  רקיעב  עגרכ  הדעווב  ילש  תוהשהמ  ינא

 24 ו א  הדעוול  תוצלמה  ילב עיגמש  ףסונה  ריעה  שאר  ן גס  לש  תועצה  הז  םא  ,ןזח

 25  ר כוז  אל  י נא  .םירבג  ,דו ע  , דוע  ,דוע  ש יו  ףלכמ  ןייטש לדא  . םתוא  איבמ  התאש

 26  ם ימעפל  י נא  ,הרורב  ךל ש  הדנ' גאהש  םדוק  רמאנ ש  ה מל  דו גינב  ינאו  .םישנ

 27    .התוא ןיבמ אל

 28  .ןקנחל  רוזחת זא מר רביד פלד:

 29  .םוקמב  אל ךלש הרעההו .ה'רבח  .םש אל ינא מר דני לביא:
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 1     .ןי יטשלדא דגנ תעבצה םא : עידן למדן "ד וע

 2   .אל מר דני לביא:

 3  ף סוי  ר וספורפל  ןתינ  או ב  ףסוי  ר וספורפ  דגנ  תעבצ ה  ?שובייפ  ד גנ  תעבצה  : עידן למדן עו"ד 

 4  ה כ רבל  ו נורכז  ירמא  ףס וי  רוספורפ  ב ושח  ארונ  ךל   היהו  ת יצר  ארונש  ירמא

 5    ?םינש סקיא ותוא בכע נ וישכע םאה ןכ ונטלחהו

 6   .וילע יתרבידש המ א ל הז .רבדמ התא המ לע ן יבמ אל ינא ביא:למר דני 

 7  ת א  ןיבמ  אל  ינא  .ןיבמ   אל  י נא  םג  זא  ןיבמ  אל   ה תאש  יל  רמוא  התא  : עידן למדן ו"ד ע

 8   .ךלש העבצה ה תמועל תאזה העבצהה

 9  בשוח  אל  ינא  ה דעוול  איבמ  התאש  ינשה   ר יעה  שאר  ןגסמ  תועיגמש   ת ועצהה  מר דני לביא:

 10  ע דוי  אל  י נא  והשמ  םש  ה שוע  התאש  ב שוח  ינא  הז   תא  ת ושעל  םוקמה  הזש

 11  א לו  , ןייטשלדא  תא  שיו  , ןזח  דוד  ת א  שי  .הפ  רוצעי  ינא  אוב  ו תוא  רידגהל  ךיא

 12   .תומש לע רבדל ךירצ

 13    .תומש לע רבדל  ךירצ אל :ד"ר צחי שריב

 14  .הנ שמ אל הז מר דני לביא:

 15   .םייואר םיש נא םלוכ :ד"ר צחי שריב

 16  ה פיא המל לב א .יק וא .םדעב יתעבצה ם גו אלש יתרמא אל ינא םי יואר םלוכ מר דני לביא:

 17  ונחנאש  םירבד  לע  םירב דמ  ונחנא  בל  םיש  .םהי לע  רבדמ  התאש  םישנה

 18  .הז תא רמ וא אל ינא םייואר אל םה ש אל הז .םהל םיעיבצמ

 19  ר בדמ  התא  המ  לע  .יתעצה  ינא  תוצולחה  לועשמ  .יתעצה  ינא  וינינ  לסרמ  : עידן למדן עו"ד 

 20    .ללכב

 21    .ןיינעה תא  גיצה ןדיע :בי גרוברא רמ

 22   . יקצרוק  םייח  לש  םיליד ה  לע  . רבדמ  אוה  הז  לע  יקצ רו ק  לש...ה  לע  רבדמ  אוה מר ירון גדות:

 23     ?שי םיליד הזיא : דן למדן עיעו"ד 

 24  א ו ה  המ  לע  תלאש  .רב דמ  אוה  המ  לע  ךל  יתרבס ה  ינא  רבדמ  אוה  המ  לע מר ירון גדות:

 25   ?דיגא ינאש הצור .רבדמ

 26    הז תא דיגת : עידן למדן ד "עו

 27  י נא  , טווינב  וניעטש  רמא   איגש  ם ירבדה  תישארב  ק ר  הצור  י נא  .ךתושרב  ינא : מר רמי בר לב

 28 ו נחנא  .הזה  ןיינעב  םג  ,היצילאוק  ירבח  ונחנא  הז  תא  רמוא  הבישי  לכ  טעמכ

 29  ו נלוכי  הזה  ח ישה  לכ  תא   היצילאוק  ירבח  ונחנא  . טווינב  ת ועט  לע  םירבדמ
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 1  ם ע  תאצל  ן בל  ןשע  אצוי   א לש  דע  ש ארה  תא  רובשל ו  תב של  רוביצהמ  ךוסחל

 2  ה ייריעל  ן אכ  שי  הלבקת הש  הט לחה  וזש  תרמואש  ר וביצל  הע דוה  איהש  הזיא

 3 ק סעתהל הז הזה םורופה לש דיקפתהש בשוח אל ינאו .תודעו אלמ הצעומל

 4  ת ולבקתמש  תוטלחהו  תודעו  ש אר  יבשוי  ונומ  הז   ליב שב  .הדעוו  הדעו  לכב

 5  א וה ש  איג  ל ע  ךמוס  ינאש   ומכ   ןדמל  ן דיע  לע  ךמוס יד  י נאו  .וה זו  תולוק  בורב

 6  ך ירצ  א ל  .והז  .לכה  הז  היינב  ת דעווב  אוהש  יחצ  לע   ךמוס   ינאש  ומכו  דיגאתב

 7  םיאשונ  דוע  ונל  שי  ןמ ז  הברה  ךכ  לכ  רוביצה  ל ש  ןמזהמ  לוזגל  םעפ  לכ

 8    .תולעל םיבושח

 9  תודליהו  םידלי ה  הייסולכואה  ברקב  רוגש   או הש  םש  הז  רפס  תיב : גב' דברת וייזר 

 10  ם ה  ,םור  לעי  לע  םידמו ל  ם ג  םה  ד ומילה  ךילהת  יד כ  ךות  תיטנרהניא  הרוצב

 11 ת ינכותמ  קלח  רמוע  הרובד  לש  םירישה  הז  רמוע  הרובד  לע  םידמול

 12 הזיא  רשאמ  .קומע  רתוי  הברה  אוהש  והשמ  הז  .רמועב  רקיעב  םידומילה

 13  ק נע  ג שיה  ה פ  שי  אקוודש   ת בשוח  ינ א  .הפיא  תעדוי   אל  י נאו  שדח   בוחר  אוהש

 14 הנש לש שרפהב וא הנש התואב רפס יתב ינש .תונ ורחאה םינשב הדעווה לש

 15  ה יה  םור  לעי  קוידב  ךל  דיגא  ינא  .הדעווב  הרקש  המ  .אוהש  והשמ  אל  הז

  16 

 17     .הזה פולה ךותב רפס  יתב ךותב :אבי גרובר רמ

 18  .ירמג ל פולב התייה הדעווה .ןכ מר גיא קלנר:

 19  .תאזה  היצנד קה  לע  רבדמ  ינא  .םישנ  תו מש  לע  קר  וארק  תמדוקה  היצנדקב  :ד"ר צחי שריב

 20 י רנג  אוה  רמוע  יכ  רמוע  אלו  רמוע  הרובד  הזל  וארקיש  התצר  הדעווה  םא :?

 21  השקיב  הדעווה זא הזמ ירבג רתוי

 22  א ל  ינא  תאזה   היצנדקב  וישכע  לבא  רדה נ  .יתעגהש  ינפל  אלפנ  הפ  היה  לכה  :שריבד"ר צחי  

 23  ע י גרמ  רשאמ  יתוא  גיאד מ  רתוי  הפ  עמוש  ינאש  המ ו  םישנה  תומש  תא  האור

 24 . הז םע המ עדוי אל זא  .םירבג לש העשתו הדעווב  תומש הרשע שי יכ .יתוא

 25  ?תומש די גהל לוכי הדעווה ר"וי קר מר גיא קלנר:

 26  י נשו  ם ינוש  םירבד  ינ ש  הז  . תומש  ןיבל  החצנה   ןיב  ל ידבהל  החצנהב  : למדן  עידןעו"ד 

 27     .םינוש םירושימ

 28  ת ונקתב  הזש  ל הונ  שי  ר פס  ת יבב  םש  עוב קל  םיאבש  ילרודצורפה  עט קה  . דחא  :אבי גרובר   רמ

 29 תומש  תריחב  ןיינעל  ךונ יחה  דרשמ  לש  להונ  שי  .ךונ יחה  דרשמ  להונ  לש  ןיינעה
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 1  . רפס  תיב  ל ש  םש  םיארו ק  ך יא  לש  ל הונ  שי  .ץילמה ל  ך ירצ  ה תא  ראשה  ןיבו

 2  , ר פס  תיב  לש  םירוה  ,דע ווה  קוידב  אל  ,םירוהה  דע ווה  קלח  רבוע  הזמ  קלח

 3  ד ו אמ  הרוצב  םג  רבע  רפס  יתב  לש  תומש  תאי רק  לש  הזה  אשונה  ןכלו

 4  ת רמא  ימר  ,םעפ  דוע  .המ ש  ךלה  הז  ןכלו  םירוהה  ,םירוהה  ידעו  ךרד  תטרופמ

 5  ך ירצש  בשוח  ינא  טושפ   היצילאוק  תדעווב  תושע יהל  ךירצ  לכה  הז  ןיינעל

 6   הצעומ י רבחל הפ שי והשמ תויהל

 7  .תבשל ןדמל ן דיעל .הזה םורופה ךותב ונ ישע תודעווה יונימ תא םג : מר רמי בר לב

 8    .הצ עומ תבישיב רבדל רשפא  יא המ זא :יבד"ר צחי שר

 9  המ  םילוכי  ע רלו  בו טל  בשוח  ינא  יל  רוז עת  ז א  רדתסמ  אל  ינאש  ה ארת   םא  :אבי גרובר  רמ

 10  ו נחנאש  הזש  בשוח  ינא  .וכופהנ  השלוח  הזב  האו ר  אל  שממ  ינא  םיצורש

 11  ו נ לוכ  אלש  ה ז  תא  הפ  אט בל  םי לוכי  ונחנאו  םירבד דיגהלו  ה פל  אובל  םילוכי

 12  ם תואו  עצמ  ותוא  קוידב   ת חת  המישר  התואב  ץור ל  ם יצור  ונייה  ונלוכ  ירה

 13  לכ  לבא  .המישר  התוא  ת חת  ונייה  םלוכו  המישר  לע   םיעידומ  ונייה  זא  םירבד

 14  ג צ יימ  אוהו  ,ולש  םירבד ה  םעו  ולש  עצמה  םעו  ולש   הדנ'גאה  םע  רחבנ  דחא

 15  , ביחר הל  ונעדי  ,םיעדוי   ונ חנאש  הז  ם וקמ  אוהש  ה זיאב  אק וודש  בשוח  ינאו

 16  ל ב א  םוקמ  ותואבו  קו ידב  םיאשונ  לכב  אל  אי הש  היצילאוקב  גהנתהל

 17  ד ובכ  תדועת  הזש  בשוח   ינא  ,ריעב  םירבד  דואמ  ה ברה  הפ  םדקל  םיחילצמ

 18 רשפאו  חוורתהל  תצק  ר שפא  רדחה  ךותל  הפ  םיעיגמ  םימעפל  ונחנא  .ונלוכל

 19 ם תא  רמוא  ינא  םילבקמ   אל  םתא  .תועדה  תא  אטבל  רשפאו  בירל  םימעפל

 20 תמאבו  השק  דואמ  םידב וע  םתא  .רכש  םילבקמ  אל   םתא  לבא  .לבקמ  ןכ  ינא

 21  ם יעיגמ  ,המשנה  תא  ם ינתו נ  תומוקמ  הברהב  ה ז  ת א  האור  ינא  םינתונ

 22  א ו ה ברעב תבש םוי ,תו שיגפל םיאב ,תובישיב םיפ תתשמו םיעיגמ ,תובישיל

 23 תועש  המכ  הפ  תייה  םויה  התא  םכלוכ  ןדיע  םג  עדוי  ינא  עוריאל  עוריאמ  ץר

 24 , הרוגא  יצח  ,הרוגא  הזמ  תלביק  אל  התא  .הדובעה  לש  םיאשונה  לע  הפ  ונייה

 25   .ךופהבו

 26     .יטרפ דרשמ הזיאב : מר רמי בר לב

גרובר  רמ  27 הפל  אובל  ןכש   בשוח  ינא  .תופתתשהה  לע  תלביקש  הלודגה  הרו מתה  הז  :אבי 

 28  ג וס  איהש  הזיא  לש  גוס   ה ז  ,ותוא  ךותמ  קלח  הז  ם כלש  תודמעה  תא  אטבלו

 29  י נא  .הפה  תא  םישנאל  הפ  םותסא  אל  ינא  יתימא  ךל  רמוא  ינאו  .הרומת  לש



 25.7.21 –מת השרון ר 23ן מס' יישיבה שלא מן המני 

38 

 

 1 ם ילוע  קוידב  אל  וליאכ  םירבדהמ  קלח  םימעפל  םא  םג  .רבדל  םישנאל  ןתא

 2  , ש דוחה  םיאור  םתאש  ומכ  ךירצ   םאו  .רמוא  ינאש   םירבדה   םע  דחא  הנקב

 3  . םיאשונ  ם ילשהל  ידכ  ה ז ה  רדחה  ך ותל  םימעפ  שול ש  האילמה  ת א  יתפסא  זא

 4  י נ א ןיידעו םהידעלב רדת סהל יתלוכי םהמ קלח םת סה ןמ םיאשונ לע רבדל

 5  ו א רת  וליאכ  תמאב  ןיינע ל  .םירבדב  ןודנש  יל  בושח   יכ  הצעומה  תא  יתסניכ

 6  ד יגהל  רשפא  ןדיע  לעש  בש וח  ינא  השוחתהו  אשונ ה  ך ותמ  .קלח  הז  החצנה

 7 םירבחהמ  הברה  םג  לבא  ללכבו  צרמ  תעיס  הלאה  םירבדב  ןימאמ  אל  אוהש

 8  , לשמל  תאזה  היצנדקב  הייריעכ  ונחנאש  בשוח  ינא ש  דיגהל  יל  בושח  ןכ  הפ

 9  האירקמ  קומע  רתוי  הב רה  אוה  ירדגמה  ןויווש  לש   הזה  אשונהש  בשוח  ינא

 10  ה א רשה  ןתונ  הז  הארמ  התא  זא  םישנא  חיצנמ  הת אש  רורב  הז  .תומש  לש

 11  ה פ   ןתא  ינאו  םיקומע  רת וי  הברה..  םישוע  ונחנאש  בשוח  ינא  ,תודליל  אמגודו

 12  ת נידמ  ת א  תגציימש  זר   איהיל  ם ויה  ,הנטק  אמגוד   ק ר  הז  ת מאב  .אמגוד  קר

 13  ב ורש  ל ס  רודכ  םלוא  ונח קל  נו חנאו  ,ןורשה  תמרב  הפ  ת נמאתמ  איה  לארשי

 14 הצעומה  לש  רושיאב  םלואל  ותוא  ונכפהו  לסרודכ  ,םירבג  הפ  וקחש  ןמזה

 15 תולמעתה  לש  םלואל  ותו א  ונכפה  לבא  הנקות  תמדוקה  היצנדקב  םלוכ  תאזה

 16  ם יי נש  הזיא  ה יה  דוע  ו נצפיששכ  . ןה  קר  יתעדל  וב  ת ולמעתמו  .םירישכמ

 17   .תונב קר הז םויהש  בשוח ינא ,םינב השולש

 18    .םינמאתמ ם ג איבהל תוסנל יםדבוע : עידן למדן עו"ד 

 19  ה חלצה  םש ונל  שי ו  חילצמ  ה ז  יכ  הז  תא  ץפשל  הז  ת א  ביחרהל  םי צור  ונחנא  : אבי גרובר  רמ

 20  לכ  לש  םינוטרס  יל  וחלש   םויה  תמאב  ,איהיל  תונב  תואמש  בשוח  ינא  .הרידא

 21  בשוח  א ל  ינאו  םהלש  אמג וד ה  איה  הילע  תולכתסמ  ת ובשויש  תונטקה  תונבה

 22 הלאה  םיכרעה  תא  םש  תולבקמו  טרופס  תושועו  תונמאתמש  תונבש  עדוי  ינא

 23  דוע  ,םירבד  וליבויו  תו גיהנמ  וחקייש  תונב  הז  .הדאיפמילואב  תופתתשמו

 24  ת צעומ שאר תבשוי ונל  ש י רפס יתב ךותב םג הז ,ה נוב התא .ךילהת הז םעפ

 25 ת ושענש  בשוח  ינא  .תירוזא  תנייטצמ  הנמייס  ןמזמ  אל  רמוע  םידימלתה

 26  ת א זה  ה דימריפה  תא  ר צייל  תאז ה  הניחבהמ  םי רבד  דואמ  ה ברה  וניסינ

 27  . ןהלש  ת וישיאה  תניחבמ   ת ונביהל  ת ומוקמה  לכב  ת ויהל  תונ בל  תתל  הטמלמ

 28  יתיא  התייה  תרפא  תולי עפו  תוגיהנמו  תולהנמ  ויהי   ןהו  ואצי  םהש  חוטב  ינאו

 29  ןורשה  תמרב  תמאבש  בשוח  ינא  .תסנכב  םויה  הת וא  םיאור  ונחנאו  הבכשב
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 1  י נ או  .ליבוהלו  תושעלו  תו ליעפ  תויהל  םישנו  תורענ  ,תונבל  המב  םינתונ  ונחנא

 2 הז  ןכלו  .םישוע  ונחנאש  תויוליעפהמ  הברה  וריכי  םישנאש  בושח  הזש  בשוח

 3 דואמ  ינאו  הפ  הרוקש  קומע  והשמ  הפ  שי  ,תומש  תחצנה  לש  ןיינע  קר  אל

 4   .וב ןימאמ

 5 י כה  ךפהמה  ,טרפל  תלחתה  רבכ  םא  בושח  יכה  והשמ  דיגהל  תחכש : גב' דברת וייזר 

 6 והשמ הזש ירדגמה ןקת  ות לש הקשה הז ךוניחה  תכרעמ ךותב הרקיש לודג

 7  ת כרעמב  ירמגל  ינשדח  ת ויהל  ךלוה  אוה  ,הנש  ר בכ  וילע  םידבוע  ונחנאש

 8 םידדצ  לכ  םע  הז  לע  ם ידבוע  הנש  ונחנא  .רבמט פסב  קשוי  אוה  .ךוניחה

 9  ת ודסו מו  רפס  יתב  קרש  ירדגמ  ןקת   ות  םירצוי  ונחנ אש  ר מוא  הזו  ,םייטנוולר

 10  ן כא  םהש  פמטס  ותוא   תא  ולבקי  ןקת  ותב  ודמעיש  םידלי  ינג  םיירוביצ

 11  א ו ה  .הכיפהמ  אוהש  והש מ  תמאב  הז  .בושח  ארונ   הז  חישב  רדגמ  םימדקמ

 12 הרקוהבו  הלועפ  ףותישב  םג  השענו  ךרד  ץרופ  דואמ  ,ןורשה  תמרב  קינוי  דואמ

 13   .הז תא דיגהל  בושח .ךוניחה דרשמ לש

 14   .םיש נ תויהל ליחתמ הרוחאמ  תונומתהמ קלחש קיפסמ : מר רמי בר לב

 15  .תומש לע .עיבצ הל םיצור :אבי גרובר רמ

 16   תובשחמ י ל ויה םא :ד"ר צחי שריב

 17  .ונלש הד ובעה תא ונישע ונחנא זא : בר לב מר רמי

 18   .תובשחמ י ל ויה םא :ריבד"ר צחי ש

 19     .םירבגה לש תונומת ל תחתמ םישנ לש היהיש : מר רמי בר לב

 20  ר י זח  לש  ףא  הל  ומש  תאז כ  תחא  התוא  .יכז  רכוז  ?ר כוז  .ריזח  לש  ףא  הל  ומש מר ירון גדות:

 21    .רכוז התא תוריחבה ינפל

 22  .ךפ המהמ קלח הז רמוא ינא : מר רמי בר לב

 23  א ל  ינא  הז  תא   ךושמל  וא  הדעוול  הז  תא   ריבעהל  ילוא  תובשחמ  יל   ויה  םא  :ד"ר צחי שריב

 24  ק פ תסהל  ךירצש  בשוח  א ל  ינא  , םדוק  יתייהש  המ מ  גאדומ  ר תוי  ינא  עדוי

 25  ל כ ו רבג לש םש רחא םש  איבהל לעופבו םישנ תחצ נה דעב תויללכ תורימאב

 26    .םירבג לש תרנצב אלמ

 27   לש תומש וארקי אל  לופית תאזה העבצהה םא : מר רמי בר לב

 28    .לופית תאזה העב צהה םע היצילאוקה תא  בוזענ אל :שריבד"ר צחי 

 29  ך י שמי  א ל  ןדיעש  ךל  האר נ  זא  רוב עת  אל  וזה  רדסל  העצהה  םא   רמוא  ינא  .אל : מר רמי בר לב
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 1   םישנ לש תומש תולעל

 2  ח ורב  ד גנתי  אל  איבל  ינדש  ה ווקמ  ינא  .השדח  ה נוכש  שי  . לעפנ  ונחנא  : עידן למדן עו"ד 

 3  ן ת יי םגו תורמל םישנ חי צנתש המלש הנוכשל תמא ב דגנתי אל ,ולש העצהה

 4  ף רטציו  הז  ת א  ריתוי  י נדש  הווקמ  ד ואמ  ינא  תויז נכשאלו  תויחרזמל  ןויווש

  5 

 6   .רבדמ התא המ לע ,שאר מ דעב ינא יא:מר דני לב

 7  .אלפנ  ןויער הז :ד"ר צחי שריב

 8    .דעב ינא : עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  9 ר דסל  העצה  ןיינעל  רמוא  .תויריעה  תדוקפל  היינשה  תפסותל  .28  ףיעס  :אבי 

 10  . םויה  ר דסב  אשונה  תא  לולכל  אל ש  .1  .הלאמ  דחא  ט ילחהל  הצעומה  תיאשר

 11  א שונה  תא  אורקל  .הבי שי  התואב  ןויד  םייקלו  םו יה  רדסל  אשונ  ףיסוהל  .2

 12 תודעוומ  הדעווב  ןוידל  העצהה  תא  ריבעהל  הצעומ  תבישי  לש  םוי  רדסב

 13  .םויה רדס מ התוא ריסהל לולכל אל ש וא הפ שי זא .הצעומה

 14   .ריסהל: עידן למדן עו"ד 

 15    .התוא ריסהל לוכי אל התא  ןויד תמייק התאש עגרב מר ירון גדות:

 16   .ןוכנ אל : גב' דברת וייזר 

 17  ?הפיא מר ירון גדות:

 18    .טמופסכ  ינאש בשוח אוה ,טמופסכ  ינא המ :עו"ד מיכה בלום

 19  .ליבשב קר  .הפ אצמנ התא המל זא מר ירון גדות:

 20    .ךליב שב אל :עו"ד מיכה בלום

 21  .אל הא מר ירון גדות:

 22   .אלפת ת .אל :עו"ד מיכה בלום

 23     .ותוא ריכמ ינא .יחצ  הלילב םדרי אל אוה .העב צהל ואוב מר רביד פלד:

 24   . הב ןד לכ םדוק התא רדסל  העצה שי :אבי גרובר רמ

 25     .הצור ינא ךל  רמוא אוה מר רביד פלד:

 26  .התוא  שיגמה הצעומה רבח ידיב  הצעומה ינפל אבות רדסל  העצה שי :אבי גרובר רמ

  27 

 28    .יטפשמ  ץעוי הפ ךל שי .יתוא לאו ש התא המל .ותוא לאשת מר ירון גדות:

 29    .תודגנת ה התייה :אבי גרובר רמ



 25.7.21 –מת השרון ר 23ן מס' יישיבה שלא מן המני 

41 

 

 1   .ךלש טמופסכ א וה ,ילש טמופסכ אל אוה מר ירון גדות:

 2    ותו א ךירצש רנלק איג הפיא : רמי בר לבמר 

 3    .תודגנתה ה םוחתב :אבי גרובר רמ

 4   .יתוא לאוש התא המ ל יטפשמ ץעוי ךל שי יבא מר ירון גדות:

 5    .ךתוא  הלאש ימ :ד"ר צחי שריב

 6    .הככ הז תא  דיגי ינא :אבי גרובר רמ

 7     .ותיא ץעייתמ אל התא  המל .יטפשמ ץעוי ךל שי מר ירון גדות:

 8    .םישוע י טפשמ ץעויו ינא המ גשומ  ךל שי המ :אבי גרובר רמ

 9     וישכעש ןעוט התא מר ירון גדות:

 10     .ךיאו ותיא רבדמ אל ות יא רבדמ :אבי גרובר רמ

 11     .תקולחמב אשונ .אשונ ה פ ךל שי .וישכע לאוש ינא מר ירון גדות:

 12    .הככ עיצמ ינא .ותי א רבדל ךלש הרזעה תא ךי רצ אל ינא :אבי גרובר רמ

 13     .הטלחהה םתא  אל...תויהל ךירצ יחצ םג : מר רמי בר לב

 14  ש י  .דיגהל  שי   .תלבקתמ  ה עצהה  םא  זא ו  ה עצהה  דעב  ימ  שי  העצה ה  ד עב  ימ  : אבי גרובר  רמ

 15  ת א   ריבע הל  ינאש  ינשה  אל  ה תא  . הז  תא  דימעהל  עיצמ  י נא  ,ם ייתש  .דעב  ימ

 16  . עצמאב  הז  תא  םישי  ינא  .שולש  ,םייתש  ,דחא  י קוא  .דגנ  וא  .הדעוול  הז

 17 ר ובעת  תאזכ  העצהש  ןוכנ  הזש  בשוח  תישיא  ינא  .הדעוול  הז  תא  ריבעהל

 18    הדעווכ םתאו הדעוול

 19   .הטלחה לבקיש הדעווה  שאר בשוי מר רביד פלד:

 20  ב ל  םישל  .העבצה  הז  .הדעווב  הצור  אל  .הדעווה   תא  החנת  אל  הצעומ  : עידן למדן עו"ד 

 21  ת א  ת ושעל  םילעופ  ונחנ א  ן ויווש  םימדקמ  ונחנא  הזה  ר בדה  תא  .םירבדל

 22 ונחנאש  ונילע  םיכמוס  א ל  וא  הז  תא  םילבקמ  אל  םאו  רהבוהש  יפכ  ןוקיתה

 23  ה ז  תא  ריסהל  עיבצמ  הת א  .דגנ  וא  דעב  עיבצנ  אל  ונחנא  .ןוקיתה  תא  םיצירמ

 24    .םויה רדסמ

 25  ת מר  ידי  לע  הפ   השגוהש  העצהה  דעב  ימ  .ךילע  הפכא  אל  ינא  היעב  ןיא  יק  וא  :ובראבי גר  רמ

 26   .הבר הדות .ענמנ ינא .ד גנ שש ?העצהה דגנ ימ .שש  ?דעב ימ .תישפוח ןורשה

 27 

 28  :הטלחה

בה  הצעה ברחנשיהנצחת  נושא  לסדר  בגשר, עש  עירהובות  ם  או  ברחוב  שיונצח  גבר  כל   29ל 
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 1 לא התקבלה. יונצחו חמש נשים

 2 צחי שריב, דני לביא, רוני בלקין, באצ'י אלקובי, ענבל דדון, ירון גדות. :6 –בעד 

 3 עידן למדן, גיא קלנר, רביד פלד, נטע זיו, דוברת וייזר, רמי בר לב.   :6 –נגד 

 4 בר. אבי גרו :1 –נמנע 

  5 

 6  .ךל ריבסה  ןדיע .אל .םתיצר המ לבא  רשפאש תועצהה לכ תא  םכל ונאבה מר רביד פלד:

 7     .דגנ םתעבצה םת א :אלקובי גב' בת שבע

 8     .םתוא ונרבע 'א התיכב ה לאה תויצלופינמה י'צאב מר גיא קלנר:

 9  ל ע  רבדנ  אל  י אוב  .יאוב   זא  .המישרל  םי שנ  סינכהל   דגנ  לש  העיסב  אוה  י 'צאב  : גב' ענבל דדון

 10    .הז

 11    .םי שנ סינכהל דגנ לש העיסב מר גיא קלנר:

 12    .המישרל םישנ סינכהל  : גב' ענבל דדון

 13    ?ימ מר גיא קלנר:

 14    .המישרב םישנ םהל שי .דיבר  : גב' ענבל דדון

 15    .תומשל רו שק הז המ מר רביד פלד:

 16   .דגנ עיבצתש  חטב זא : גב' ענבל דדון

 17    .תויוטש  תרבדמ תא המ .הלוח תא  הנה יאוב מר רביד פלד:

 18   .הלוח הצעומ רבחל םירמו א אל התא .עיגרת .עיגרת דות:גמר ירון 

 19     .וישכע ברעתת תא : דן למדן עיעו"ד 

 20     .שייבתת ב רעתהל ךירצ אל םג התא מר ירון גדות:

 21  . ר דסב  לכה  .םילא  הצע ומ  ירבח  הזו  םילא  טושפ  ארונ  אל  .עזעזמ  חיש  הז  : גב' ענבל דדון

 22  .היעב  ןיא .הלוח יל תארק התא

 23   .רוגס אל הז : קובילגב' בת שבע א

 24    .קיפסמ ונ ה ללאי .תוגירחב םירגוס אל  .רוגס אל מר רביד פלד:

 25   .דבכמ  חיש .ךלש העיסה לש  דבכ מ חיש תא ךישממ התא .ה דות דיבר : גב' ענבל דדון

 26    .ךלצא וא  תיבב ילצא מר רביד פלד:

 27 התאש  תרמא  אל  .לצנתת  התאש  תרמא  אל  התא  .לצנתהל  רומא  תייה  התא מר ירון גדות:

 28  .ותוא  תונמל  רשפאש  ד יגת  תטפושה  םא  ולצנתת   םתא  .ולצנתת  .לצנתת

 29    .עגר ,ןכ .תולצנתהה  הפיא .לוקוטורפב טלקומ
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 1   .תוג ירח היהי םא תוגירח ןיאש  םתרמא פלד:מר רביד 

 2     תא רמאש המ תא חיצנמ : מר רמי בר לב

 3   .ו תוא תונמל רשפא םא .אל מר ירון גדות:

 4     .הדעווב שמתשהל  לכוי אל אוהש הרמא םג  תטפושה מר רביד פלד:

 5     .םכלש העצהה הפיא מר ירון גדות:

 6  ן ורי  9  ףיעס  א בה  ףיעס  . השקבב  ה'רבח  .םויה  רדסל  א בה  אשונל  רו בעל  ר שפא  : אבי גרובר  רמ

 7   .השקבב תודג

 8 

 9 

 10   םיילמשח םיבכרב שו מיש דודיע - 30.6.21  תוד ג ןורי לש רדסל העצה .8

    11 

 12  ר י ע  איה  ןורשה  תמר  ם יילמשח  םיבכרב  שומישו   דודיע  םויה  רדסל  העצה רון גדות:מר י

 13 ירבח  בורו  ריעה..  .תומייקבו  הביבסה  רומישב  הנוילע  תובישח  האורש

 14  ר י דגה  הרובחתה  דרשמ  .הלא  םיכרע  לש  םרואל  לועפל  םיביוחמ  הצעומה

 15 ל כ  2050  תנש  דעש  ,שדוח  ינפל  רבכ  הז  ,רבעש  עובשב  זא  היה  הז  רבעש  עובשב

 16  ל ש הנ ומת םכל יתפריצ  ה רובחתה ד רשמ בגא .הטי לק יספוא מ ויהי םיבכרה

 17  ת א ז  ילואש  גרבדנז  הבי בסה  תוכיא  תרשו  ילאכי מ  ברימ  הרובחתה  תרש

 18 ה תא  ,יבא  .תלשממ  איהש  השדחה  הלשממל  החלצהב  רחאל  תונמדזהה

 19     .הכחמ ינא .עמוש

 20    ?אל  בותכ .ןכ :אבי גרובר רמ

 21   .עמשתש הכחנ מר ירון גדות:

 22    .הזה ןיינעב ן מזמ הז תא ונישע רבכש וה שמ הז תא ונל שי .ונארק : ר לבבמר רמי 

 23 ה שדחה  הלשממה  לע  ךרבלו  החלצהב  דיגהל  תונמדזה  תאזש  רמוא  ינא מר ירון גדות:

 24  ת ויטנוול ר  ילאכימ  ברי מ  ה רשה  םג ו  גרבדנז  הרש ה  םג  ה רקמבש  .המקש

 25  ת ו פתשמ  קיפסמ  אלש  ל בחש  הצעומבש  תועיסל  ת ויטנוולרו  תאזה  העצהל

 26  ה מגמה  ת א  דדועתו  ףרט צת  ןורשה   תמר  םגש  ךכ ל  ת ובישח  הנשי  .הלועפ

 27  2025  ד עש  ריעה  שאר  ט ילחה  ן ג  תמר  תייריעב  .ם יילמשח  םיבכרל  רבעמל

 28  . הגרדהב   הלעי  רועישהו   ם יקורי  ם יבכר  לש  ויהי   תוינחהמ   זוחא  השימח
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 1  ,םינש  שמח  ינפ  לע  הניע ט  תודמע  750  לש  זרכמל  האצי  הווקת  חתפ  תייריע

 2  ם י רשע  אוה   ןונכתה  ןור שה  תמרב  . תוריהמ  תודמ ע  םהמ  זוחא  השימחש

 3  . אל  הז  םג  ילוא  וא  הרי המ  איה  ןהמ  תחא  יתעדלו  האבה  הנשב  תודמע  שמחו

 4  ת ריב  איה  ןורשה  תמר  הלסט  ךותמ  םיעדוי  םתא  םא  עדוי  אל  תעדל  בושח

 5  ד חוימבו  םיילמשח  םי בכ ר  הפ  םינוק  םיבשות  א למ  .לארשי  לש  הלסטה

 6  ן י אש  תיבב  רג  וא  ,ולש  אל   תיבב  רג  וא  הריד  רכושש  ימ  תיבב  רגש  ימו  ,תולסט

 7  ףרטצהל  היעב  ול  שי  ם צעב  תילמשח  הניעט  תד מע  ןיקתהל  תורשפא  וב

 8  ב כר  ת ונקלו  ריוואה  םו היז  ת נטקהל  םורתלו  תא זה  ת ילמשחה  הכיפהמל

 9  ת ר מוא  י לש  העצההו  .סנ כיהל  הכירצ   הייריעה  הפ ו  .וב  ש מתשהלו  ילמשח

 10  ה י ינח  לש  סוטאטס  ןומי ס  רדגוי  :ןמקלדכ  טילחהל   שקבתת  ריעה  תצעומש

 11 תודמע  לש  הנש  ינפל  העצה  הפ  היה  .דבלב  םיילמשח  םיבכרל  תדעוימה  הקורי

 12 ת והמיא  לש  לבא  ,הרוק  הז  תא  יתיאר  אל  בגאש  הזכ  והשמ  וא  ,ןבל  דורו

 13  ם וקמה  ת א  לבקל  ךירצ  ם ג  םיילמשח  ם יבכר  לש  אש ונהש  בשוח  י נא  זא  םישנו

 14  ד ע  תוקורי  תוינחל  ובסוי  ריעב  תוירוביצה  תוינחה מ  זוחא  השימח  ןג..  ,ולש

 15 םיטלקרפה  קוריפ  םע  ,2022  ,2021  תנשבו  ,ילש  העצהה  תאז  2023  תנש

 16  תמאב  אל  ,םכיירצ  תמ אב  אל  רבכו  ןיקשיסוא בו  בולוקוסב  םיאצמנש

 17  . תויחכונה  הנורוקה  תונקתה  םע  םתוא  םיכירצ  אל  תמאבו  םהב  םישמתשמ

 18  ה ז  .תוקוריה  תוינחהמ  תחא  הינח  רדגות  טלקרפ  לכ  םוקמב  טלקרפ  לכב

 19  , תוריהמ   תוילמשח  הניע ט  ת ודמע  יב גלו  םהב  יההיש   בושחש  ם יישאר  תובוחר

 20 ת שורח  ,ןיקשיסוא  ,בולוקוס  .ריעב  הינח  ריתע  ישאר  רוזא  לכב  ןקתות

 21  לש  ןוינחב  ןאכ  ינממ  וש קיב  םג  ןגמ  הוונ  הישעתה   רוזאב  .ןג  הוונו  השרומ

 22  ה י יריעהש  ע דוי  ינא  .תויל משח  הני עט  תודמע  ונקתו י  .ועיצהו  ו בתכ  .הייריעה

 23  . תוילמש ח  תודמע  הן כמיקתהל  ת ננכותמו  תילכלכה   ה רבחה  ם ע  זרכמל  האצי

 24  ק יפסמ  ם ש  ןיא  .ידימ  ט עמ  ה ז  .םישרדנה  םיזוחא ל  תיסחי   קיפסמ  אל  הז

 25  .ה ז תא תרפשמ תאזה העצה הו תוריהמ הניעט תודמע

 26 תוכרעמב  םג  םיטביה  דואמ  הברהב  לפוטמו  בו שח  אשונ  לכ  ןושאר  רבד  :רץמר ערן שו

 27 ך להמ  .םיילמשח  םיבכרל  הניעט  תודמע  םגו  תיטגרנא  תוליעפ  םגו  תוריאלוס

 28  ו נלביק  .היגרנאה  דרשמל  היינפב  הנשמ  הלעמל  ינפל  ותוא  ונלחתה  הזה

 29  ה ז   .תויטיא  הניעט  תודמ על  ם גו  תוריהמ  הניקת  תו דמעל  םג  םיקנעמל  תואכז
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 1 רקיע  הזש  תויתיב  הניעט   תודמע  הז  רוקמב  םיילמשח  םיבכרל  סיסבהש  רורב

 2  ם יחטשב  ת וכרעמ  לש  י וביג  ש י  הז ל  רבעמו  הזה  ר שקהב  ןב ומכ  שיש  ימל

 3  תוד מע  עבראו  םישולש  ן ושאר  ב לשכ  ונרדגה  תא זה  ת רגסמב  .םיירוביצה

 4  ת רכזהש  תומוקמב  םג   ראשה  ןיב  .םיירוביצ  םיח טשב  ריעה  יבחרב  הניעט

 5  ת ודמע  יתש  שי  .םירח א  תומוקמ  הברה  דועו  ה ייריעה  ןוינח  ומכ  םתוא

 6 ה זה  רשקהב  היגרנאה  דרשמ  לש  הרדגההש  תוריהמ  תודמע  םהש  תוננכותמ

 7  ןכלו  .םיישאר  םייזכרמ  םיריצל  רטמ  תואמ  שמחמ  רתוי  אל  לש  הברק  התייה

 8 .קוריה  רפכה  ןוויכמ  ריע ל  הסינכב  שממ  ןוירוג  ןב  ןוינחב  המקוה  ןהמ  תחא

 9  ם חתמ  ךותב  1  'סמ  שיבכ  לע  םיחתפמ  ונחנאש  חטשה  ךותב  איה  היינשהו

 10  תאז  .הלש  םוקימהה  יה י  םש  .חותיפ  תדובעב  עג רכ  אצמנש  יטיס  תולילג

 11  ר י צה  איהש  ימינפה  תח א  שיבכ  .ימינפה  תחא  ש יבכ  לע  .וליאכ  היינשה

 12 ת דעו  תא  ורבע  הלאה  םימוקימה  הזל  רבעמ  .יטיס  תולילג  ךותב  יזכרמה

 13 תדעו  לש  רושיאה  תא  ורבע  םה  .תומוקמ  לש  םיקויד  ,תוזזה  ויה  .העונתה

 14  ם ע   הלאה  תודמעל  ןוקפ א  איה  הכוזה  הרבח  .זרכמ ה  עצוב  ךשמהב  העונתה

 15  זרכמה  תרגסמב  .תיצרא   ה סירפמ  ק לח  הזו  עקתנ ש  י מל  ס יפוא  קב  תוריש

 16  ת ינושארה  הסירפה  ירחא  םג  םיפקיהה  תא  ביחרהל  היעב  םוש  ונל  ןיא  הזה

 17  ןורקיעב  תאזו  שרדייש  לככ  תאזה  תומכל  רבעמ   םייתועמשמ  םיפקיהל

 18  ו רבע  הלאה  םימוקיהמ  .עוציב  ךילהתב  אצמנ  ה ז  תרמוא  תאז  .תנוכתמ

 19  ו נ חנא  ,הל אה  םירליהפ  ל ש  םינונכת  ועצוב  ,תויתשת   םואיתל   למשח  תרבחל

 20 י בגל  תוחפל  לבקתהל  שממ  םיכירצש  למשח  תרבח  לש  םירושיאל  םיניתממ

 21 ם ישדוח  תורקל  ךירצ  המקההו  ומצע  םושייהו  .בורקב  הלאה  תודמעה  בור

 22    .םיבורקה

 23  ?רבכ  תודמע ויהי 2021 ףוס דע מר ירון גדות:

 24    .יאדווב .ןכ  :רץמר ערן שו

 25  ?ןי קשיסוא בולוקוס םע המו מר ירון גדות:

 26    תוכימסב  םהש תומוקמ שי םג םה  :רץערן שו מר

 27  .ומצע  ןיקשיסוא .רדהב ןיקשיסוא ל חרזממ ןוינח ,סדרפה ,41 קילאיב :אבי גרובר רמ

  28 

 29    תול יגרה הז תוריהמה אל הז מר ירון גדות:
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 1  ,13 ךוברבא  .תוליגרה :אבי גרובר רמ

 2  ן ורקיעב  ת ודמע  לש  הל אה  ת ודמע  לש  למשחה  .ןונכת  ת ניחבמ  בגא  ךרד  :רץמר ערן שו

 3 ר תוי  םיפקיהב  םתוא  ונישע  םירליפה  לש  למשחה  לש  תיתשתה  תולופכ

 4  ל ע   התוא  ל יפכהלו  הז  יר חא  אובל  ה יהי  רשפא  תאז כ  הדמע  ל כש  ידכ  םילודג

 5  ב וש  יטסאפאק  תא  ליחת הלו  המידק  תוינח  דוע  תח קל  .למשח  תיתשת  התוא

 6  ר בעמ  דחא  רבד  דוע  .םיילמשח  םיבכר  לש  הרידחהו  שוקיבה  תוחתפתה  םע

 7 יבכר  לע  םירבדמ  ונחנאש   בורקה  גניסיל  זרכמב  ןייצל  רשפאש  תאזה  הדוקנל

 8 ה דוקנל  רבעמו  .םיילמשח  םיבכר  לש  הפולח  םג  תסנכנ  הייריע  יבכר  וא  תוריש

 9 וליפא  הז  םא  םג  םיילמשח  םילכ  בלשל  ליחתהל  םיצור  םג  ונחנא  תאזה

 10  ן פ ואב  רובעל  םיצור  ונח נא  הלאה  םירבד  ,עפש  ,ןו ניג  לש  ןורוטקרטה  תמרב

 11   .םיי למשח םהש םיבכרל אלמ

 12 ו ישכעש  .רטמוליק  האמ  דע  תועינתמש  תוקד  עבש  לש  תוריהמ  תודמע  יתש  לע  מר רביד פלד:

 13  .היה

 14     .תולילגו ןוירוג ןב הז .ןוכנ  :רץמר ערן שו

גרובר  רמ  15 זוחא  השימח  הז  .תוינח  םירשע  תואמ   עבש  זא  תודמע  ששו  םישולש  :אבי 

 16  ש ו לשו  םי רשעב  אל  ונחנא   .תוינח  ל ש  ל דוג  רדס  םישי ש  םייתאמ   שי  ןיקשיסוא

 17  ם ישדוח  ר בכ  הייריעב  תי שע נ  העצה  א ל  הז  הדובע  ה עצה  הז  ה נשה  רבכ  ונחנא

 18 .התוא  ריכמ  ןורי  רדסל העצה  שיגמ  ,הדובע  שי  ,הע צה  שי  ,םעפ  דועו  םיכורא

   19 

 20     .התוא ריכמ אל ינא .אל מר ירון גדות:

 21     התא יכ יטיס המני סב וליפא :בראבי גרו רמ

 22     תא יתרכה ינא ירון גדות: מר

 23     םישועש  :אבי גרובר רמ

 24  ר בוד  הז  . תילכלכה  הרבח ל  ה ז  תא  ריבעהל  הצעומב   ה פ  ונרשיא ש  המ  יתרכה מר ירון גדות:

 25     .יטיס המניסב הז לע

 26 ה ינחה תא תאצמהו ךתוכזבש עדת הז ירחאש ידכ רדסל העצה ךירצ המ זא :אבי גרובר רמ

 27    .תילמשחה

 28 ם ג  .ךתוכזב  .יתוכזב  אל  עגרית  .יתוכזב  הזש  ןעטא  אל  ינא  .ךתוא  עיגרמ  ינא מר ירון גדות:

 29     .החילס רנלק תוכזב



 25.7.21 –מת השרון ר 23ן מס' יישיבה שלא מן המני 

47 

 

 1    .רנלק .אל מר גיא קלנר:

 2    .אל רנלק מר ירון גדות:

 3  ה ח משב  ונחנא  הז  תא  םיכירצ  םה  םיילמש ח  םיבכר  רתויו  רתויש  הא רנש  לככ  :אבי גרובר  רמ

 4  ה צוחה  ךושמל  םיעדוי  םג..  דואמ  הברהש  האור  י נא  הזה  תורישה  תא  ןתינ

 5   .ת ושעל המ םילכתסמ ונחנא  הז תא םג הלאכ םירבדו

 6    .ילמש ח בכרב עסונ ומצעב ןורי : מר רמי בר לב

 7     .הלסט יל ןיא לבא ה זה טפשמה תא רמוא ינא מר גיא קלנר:

 8  ה ז  יכ  יתרמא  םדוקש  ה מ  ת א  ססבל  עגר  ידכ  אלא   , הלילח  טינקהל  ידכ  אל מר גיא קלנר:

 9  ה זה  לשכה  לע  עיבצמ  י נא  ן כל  .הנוכנ  אל  יניעב  א יהש  ה דובע  תטיש  טושפ

 10  . ע די  רוביצהש  .וילא  דגנ תת  ןמזה  לכ  אלו  בושמ  לבק ת  תחא  םעפ  ילוא  ,דחאש

 11 11:40  העשב  ילאכימ  ברימ  לש  קובסייפה  ףדב  2021  ,ינויל  םישולשה  םויב

 12  םע  ת קלוח  איהש  סנכ  ךו ת מ  טרופמ  סופו  םיילמשח  ם יבכר  אשונב  טסופ  הלוע

 13  . הביבס ל  הרובחת  ןיבש  ,הל ש  ןוזחה  ל ע  ילאכימ  הר שה  תט רפמ  גרבדנז  רמת

 14 שולש  העשב  ינויל  םישולשה  םויב  .הזה  רשקהב  הרובחתה  דרשמ  ןוזח  לעו

 15  הזה  אשונב  רדסל  העצהל   השקבה  תאצוי  ןכמ  רחא ל  תועש  שולש  םיעבראו

 16 ידכ  .דחא  הז  לע  עיבצמ  ינא  ,וישכע  .היציזופואהמ  הצעומה  רבח  םעטמ

 17 ,םעפ  לכ  תישענש  הדובע ה  תא  ,תוניצרה  רסוח  תא  ,תויחטשה  תא  תוארהל

 18 רש  אוהש  הזיאמ  םעפו  םוקמ  אוהש  הזיאב  הצעומ  רבחמ  תויהל  לוכי  םעפ

 19  י נא  , ךתוא  טינקהל  ידכ  ה ז  תא  רמו א  אל  ינא  .הזכ   והשמ  ו א  טסופ  איצומש

 20  ם י שנא  דואמ  הברה  לש   הדובע  ה פ  תישענ  יכ  .יניצ ר  אל  הז  י כ  הז  תא  רמוא

 21 ט סייפ  יפוק  תושעלו  תחקלש  בשוח  תמאב  התא  .ןמז  דואמ  הברה  ךרואל

 22  .הלש  תוינידמה  תא  להנ ל  הכירצ  הייריעה  הככ  רדס ל  העצה  איבהל  וא  טסופל

 23  ם וקמהמש  י ניצר  הז  לע   ב שוח  הת א  .רחא  םוחת  ל כב  וא  ה רובחתה  םוחתב

 24  ם ק לח םישנא דואמ הבר ה לש הדובעה ךרד תא לה נל ךירצ תמאב התא הזה

 25  ם ישוע  ם יקימעמ  תוירחא   י מוחת  ם מצע  לע  וחקלש תובדנתהב   םקלח  ,רכשב

 26  ן יב  תועש  ש ולש  לש  רעפב   ה צור  התא ו  םלועהמו  ץרא המ  רמוח  םידמול  ,תודעו

 27 ת מר  ריעב  הזה  אשונב  תוינידמ  עובקל  ךלש  רדסל  העצהל  ברימ  לש  טסופה

 28  ל א   בוזע  ה זה  רשקהב  ךל   רמוא  י נא  ןכל ו  .אל  יל  ?י ניצר  ךל  ע משנ  הז  .ןורשה

 29     .הז לע יל הנעת
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 1    .אל המ  .הז לע ךל הנעי ינא .אל מר ירון גדות:

 2  . תיטסילופופ  הדובע  תט יש  ו ז  יכ  . ךלצא  הדובע  ת טיש  ה ז  יכ  , ךל  דיגא  ינא מר גיא קלנר:

 3  א והש  הזיאכ  ותוא  טלוק   התא  עגר  ותואבש  אשונ  תחקולש  תיחטשו  .הדודר

 4 םרוג  הז  .תכרעמה  ךותל  ותוא  רגשמו  התליאשל  וא  העצהל  לאיצנטופ  לעב

 5  ת עדל  ילב  ו תוא  ןיבהל  ילב   אשונב  ע גונ  התאש  ,דחא  ק זנ  םרוג  ה ז  .םיקזנ  המכ

 6  ת ותליאשו  רדסל  תועצה   לש  תוליזנ  םרוג  הז  .קז נ  וב  רצויו  השוע  אוה  המ

 7 י שנאב  לוזלזל  םרוג  הזו  הצעומה  ךותב  םירתוימ  םיחוכיוולו  שיגמ  התאש

 8 ד ואמו  םיקימעמ  דואמ  .םינווגמ  דואמ  םייח  ימוחת  םיליבומש  עוצקמה

 9  ע דוי   התא  םלוכב  אל  ,ם ירקמה  לש  םבור  בורבש  ף יסות  הז  לעמו  .םיטרופמ

 10  תושעל  רחוב  ןיידע  התא ו  תובושת  לבקמ  םג  התא  עדוי  התא  ,הדובע  תישענש

 11 .םיבותכ  םירבדה  .םהלתהל  ילב  .טקשב  הז  תא  יתרמא  זא  הלועפ  איהש  הזיא

 12  . ל כה  הז  אמגוד  יתתנ  טו שפ  .הדובעה  תטיש  תאזו   םיכראותמ  .םיכמסוממ

   13 

 14 ל ע  רבודמ  הזש  קלח  דוע  תאזה  העצהב  שי  לכ  םדוק  .טקשב  ךל  הנעי  םג  ינא מר ירון גדות:

 15  למרכ  לש  ןג  תמרמ  חקל נ  בנגנ  אוה  םגו  .ןמזממ  ןכומ  היהש  קלח  .תוינח

 16   .ןכ ינ פל םישדוח הברה .המאש

 17    .תובו ט תואמגוד תחקל ער המ : מר רמי בר לב

 18    .רמוא ינאש המ קויד ב הז .דובכה לכ .ימר הפי מר ירון גדות:

 19   .טידרק הז לע חקול : מר רמי בר לב

 20   םיצעויל תסח ייתמ תנחוב תדמול ,הדוב ע השוע גרבדנז רמת םג : עידן למדן עו"ד 

 21   .עצמאב חיש הז המ :מר ירון גדות

 22 זוחא  םישימחב  הדירומ   ינא  עבצא  ללכ  השוע  ינא  וישכע  תרמואו  האב  אל  : עידן למדן עו"ד 

 23     .זוחא םישולשב וא

 24  ס חייתה  אל  רביד  ןרעש  המ  לכ  רדסל  העצהב  אובי   ת וינחה  לש  קלחה  םג  .א מר ירון גדות:

 25  ת וארלש  הלועפה  תטיש  י בגל  לבא  ותוא  םדקנש  הצור  ן כ  ינא  ןכלו  .וילא

 26  י נאש  תורמל  ןורשה  תמר ל  ו תוא  איבהל  תוצרלו  בו ט  א והש  המ  רחא  םוקמב

 27    . אצמנ אלו היציזופוא רבח

 28 יתמ  עדוי  התא   .הפ  דוע  רבכ  הז  הרחבנ  איהש  ינפל  .הפ  אוהש  עדוי   התא  לבא  מר רביד פלד:

 29  ?אל 20 רבמ צד ,ראוניב היה זרכמה ?ך יראת הזיאב זרכמה היה
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 1 המ  םיעדוי  אלו  םירבד   םיארוק  אל  לכנמה  וא  ר יעה  שארש  בשוח  התא  : עידן למדן עו"ד 

 2  .תושעל

 3   .ןיבתש 20 רבמצדב מר רביד פלד:

 4  ה ז   .רדסב  הז  .וילע  ץר   אוהש  המ  הז  ?תודג  ןור י  תא  ךנחל  םיצור  םתא : מר רמי בר לב

 5    .ולש רוביצ ה תא תרשמ הז .ימיטיגל

 6  ו נ עבצהש  ז רכמה  לכ  םד וק  .היציזופ ואב  ינאש  תורמ ל  .םעפ  ד וע  ר יבסמ  ינא  זא מר ירון גדות:

 7 ת ומכו  .רחא  והשמ  אלא  גיצה  ןרע  וישכעש  תאזה  תומכ  לע  רביד  אל  וילע

   8 

 9    ?עט קה ליבשב תודמע יתש םי שוע ונחנא :אבי גרובר רמ

 10    .עדוי אל .אל מר ירון גדות:

 11   .לואש ל תלוכי :אבי גרובר רמ

 12     .ןג הוונב תחא  םג ונישע :מר רביד פלד

 13 ן ורשה  תמרל  ועיגי  םהש  בוטש  בשוח  ינאש  םיאשונ  חקול  ינא  ןכ  ינש  רבדו :גדותמר ירון 

 14 תמזוי  אלו  תלבומו  העורגו  תיטיא  הרוצב  תלהונמ  תאזה  ריעה  .תושעל  המש

 15  ט י לחמ  ינא  ןורשה  תמרל   םיעיגמש  דע  ןמז  חקולש  תויוליעפהמ  דואמ  הברה

 16 ת א  השעתו  טידרקה  תא  הז  לע  חקית  היצילאוקהש  ידיצמו  םתוא  תולעל  ןכ

 17  ל כה  . ינממ  ב וט  רתוי  הז   תא  ה שעתו  י דעלב  הז  תא   ה שעתו  ך ירצש  ומכ  הז

 18    .רדסב

 19  .התל יאשה תא תאבה התא יכ  םישוע ונחנא תוילמשח הני עט תודמע :אבי גרובר רמ

  20 

 21    .הנש ינפלל רו שק אל הז .ןיבמ אל התא מר ירון גדות:

 22   ?הזל רושק המ תא תאצמה  התא יכ :אבי גרובר רמ

 23 םרת  ,תחאו  םירשע  עשת  וא  עברו  עשת  וישכע  דע  עבש  העשמ  תרמאש  המ  לכ  :רמי בר לב  מר

 24     .ךותמ .דחא .ן ורשה תמר יבשותל והשמ

 25    .ךל הנעי ינא מר ירון גדות:

 26     .אל עיבצהל הצור  אוה התליאש אל הז ןורי : מר רמי בר לב

 27  ל ש   קלחה  תדרל  לוכי  ת ודמעה  לש  אשונ  תודמעה   לע  רמא  ןרעש  המ  רואל מר ירון גדות:

 28  ת מרל  אלא  ילאכימ  ברי מל  המודב  אל  הזש  םהלש  תומכהו  .ןבל  קורי  תוינחה

 29  המ  .ראשייש הצור ינא הז ןג
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 1    .תודמע אלש תו ינח רצייל הז ךלש הנווכה  :רץמר ערן שו

 2  ל ב א  הניעט  ךירצ  אל  או הש  ילמשח  בכרל  תודעוימ ו  הניעט  תודמע  אל  םהש מר ירון גדות:

 3    .יל משח בכרל רובעל םישנא  דדועמ הז .םש הנוח אוה

 4  .הזו םישנל  .ןבל דורו תויהל ךירצ ולש  העצהה תא דבכל ךירצ רבכ  םא לבא : גב' ענבל דדון

 5    .תוינח המכ עבצי אוב י דחא לכ :אבי גרובר רמ

 6     .לוגס מר רביד פלד:

 7    .רדסל העצה שיו  םירנויסנפל הז לוגס .לוגס  שי היינש :אבי גרובר רמ

 8     .יתימא אוהש רחא  והשמ .הא מר רביד פלד:

 9  אל םהש  הצעומה ירבח הארנכ .הז  תא האר אל דוע הארנכ או ה .הזכ שי :אבי גרובר רמ

 10 יתבתכ  .ךרדב  הז  םיאלמ גל  תולוגס  תוינח  לש  ןיינע ה  תא  שיגהל  יתדמע  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 11   .תו חפל ךרדב הזו טסופה תא

 12 ינא .רנויסנפ  אל אוה .הנחי אוה ךיא אל  ול ןיאש טושפה חרזאל ףוסבל דיגת מר רביד פלד:

 13    .והשמ יתרמא

 14   .הינח יצח ו ל םינתונ ןיינבב דועו דיבר : מר רמי בר לב

 15    .ס נכיהל לוכי ינא... םע אב י נא םא יבא מר רביד פלד:

 16   .םעפ דוע .תדלל  ךירצ התא :אבי גרובר רמ

 17   .רוביצל תעג ונ תמאב איהש .ןיקלב ינור  לש רדסל העצהה תא שי : מר רמי בר לב

 18 רוכשלו  אובל   ןמזה  לכ  תוינח  לש  אשונל  סחיב  יתעמש  רוביצהש  בשוח  ינא  :אבי גרובר  רמ

 19 .הצעומ  תובישיב  הככ  א ל  חטבו  הטיש  הזש  בשוח   אל  ינא  תוינח  דועו  דוע

   20 

 21     .העבצהל 'ב 'א תא יתרא שהו 'ד 'ג תא יתדרוה זא מר ירון גדות:

 22  .לבנעו  י'צאב .םייתש ?ענמנ ימ .רש ע ?דגנ ימ ?ןורי לש העצהה  דעב ימ :אבי גרובר דרמ

 23 

 24  :הטלחה

 25 ברכבים חשמליים סעיפים:שימוש עידוד בנושא  סדרלצעה התקיימה על ה צבעההה

 26 לבד. טטוס של "חניה ירוקה" המיועדת לרכבים חשמליים ביוגדר סימון וס .א

 27 . 2023מהחניות הציבוריות בעיר יוסבו לחניות ירוקות עד שנת    5%  –בדומה לרמת גן   .ב

 28 ההצעה לא התקבלה. 

 29 ירון גדות.  :1 –בעד 
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 1ן, עידן למדן, גיא קלנר, רמי  דני לביא, צחי שריב, רביד פלד, אבי גרובר, רוני בלקי  :9  –נגד  

 2 . נטע זיו ר לב,ב

 3  באצ'י אלקובי, ענבל דדון.  :2 –נמנע 

 4 

 5 יפירעתו  הנונראה  וצ  רושיא  -30.6.21  םוימ  ןיקלב  ינור  לש  רדסל  העצה.9

 6 הנונראה

   7 

 8  א יה  הנורחאה   םיפסכה  תדעו  .הנונרא  יפ ירעתו  ה נונראה  וצ  רושיא  הז  אשונ ה  מר רוני בלקין:

 9 ךרוצה  תא  יתילעה  .ןיינ מה  ןמ  אלש  הבישי  דוע  הת ייה  זאמ  יכ  הנורחאה  אל

 10  ו ב  ה נונראה  ו צ  .א  .תואב ה  ת ויגוסה  ת א  ריעה  תצעו מ  תאילמב   רשאל  ףוחדה

 11  ה ז  הנונראה  וצ  .ריבסה ל  ךירצ  .הנונרא  יפירעתו   .םייקה  וצ  ןוכדע  שרדנ

 12  , רבעב ה אילמ תבישי אי הש הזיאב ה זה תא הלעה  ר בכ יחצ ב גא הז .םיללכה

 13  . ר יעה  ךותב  םירוזאה  תקולחו  םירוזאל  השעמל   תוסחייתה  התייה  םש

 14  .'וכו  ר חסמ  ,רויד  לש  םינ ו ש  םיגוס  .םויכ  םימלושמה   םימוכסה  הז  םיפירעתה

 15  ו צה  תא  ריעה  תצעומ  תאילמב  רשאל  שיש  תעבוק  תויריעה  תדוקפ

 16  ת ארקל  ונלש  הרקמב  הא בה  הנשה  תליחתב  .הנש  לכ   ילוי  דחא  דע  םיפירעתהו

 17  םאתל  ךכ  רחאו  םיפסכ ה  תדעווב  אשונב  ןויד  םי יקל  ךרוצ  שי  .2022  תנש

 18  ם ויס בו תויה .םיפירעתה  ת או וצה ת א רשאל תנמ  לע .רי עה תצעומב העבצה

 19 רבזגמ  הבושת  30.6-ב  ה יה  זא  םויה  יתלביק  .קדבי י  אשונהש  יתשרד  הבישיה

 20  ן ה   .תיליל ש  התייה  הבו שתהו  ם ינפה  דרשמ  םע  קדבנ  א שונהש  הייריעה

 21 ן יא  ךכיפלו  יטמוטואה  סייטה  ןונגנמ  הלועפל  סנכנ  יזא  הייריעה  תוסחייתה

 22  ה מכ  ה תייה  הבושתה  . ריעה  תצ עומ  תאילמ  ינפ ב  אשונה  תאלעהב  ךרוצ

 23 םכדיקפת  תא  םג  וניבתש  בושח  ינא  םיפסכ  תדעו  רש קהב  תויתועמשמ  תויגוס

 24  ה ניא  ה ייריעה  םא  .דח א  .הייריע ה  םא  .הזה  ןיי נעה  ך ותב  ריעה  תצעומכ

 25  ת ועמשמ  ןכא  .יטמוטו א  סייטה  הניה  לדחמה  תר ירב  זא  אשונל  תסחייתמ

 26  ן ויד  םילהנמא  ל  רשאכ  .ה טלחה  לבקלו  סחייתהל  הכירצ  הניא  הייריעש  רבדה

 27  ת ל וכי  תא  םיבכעמ  ריעה   תצעומ  תאילמב  הטלחה   םילבקמ  אלו  ,האילמב

 28 הקולח  הז  .הנונראה  יפירעת  לעו  הנונראה  וצ  חסונ  לע  עיפשהל  האילמה
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 1  ה ר בעש  הנשב  .רבד  לש  ופוסב  .םירפסמה  הז  םי פירעתהו  .'וכו  םירוזאל

 2  א יפקהלו  ה נונרא  יפירע ת  ל ע  עיפשה ל  הטלחה  ריע ה  תצעומ  תאילמ  הלביק

 3  ד ירוהל   וא  תולעהל  ריעה   ת צעומ  טליחת  תוביסנה  חכונ  ה נשהו  ןכתי  .םתוא

 4  ן ו יד  רדעיהב  .יטמוטואה   סיטה  ןונגנמ  עבקיש  המ ל  סחיב  ,םיפירעתה  תא

 5  ו צ  אשונב  ןויד  רדעיהב  הנונרא ה  וצל  רשק  אלל  .הי לאמ  תלטבתמ  וז  תורשפא

 6  ו ניהש  ו צה  .הנונראה  וצ   ןוכדע  םייקתמ  אל  ,בכר הו  ה נבמ  חסונ  הנונראה

 7  ו צב  לבא  הזה  קסעב  יתו א  ופקת  .םיפירעתה  סיסב  לע  הנונרא  תייבגל  סיסבה

 8  ל ע  אלו  הצעוהמ  לע  םש  םירבדמו  הבשוהמ  לע  םש  םירבדמ  ןיידע  הנונראה

 9  . ן כדוע  אלש  והשמ  אוהש   הזיר אותב  אוהש  הפיאר  אשנ  טושפ  אוה  .הייריע

 10  י טמוטואה סיטה ןונגנמ .םילולסמ ינש קרש י הנונרא ייפרעת אשונב בר.סה

 11  ד רשמ  ידי  לע  רבעב  העבק נש  החסונ  פי  לע  הנונראה   ףירעתל  תפסות  רמולכ

 12 ת דוקפ  תא  ןיבמ  ינאש  יכפ  .םדוק  יתנייצ  יפכ  לדחמה  תרירב  יהוז  .םינפה

 13  , ריעה  ת צעומ  תליאמ  ר ושיא  תא  ת בייחמ  וז  היצ פוא  ת ריחב  םג  תויריעה

 14  ד רשמי.  טמוטוא  היהי  ע בקנש  ףי רעתל  םינפה  דר שמ  רושי א  הזכש  בצמב

 15  כל ב  . תיטמוטוא  רשואי  הז  ה זה  ןגנונמה  םע  םיכלו ה  ם תא  םא   רמוא  םינפה

 16ד  י רוהל  וא  תולעל  תרחו ב  ריעה  תצעומ  תאילמ  הפ   היינשה  תורשפא  הרקמ

 17 יטמוטואה  סייטה  תעבוק  התוא  ףירעתל  תחתמ  וא  למע  הנונראה  יפירעת  את

 18  א ל   ףירעתה  רושיא  .םי נפה  דרשמ  רושיא  תניחבל יאה  למה  תטלהח  רבעות

 19 ת רירבכ  םייקתל להכוי  אלו  האילמ  תטלחה  בייחמ  הז  לולסמ  .יטמוטוא  היהי

 20  ךירצ  וילא  דעש  דעומה  .האילמ  תטלחהנה  יאש  הטלחה  ךמס  לע  לדחמ

 21  ם יפירעתה  תתשה  םרטש  ה נשב  ילויב  ד חא  ונהי  האי למה  ת טלחה  תא  ריבעהל

 22  י טמוטואה  סייטה  ןונגנמ  לעפוי  הטלחה  הייריעה  ריבעת  תאז  םע  םינכדועמה

 23 לש  ישעמ  הנעמ  וניה  יטמוטואה  סייטה  ןוננגמ  יתעד  תוינעל  .לדחמ  תרירבכ

 24  ף וקעל  ןורתפ  אלו  דעומב   הטלחה  רדהעב  הייריעה  לש  לדחמל  םינפה  דרשמ

 25  ם ע פ  דוע  רזוח  ינאו  רעיה   תצבמוע  הטלחה  תלבקב   ןויד  םויקב  ךרוצה  תא

 26  ת כ שמנ  הנורוקהש  ללג בש  טילחהל  םילוכי  ,ונאפ קה  לשמל  ונחנא  רמואו

פעםוע  איפקהל  םיצור  ונחנא  27 םילוכי  ונחנא  .הנונראה   תא  רידוהל  וא  ד 

 28  םיצור  ונחנא  ח"שמ  13  לש  ןועריגב  המייתסה  הברע ש  הנשהו  תויהש  טילחהל

 29  ל ומסל ןמל  סנכנ הז יכן  ויד הפ ם ייקתה אל ללכב  לבא ה נונראה תא תולעהל
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 1  ת ו יהל  ךפוה  וא  חלשנ  ן וידה  םייקתמ  אלו  תויה  , ןוידה  םייקתמ  אלש  הזכ

 2  : ןמקל דכ  איה  העצהה  .ה זה  רבדה  ל ע  םמשפיעי  א ל  ונחנאו   יטמוטוא  סייט

ללעיו  האילמהן  וידב  גיצי  ריעה  שאר  3 ה נונראה  וצ  ינוכדעת  א  העבצהה 

 4  . ט עמכ  שדוח  ינפלמ  התח דנשיאה  למה  תבישיב  2022  תנשל  הנונראה  יפירעתו

 5  ת צעומ  תאילמ  ירבחל  רש פאל  תנמ  לעת  אז  רוחיאב   םייקתי  ןוידהש  תורמל

 6  ה נונראה  וצב  םינוכדע  יב גל  תוטלחה  לבקלו  ,אשונב   םתדמע  תא  עיבהל  ריעה

 7  ל ת  תייריעי מל  עיגה  םי ימוי  הזיא  ינפל  עובשה  הר קמב  .הנונראה  יפירעתו

 8  ת רתוכה  .2022  תנשל  הנ ונראה  וצב  םייוניש  רבדב  העדוה  .אבה  רבדה  ביבא

 9  ל ר תיעה  תצעומ  תבישיב ש  םיריבסמ  הפו  הנונרא  בתכמ  תלביקש  .ילוי  הז

 10  םייוניש  לע  טלחוה  2022  תנשל  הנונרא  הלטוה  הבש  14.6-מ  ופי  ביבא

 11ר  ו שיאב  םינתומ  הלא  םי יוניש  .םירוגמ  יניינבל  םיס חייתמה  ןלהלורטים  פמה

בסחייתה  הפ  שי   .רצואה  ר שו  םינפה  רש  12  ל כ   שפונות  ריד  .'ב  1  ףיעסות 

 13  ת א  ר צקא  י נא  .ןיינב  יגו ס  י בגלו  די חא  ףירעת  םהל   ועבקו  ם הנימל  םיניינבה

 14 ם יאתהמ  ףירעתהמ  זוחא  השימחב  הובגה  ףירעתה  אכ  גוסן מיינב  לבא  לכה

 15  ל ש  םינוכדע  הפ  שי  .ףי רעתהמ  זוחא  העבשב  הז  ת ים אלעמ  א  א  ןיינב  גוסו

ל  םיעבוק  .םירוזאה גודא.  תוליו מה   16  י ו נישה  תועמשמ  ףוסב  הרעהו  ליזה 

כצור  והשימ  םא   .הנונר אה  בויחב  הלדגה אחר   17  ב שוח  י נא  ,טבמ  ףיעהל   ך ה 

 18  ה חילצה   ןכ  און והירשה   תמר  ת ייריע  ומכות  חפל  הקוסע  ב יבא  לת  תייריעש

 19    .הזה  רבדל ןורחאה דעומה ינפל  הנונראה וצב ןויד םייקל

 20  ת א  הלעמ  אל  התא  םא  לבא  .רשאל  ושר דנ  םה  זא  הנונראהת  א  ו לקיב  םה  :אבי גרובר  רמ

 21  .הז

 22  ו א  .תולעל  ךי רצש  העד  והשימל  שי  ילוא   .תולעל  םיצור  ונחנא  הזב   ונד  .ןוכנ  מר רוני בלקין:

 23  .י מוג  תומתוח  ונחנא  ם ו יה  .ללכב  העד  םישנאל  שי  ילוא  .דירוהל  ךירצש

 24  ה י ה  הז  המ  האבה  הלאש ה  םולכ  ונישע  אל  ,םינפה   דרשמל  רבע  הזה  קסעה

 25 םיצור  םתאש  ודיגת  עיבצנ  ונחנא  .ונאפקהו  הרבע ש  הנש  ספאתה  זוחא  1.1

 26     לש רדע תויהל

 27   .ןויד ונישע הרבעש הנש מר גיא קלנר:

 28   .איפ קהל וניצר .ןויד ונמייק הר בעש הנש מר רוני בלקין:

 29    .ונלעה אל םג : מר רמי בר לב
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 1     .ןויד ךירצ הנש לכ ת:מר ירון גדו

 2 . הנווכ התייה אל יטמו טוא סייט ךישמה הזו ןויד  ונישע אל םא לבא רדסב מר גיא קלנר:

 3    .הרבעש ה נש ונדרוה ד:מר רביד פל

 4 א ל  רבד  םושו  הצעומב  ןויד  היה  אל  .ןויד  הז  לע  םייקתה  .דואמ  הז  לע  יתבשח מר גיא קלנר:

 5     .הרקמב הרק

 6  ש ולש  הפ  תאצ מנ  יתעדל  הצובק  הפ  ונחנא   םינש  הרשע  שולש  הבישי ב  הפ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 7  ן קתל  ו ניצרש  תחא  םעפ  ה יה  ,אב  ה ז  םייתנשב  ילוא ש  בשוח  י נא  םינש  הרשע

 8  .םילודג םיקס ע ךושמל וניצר לש ןיינעל

 9  ת חא  ם עפו  םינמואל  םי ט לקמ  תחא  ם עפ  ,רטמ  םי פלא  תשמח  ת חא  םעפ  : עידן למדן עו"ד 

 10    .םייטרפ לו םיקסעל האפקהה תא

 11 ן ויד  םייקתה  אל  אב  אל  הז  הפ  יתייהש  םינשה  ראש  לכ  ,שולש  םי ימעפ  ויה  :אבי גרובר  רמ

 12  ה ז  ם ישוע  ו נייה  אלו  ךיר צ  ה יה  םא  .יטמוטואה  סי יטהו  ומצ ע  וצה  הצעומב

 13     .עבק קוחה .םירש אמ ויה אל הלוע היה אל

 14 ה בוח  ןיא  .אשונב  האילמ  ןויד  םויקל  קוחב  הבוח  ןיא  ןיקלב  רמאש  המ  גידי טביב:  ח"ור

 15 ן ויד  םימייקמ  ההז  קוחה  תניחבמ  האצותה  ,אשונב  האילמ  סוניכל  קוחב

 16  הז  .ןויד  םימייקמ  אלש   וא  יטמוטואה  סייטה  ת א  תונשל  אל  םיטילחמו

 17   .וטילחת תוהמה  תניחבמ .קוחה תניחבמ

 18 ם וקמ  תאלממ  הריש  לש  התפוקתבש  רכוז  ינא  יכ  רתוימ  תצק  הז  .שפחמ  ינא  מר רוני בלקין:

 19  א שונ  ל ע  ןויד  להנתמ  אל ש  ךכ  ל ע  התוא  ףקת  רבורג   יבא  היציזופה  ריעה  שאר

 20     .הנונראה וצ

 21  ך ירצ  ילואש  ב שח  זא  הצעומה  רבחש  תו יהל  לוכי  לבא  .קוידב  רכו ז  אל  ינא  :אבי גרובר  רמ

 22   .הנונראה לש םוחתב  ךלהמ אוהש הזיא תושעל

 23  ךמתסהל  רשפ א  י או  ןויד  םייקל  שרדנש  הז ל  תינטרפ  סחייתה  הצע ומה  ר בח  מר רוני בלקין:

 24   .יטמוטואה סי יטה ןונגנמ לע תיטמוטוא

 25    .הנושאר ה םעפב יתעדל יטמוטוא  סייטה תבושת סנכנ זא : דן מעידן לעו"ד 

 26  . ךכ  רחא  ךל  ה ארי  ינא  , ףיעסה  תא  קוי דב  רכוז  א ל  ינא  .ונקדבש  ו השמ  הז  : אבי גרובר  רמ

   27 

 28     .ןאכמ םיאור אל םשמ םי אורש םירבד ארקנש המ מר ירון גדות:

 29 ך ל  תוארהל  לוכי  ינא  קיציא  לש  ביצקת  לע  ילש  תורעהה  .הזל  רושק  אל  הז  :ראבי גרוב  רמ
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 1  י תרעה  המ  לע  תורעה  םע  י תנכהש  ףדה  תא  יל  שי   ם ינשהמ  קלח  דוע  יל  שי

 2 . אל  וא  דרפנב  ףיעס  לכ  לע  ועיבצה  םא  יתשפיח  אל  .קיציא  לש  ביצקתב

 3  ת י ינב  ןפ וא  לע  יתרביד  .םיפיעס   לש  ת ורתוכ  לע  י תרביד  ,תוה מ  לע  יתרביד

 4  ידכ  ילא  םירשקתמ  ויהש   היצילאוק  ירבח  ויהש  ךל  דיגהל  לוכי  ינאו  .ביצקתה

 5  ו יהש  םירבדהו  ףותישה  תמר  .קיציא  לש  ביצקתב  ך לוה  המ  םהל  ריבסא  ינאש

 6  ה ת אש  חוטב  ינא  ,תרבי ד  ,ינור  .תרתוכה  תניחבמ  הז  תא  דיגא  ינא  .הז  זא

 7 ת סיפת  לע  רבדל  הסנמ  .הקינכטה  לע  אלו  לודגה  והשמ  לע  הפ  רבדל  הסנמ

 8 לוכי  ינא  .הנונראה  וצ  תואריהל  ךירצ  ךיאו  םיסימ ה  לש  הזה  םוחתב  םלוע

 9  .ךל דיגהל

 10 .הנונראה וצ ת ניחבמ תשורחה בוחרב הרוקש המ ריבס אל .ונל הלע הז .אל לקין:מר רוני ב

 11 ה יה  ילש  אבאשכ  םיקסע  ךושמל  ידכ  ונתינש  תולקהש  ריבס  אל  ונל  הארנ

 12  י ט יס  המניסה  םויה  בשו י  תולקה  םתוא  זא  תולקה   הזל  ונתנ  הצעומה  שאר

 13    .ונמ צע םע םינכומ םג ונחנאו

 14 ש י  דחא  .היינ ש  קר  א ל  הז  רמוא  ינא  םינכומ  ונחנאש  .ונחנאש  יתרמ א  אל  ינא  :אבי גרובר  רמ

 15 המכ  שי  םתוא  תאבה  התאש  תואמגודל  רבעמ  רמוא  התאש  ומכ  המכ

 16  ת א  הז  י תניחבמ  םייתו עמשמה  ת חא  ך ל  דיגהל  ל וכיש  ם יאשונו  תואמגוד

 17  ה עפותהו  .ינורודנסכלאב  לשמל  הז  תא  םיאור  ונחנא  םיפתושמה  םיתבה

 18 הזה  אשונהו  םיחטש  לש  הסמעה  לע  םיהובג  םיפתושמ  םיתב  לש  הזה  אשונה

 19  םיחטש  לש  זוחא  השימ ח  ת א  שי  ,אל  ,אל  ,הטמ ל  ןודעומ  ,תוספרמ  לש

 20  ם יריעצ  ה 'רבח  הז  תא  ם יאור  ונחנא  ה ריד  לע  לב א  ש י  .רתומש  םיפתושמ

 21 ם ואתפו  רטמ  העבשו  םינומש  לש  םירדח  העברא  יצחו  שולש  הריד  םיחקול

 22  האמו  והשמו  םירשע  ה אמ  לש  הנונרא  בויח  םיל בקמ  םמצע  תא  םיאצומ

 23 ב ושיח  ןפואו  ,תוספרמ  בושיח  ןפואמ  האצותכ  הז   .הלאכ  ינימ  לכו  םישולש

 24  ו ניצר  ןכ  ובש  והשמ  הזו   הלאה  םירבדה  לכו  ןסחמהו  הטמל  םירייד  ןודעומ

 25  י ת יצר  ינא   ,תיתימא  יכה   הרוצב  ך ל  ד יגא  ינאו  הד ובע  אי הש  הזיא  תושעל

 26 היינב  דחא  דצב  םיאור  ונחנא,  םיכלוה  ונחנאשכ  עגרכ  תושעל  הזה  עטקב

 27  ם ו חתב  ה רוקש  והשמ  ת וארל  םיליח תמ  ונחנא  תו ריד  לש  ת יתועמשמ  דואמ

 28 רומיה  יל  הארנ  הנונראה  םוחתב  םיזעונ  םיכלהמ  תושעל  עגרכ  ,הקוסעת  לש

 29  ת ו ארל  ליחתנש  ,שולש  ם ייתנש  דוע  תוכחל  ןוכנ  ןכש   בשוח  ינא  ןכלו  .לודג  יד
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 1  ת מאב  לכונ  זאו  הקוסעת ל  ם ג  הנונרא  לש  םייתועמ שמ   רתוי  םיפקיה  תמאב

 2 םירוגממ  םשה  תא  םיריבעמ  ילוא  ונחנא  ךיא  םישוע  ונחנא  המ  תוארלו  אובל

 3  ם י רוגמל  ת ולעל  אקווד  ם יצור  תסנכב   וישכעש  ןיבמ   ינאש  ת ורמל  הקוסעתל

 4  ונחנא ךיא  לבא .הקוסעתל דירוהלו

צח שריבד"ר   5 לע  רבדמ  אל  ןורשה  תמר  .הזמ  חיוורתש  ץראב  הדיחיה  ריעה  ונחנא  :י 

 6    .בוט השע י הז ריעל .לבא םיבשותה

 7  םירוגמה  הלעי הזש :ראבי גרוב רמ

 8   א ל הקוסעתו םירוג מה הלעי :ד"ר צחי שריב

 9 הקוסעת  םע  דחי  ןוינק  ןיינב  עגרכ  םינובש  עדוי  ינא  ,עגרכ  םינובש  עדוי  ינא  :ראבי גרוב  רמ

 10  ר בכ  ןכ  םג  ינש  סופמקש  עדוי  ינא  .ןושאר  ןיינב  עגרכ  םייתועמשמ  דואמ

 11  ו ניאר  , יתועמשמ  ןכ  םג   ס נכיהל  .הז  ל ע  ועידוה  םה   .םינותיעב  הז  לע  םסרופ

 12  תא  ו נל  היהי  תמאב  זאש   ב שוח  ינא  בחרמב  תישענ ש   תרחאה  היינבהמ  קלח

 13  . ינש  בשות  לע  סימעמו  דחא  ב שותמ  חקול  התא  עגר כ   לכתסהל  תוסנל  תלוכיה

 14   .םינתונ ונחנאש  םיתורישב תיתועמשמ הר וצב עגופ התאש וא ףוסב

  15 

 16    ?םתוא תונשל  רשפא יא המל םייתדוקנ .. שי יבא זיו: פרופ' נטע

 17  ה מ  .הנונראב   הטיש  יוניש  .תיצרא  אב  ה ז  .םירשל  תוכמס  ןיא  .ךל  הנעי  ינא  גידי טביב:  ח"ור

 18 ן יאו  .בויחה  תטיש  הז  הטישה  .הטישה  תא  שיו  םיפירעת  שיש  ןיקלב  רמאש

 19  ז א  יכ  ו נמזב  םיפסכה  תד עו  ש אר  בשוי  םע  יתלהינ  י נאש  ת וחישב  תוכמס  םהל

 20 ןתינ  אל  ונחנא  שוריפב  יל  רמאו  2013,2014  הנונרא ה  קשוע  ןייפמק  תא  היה

 21  ב וציעה  תינכות  84,85  תנ ש   זאמ  םיאפקומ  םיסימה  יוו צ  ירהש  םירשל  תוכמס

 22  ם ת וא  םא  וליפא  םהש  יפכ  םיארנ  םיסימה  יווצ  לכ  ןכל  ,סרפ  ןועמש  לש

 23  ת ונשלו  .םויה  דעו  85  זאמ  תונושה  תויושרה  ןיבש  לודגה  ינושה  םע  םיטנופ

 24 ם יפתושמ  םיחטש  םיבייחמ  ונלצא  םא  אמגודל  תורשפא  ןיא  הטישה  תא

 25  ך ס  תא   םיחקול  אלו  .הר ידה  ל דוגמ  זוחא  השימח  דע  ת רמואש  הלקמ  הטיש

 26 . ןיינבב  תורידה  יחטש  סחי  יפל  יסחי  ןפואב  םיקלחמו  םיפתושמה  םיחטשה

 27  .תונשל הצ רנ םא זא .תויושר דואמ ה ברהב חוור בגא ךרד הזש

 28 ע יגהל  םלועל הלוכי  אל  רטמ  השישו  םינ ומש  לש  הריד  רמוא  התאש   המ  יפל  מר רוני בלקין:

 29 . זוחא השימח רשאמ רת וי הל סחייל םילוכי אל .רטמ השישו םירשע האמל
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 1     .דוע רטמ השימח

 2 ת א  שי  תוביו חמ  םהש  תוינח  םג  שישן  ובשחב  תחקל  ךירצ  וישכע  .ןוכנ  .ןוכנ  גידי טביב:  ח"ור

 3 חיננ  ןכל  זא  .תיבה  ךות  ומכ  תבשוחמ  איה  זא  הרוקמ  איה  םא  שמש  תספרמה

 4  ם יפתושמ ה  םיחטשה  בו שיחב  יתרמ אש  תאזהטה  י שה  ת א  תו נשל  םיצור  םא

 5  ם ישימחב  תבייחתמ  אי ה  הרוקמ   איה  םא  םג  שמ ש   תספרמש  טילחהל  וא

 6 תוכמס  ןיא  םירשלש  ללגב  ללכב  םיירשפא  יתלב  הלאה  םירבדה  לכ  ,זוחא

 7    .קוחב

 8  ה קוסעתל  שי   ל שמל  תודובע   ינימ  לכ  םיש וע  עגרכ  ם יצפשמ  ונחנא  ינ כטל  רבעמ  : אבי גרובר  רמ

 9 ל כ  תא  םישועש  יתבשח  ינא  תודובעה  לכ  עגרכו  הפ  רמאנש  המ  .השרומב

 10 .רמגיהל  תודובעל  ןתינ  אוב  ז א  םש  םיקסעה  לע  עיפשמ  הככ  הזו  תודובעה

 11  י רחאו םירבדה  לכו  תוד ובעה  לכ תא  םירמוג  ונחנא ש  ליחתמ   הזש  הארנ  אוב

 12  בבותסהלו  עיגהל  ולכוי  ם ישנא  היהי  םש  לכהו  ץפשל   רומגנ  וליאכ  תמאבש  הז

 13  . לבקל  אל  רשפא  ,לבקל   רשפ א  .יתבשח  ינאש  המ  ה ז  תא ןוחבל  לכונ  ילוא  זא

   14 

זיו: נטע   15 םירבדה  לע  תעדל  םיצור  ונחנא  .ןוידל  ללכב  הז  תא  תאבה  אל  ה תא  יבא  פרופ' 

 16   .תרדוסמ הרוצב .הלאה

 17 ןיב אלו ריעה תצעומ תאילמב להנתהל  ךירצש ןויד הז ראתמ התא ש המ לכ רוני בלקין: מר

 18  א ר ונ  .רבזגהו  ל"כנמ  ומכ   ריכב  םורופ  עדוי  אל  םע   וא  ךלש  םיינזואה  יתש

 19  .טושפ

 20  דעומב  םג  דעומה  תא  ונ רחיאש  קפס  ןיא  ,ינור  ,העצ הה  יבגל  תיפיצפס  .דחא  : עידן למדן עו"ד 

 21  . ה מכ  הלעה  הז  .הז  תא  םייסל  ישישל  םישולשה  דע   םיבייח  ונחנא  יכ  תשגהש

 22  י רבח  ד וע  ו נייה  התאו  ינ אש  ה פוקתב  ם ג  רבעב  םימע פ  המכו  ה מכ  ה לע  הז  ,יבא

 23 , םייקל  ךירצ  רזוח  הנש  לכ  םינויד  רפסמ  ךלהמב  םג  הלע  הז  היציזופוא  הצעומ

 24  םא  ןיב  ,הריד  לדוג  םא  ןיב  .הלאה  םיללכה  לע  חי שו  גיס  ןויד  אוהש  הזיא

 25  ר שפאש  םירבד  הברה  ש י  תונוכש  ,וטנ  וטורב  םא  ןיב  םינשי  םישדח  םיניינב

 26  א ל  וא  תויועט  ללוכ  הנונראה  וצ  אשונב  יניצר  דואמ  ןויד  םהילע  םייקל

 27  ת מ אב  ונחנ או  םעפ  לכ  ה לוע  הז  ר בעב..  ונחנאש  תו יהל  לוכי  ם עפ  דוע  תויועט

 28  ן וידה  תא  השענ  ונחנאש  י וארש  בשוח  ןכ  ינא  ,ןוידה  תא  םימייקמ  אל  םעפ  ףא

 29 ל כוי  יעוצקמה  תווצה  .תוטלחה  םהש  הזיא  לבקנו  אצמנ  רבמצד  דע  תוחפ  הזה
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 1 ה להנהה  תדעו  אקווד  ואל  וא  הלהנהה  תדעוובש  תורעהל  םאתהב  והשמ  שבגל

 2  ם א ה  ינוי  לע  טילחהל  לכו נש  ידכ  לירפאב  הנושארל  ואוביש  תועצה  שבגל  לכוי

 3  תא  תושעל  דימתלו  תחא  םעפ  ןוכנ  הז  בשוח  ינא.  םי נשמ  אל  וא  םינשמ  ונחנא

 4  ם ירבד ה  םא  ןיב  תילעהש   םירבדה ו  תונויערה  םא  ן יב  ותוא  ן וחבל  ,הזה  רבדה

 5 ו נל  ןיא  2022  לע  עגרכ  תיפיצפס  .רבעב  ולעוהש  םירבד  םא  ןיבו  הלעה  ינורש

 6  ה טמ  ת דובע  םייקל  לכונ   2023  י בגל  תוטלחה  לבקל  ן כ  תוסנל  ל באת  ושעל  המ

 7  הזיא  אלא  .ךפיהל  וא  הצ עומל  אב  ךכ  רחאש  יעוצק מ  קר  אל  איהש  תרדוסמ

 8     .ןיבל ןיב חישו גיס אוהש

 9  ה פ  יל  שי  םי צור  .היצילאוק  תדעו  ונחנ א  זא  הזה  אשונב  תובשחמ   םכל  שי  :אבי גרובר  רמ

 10  ה לענ  ,םיאשונ  ינימ  לכ  םי לעמ  םתא  .םוש  הפ  ןיא  התוא  םיקדוב  ונחנאו  העצה

 11 י רחא  ,ה'רבחה  םע  בשנ  .תיניצר  הרוצב  .םיצור  םתא  םא  הזה  אשונה  תא  םג

 12  ה עצהה  ת א  אוהש  הזי א  הפ  ן יא  .הלאה  םיאשונה   ל כו  םיפסכ  ת דעו  שי  הז

 13  .רמוא הז המ  הלש תועמשמה המ עדוי  אל ינא איהש תומכ תאזה

 14   .תיטנוולר אל רבכ איה : עידן למדן עו"ד 

 15  ת א  להנל  קי ספי  ר יעה  שאר  וא  שאר  בש ויש  ה לש  תועמשמה  תאזה   העצהה  מר רוני בלקין: 

 16 אל  ךירצש  טילחיו  ומצע   םע  ץעייתיו  ןטק  רוגס  לגעמ  אוהש  הזיאב  םינוידה

 17 , בגא.  ןוידל  הז  תא  הלעי  טושפ  אלא  .יצחו  םייתנש  דוע  תוחפל  והשמ  זיזהל

 18 ו נייה  תועטב  םא  .ריעה  תצעומל  האילמ  שי  רדהנ  רבד  הז  הלהנהה  תדעו  םג

 19  י נ א םויה י לוא םג ,הנשמ ו תענכשמ ה תייה איה ילו א הלודג   רתוי היציזופוא

 20  ו א הזכ יוניש תושעל ךירצש היצילאוקב םירבחהמ  קלח ילוא ענכשל חילצא

 21 ם יעדוי  ונחנאו  ףופצו  רצק  לגעמב  קר  להנתמ  אוהשכ  וא  ןויד  ןיאשכ  לבא  רחא

 22 ליבומש  ימש  .עובק  יטמו טוא  סייטב  םיסט  ונחנא  ז א  ןוידל  הלעי  אל  אשונהש

 23  ם ע  .הפ  ו מכ  שיגהל  לוכי   א ל.  יכ  ר יעה  שאר  רבורג  י בא  הז  ה להנהה  תעד  תא

 24    .דובכה לכ

 25  .לבא .דבוע ךכ  ןורקיעב :ובראבי גר רמ

 26    .הייריעב דב וע ךכ אל מר רוני בלקין:

 27   .הייריע תדבוע ךכ אל  זא יקוא :אבי גרובר רמ

 28    .ריע שאר  םג םש שי מר רוני בלקין:

 29  ת נכה  תרגסמב   םינו יד  שי  . דצב  היינש  הז   ת א  םיש  ל בא  ריעה  שאר..   קוח ה  יפל  : אבי גרובר  רמ
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 1  ה מ  ל ע  וליאכ  תחסונמ  איהש  ומכ   תאזה  העצהה  . םיפסכ  ת דעו  שי  .ביצקתה

 2  י פ ירעתב  ה נונראה  וצ  ת א  הלעיו. .  רמוא  התאשכ   .וישכע  ם ירשאמ  ונחנא

 3   תנשל הנונרא

 4  ו א   .ןדיע  םע  ךלא  י נא  .הד וקנ  .2023  תנש ל  ך יראתה  ת א  תונשל  ךל  דיגא  י נא  מר רוני בלקין: 

 5  ו א   ינורקע  ןויד  היהי  הכו נח  ינפל  הנשה  רבמצדל  ןוש אר  .הנשה  רבמצד  דע  .יק

 6  ונחנאש  ידכ  הנונרא  יפ ירעת  לעו  הנונראה  וצ  לע  הייריעב  םיינורקע  םינויד

 7     הלאה םינוידה לכ תא ךכ  רחא הז תא איבהל לכונ

 8     .תוריחב שי . 2023 תנש :ראבי גרוב רמ

 9  .וישכע הז תא  םייקנ ןכל פרופ' נטע זיו:

 10    .תאזה  הלאשה תא יתלאש הנש  ינפל ינא :ד"ר צחי שריב

 11   .ןויד אוהש הזיא הז  לע ונמייקו השרומ לש אש ונ תלאש :בי גרוברא רמ

 12    .תוחי ש ,םשו הפ ,תועצה ולע : עידן למדן עו"ד 

 13    .םירבד מ םישנא :אבי גרובר רמ

 14     הז ,יבא ןויד היהיש הז מר גיא קלנר:

 15  .העצהכ  התוא םתשגה םויה רדסל  העצהה תא םתילעהש הר בעש הנש :אבי גרובר רמ

  16 

 17  ה יה ת  האצותהש  רמוא  א ל  הז  ן ויד  םייקתהש  הז ו  תוריחב  ת נשב  הז  יבא מר גיא קלנר:

 18  ה ק יגול  ה יהת  חינמ  ינא  הפ  הק יגולהו  ןויד  םייקתה ש  רמוא  ה ז  Y  וא  סקיא

 19  ך ו תב  אקווד  ה שעי  הפ  וה שימש  חינמ  א ל  ינא  .תיפו סה  ה אצותה  תא  עבקתש

 20  .ןוידה ת א םייקל ךרוצה תא ענומ  אל הז לבא .תוריחב תנש

בלקין: רוני   21 תנשב  הניבגה   תא  זיזהל  םיבהוא  אל  .ה קיגולה  לע  העיפשמ  תורי חב  תנש  מר 

 22    .תוריחב

 23  .הקיגו להמ קלח םג הז זא רדסב מר גיא קלנר:

 24  .האבה הנש  תולעל אל ידכ הנשה ולעה  ביבא לתב הז ללגב ילוא : עידן למדן עו"ד 

 25   .ונייה זא ןקתל היה  ךירצ םא מר רוני בלקין:

 26     .תקולחמ ןיא .ינור  : למדן  ןעידעו"ד 

 27  ו א  טועימב  ו א  הנושב  בש וח  ינא  ה רבעש  הנשש  הז  ת א  ונמצעל  ח קינ  אל  אוב מר גיא קלנר:

 28  ה צ עומב  ןויד  והשמ  םינ ש  דואמ  הברה  הלבקתה  א לש  הטלחה  הפ  הלבקתה

 29  י תיישעת  טקש  הזיא  הפ שי  וליאכ  ה ז  תא  ראתל  הפ   שיש  א ל  הז  .האפקה  לש
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 1  . ת דגנתה  ב גא  התא  .ןוכנ   אל  ה ז  היצי זופוא  וא  היציל אוק  ,האי למ  ירבחמ  אלמ

 2   .האפקהב ונכמת ונחנאו

 3     .הזל דגנתה ריעה שאר  הזמ רתוי ךל דיגהלו יתד גנתה ינא מר רוני בלקין:

 4     .המ זא .רדסב מר גיא קלנר:

 5  הייר יע רבח אקווד דחא עיצמ  תייה םא :אבי גרובר רמ

 6     .דגנ ימ דעב ימ  העצהה תאז .רדסל העצה כ אב הז :ד"ר צחי שריב

 7    .רב זגה םג :גידי טביב ח"ור

 8  .היעב  ןיא הז לע רבדל דעב ינא יא קלנר:מר ג

 9  ק ר  .םינוש  םירשקהב  רב עב  םימעפ  המכו  המכ  הלע   ה זו  דעב  םלוכ  רדסב  הז  : עידן למדן עו"ד 

 10 . ןוקיתל הז תא א יבהל טלחוה ובש ןוידל רד חהמ ףוסב אצי אל םעפה

 11    הז תא ולעתו  הטלחה ולבקת .הלהנה תב ישי ובשת לד:מר רביד פ

 12    הצור אוה אל ר גיא קלנר:מ

 13  .האילמל הז  תא ולעת  מר רביד פלד:

 14   אקווד הלהנה ב אל והשימל םג איבמ הת א זאו ,ןויד השוע התא: עידן למדן עו"ד 

 15     .ריעה תצעומל הז תא איבת  היעב ןיא מר רביד פלד:

 16   .םתשקיב םי מעפ המכ :אבי גרובר רמ

 17    .ריעה תצעומל הז תא  איבמ התא :מר רביד פלד

 18  .ןויד.. לב א המכסהל ונעגה אלש הל הנה תבישיב םישוע ונייה : מר רמי בר לב

 19  ןויד  ונמייקו  ונבשי  אל  םעפ  ףא  ונחנא  .הזב  וא  תונ ולתב  יתאב  אל  ינא  יבא  : עידן למדן עו"ד 

 20     .הטלחה תעצהכ אב ה ז םימעפהמ קלח .םיוסמ

גרו  רמ  21  ה טילחמו  הלה נה  תדעו  תבשוי  זא  םיבש וי  רבכ  םא  יתעדל  אובל  ך ירצ  הז  :בראבי 

 22  ל ש  העצהכ  א ב  הז  ירחא ו  ג נינויט  ןיי פ  הזל  השוע  ה יצילאוקל  ה ז  תא  תחקול

 23  .תויה ל ךירצש לולסמה הז .םיפ סכה תדעוול היצילאוקה

 24 ,ינוי  דע  םינוקית  תושעל   ,תורעה  עומשל  רשפא  ,ליר פאב  הז  תא  םיאיבמ  םא  : עידן למדן עו"ד 

 25  .םיצור םא

 26 .הבושתה  תא  יתלביק  אל  ול  יתדנדנ  אלש  דע  קדב  ךלה  ידיג  יק  וא  םי רמוא  זא  מר רוני בלקין:

 27  ב שוח  ינא  ביגנ  אל  םאש  הבושתה  תא  יתלביק  זא  הזש  םויב  ישישל  םישולשב

 28    ונחנאש הזל ןווכתה א ל קקוחמה יקוח אל םגש

 29    .ה ללאי .םישוע המ עיבצהל  רשפא ינור מר רביד פלד:
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 1   .הז תא תוחדל ךירצ גיא קלנר: מר

 2 םיננוכתמ  םישדוח  העברא  ןויד  םייקתי   הרשע  םיתשל  ןושאר  דע ש  עיבצנ  מר רוני בלקין:

 3  .ןיינעל

 4  .שולשו םירש ע םירשעל ןוידה תא םייק ל .2023 לבא רבד ותוא : עידן למדן עו"ד 

  5 

 6 א ל לבא .םעפ דוע העצהה תא ושיגת םיצור םתא .העצהה תא תוחדל רשפא :אבי גרובר רמ

 7   .וישכע םיעיבצמ ו נחנא המ לע וליאכ יתימא

 8  ו צ  י נוכדע  העצהל  הלעיו   האילמב  ן וידל  גיצי  ריעה  ש אר  התאש  ע גרכ  דיגת  : עידן למדן ו"ד ע

 9  ת ושעל  ם ינמזה  חול  תא  ו נל  שי  . הדוקנ  .2023  תנשל   הנונרא   יפירעתו  הנונרא

 10  םא ןויד םייקתי ינויו ןו שאר ןויד םייקתי לירפא ו נחנא בשנ רבמצדב הז תא

 11    .אל ש וא תונשל םיצור לככו

 12    .ל ירפאל הז :גרובר אבי רמ

 13  .ןויד םייקת י רמוא אוה רבמצד .אל מר גיא קלנר:

 14  .תוגרדמ עבר א הפ םייקתהל ךירצש תר מא התא מר רוני בלקין:

 15  .קוידב : עידן למדן עו"ד 

 16  ל יחתהל ךירצ  יתמ ןמז קיפסמ שיו הרו חא רוזגו םיפסכ ,היצילאו ק ,הלהנה מר רוני בלקין:

 17 ה ז  ירחא  םיישדוח  ,ראוניב  היצילאוק  תבישי  ,רבמצדב  הלהנה  תבישי  .דובעל

 18  .דוע הזל ןתי נ .םיפסכ תדעו לש הבישי  ץרמב ךל היהת הזש ידכ

 19     .2023 םע ןושארה  טפשמה לע עיבצמ התא: עידן למדן עו"ד 

 20   .תמאב הזה תא  להנמ ינור :אבי גרובר רמ

 21    .להנמ אל אוה .אל : עידן למדן ד "עו

 22   .הנותחת הרוש .הא ילמל עיגי הז לירפאבש ןו וכתמ התא מר רביד פלד:

 23    .יאדווב : עידן למדן עו"ד 

 24   התא העצהה תא  ריסנ אוב :אבי גרובר רמ

 25 . ךרוצ  הזב  שיש  םימיכסמ  םלוכ  לבא  .ינא  .היעב  ןיא  רדסל  העצה  ילב  השעת: עידן למדן עו"ד 

   26 

 27  .רדס ל העצה ךותב הז תא ךירצ  ינא המל :גרובר יאב רמ

 28 התא  הזל  דגנת מ  אל  התא  םגו  םימיכסמ  םלוכ  םא  .היעבה  תא  יל  רי בסת  אוב  מר רוני בלקין:

 29     ךמצעב תתנ רמוא
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 1  .םירבדה  תא תוארלו אובל ךירצ ה ייריעה רבזג הפ בשוי דגנת מ אל ינא :אבי גרובר רמ

בלקין:  רוני   2  ם ירשע  םירש עב  תלשיפ  י תעדל  ךל  רמ ו א  ינא  ת פרוטמ  הרוצב  ש ימג  ינא  מר 

 3  תא  ושע  אלש  תויריע  לש   םילדחמ  לע  הסכמש  ןונגנ מ  לע  ונכלה  אחינ  ,םייתשו

 4 ש י  רמוא  התא  ,שולשו  םירשע  םירשעל  .םינווכמ  ונחנא  רמוא  ינא  .הזה  רבדה

 5 ת א  ךל  יתמש  .היעב  ןיא  רמוא  ינא  .רמוא  התא  .תוגרדמ  עברא  וב  שיש  ךילהת

 6 עצמאב  דובעל  ןמז  קיפסמ  היהי  רמגי  אוהש  ידכ  הזה  ךילהתב  ךרדה  ינבא

 7 ן ויד  םייקתה  יאמבש  ינש   ןוידל  ררגינ  אל  הלילח  םא   ןוידה  םא  דיגנ  ובש  לבא

 8    .הא ילמב הזה ךילהתה ירחא

 9 ב יבא  לת  תייריעמ  הפ  תארק  התאש  בצמ  האור  התא  .הלאש  ךתוא  לאשא  ינא  :אבי גרובר  רמ

 10  ת ואלעה  לע  העיבצמ  תאז ה  הצעומהש  בצמ  האור  הת א  .תואלעה  םש  התשעש

 11  קר  וא  הפ  םילעמש  בצמ   הצור  התא  .רבזגה  הצר י  םא  .ךירצ  םא  הנונרא

 12 ?םידירומ

 13    התא םא  .רבורג רמ הככ הז תא ךל  דיגא ינא מר רוני בלקין:

 14  .יל אורק ל לוכי התא .דובכ ךירצ א ל ינא רבורג רמ תא ךירצ  המ ליבשב :אבי גרובר רמ

 15 ת וימיטפוא  אל  תויזחתה  הבורקה  הנשב   הלילח  ונחנא  םא  טושפ  ארונ  .יבא  :ןמר רוני בלקי

 16  ך ל  ה יהת  א ל  זא  ,ןוערג   ם ע  םעפ  ד וע  ה נשה  תא  ר ומגנ  ונחנא  תוימיספ  אלו

 17    רביא  הזיא ץווכנ ונלוכל הרירב

 18   ?םילעמש ןויד ףוסב הא ור התא .הרוק הז האור  התא לבא :אבי גרובר רמ

בלקין: רוני   19 ם יכלוה  ונחנאש  ונתוא  ועיגרה  ,םיפסכ  תדעווב  ונבשי  ,תעגרנש  האור  ינא  מר 

 20   ץיקה .םש אל ונחנאו הז ו בוט אוהש ץיק תארקל

 21  .הנ ונרא.. הצעומה תא האור  התא םא :ד"ר צחי שריב

 22 ת מרב  םירוזאהמ  קלחב  הנונראה  יביכר  תא  הנשמ  הצעומה  תא  האור  ינא  מר רוני בלקין:

 23  .לשמל .םשל חרבי  אל ביבא יכ חתפי ביבאהש  דע הכחמ אלו .ןכ ןורשה

 24  ?הלעמ תייה םג  םירוגמ המ מר רביד פלד:

 25    .ופוג ל רבד לכ .ופוגל רבד לכ קו דבל ךירצ מר רוני בלקין:

 26  . םיבשותל תוריש תתל האו ר התא הצור אל ינא לבא  סינכמ אל :אבי גרובר רמ

 27  ה נש  ת ארקל  ראורבפב  ב וש  ה ז  תא  ה לעת  ןוידה  םיי קתמ  א ל  םא  ה ארת  אוב  : עידן למדן עו"ד 

 28  .הע צהה תא תולעהל .האבה

 29  ןרות ךי נח היהיש לקין:מר רוני ב
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 1  השענ א לש הארת .ןרותה ךינח לש  דיקפתל רזוח אל התא : עידן למדן עו"ד 

 2   .ןרות  ךינח אל מר רוני בלקין:

 3    .הפ ולעה א לש רמוא אוה הנש הרשע  שמח .ןדיע מר רביד פלד:

 4  .החנה הז כ רבד ןיא :אבי גרובר רמ

 5    .יתא צמ ינא :ד"ר צחי שריב

 6   .לקש לש בוביס  תושעל ידכ הז לכ המ .רקש  ורפסת לא .תמא ורפסת מר גיא קלנר:

  7 

 8    .ולעת  המידק טביב:גידי  ח"ור

 9    .היעב ןי א תוינע תדועת הז .רדחב  היהש המ תא ןוכנ ומאתת מר גיא קלנר:

 10    .תוהמה לע  רבדמ אל ןונגנמ לע רבדמ  עגרכ התא מר גידי טביב:

 11     .לועפל ךרדה אל חטב  הז תואיצמה תא תוועל מר גיא קלנר:

 12     םתא :אבי גרובר רמ

 13 ה ז  .הדעווב  ראשיהל  ךירצ  הז  המל  ונרבסה  וא  ןורקיעה  דגנ  םתאש  ונרמא מר גיא קלנר:

 14  .השק בב .םיסחי תוכרעמ לע תח קל םיצור םתאש לוהינה

 15 ך שומ ינא ריעה  תצעומ תאילמ םע ןיקלב  ינור לש םיסחיה תכרעמ  תרגסמב מר רוני בלקין:

 16  ם ישקבמ  םתאש  ללגב  ןר ות  ךינח  ומכ  רבמצדל  ןושא רל  ןיתמא  ינא  יתעצה  תא

 17 לש  םינמזה  חולב  ררבא   ינא  רבמצדל  ןושארבו  ,עובק  ןפואב  תויהל  ינממ

 18 תאזה  העצהה  תא  שיגא  ינא  ,אל  םאו  ןושארה  ןוידה  םייקתה  םאה  .הלהנהה

 19  .םעפ דוע

 20  היהת אלש  הווקמ .ךכ לע םיכרבמ : עידן למדן עו"ד 

 21     .הככ םטמוטמ ינאש  יל שיגרמ מר רוני בלקין:

 22  .בוט הליל  הבר הדות :אבי גרובר רמ

23 
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 1 תוטלחה ץבוק

 2 

 3 

 4  –   26.6.21  ןודדל  בנע  ,איבל  ינד  ,ביוקלא  י'צא, בבירש  יחצ  רדסל  העצה.7

 5  ריע ה תבווחרבם ישנ תחצנה

 6 

 7  :הטלחה

בה  הצעה ברחנשיהנצחת  נושא  לסדר  בגשר, עש  עירהובות  ם  או  ברחוב  שיונצח  גבר  כל   8ל 

 9 לא התקבלה. יונצחו חמש נשים

 10 ון, ירון גדות.צחי שריב, דני לביא, רוני בלקין, באצ'י אלקובי, ענבל דד :6 –בעד 

 11 עידן למדן, גיא קלנר, רביד פלד, נטע זיו, דוברת וייזר, רמי בר לב.   :6 –נגד 

 12 בר. אבי גרו :1 –נמנע 

 13 

 14 

 15   םיילמשח םיבכרב שו מיש דודיע -30.6.21  תוד ג ןורי לש רדסל העצה .8

 16 

 17  :הטלחה

 18 ברכבים חשמליים סעיפים:שימוש עידוד בנושא  סדרלצעה העל תקיימה ה צבעההה

 19 טטוס של "חניה ירוקה" המיועדת לרכבים חשמליים בלבד. וגדר סימון וסי .א

 20 . 2023מהחניות הציבוריות בעיר יוסבו לחניות ירוקות עד שנת    5%  –בדומה לרמת גן   .ב

 21 ההצעה לא התקבלה. 

 22 ירון גדות.  :1 –בעד 

 23, רמי  ן, עידן למדן, גיא קלנרב, רביד פלד, אבי גרובר, רוני בלקידני לביא, צחי שרי  :9  –נגד  

 24 . נטע זיו ר לב,ב

 25  באצ'י אלקובי, ענבל דדון.  :2 –נמנע 

 26 

 27 
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