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 1 

 2  ןיינמה ןמ אלש  הצעוממישיבת  24מס'  פרטיכל                              

 3   תשפ"א  באב ג"כ  1.8.21  ,ןושאר ביום אשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים
 6  ראש העיר ויושב ראש   -   עו"ד אבי גרובר 

 7 ה ייריעהמנכ"ל  -    ורץמר ערן ש

 8 ר יעה 'ר 'סו הצעומ רבח -    איבל ינד רמ

 9 חבר מועצה -    גדות  ןומר יר

 10 חבר מועצה -    עו"ד עידן למדן 

 11 חברת מועצה -    גב' נטע זיו

 12  חבר מועצה  -    מר רוני בלקין 

 13   ועצהחבר מ -    פלד דמר רבי

 14  הצעומ רבח -    ד"ר צחי שריב 

 15 הצעומ תרבח -    יבוקלא עבש תב 'בג

 16 הצעומ רבח -    רנלק איג רמ

 17 הצעומ רבח -    ב ל רב ימר רמ

 18 הצעומ רבח -  ן ורוד לאכימ רמ

 19 צוות מקצועי
 20 הייריעה ש"מעוי -  עו"ד מיכה בלום 

 21    הייגזבר העיר -    טביב  מר גידי

 22 ה ייריעה רקבמ -  מר ניסים בן יקר 

 23   שונא יבאשמ -    ל אוי הילד 'בג

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

 25 :םינמזומ
 26 הקיסומל ס" יב – ןומיר דסיימו אישנ -      רדע הדוהי רמ

 27 הקי סומל ס"יב – ןומיר ר"וי -    ל 'גנא ידוא רמ

 28 הקיס ומל ס"יב – ןומיר ל"כנמ -      יניס השמ רמ

 29 :ורדענ
 30 ר יעה 'ר 'סו הצעומ רבח -  י קצרוק בקעי רמ

 31 ר יעה 'ר 'סו הצעומ תרבח -   ר זייו תרבוד 'בג

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

 33 הצעומ תרבח  -    ן ודד לבנע 'בג

 34 הצעומ רבח -    ידיירג לאומש רמ
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 3 :סדר היום

 4  .םכ סה תטויט ב"צר – ןומיר  רפס תיב םע םכסה ןוקית .1

 5 

 6 

 7 לכ יטרפ

 8 

 9 

 10  םכ סה תטויט ףרוצמ ןומיר ר פס תיב םע םכסה ןוקית .1

   11 

 12  ן ק תל  םישקבמ  ונחנא  . ליחתנ  אוב  .וט  קייט  ,24  'ס מ  ןיינמה  ןמ  אלש  הבישי : אבי גרובר רמ

 13  ל ע   תצק  ריבסהל  היינש  לוכי  התא  ?בניע  הפיא  ,ןו מיר  'סיב  םע  םכסהה  תא

 14 ןקתל  ןוצרה  ךרוצה  אב  הפיאמו  ולש  תוביסנה  לע  תצק  .ןושארה  םכסהה

 15   .ותוא

 16  .הייריעה  תולעב בש   עקרקב  םינש  רפסמ  ם ייק  ן ומיר  'סיב  .בוט  ברע : יעקבמר עינב בן 

 17  י מכסהב  אל  .רדוסמ  ךי להב  ומתחנ  אלש  םימכסה   ויה  רבעב  םנוד  עשתכ

 18  ם כסהה  תא  רידסהל  ןו רשה  ת מר  תייריע  לש  ןוצר  ה יה  2008ב  רשאכ  האצקה

 19  ם ינשה   םע  ,םינפה  דרשמ   רושיא  תא  רבעש  .האצקה   םכסה  ם תחנו  ןומיר  לומ

 20  י ו ניב  תפסותמ  האצותכ  ,חותיפה  םכסהו  האצקהה   םכסהל  םינוקית  ומתחנ

 21 עקרק..  היה  האצקהה  םכסה  השעמל  .עקרקל  ופיסוה  ןומיר  רפס  תיב  לש

 22 ינמודמכ 2013ב .הנשל  .לקשב םתחנ םכסהה ןכלו  היינב דימעמ ןומיר 'סיבו

 23 . םנוד  העשת  םתואב  םיחטש  לש  הכרצה  עצבל  םג  ןומיר  לש  השקב  התייה

 24  ם ינפה  ד רשמ  .םינפה  דרש מ  רושיא  ת א  רובעל  ךירצ   ה יהש  אשונ  הז  ןאכ  םגו

 25 ' סיבמ  שורדל  ןורשה  תמר  תייריעמ  שקיב  האצקהה  םכסה  רושיאל  יאנתכ

 26  ה ז  .חו תיפה  םכסהל  ת פסותכ  ו מתחנש  .תוירובי צ  ת ולטמ  ל ש  גוס  ,ןומיר

 27  לש  המישר  התייה  'ב  חפס נ  ותואב  .םויה  רדסב  םכי לא  ךרוצש  'ב  חפסנ  םצעב

 28  ם צעב..  יתנבהל  היה  הז  השעמל  םינש  םתואב  וריבע ה  ןומירש  םיאשונ  םתוא
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 1 רובעכ  2021  ,םימיל  .בתכ ל  הלעוה  הז  ,טושפ  םה  ,זא ל  ןוכנ  םתישע  םתאש  המ

 2  ' סיב  ן כלו  ,םויהל  םאתו מ  אל  רבכ   2010  ,2013ל  ן וכנ  היהש  ה מ  ,םינש  רשע

 3 ם יאתהל  ושקיב  םה  ,תויוליעפ  םישוע  םה  ,הליהקל  םימרות  םהש  ןומיר

 4 ' סיבכ  ונל  תתל  םילוכי  םה  המ  לע  הבישח  התייה  ןכלו  .ולא  םימיל  םתוא

 5 הטויט  התוא  תא  הלעו  ןורשה  תמר  יבשות  תבוטל  תימואלניבה  המרב  ליבומ

 6  ן וידל  םכילא  הז  תא  ריבעהל  ונתנווכבש  ןקותמה  חפסנה  הז  םכילא  הפרוצש

 7  ח פסנה  .םינפה  דרשמל  , ןוכנ  רתוי  הז  תא  תונפהל  לומ  הז  תא  רשאל  ןאכמו

 8  ת ו יטנוולרה  תוקלחמה  םע  דחי  ונבשי  ונחנאש  תולטמ  רפסמ  לע  רבדמ

 9 אשונה  תא  ןחב  הייריעה  רבזג  .הלש  טופניאה  תא  הנתנ  הקלחמ  לכ  .הייריעב

 10 אוה  לבא  ,יפסכ  ףקיה  אוהש  הזיא  לע  חפסנ  ותואב  רבוד  יכ  ,תולטמה  יווש  לש

 11  ת א  םגרתל  תמאב  וניצר  ו נחנאו  ותוא  דודמל  היה  דו אמ  השק..  תמאב  היה  אל

 12  . םכינפל  החנוה  תאזה  ה טויטה  ןכלו  .התוא  דודמ ל  לכונש  היצאוטיסל  הז

 13  .דוע  שי םא .והז רתוי וא תוחפ

 14  ת תלו  עבצאה  תא  ם ישל  ך ירצ  התא  םא  םצעב  ה מ  ך תוא  לואשל  הצ ור  י נא  : מר מיכאל דורון

 15  ח פ סנה  ןיבל  יחכונה  תו לטמה  חפסנ  שדחה  חפס נה  ןיבש  לדבהל  תרתוכ

 16    .הנוש אוה המב י ל רמול לוכי התא .םדוקה

 17     .ךינפב םיחנומ  םהינש :יעקבמר עינב בן 

 18  י נא  ,םדוק  תונ ויסינ  םג  ויהש  עדוי  ינא  ,דו בעל  יתסנכנ  ינאשכ  ונחנא  .הסני  ינא  :אבי גרובר  רמ

 19  ם יעוריא  ת ושעל  וניצר  . ןומיר  ם ע  ה לועפ  יפותיש  ינ ימ  ל כ  תושעל   וניצר  .חינמ

 20 ה תאו  אב  התאש  בצמל  ונעלקנו  םיפתושמ  םירבד  תושעל  וניצר  ,םיפתושמ

 21 ם ירבדו  םיינוריע  םיסקט  ינימ  לכב  רישל  ןומירמ  םיטנדוטס  ןימזהל  הצור

 22 רכשו  ,םלשל  תוריכש  םה ל  שי  םה  עדוי  התא  םגש  ה'רבח  הז  דובכה  לכ  םעו

 23 םה  .םתוא  תחקל  לוכי  אל  התא  אל  הז  .םירבד  הלאכ  ינימ  לכו  םלשל  דומיל

 24 . בוחרב  םניחב  רישל  םיליחתמ  םה  םואתפו  ,הפ  םתוא  םש  התא  ,םידבע  אל

 25  . תויוליעפ  י נימ  לכ  תושעל   ו ניצר  , םירשכומ  דואמ  םי רגובמ  םיי ניצר  ה'רבח  הז

 26 .םדוקה  םכסהה  ללגב  ונמצע  תא  ונאצמו  הז  לע  הרומת  לבקל  ונל  עיגמו

 27 ם יכירצ  ויה  םהש  תולטמ ה  וליאכ  יכ  .וב  דומעל  היה   רשפא  יא  לש  גוס  השעמל

 28  א ל  הזו  ילאיר  היה  אל  הזו  ,וב  דומעל  םילוכי  ויה  אל  םהש  הלאכ  הז  תתל

   29 
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 1     .'ב חפסנ היה אל מר גיא קלנר:

 2  .היה .חפסנ  היה .לבא 'ב היה אוה םא  עדוי אל :אבי גרובר  רמ

 3   .רמוחה ףוסב  עיפומ הז מר רוני בלקין:

 4     .חפסנ היה : עידן למדן עו"ד 

 5 זאו  תויוליעפ  ינימ  לכ  הפ  ויהו  .הוושמ  ו ק  תרגסמב  תויובדנתה  תוי וליעפ  היה  :אבי גרובר  רמ

 6 ם ג  זאו  .םניחב  תתל  םירומאש  המ  תא  אלמל  וליאכ  ולכי  אל  םה  ,אציש  המ

 7  ר ו מא  תייהש  ה מ  תא  ולי אכ  י כ  ,תורשקתה  לש  גוס  ם וש  םהל  ת ושעל  תלוכי  אל

 8  א ובל  םע פ  דוע  ,םירחאה   ם יעוריאה  ת או  ,לבקל  ל וכי  ת ייה  א ל  םהמ  לבקל

 9  ם ה  .רישל  עדוי  רבכ  ה תא  דומלל  עיגמ  התאשכ   ,רבכ  םהש  םיטנדוטסל

 10  , ם וי  םיאור  ונחנאו  םירו איתה  לכש  םימולהיל  םתו א  םיכפוהו  םתוא  םיחקול

 11  ן ומיר  ירירגש  יפלא  םש   םיאור  ו נחנא  תוברת  תנ יחבמ  ה נידמב  ,ונלש  םוי

 12  ת מ רב  ויה  ןומיר  .הזה  רוביחה  לכ  ת א  השעמל  ו נלוכי  א ל  .םש  םיאצמנש

 13   .תיבה ךותב הפ ונל שיש  הזה םיהדמה רבדהמ תו נהל ונלוכי אל לבא ןורשה

 14    .שדח ה םכסהב .תנייצש המ הפ יא לבא מר מיכאל דורון:

 15     .ינא םג .שיש םירמוא םה מר גיא קלנר:

 16 תא  רידגמו  א ב  הזה  שדחה  םכסהה  ,שד חה  םכסהה  רציימש  המ  ,ע גרכש  המ  :אבי גרובר  רמ

 17  .ריעל ם ינתונ םהש הרומת התוא

 18     .לשמל תועפוה תנייצש המ  הפיא אל דורון:מיכמר 

 19 , הפ  תויהל  ךירצ  אל  אוה  המל  יכ  הפ  תויהל  ךירצ  אל  אוה  .ןיינעה  קוידב  הז  :אבי גרובר  רמ

 20  ת מרל  ם ינתונ  םהש  םירב דה  הז  . הלאה  םירבדה  לס   ת א  םינתונ  ם ה  םיאב  יכ

 21  ת א  הווהמ  לש  גוס  הרו מתה  תא  הווהמ  הזו  ,ןורש ה  תמר  יבשותל  ,ןורשה

 22  . ל קשב  םניחב  .ןוכנ  םני חב  יתנבהל  עקרק  ולביק  ם ה  .עקרקה  דעב  הרומתה

 23 ל ס ותוא ךותמ אובל הרומא התייה הרומתהו ,לקשב עקרקה תא ולביק םה

 24 י פלא  תואמ  המכ  לש  הבוגב  ,תיתנש  הרומת  תתל  םיכירצ  ויה  .םיעוריא  לש

 25 תא  ונתנש  ןורשה  תמר  יבשותל  הרומתה  תויהל  רומא  היה  הזו  .םילקש

 26  . תויורשקתהה לכ תויהל ולכי ,הזל רבעמ .תויהל הרומא התייה הז .עקרקה

 27  ד רשמו  ,םינפה  דרשמל  רובעי  א והו  ,םויה  הפ  הזה  ם כסהה  תא  רשאנש  עגרב

 28  י גיצנ  ,ינפלמ  םינפה  דרשמ   םע  רוביד  לש  גוס  ונל  הי ה  םגו  ותוא  רשאי  םינפה

 29 אוהש  הזיא  ונלביק  .םירב דה  תא  םהל  וניארה  .רוקי ב  ושע  ,ואב  םינפה  דרשמ
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 1 הלימהמ  .הזה  םכסהה  ת א  וקדב  אל  דוע  םה  .ךרדל  תאצל  ךרדה  תכרב  לש  גוס

 2  . םהילע  ל בוקמ  הזה  ןווי כהש  הרימא  א יהש  הזיא  ונ ל  ו נתנ  םה  ן וויכה  תא  לבא

 3  ה א רו  קדב ו  אב  ומוחתב   דחא  ל כ  בנ יע  ידיג  הכימ  ,תיטפשמ  הדובע  התשענ

 4 סנאווו  לכהו  הרומתה  י בגל  .הכימ  לש  בתכמב  בו תכש  המ  הפ  שי  תמאבש

 5 ל כונ  זא  תודובעה  תא  ושעי  םה  ,םינפה  דרשמב  םג  ררשואי  הזה  םכסההו

 6  ה פ  תויהל  םיכירצ  אל  םהש  הלאה  םיפסונה  הלועפה  יפותישה  לכ  תא  תושעל

 7 תדעו  ,םיצעוי  תדעו  ,ה ייריעה  לש  תויורשקתה  להונ  שי  .םכסהה  ךותב

 8  ה פ   יכ  הזה  םכסההמ  ש גרתמ  ארונ  הז  םשמו  הז  תושעל  לכונ  ,תויורשקתה

 9  ל כוי  אוה  תוברתה  םע  רוביחה  ה פ  .םירבד  ןומה  תושעל  ל כונ  תמאב  ונחנא

 10 י נא  הלאה  םיעטקה  תא  יכ  ,הזה  םכסהה  ךותב  אל  אהו  לבא  יתועמשמ  תויהל

 11 ס נרפתמש  ןומירב  טנדוטסל  אובל  ןגוה  אל  םוקמ  אוהש  הזיאבש  בשוח

 12  המב  לע  דומעת  הפ  אובת   ול  דיגהלו  הלאה  םירבד ה  לכמו  הניגנמו  הרישמ

 13 ת מאב  םהש  םירבד  םה  הפ  םינתונ  םהש  םירבדה  םגש  בשוח  ינא  .םניחב  ןגנתו

 14    .תועש  םתואש בשוח ינא .וליאכ

 15    .םיהז וא םי מוד לש םיטנמלא הפ שי מר גיא קלנר:

 16   .שי :אבי גרובר רמ

 17   .השוע אוהש המ אל הז  הקיסומ :ד"ר צחי שריב

 18     .חפסנהמ הנוש הזה טרפ מה המ מר מיכאל דורון:

 19   .קלח שי לבא ינוש שי .אל מר גיא קלנר:

 20    .ינוש  םוש ןיא יכאל דורון:מ מר

 21    .ינוש םוש  ןיא המל :אבי גרובר רמ

 22   ?שמומ אל הז שמו מ הז ,םדוק שי החנה זוחא  הרשע .םדוק שי .תוגלמ מר גיא קלנר:

  23 

 24 םיטקיורפה  תא  תושעל  וחילצה  אל  םהש   הדבוע  טקיורפ  ,רעונ  םודי קל  הדיחי  :אבי גרובר  רמ

 25  .הלאה

 26     .םימכסה ינש הז לבא וח ילצה אל :ד"ר צחי שריב

 27    .םיעדוי אל ונחנא . ונל ריבסת פרופ' נטע זיו:

 28  .ונחנאש ןושא ר רבד :יעקב מר עינב בן
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 1  ר י עה  שארש  ומכו  הפ  תו יהל  םיחמש  דואמ  ונחנא  .םלוכל  בוט  ברע  לכ  םדוק :יניס השמ רמ

 2  ת ו שר  םג  הז  םיבשוח  ונחנאו  הזה  םוקמב  תויה ל  םישגרתמ  ונחנא  רמא

 3 .ןאכ  ושע  םהש  רוקיבב  דחיב  םתיא  ונרבידש  םינפה  דרשמ  לש  םגו  תימוקמה

 4  הז  לע  רביד  בניע  םג  .הר וחא  ךלוה  םכסה  תנשב  הפ   רמאנש  ומכ  םכסה  היה

 5  ל ו דג  קלח  .זא  םתחנש  םכ סהל  תפסותה  תא  םש  הא ורש  ימ  .2008  תנשמ  דוע

 6  ם ירבדה  ,תונכתה  ילעב  ויה  אל  רבכ  םה  ,םש  םיב ותכ  םהש  ,םיטקיורפהמ

 7  םיטקיורפ  .הנתשמ  ןורש ה  תמר  תייריע  .הנתשמ  הקיסומה  םלוע  ,ונתשה

 8  ם ג   ןוכנ  ןונגנמ  היה  אל ,םינכדעתמ  ,הנש  הרשע  שמ ח  ,רשע  ינפל  םינוכנ  ויהש

 9  ם י עדויו  םיטקיורפה  תא   םיבתוכ  .דחיב  םיבשוי  ו נחנא  יק  וא  ,דיגיו  אוביש

 10  וב  שיש  ןוכנ  הזה  םכסהה  .הנוכנ  הרוצבו  תינבומ  הרוצב  םתוא  םשייל  ךיא

 11  א וה  ףוס  ,ףוס  לבא  ,םד וקה  םכסהב  םג  םתוא  תוא רל  לוכי  התאש  םיטנמלא

 12  ך רע  ם עו  םישגרמ  םהש  ם ימזימ  לש  ה רוצב  ,תינשדח   ה רוצב  םירב דה  תא  הנוב

 13 לע  ססבתמ  אוהו  ,הזה  ןיינעב  .תימוקמה  תושרב  םג  .הובג  דואמ  ףסומ

 14  , ולש  ופסכמ  תומורת  א יבהל  עדוי  ןומירש  םי אגלמ  םישימח  ,םיעגנמ

 15  .םלומ  דובעל  םיעדוי  ונח נאש  ,סיפה  לעפמ  םירחא   םימרות  לש  םיפסכמו

 16  תנת ונ  אל  איה  לבא  םי פס כה  תא  איבהל  רוניצה  תא   קר  הווהמ  הייריעה

 17  ת ושעל  ר שפאו  ןמזה  רי צב  ה לאה  םגאילמ  םישימח   םע  ו נחנאו  .הלש  הפסכמ

 18  ם ת ואש  בצמל  איבנ  .הב ורקה  םידומילה  תנש  תל יחתמ  לחה  רבכ  הז  תא

 19 ם תאש  ןורשה  תמרב  םיטקיורפ  לש  הרושב  םיסנכנש    יםאגלמ  םישימח

 20  ל ש   וא  תוברתה  ףגא  לש  טקיורפה  תא  עוגפל  הצור   אל  ינא  .םהילע  וטילחת

 21 טילחיש  יוגיה  תווצ  אוהש   הזיא  הפ  תויהל  ,החוורה   ףגא  לש  וא  ךוניחה  ףגא

 22  ה זל  ארוק  ינא  .רידא  חו כ  םהש  הלאה    יםגאלמ  םישימח  .תויופידע  ידרס  לע

 23  ם ע   ןאכל  םיאב  םה  ,הנ ושארה  הלעמהמ  םיאקיס ומ  .ןומיר  תדבוע  תמאב

 24  ה ז  ר יעב  ןאכ  ןוכנ  ולעפי   םה  םאש קפס  יל  ןיאו  עוצ קמל  ה בהא  םע  ,בוט  ןוצר

 25 ונלש  תללוכה  העקשהה  .ןורשה  תמר  ריעל  הרושב  איהש  הזיא  תמאב  היתה

 26  ם י רבד  ינימכל    ויה  רבע בש  בשוח  םג  ינא  .לקש  ןו ילימ  יצחיא  ה  הזה  ןיינעב

 27  ם ויה  .חטשל  הנונרא  םל שמ  ה יה  אל  ןומיר  רבעב  , םייטנוולר  לא  רבכ  םהש

 28 ו נחנא הפמ לבא רבדל עגרכ םעט ןיאש םיכבדנ ןומה שי .הנונרא םלשמ אוה

 29  ם ג   תימוקמה  תושרה  של  םג  תלעותל  היהי  הזש  בש וח  ינאו  שדח  ףד  םיחתופ
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 1  ת י תוהמ  רת וי  הרוצב  ןא כ  םייתוע משמ  ייהנה  םג   ,ונלש  ם יטנדוטסה  לש

 2  ר י עכ  ,הקיסומ  ריעכ  ,רי עה  לש  ביטומל  םג  רוזענ  תמ אב  םגו  רבעב  ונייה  רשאמ

 3  ה ז  .דחיב  דובעל  םיעדוי   ונחנאש  סכנ  וב  הווהמ  ןומירש  תמאב  ריעכ  ,תוברת

 4    .ןווהכי

 5  .תויממ ח טקיורפל ןומיר ןיב הלו עפ ףותישם ילקש יפלא תו אמ הפ שי :אבי גרובר רמ

 6    .םדוקב  היה הז מר מיכאל דורון:

 7  ם ירשע  .םדו קה  ם כסהב  ה ז  לשמל  רמוא   י נא  .רמוא  התא  .םדוקב  רמוא  י נא  :אבי גרובר   רמ

 8    םירבד הזש רמוא ינא זא  .ןומיר יבכרה לש תועפוה

 9  .ןומיר תא  איבנ ףלא םשיימח תואמ  שולשב יול יתיא םוקמב : ר לבמר רמי ב

 10 ינא  ,רתויב  בו שח  ס"יב  אוה  ןומיר  לכ  םדוק  .םירבד  המכ  דיגהל  הצ ור  ינא  מר מיכאל דורון:

 11  ו נחנאש  הצעומל  הזה  םוקמל  יתעגהש  ןושארה  עגרהמ  הז  תא  יתרמא

 12  ו נ חנא  רק יעב  לבא  ונתו א  ץימחמ  ןומירש  ,ןומי ר  תא  ד ואמ  םיצימחמ

 13  ת ח אב  רכוז   ינא  הזה  ט לשהמ  ץוחש  סכנ  ונל  שי   יכ  . ןומיר  תא  םיצימחמ

 14 ךרדה  הז  רמואש  ליבומש  טלש  שיש  ךכ  לע  יתרע הש  תונושארה  תובישיה

 15  ה תא  , ןומיר  לש  תוחכונ ב  ט לובש  י תעדל  דיחיה  רב דה  הז ש  יתרמאו  ןומירל

 16  . יצחו  םיית נש  ורבע  הנהו   . רבדמ  ינ א  המ  ל ע  המ  תרמ או  י לע  ת צפקש  רכוז  ינא

   17 

 18   .טלשה תא היה אל םג  יתסנכנשכ :ברבי גרוא רמ

 19 הז  לע  לכתסהל  םיכירצ  ונחנאש  בשוח  ינא  רתוי  וא  תוחפ  ינא  זא  יק  וא  יכאל דורון:מ  מר

 20  , ן וזחה  ה מ  תוארל  םיכי רצ  ונחנאש  ב שוח  ינא  ,הזה   רבדל  ר בעמ  רתוי  הברה

 21 ינא  ,תושגרתה  םוש  הפ  ןיא..  םצעב  וב  שי  .לדומה  המ  תוארל  םיכירצ  ונחנא

 22  תלוכמ  תמישר  םע  ,תחא   תלוכמ  תמישר  טרפמ  םת פלחה  םצעב  .שגרתמ  אל

 23 שש  וא  םילקש  ףלא  השימחו  םישולש  תואמ  שש  תא  םתכפה  םצעב  .היינש

 24 ףלא  השימחו  םישולש  ת ואמ  ששל  הז  תא  םתכפה  םייתשו  םישולש  תואמ

 25  הפ  ןיא  .הרימא  הפ  ןיא  .הרושב  הפ  ןיא  .ריחמ  תיו ות  הז  לע  םתמש  ,םילקש

 26  ה זה  רפסה  תיבו  הזה  רפ סה  תיבל  םירבחתמ  ונחנ א  תמאב  הבש  ךרדה  תא

 27  ךיא  .םש  תויהל  הלוכי   איהש  םיהבגל  ,םתוא  םי רמ  ןורשה  תמרל  רבחתמ

 28  ן ו מיר  לש  םישנאה  ךי א  .הזה  םוקמה  תא  תפ טוע  תמאב  ןורשה  תמר

 29 ונחנאש  תויהל  לוכי  אל  הז  .ץיקה  יעוריא  ןאכ  םירוקש  םיעוריאל  םירבחתמ
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 1  . הלאה  ם יסכנה  תא  ונל  שיש  ת ועפוה  ינ ימ  לכ  לע  םי לקש  י פלא  תואמ  םימלשמ

 2    .ןומיר תא  ונל שי ,ןולא תא ונל שי

 3  .הזה  םכסהה תוכזב וישכע תורק ל לכוי הז :אבי גרובר רמ

 4     .הזה םכסהב הז תא האור  אל ינא מר מיכאל דורון:

 5 ת ושעל  לכונש  ליבשב  .ךל  ריבסהל  הסנמ  ינאש  המ  קוידב  הז  .םכסהב  אל  הז  :אבי גרובר  רמ

 6   .רמוא התאש המ לע יו

 7 . םירחא  םירבד  רמול  ךירצ  הזה  םכסהה  .הזה  םכסהב  הז  תא  האור  אל  ינא  מר מיכאל דורון:

 8  ת א  רבדה  תא  םצעב  דסייל  ךירצ  אוה  .םי יללכ  םירבד  רמול  ךירצ  או ה  ,ןוזח  ביצהל  ךירצ  אוה

 9 ינאש  המ  אל  הזו  .ן"לדנ  תקסע  לש  הפלח ה  ושע  םצעב  האור  ינאש  המ  .הזה  רבדה  תא  ,דיתעה

 10  ה ברה  .ן"לדנ   תקסע  ר שאמ  רתוי  הברה   ה ז  ןומירש  ב שוח  ינא  .ןו מירב  ת וארל  הצור  יתייה

 11 . לארשיב  הקיסומה  תיישעת  תוישוא  םה   תמאבש  םישנא  הפ  שי  .תימתס  האצקה  רשאמ  רתוי

 12 ם ש  םיקהל  תורשפאה  ,ימעטל  קיפסמ  םהילא  םירבחתמ  אל  ונחנא  .םתוא  םילצנמ  אל  ונחנא

 13 ונחנא  ,ונלש  תו בוחרה  תא  תויחהל  ,ןאכ  ת ורכיכל  ןומיר  ישנא  תא  אי בהל  .םיעוריא  םש  דסמל

 14 .הזמ  םילודג  רתוי  הברה  םיסכנ  ונל  שי  םצעבשכ  בולוקוס  תא  תויחהל  ידכ  םינציל  םיאיבמ

 15   .תכל קיחרמ רתוי הבר הו יתועמשמ רתוי הברה  ימעטל והשמ תושעל ךירצ

 16 

 17  ה זה  ם כסההש  בשוח  ינ או  ר מוא  התאש   המ  לכ  םע  םיכסמ  י נא  תישיאה  המרב  :רץמר ערן שו

 18  י נא  , ןושאר  רבד  .הזה  ע טקב  תילעהש  םירבדה  לכ ל  ה נעמה  תא  ןתונ  קוידב

 19  ל ש המו רתה תניחבמ ןו רשה תמ רל תיתועמשמ דוא מ ה רושב ן אכ שיש בשוח

 20  ת ו ליעפ לש םוכיס םצעב  אוה 2008-מ חפסנהש בל  ומיש .הזה רשקהב ןומיר

 21  ש י  ןאכו   תרתוכב  הככ  ע יפומו  ה לועפ  תינכות  איהש   הזיא  א קווד  ואלו  .רבע

 22  אוהש  ךילהת  ןאכ  שי  .ם הילע  םירבדמ  ונחנאש  הל אה  םיביכרה  לש  דוסימ

 23  ת שמח  ן אכ  שי  .הייריעה  ל"כנ מל  חוודמו  ,תוברתה  ףגא  י די  לע  ה נש  לכב  ןחבנ

 24  . ןומיר  ךותמ  םירשכומ  םישנא  לש  תילאקיסומ  הכרדה  לש  ,תועש  םיפלא

 25 . רדסומ  ךילהת  אוהש  הזה  ךילהתה  ךותב  ,םוי  תושק  תוחפשממ  םידליל

 26  ובש  י רקיעה  ביכרה  הז  . םי ביכרה  דחא  הז  .ךילהתב   ה נשה  לכ  ךרואל  חקופמ

 27  ן ומיר  ן יבש  רוביחב  תי תועמשמ  ד ואמ  המורת  יא דו וב  הז  ע צובמ  הז  םאו

 28  ר בדמ  ה תאש  ,הפ  רסחש   וילע  ר בדמ  התאש  ךבדנה  .ם הלש  המורתבו  .הליהקל

 29  םכסהב  םישל  וצר  אל  .םילשמה  קוידב  הז  ,םירח א  םיביכר  וא  תועפוה  לע
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 1  ה ת א  ,המורתה  תא  ןוחב ל  אב  התאש  םויה  ףוסבש  ,ןוזח  לש  תורימא  תא  הזה

 2  ז א  .תיתומכה  המרב  םת וא  ןוחבל  עדוי  אל  התאו  ,ם יישחומ  םירבד  לבקמ  אל

 3  ן ורשה  תמרב  הליהקש  ת ורומתה  תא  הפ  שי  ,תיתומ כה  המרל  הבושת  ןאכ  שי

 4  ןיב  לידבהל  תולכיה  הז  ה זה  ביכרה  לש  םילשמה  .דח א  רבד  הז  ,ןומירמ  לבקת

 5  ה תאש  ומ כ  תועפוהל  םש  ם ישנאה  לשן  ורשיכה  תא  ל צנלו  תופ תתשה  ןיבל  הז

 6     הזה רשקהב רבדמ

 7 ךלוה  התאש  שארמ  דיגהל  לוכי  אל  התא  .הפ  הז  תא  דיגהל  לוכי  אל  התא  :רובראבי ג  רמ

 8     .והשימ םע רשקתהל

 9  . עפומ  הנוק  ינא  זא  עפומ   הנוק   רקובב  רחמ  ינא  םא   םכסהל  רשקה  המ  לבא יא קלנר:ג מר

   10 

גרובר  רמ  11  ת ואמ  שש  תא   ו השכיא  א למל  ךירצ  תי יה  .א  י כ  . ןיינעה  קוידב  ה ז  . היינש  : אבי 

 12  , עפומ  ת ונקל  תיצר  .עפ ומ  תונקל  ת לוכי  אל  התא   . ףלא  םייתשו  םישולש

 13     .החילס ךל םירמוא

 14    איצות הת אש פוט ןוא ףסכ הז .ינשה  דצהמ הז תא לאוש אוה מר גיא קלנר:

 15  ם ילוכי  םה  ,וטו אה  לע  י ל  ומליש  םה  סנאו ו  .הר ומתב  ודמע  םה  .תאל ימ  סנא וו  :ברגרו  אבי  רמ

 16 ו טואה  תא  איצוהל  םילוכי  אל  םה  עגרכ  .וטואה  םע  םיצור  םהש  ךיא  עוסנל

 17     .וטואה לע יל ומליש  אל םה וליאכ יכ ךסומהמ

 18     הז לע םלשמ התא תואמ צעה םויל העפוה תונקל מר גיא קלנר:

 19  ה ז  הלאה  םי רבדה  ל כ  תו כזב  ,תוגלמה  ת וכזב  . הפ  ןת ונ  אוהש  תועש ה  ת וכזב  :אבי גרובר   רמ

 20  .לאכימל תו נעל הסנמ ינא .תמיוסמ הד וקנב רצ דואמ םכסה שי

 21  .הליהקל  המורת  ול  ש י  ,יאגלימ  אוהש  טנדוטס   שי  םא  לשמל  .לידבת  :רץמר ערן שו

 22  ת ועש לש ת ועש םתוא תא  ו נרובע א יבמ אוה הליהק ל ולש  המורתה תרגסמב

 23  ב ולוקוס  תבוטל  לועפל  תו יחהל  ןמא  תחקל  הצור  הת אש  .הלאכ  םירבדו  הניגנ

 24 ת ורשפאה  תא  ךל  ןתונ  הז  .הזה  עטקב  ןמא  שפחל  ךלוה  התא  הזה  רשקהב

 25     .תונפל הלאכו םיפפ ותמ םינגנל תכלל םוקמב

 26 ת ורשע  וליפא  הפיאשב  תויהל  ךלוהש  םכסה  לע  וישכע  םותחל  םיכלוה  ונחנא  :אבי גרובר  רמ

 27  , ם ינש  רשע  ,שמח  וליפא  דועב  ,תוברת  ףגאל  דיגהל  לוכי  אל  ינא  .רדסב  .םינש

 28 ה זיא םיכלוה םה המ םירשע וא ,רשע דועב אל לבא שמח דועבש הווקמ ינא

 29 י לש  םיילגרה  לש  גוס  יתייה  ינא  .המו  עיפוי  ימו  תושעל  םיכלוה  םה  תועפוה
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 1  ת א   יל  ש יש  ,יארונ  לוכס תב  ,םינש  ש מח  בשוי  ינא ו  .וישכע  ד ע  תורושק  ויה

 2  ה עפוה  ם לצא  הרזח  ושע   ע דוי  התא   .םיעוריאל  ןמזו מ  י נא  ,ןורשה  תמרב  ןומיר

 3  ל פ יטש  ךל  רמוא  ינא  ם יהדמ  והשמ  .אשדה  לע  ה יה  הז  שדוח  ינפל  הקפה

 4  ם י אשונ  ד ואמ  הברה  םי אשונבו  , םימס  לש  םיאשו נבו  ,תויני מ  לש  םיאשונב

 5  ל וכי  היה  הז  ,םהב  םיע גונ  ,םתוא  םייח  יכה  ונלש  םיטסינוכיתהש  תודוקנ

 6 ל ש  גוס  ,תילרנג  הרזח  ושע  םה  .םיינוכיתל  הז  תא  תוארהל  םיאתמ  תויהל

 7 תא  איבהל  ונלוכי  .תילר נג  הרזח  ושע  םה  לבא  םמ צעל  קוידב  אל  .םמצעל

 8     .םשל םינוכיתה

 9   ?םכסהה  ללגב םתוא תנמזה אלו מר גיא קלנר:

 10 םוש  הזל  התייה  אל  .זא  תועמשמ  םוש  הזל  היה  אל  ,םכסה  היה  אל  ,םעפ  דוע  :אבי גרובר  רמ

 11  .לא כימ הדבועו .זא תועמשמ

 12  ת א   םתסייג  .ע ודמ  ן יבמ  א ל  ינא  .תועמשמ   םוש  ה זל  הת ייה  אל  ןיבמ   אל  י נא  מר מיכאל דורון:

 13  ם ע  ,בושח  רבד  הז  םיאלמגל  הדוגא  .ןורשה  תמר  לש  החוורה  תקלחמל  ןומיר

 14  בשוח  ינא  .םלשומ  הז  םי דחוימ  םיכרצ  םע  ,בושח  ר בד  הז  ןוכיסב  דחוימ  רעונ

 15  . ה ז  תא  האור  אל  ינא  . הז  תא  האור  אל  ינאו  .הזמ   רתוי  הברה  אוה  ןומירש

   16 

 17   .ךל ריבסמ ינא לאכימ .הפ  אל הז יכ :אבי גרובר רמ

 18  ה תא  םא  ןומ ירש  בשוח  ינא  .ןומיר  תא  ח לוש  ןתונ  התא  .הז  הפיא  יל   ריבסת  ורון:כאל דמר מי

 19  ר י עה  תא  םיגתממ  ונחנ א  ךיא  הזיא  ,ונלש  ריעה  לש   גותימה  תלאשל  ךייש  הז

 20 השענ  אל  הזש  ונל  שיש  בשוח  ינא  .תויהל  הצור  תאזה  ריעה  םצעב  המ  .תאזה

 21 ד חא  ,הרוצ  איהש  הזיאב  תאזה  ריעה  תא  גתמל  ךירצ  יתייה  םא  ,ירעצל

 22  ם י עדוי  א ל  םתא  םאש  ,ןולא  ת א  םג   ונל  ש י  יכ  ,הק יסומ  היה  ה לש  םיכבדנה

 23  םירזוח  םהו  ונל  שיו  ,תו י אבצה  תוקהלה  לש  םיאב ה  ת ורודה  םיאצוי  ןולאמ

 24  אל  ימעטל  אוהש  ןיערג  א והש  והשמ  רבד  לש  ופוסב   ונל  שיו  ןומירל  ךכ  רחא

 25  ה פצמ  יתייה  ינאש  רבדה   םעש  בשוח  ינאו  .קיפסמ   חתופ  אלו  קיפסמ  טבנ

 26  ה זה  רבדה  .רמאי  הזה  רב דה  ,תונווכ  תרהצה  לש  המרב  וליפא  ,הזכ  םכסהבש

 27  םוי  וא  ,שגרמ  םכסה  הר ימא  הזה  רבדל  תחתמ  היה יש  תמאב  הצור  התא  םא

 28 ת ויהל  ךירצ  הזש  בשוח  ינא  ,ןומיר  םע  ונלש  םיסחיב  השדח  הלחתה  וא  ,שדח
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 1   .םיכלוה ונחנא  ןאל הז ןאל תוארל םיכיר צ ונחנא תויהל ךירצ ,םש

  2 

 3 ם ג  .תוריש  יל  ןתייש  קפסה  היהי  ימ  שארמ  דיגהלו  אובל  לוכי  אל  ינא  וינפ  לע  :אבי גרובר  רמ

 4 ףגא  ,תועפוה  םיקדוב  ונחנאו  תועפוה  קדוב  ינא  ,םעפ  דוע  העפוה  השוע  ינאש

 5 האיבה  ,םירמז  ינימ  לכ  הקדב  ,וישכע  דע  התייה  ת וברתה  תקלחמ  ,תוברתה

 6  ת ו יהל  ךלוה  ימ  שארמ  תרמא  אל  .הרשיא  םיצעו יה  תדעוו  םיצעוי  תדעוול

 7 חירכמש  .ךמעט  יפל  רח ובו  תועצה  לבקמ  ,קושל  הנופ  התא  .יפיצפסה  רמזה

 8 םכסה  תושעל  לוכי  אל  התא  ,הכימ  העוט  ינא  םא   יתוא  ןקת  הייריעה  תא

 9  ב יצקת  ש י  .הלאה  םירב דה  לכו  ף לא  םייתאמו  תו נקל  ויש כעמ  ביוחמ  ינאש

 10 ידנא  תא  ונחנא  .הלאה  תומוקמה  לכב  ביצקת  שי  ,ךוניחב  ביצקת  שי  .תוברתל

 11 ם ישוע  םיבשוח  רבכ  ונחנאו  םירבדמ  םהו  םיריכמ  ונחנא  הדוהי  תאו

 12  הז ה  םכסהה  ,קוידב  הז  . הלועפ  ףתשל  רשפא  הפיא  ם יבשוח  ונחנאו  םיכילהת

 13  ףגא  ישאר  ,ןומיר  ישאר   ולכוי  הפמ  תלדה  תא  חותפל  רומא  קוידב  הז

 14  ל בא  .רמוא  התאש  הלאה   םירבדה  ל כ  תא  רציילו  דח יב  ת בשלו  אובל  ,תוברתה

 15  ר שפא  יאש  ,ןשוימ  םכסה   םע  ו נייה  .תינכט  לש  גוס  .היעב  ו נל  התייה  וישכע  דע

 16 ונחנאש ונאצמ ונלש םוי  ,םויב ונחנאש םכסה היה  .ולש הרומתל עיגהל היה

 17 ם עפ  רחא  םעפ  דוע  זאו  .הזה  םכסהה  תוארוה  תא  םייקל  דומעל  םיחילצמ  אל

 18 ת דעוו  םיצעוי  תדעוול  תויורשקתה  ינימ  לכל  תושקב  ונאבה  ,תועצה  ונאבה

 19  ו יה  םהש  המ  תא  ונתנ  אל  דוע  םה  .החילס  הרמא ו  הז  תא  הריזחה  םיצעוי

 20  .הא לה םתיא רשקתהל םילוכ י אל ונחנא ןכלו םיביוחמ

 21 הזוח  'ב  חפס נ  ןוכדעו  ןוקיתב  ךרוצה  ר ורב  אל"  ולש  בתכמב  בתו כ  הכימ  :מר מיכאל דורון

 22  ?הכ ימ ריבסהל לוכי ."הריכח

 23  דעב  הרומת  ו נתי  ןומ ירש  ליבשבש  דעו נ  א וה  הר יכחה  םכסה  לש  א שונה  : עו"ד מיכה בלום

 24 ש י  .בוט  ןוצר  לש  תיקלח  הרומת  .האלמ  הרומת  אל  .םהל  הנתינש  עקרקה

 25  ת ת ל  הכירצ  ןומיר  רשא כ  ןיבל  ,ףסכ  לש  הרומת ב  והשמ  תתל  ןיב  לדבה

 26  .הזל  ארקנ    םיטקודו רפ  הצור  הייריעהש  המ  , םיצור  םהש  המ  הייריעל

 27  ר בעמ  ועיגה  רשאכ  .ושרד נ  ם הש  חפסנ  ותוא  תרגסמב   ו יה  הלאה  םיטקודורפה

 28  ,הרמא  םיצעויה  תדעו  ז א  ,עפומ  םהמ  תונקל  השיר ד  םיצעוי  תדעוב    ,חפסנל

 29  יפל  תואלמה  ,תויפסכה   םהלש  תויובייחתהב  וד מעי  לכ  םדוקש  ,קדצבו
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 1  א צמנש  רחא  תוריש  ןת ונ  ל כ  ומכ  תויהל  םילוכי   ם ה  ןכמ  רחאל  ,חפסנה

 2  .הזה  ןיינעל  סנכיהל  לו כי  אל  ינא  ,השירד  התייה  וישכע  .רדסב  הזו  הנידמב

 3  א ל   ,וב  םידמוע  ןכ  .וב  םידמוע  אלש  ללגב  .חפסנ ה  תא  תונשל  .הרורב  אל

 4  ו ישכע  חנומ  הז  .והזו  . רותפל  ל וכי  ינאש  יטפשמ  ו השמ  אל  ה ז  ,ול  םידמוע

 5  .יתמשרש המ  יתמשר הז ללגב .םכחתפל

 6 ך ירצ  םכסה  .שגרמ  רבד  תויהל  ךירצ  א ל  הז  םכסהש  ןיבהל  בשוח   ,תישאר  מר רוני בלקין:

 7  אוהש  לככ  .ותוא  שממל   לקו  ותוא  ןיבהל  לקש  .י טקרפ  דואמ  והשמ  תויהל

 8  , םישעמ  אלו  תונורקע  ל ע  רבדמ  אל  הככ  ,גייו  וא  ךבוסמ  ,בכרומ  רתוי  היהי

 9  , דחא  .םירבד  השולש  ןיב   ה פ  םילבלבמ  ונחנאש  בשו ח  י נא  .וכותב  עלבינ  ונחנא

 10  ת כ רעמ  תא  ח סנל  ךירצ  ו בש  .םכסהה  לעמ  תחא  המו ק  הז  ן וזחה  ,ןוזחה  רופיס

 11  ו כ ותב  ללוכ  המו  ,ןומירל   ןורשה  תמר  ריעה  ןורשה  תמר  תייריע  ןיב  םיסחיה

 12 ם כסה  אל  הז  יכ  הזה  רבדה  לע  םיכסנשכ  שגרתהל  ןכומ  היהא  ינא  .פ"תשה

 13 ם תוא  וסייגש  םילייח  אל  הז  ןומיר  ידימלתש  םג  רוכזל  ךירצ  .שממ  שגרתנ  זאו

 14 בטיממ  םימלשמש  ,אבצ  ירחא  בורל  לש  ליגב  םירשכומ  םישנא  הז  .ל"הצל

 15 .חלצומ  דואמ  רפס  תיבב  דומלל  תנמ  לע  םהירוה  לש  וא  םהלש  םפסכ

 16  א צ מנ  אוהש  ה ז  ךותמ  תו נורתי  םג  ו נל  שיו  ןורשה  תמר ב  אצמנ  ונתחמשלש

 17 רשפא  י א  םג  םה  .םיס יוגמ  אל  םה  לבא  .םתוא   םיחיוורמ  ונחנאש  ןאכ

 18  ן ורשה  ת מר  לש  םיטסי נוכי ת  םהש  ן ולא  רפס  תיב   ידימ לתל  םתוא  תוושהל

 19  ת א תונבל ה יה ךירצ ןכל ו . ונמצע תא  לבלבנ אל או ב . ןורשה תמרב םידמולש

 20 תורשפאל  תאצל  ןאכמו   םיאגלמל  םתוא  ךופהל  רשפאמש  הזה  הנבמה

 21  הז  ירחא  תכלל  הזה  באש מה  תא  םיצממ  םג  ונחנא  םא  ןאכמו  םתוא  קיסעהל

 22  ו ה שמ  תוי הל  ךירצ  םכס הה  .םיעפ ומ  םהמ  תונקל   ומכ  ם ירחאה  םירבדל

 23  , רישי  ד ואמ  תויהל  ךירצ   אוה  . םכסהה  הז  .םיישע מ  ם יספל  ונתוא  ריבעמש

 24 תוינורקעה  תוטלחהה  ת א  ונחקל  םצעבש  .הפ  הר קש  המ  הז  יתעדלו  רורב

 25  י נא  . םיישעמ  םיספל  ונכ פהו  תיזיפ  ם תוא  משמל  הש ק  היה ש  2008ב  ולבקתנש

 26  ה ז   םאה  ך ירצ  אל  ינאש  ןיבמ  י נא  , הלאש  יתנכה  ינא   .חיש   ודב  ה רק  הזש  חמש

 27 ךירצש  בשוח  ינא  אלא  ,ןומיר  לע  תיגיגכ  רה  תופכל  יתיצר  אל  יכ  חיש  ודב  הרק

 28 . רומג  רדסב  הז  יתניחבמ  ינא  ןכלו  הרק  הזש  יתנבה  .המכסהב  הזל  עיגהל  היה

 29  י פ ל יכ ולש דיקפתה הז  ,ינד .הז תא םיצממ תמאב  ונחנאש הארנ אוב וישכע



 "ג באב תשפ"א כ 1.8.21 –מת השרון ר 24ישיבה שלא מן המניין מס' 

13 
 

 1  ך ותל  םי רבדה  תא  קדובש   ךילהת ה  לש  הדימריפה  ש ארב  ו מש  ותוא  םכסהה

 2 עיפומ  .תוברתה  ףגא  להנמ  .םכסהה  ךותב  בותכ  .שארש  עיפומ  הככ  .יוצימה

 3  ה י הי  רחמ  ונחנאש  תושע ל  המ  רדסב  .הנשל  תחא  חו ודמ  תוברתה  ףגא  להנמש

 4    .ריע  שארן גס אל אוהש והשימ

 5 . ינד אל הז ףגא להנמ אל ר:מר גיא קלנ

 6  י כ  .רוביצ  רח בנ  אוהש  והשימ  אל  הז  .ת וברתה  ףגא  שאר  .ינד  אל  הזש  רורב  לקין:מר רוני ב

 7  ת ויהל  לוכי  אל  אוה  .רכ שב  ריעה  שאר  ןגס  אל  אוה ש  והשימ  קיזחי  רחמ  םא

 8  ש א ר  וא  הייריעה  לש  ר יכש  אוהש  ףגא  להנמ  ןכל ו  הזה  רבדה  תא  השועש

 9  א ו הש  ל"כנמ   לומ  לא  הז ה  רבדה  ל ע  גנילורבואה  ת א  השועש  ה ז  אוה  ,ףגאה

 10    .יתמייס  ינא .רדסב הזו הייריעה לש  םיבאשמה לכ תא להנמ

 11 םע  םיסחיה  תכרעמ  לש  הרדסהל  עיגהל  ךירצ  בשוח  ינא  ,ףוסהמ  ליחתא  ינא קלנר:מר גיא 

 12  , םיבושחה  ,םייתועמשמ ה  ם ילגדה  דח אכ  ןומירב  ה אור  י נא  .ן ומיר  רפס  תיב

 13  ם י יח  יכרדלו  ,םייח  ךרוא ל  המלשהכו  תיטקרפה  המ רב  ןורשה  תמרל  םינוכנה

 14 י נאו  ,הלש  םיטנדוטסלו  ,הלש  םירגובלו  ,הלש  רעונלו  ריעל  תוידוחיי  דואמ

 15  ,בוט  התוא  תושעלו  וזה םיסחיה  תכרעמ  תא  רידסה ל  םיכירצ  ונחנאש  בשוח

 16  ם יסחיה  תכרעמ  תא  רי דסהל  ן תינ  הבש  הדוקנל  ם יע יגמ  ונחנאש  חמש  ינאו

 17 ם הבש  תוליעפה  ימוחתמ  קלחב  ריע  הבש  הדוקנהמ  להבנ  אל  םג  ינאו  תאזה

 18  ת ויהל  לוכי  הז  .ןיינעה  םוחת  תא  קבחמש  והשימכ  המצע  תא  םישל  הצור  איה

 19 ת ויהל  לוכי  הז  .טרופסב  תויהל  לוכי  הז  .תונמואב  תויהל  לוכי  הז  ,תוברתב

 20 ת ומיוסמ  תויוכז  ,המצעמ  תנתונ  .המידק  דעצ  השוע  ,םיפסונ  ןכות  תומלועב

 21 יטנוולרה  ןכותה  םלועב   ףוגל  תנתונ  .רחא  וא  הזכ  עקרק  םכסה  תרגסמב

 22  , דוב כ  תותיחפ  הזב  האו ר  אל  י נא  .היעב  הזב  האו ר  אל  י נא  .הז  תא  ליעפהל

 23  ה אוושמ  א יהש  הזיא  ל ש  האו ושמב  ירמגל  תויהל   ב הוא  אל  ם ג  ינא  תמאה

 24 רתוי  הברה  םירוזא  לע  הפ  רבודמ  ,הנוקו  רכומ  ינא  וליאכ  ,השקונ  תילכלכ

 25 ןחלושה  בורש  בשוח  ינא  ,תוחפל  ינא  לכה  ךס  ונחנאש   ןכות  תומלוע  לש  ,םיכר

 26  , ן ורשה תמרב םיאצמנ  ןומירש חמש ינא .ונל בוטו  קבחמו דבכמו האור הזה

 27  ה ב רה  לע  חמש  ינאש  ומכ   ,ןורשה  תמרב  אצמנ  סינט ה  זכרמש  חמש  ינאש  ומכ

 28     ,ןורשה תמרב תואצמנ ש תופסונ תויוליעפ דואמ

 29     .םג ןורשה תמר תבישי  :מר ירון גדות



 "ג באב תשפ"א כ 1.8.21 –מת השרון ר 24ישיבה שלא מן המניין מס' 

14 
 

 1  ם ינש  הזמ  לעופ  ינא  ןכלו   ןורשה  תמרב  תאצמנש  חמ ש  אל  ינא  הבישיה  לע  .אל מר גיא קלנר:

 2   .התוא איצוהל

 3     .חורה רוק תא  דבאת לא ין:מר רוני בלק

 4  בושח  ןכ  ףוסב  יכ  הזה  םכסהב  ,רקיעב  יניעב  בוש חש  המ  ןכלו  .הבבס  .אל לנר:מר גיא ק

 5 ת וחפל  םירידגמש  תילאמינימה  המרב  יעוציב  םייח  חרוא  ואטבי  םימכסהש

 6  ם כסה  לשמנה  תא  ןתא  ינא   ,תושעל  םיכירצ  םה  םא ש  בש וח  תמאב  אל  ינא  יכ

 7  ה ברהש   טרופמ  רתוי  הבר ה  ,השקונ   רתוי  הברה  היה   אוה  ז א  ,ירחסמ  תוריכש

 8 רתוי  הברה  הרוצב  הז  לע  םידבוע  ונייה  זאו  תובוחו  תויוכז  עבוק  רתוי

 9 ם ישנאהו  ריעה  תלהנה  דצמ  השוחתהש  בושח  וזה  תרגסמב  .השקונו  תקיודמ

 10  ב ש וח  ינא  ןכלו  שמומת  המידק  התעמ  הזה  םכסהה   תא  ולהניש  םייטנוולרה

 11 ם כילע  םג  תלטומש  בשוח  ינא  הפו  .עוציבה  ןחבמב  היהי  הז  בושחש  המש

 12 קבחמו  הזב  ךמות  ינאו  םכתארקל  האב  ריעהש  בש וח  ינא  יכ  תמיוסמ  הבוח

 13 לש  אלא  ,חוכב  הכישמ   לש  ךילהת  תויהל  ךירצ  אל  ךילהתה  לבא  הז  תא

 14 , םכסה  השוע  הייריעה  יק   וא  הרוק  םימעפ  הברה  תויהל  ךירצו  תידדה  הירפה

 15  ח וטב  י נאו  .רוזחנ  ונחנא   ם הילא  ורשקתישכ  וישכ עו  ,ולש  ת א  לביק  ףוגה

 16  ה בוחה  ם ג  םכילע  תלטו מש  ב שוח  ינא  לבא  הזב  ק פס  יל  ן יא  .בגא  ורזחתש

 17  ה ת ארה  ריעה  .םכסהה  תרגסמב  ו עבקנש  וזה  תויגו זב  םיטנמלא  הפ  שי  ה'רבח

 18  ןוחבל  הפוקתב  םעפ  םכ דצמ  ןוכנ  דואמ  היהיש  בש וח  ינא  וישכעו  בוט  ןוצר

 19  , ת ארקל  ם יאב  םתא  ךיא   ,םיוקמ  א ל  המ  ,םיוקמ  המ  תו ארל  ,םירבדה  תא

 20  ה יהי  הז  ר יעה  ףוסבש  ב שוח  ינא  ריע הש  םשו  הפ  ם ינוקית  ם ישוע  םתא  ךיא

 21  , תוליעפל  ןוכנ  .םכל  ןוכנ  בגא  הז  .םכתא  שיגרת  ריעה ש  םכתניחבמ  לודג  ןורתי

 22  עגרבו  גותימל  ןוכנ  ,םכ לש  םיידיתעה  םיטנדוטס ל  ןוכנ  ,םיטנדוטסל  ןוכנ

 23   .םלוכל ןיוו ןיוו הי הי הז תוידדה הפ היהתש

 24   .שיתה תא בולחל  ךרטצנ אלש םיאלקחה ור מאש ומכ י בלקין:רונמר 

 25  ה שיש  יתרבע  זאמ  הזה   ךילהתה  תא  יתלחתה  ינ א  1985בש  דיגהל  יתיצר  : רדע הדוהי רמ

 26 ם תאש  המ  לכו  ישגר  ןפואב  הזש  ריע  שארל  ונעגהש  בשוח  ינאו  .םירע  ישאר

 27 ה צור  ינא  .הפי  ארונ  ולש  ןוצרה  תא  םיאטבמ  םתאו  הצור  תמאב  אוה  םיצור

 28  ד ח א  .סולפ  םירשע  תב  הבהא  .יתשא  םע  עפומ  ו ישכע  יל  שיש  םכל  דיגהל

 29 ם ינבה  ינש  יל  ארק  אוה  דחא  םוי  ןומיר  רפס  תיב  תא  םיקה  הדוהיש  םיעטקה
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 1  א י ה  ,רוציקב  .ירשפא  ית לב  הז  .זוז  .זוזל  בייח  הת א  ןומיר  רפס  תיב  ,ולש

 2 ם הל  רמאו  וינב  ינש  תא  איבה  ,ןומיר  רפס  תיב  תא  םיקה  זא  הדוהי  תרמוא

 3  ו נחנאש  ונעדי  הלחתהמש  בשוח  ינא  זא  .םכלש  היהי  אל  דחא  םוי  הז  לכ

 4 ה יהי  רפס  תיבש  ידכ  הז  תא  ונישע  .ירוביצ  דסומ  אוהש  רפס  תיב  םימיקמ

 5  , ץראה  ף סומב  םלעומ  ןי מסי  ת א  ע ובשה  םתיאר  תמ אב  ה זו  .ההוב ג  יכה  המרב

 6  ה זיא  רותב  רורב  יל  לבא   .ונל  שיש  םיימואלניבה  ם ירשקה  לע  םיעדוי  םתאו

 7  ר ב וחמ  תויהל  בייח  ןומי רש  תיתונמואה  הניחבהמ   תוחפל  היח  חור  אוהש

 8 תא  שרוח  ינא  ןמזה  לכש  הביסה  הז  .קרפתה  טושפ  הז  דחא  םוי  .ןורשה  תמרל

 9  ה דבע  ה לש  אמיא  .המיהד מ  איהש  י דנא  תלהנמ  םש  ש י  וישכע  ן ולא  רפסה  תיב

 10  ע דוי  א ל  המ צעב  איה  .הב הא  ך ל  איב יש  ריש  .ירטע   ילג  ל ש  ם ובלא  לע  יתיא

 11  ן ומיר  ל ש  רשקב  הכיפהמ   השוע  ירמגל  איה  NMCב   הדבע   םיעדוי  םתא  םא

 12  ו נ חנאו  .ןומיר  ןולא  םיקה ל  םיצור  ילקרב  ןומיר  שיש   ומכ  םיצור  ונחנא  .ןולאו

 13  י תימא  רשק  ו ל  היה  אל  ם א  םייקתה  א ל  ןומיר  .בוש ח  ארונ  ר בד  הזש  םיבשוח

 14  ה יהי א לו השמו םידסיי מה דח א אוהש..ירא .םלענ  ו נחנא ד חא םוי .הליהקל

 15 ונחנא  םשמש  ועדת  זא  .םייקתנ  אל  ,ןורשה  תמר  לש  תואיצמב  הזיחא  הזל

 16  ך פ המ  תושעל  הסנמ  הנש  םירשע  רבכ  ינא  ,והשמ  הז יא  אל  הז  תמאב  .םילעופ

 17 יולת  ןומיר  לש  דיתעה  יכ  םש  ירמגל  ונחנא  .םש  ירמגל  ונחנאו  .הזה  רבדב

 18   .הז תא םיאור  ונחנא הככ .ןורשה תמרב

 19  ץ עוי  ללוכ  .םל וכ  תא  עומשל  יתחמש  דו אמ  לכ  םדוק  ,ילש  דצהמ  ם כסל  קר  :ל'גנא  ידוא  רמ

 20  םיכ ירצ ונייהש רדוסמ  ך ילהת אוהש  הזיא הפ שי  . קדוצ אוהש ן וויכ  יטפשמ

 21 ,המל  תלאש  םא  הכימו  .שיש  םיטלוק  ונחנא  לבא  ונטעב  תצק  ילוא  .רובעל

 22  ר שפא   .  ם יאגלמ  ונל  שי   הז  ת א  רוב על  םיצור  ונחנ א  ד ידמ  אוה   הזה  םכסהה

 23 ת ירקיעה  הביסה  הז  .םדוקה  םכסההמ  רתוי  הברה  ונלש  המורתה  תא  דודמל

 24  ה ברה  רביד  יבאש  ןוזחה   לש  בלשל  עיגהל  לכונש  תנ מ  לע  הז  תא  םדיק  השמש

 25  84  תנשמ  ה ככ  הדוהי  םע   ינא  , עומשל  ונבהא  דואמ   ורביד  ה פ  םישנא  דואמ

 26 ונחנאו  .די  ונל  הטישוה  ןורשה  תמרו  הזכ  םוקמ  רוצ ל  ךיא  בשח  אוהש  ונחנאש

 27  ו נ חקל ו ישכע שי הליהקל  םורתל ם יצור דואמ ונחנ א .דואמ ה ז תא םיכירעמ

 28 .התוא  וריכי  הפ  הייריעב  הז  .להת  .עובשה  דובעל  הליחתהש  דחוימב  הרוחב

 29 םיצור  ונחנאו  .הלש  דיקפתה  הז  הליהקה  םע  רשקה  םודיק  הז  הלש  דיקפת
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 1  ם י שנאש  ומכ  .םישגרתמ   ונחנאש  ב לשל  עיגהל  םיצ ור  ונחנאו  .הז  תא  שממל

 2    .ורמא

 3    .הדות תמא ב .הדות :אבי גרובר רמ

 4  י תייהו  ה יצילאוקב  יתיי ה  ד ועש  יצחו   היינשב  ןומי רל  רשקהב  דיגהל  יתיצר  :גדותמר ירון 

 5  ן ויערה  זא  הלע  םצעב  ה וואגה  דעצמ  וניצר  זא  , תונלבוסו  ןויווש  תדעווב

 6  ף וסב  ליווקור  תא  איבה ל  ונבשחו  תירונ  םע  דוע  ז א  יתייהו  .העפוהב  םייסל

 7  ז א   ירשפא  אל  הזו  החט בא  לש  ן יינע  שיו  ביצקת  ןיא  ו רמא  .הוואגה  דעצמ

 8  ש י   .םהל ש  תועפוה  יתיא רו  יתעגהו  י תכלה  .ןומירב   תופולח  י תאצמו  ונכלה

 9  . ה זה  ןונגס ב  םירבד  דוע   שי  , סלטיב  ז א  היה  ,םירב אק  תוש ועש  תוקהל  םהל

 10 םיטקרפ  תויהל  ליבשבש  בשוח  ינא  חצנה  קראפל  לי ווקור  תא  הפל  ונאבה  םא

 11  ש ש  .המ  וא  ,תוצובק  הע בש  ,השי ש  הזיא  םכל  שיש   ט ילחהל  הזה  םכסההמ

 12  ם יעפומה  ל ש  תולעהש  ן יבמ  י נא  ת ושעל  רשפא  המש   ב שוח  ינא  .תוצובק  עבש

 13  ר ו ביצה  לכ  תבוטל  טילחה ל  לבא  חצנ  קראפ  הז  םא חטב  .החטבאה  רתוי  םה

 14 , םימעפ  שולש  ,םינבל  דיב  םיאלמג  וא  החוור  ישנא  אקווד  ואל  ןורשה  תמרב

 15  ןומיר  רפס  תיב  לש  תורו בחה  תא  איבהל  הנשב  םי מעפ  שמח  ,םימעפ  עברא

 16  ה ז  ,תישפוח  הסינכ  הז  ם ינבל  די  תיב  תא  תנתונ  הי יריעהש  םיבשותל  םניחב

 17  ו מכ  רבדל  קר  אל  יטקר פ  תויהל  יאדכ  יתעדלו  הזה   םכסההמ  יתיאר  ירשפא

 18  המ  הזש  וישכע  טילחה לו  אובל  גייו  םהש  םימכס ה  לע  ריוואב  רמא  ינורש

 19  .םכסהה  לש יונישה ירחא .השענש

 20    .ףסכ  הלוע הז :צחי שריב ד"ר

 21     .ונאבהשכ םעפו .םינבל  די תיב לש ףסכ הלוע הז  :גדותמר ירון 

 22     .אל הז .םלשל היעב  ןיא דויצ :וברגראבי  רמ

 23  . תולע  התוא  הז  םינבל  דיב  האצרה  ונאבהשכ  םג   . הוואגה  שדוחב  ונאבהש  :מר ירון גדות

 24  ה ב רה  ול  היהיש  והשמו   ,ןורשה  תמרמ  איהש  הקה ל  םג  איבמ  התא  הפ  לבא

 25  ש ולש  ן מז  ותואב  יתיאר ו  יתכלה   ינא  .תולועמ  ןה   תועפוהה   יכ  להק  רתוי

 26 ם תא  סלטיב  וא  הזש  עגרבו  להק  היהי  םלוכל  היינשה  ירחא  תחא  תוקהל

 27  ם י רבד  שי  .תיאקירמא  םורד  וא  תיאקירפא  הק יסומ  וא  דיגהל  םילוכי

 28     .הז תא תוארל הצר י ןורשה תמרב רוביצהש
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 1  ת א  תוארל  יד כ  ף סכ  ו מליש  אל  םישנא  ליווקו ר  םג  , םעפ  דוע  ידיח יה  ר בדה  : ובראבי גר  רמ

 2 ם הל  תתל  םילוכי  ונחנאש  םירבדה  דחאו  ,הנונרא  םימלשמ  םה  .ליווקור

 3  ו נ חנא  ,ךונ יח  םינתונ  ונ חנא  ,ם ימלשמ  םישנאש  ה נונראה  ל ע  םהל  ריזחהל

 4  הקהלה  לבא  זא  .תוברת   תתל  םיצור  םג  ונחנא  םי רבד  דואמ  הברה  םינתונ

 5    .בשוח ינ א .ףסכ תלבקמ העיפומש

 6    .אל הפ  :מר ירון גדות

 7  ז א  ,הקיסומ  תושעלמ   סנרפתמש  ןמאש  , בשוח  ןכ   ינאש  ך ל  רמוא  ינ א  התא  ז א  : אבי גרובר  רמ

 8     .ןורשה תמרב עיפו מ אוהש לבקל ול עיגמ ןכ

 9    .החטבא  םע אל חטב ליווקור לש  תולעב המרב אל הז לבא  :מר ירון גדות

 10 .החטבא  היעב  התייה  אל  .החטבא  התי יה  אל  םעפ  ףא  היעבה  .עיפוי  אוהש  :אבי גרובר  רמ

 11     .קיתה קיזחמכ ינד לבא

 12     לש םלואל םיאתמש להק  הארנכש .חצנה קראפב  :מר ירון גדות

 13 ת ושעל  םילוכי   והשמ  עדוי  התא  םה  םהל ש  ה'רבחהמ  קלחש  ךל  חי טבמ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 14  ח ט בו  . תושעל  ולכויו  י שימח  םויב  יתינהנ  דואמ ו  העפוה  ליווקור  ומכ

 15 םיליחתמ  רבכש  תומש  רבכ  םש  שיו  .האריו  ריכי  ינורש  תמרה  רוביצהש

 16  ל ש  ה'רבחה  םע  תבשל  , לכוי  תוברתה  ףגאו  לכוי  ינד   .דחא  הז  זא  םתוא  ריכהל

 17  א י בהל  םיצורש  םיעפומ  תחקלו  א ובל  ,םלצא  ה'רב ח  ם ע  וא  ל הת  םע  ,ןומיר

 18  ן ורשה  תמ ר  יבשותמ  ףס כ  ה בוג  י נא  םא  הלאשה  . ןורשה  תמ ר  ךותל  םתוא

 19 הז  ,עיפומש  םדא  ןבה  לבא  .דחא  רופיס  הז  ,אל   וא  העפוהל  םיאב  םהש

 20  ת א  ול  ם לשל  םג  היצפוא ה  ת א  היהתש  ה צור  ינא  ,י ח אוה  ה זמו  ולש  הסנרפה

 21  ם ינתונ  םהש  רדסהל  םת יא  עיגנ  ם א  הזה  ךותב  הפ  תויהל  ל וכי  הז  םא  .ריחמה

 22 א ל  התאו  .םכסהה  הז  זא  ,םכסה  השוע  ינאשכ  לבא  .הלועמ  .םניחב  הז  תא

 23  ולביק   םה  יכ  .הככ  דבוע   א ל  הז  .דיל  תושעל  ךרעב   זאו  םכסה  תושעל  לוכי

 24    .עקרק

 25    .רש פאתמ הז שדחה םכסהב  :מר ירון גדות

 26     .אל פרופ' נטע זיו:

 27   ?אל המל  :תומר ירון גד

 28     .םדוק רמא אוהש  המ הז ןיינעה קוידב הז מר גיא קלנר:

 29     .ןמז לכ :אבי גרובר רמ
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 1     .וישכע דע ירשפא היה אל ש המ רשפאתמ קוידב הז  :מר ירון גדות

 2  תושעל  רשפא  . םיעפומל  ן ורשה  תמר  יבשו תל   תישפוח    הסינכ  רשפא  ןאכ  בותכ  : אבי גרובר  רמ

 3 תמיוסמ  הרומת  אוהש  הזיא  הפ  שי  .וסנכי  ןורשה  תמר  יבשותו  םיעפומ

 4  ד ע   ,רמוא  ם עפ  דוע  ינא  .םילוגיעב  ם יכלוה  תצק  ו נחנא  לבא  . הז  לע  ונמשש

 5     היה הז םויה

 6 האצותכ רוזג ל ןתינ המ שרפל עגרכ םוק מה הזש יל הארנ אל יבא מר גיא קלנר:

 7   ל הנל ךירצ הז ירחא  .םכסה הפ שי .םכסההמ

 8  . התוא  ריבסה ל  יל  ב ושח  ינאו  התוא  םינ יבמ  א לש  שיגרמ  ינאש  הדו קנ  הפ  ש י  :ראבי גרוב  רמ

 9  ה רומתבו  עקרק  ולביק  ם ה  .ותוא  רשיא  םינפה  דר שמש  םכסה  תמתח  התא

 10 ו נל  השקש  םיאצומ  ונחנא  ,םהלש  תאזה  תוביוחמהו  .והשמל  םיביוחמ  םה

 11 ת א  תוארל  הצור  ינא  ,רמוא  התאש  המ  קוידבש  בצמ  רצונ  זאו  .הזב  דומעל

 12  ה זה  ם כסהה  תא  רשאנ ש  ע גרב  ןכלו  . הרוק  אל  אי ה  , םהלש  תאזה  העפוהה

 13     .הפ בותכל לוכי אל התאו

 14     .םייקה םכסהבש יל רורב  :מר ירון גדות

 15  ע דוי  ינא  דיג הלו  ל כתסהלו  אובל  ךירצ  םינפה  דרשמ  .יאליטרע  םי רבד  דעס  :אבי גרובר  רמ

 16     .הז תא דודמל

 17 ו תיא  תושעל  רשפא  המ  תיטקרפ  יתעצה  קר  ינא  .םכסהה  דעב  ינא  יתעצה  קר  :דותג מר ירון

 18    .עגרכ רסחש

 19 ם יצור  םיעפו מה  לכ  .תוברת  ביצקת  שי   .תוברת  ביצקת  שי  .ךכ  רח א  הז  זא  :אבי גרובר  רמ

 20  ט לחהב   איבהל  ונלוכי  לבא  רקנד  ת א  ונאבה  הנש ה  .ףוס ב  העפוהל  איבהל

 21 ל כ  הברה  םישוע  םה  ,רמוא  ינא  םעפ  דוע  םישוע  ונייהו  ןומיר  ךותמ  הקהל

 22 , תבש  תלבק  תוארל  תמ  ינא  .םירבד  הברה  םלצא  הרוק  .םירבדו  תועפוה  ינימ

 23 ם עו  הריש  םעו  הקיסומ  םע  םלצא  אשדה  לע  ישיש  םויב  תבש  תלבק  לש  גוס

 24  לכ ב  לקתנ  היה  םויה  דע  .הז   לע  םירבדמ  ונחנא  .הל אכ  ינימ  לכו  תוריב  תצק

 25  ה פו  חוטב  י נא  הפמו  .הז ה  ר בדה  לכל  ת לדה  תא  חת ו פ  הזו  ם יישק  הלאכ  ינימ

 26 ה זה  רעשה  לע  שגרתמ  ינא  ,הזה  רובידה  תא  הדוהי  לש  תויגרנאה  תא  עמוש

 27  ת וחפ  ינא  ןיד  ךרועכ  םי יטפשמ  םימכסה  .םשמ  ת ושעל  רשפא  המו  חתפנש

 28  ם שמ  תושעל  רשפא  המו   הז ה  הלועפה  ףותיש  לש  ת ורשפאהמ  לבא  .שגרתמ

 29  .יחצ ןכ  .שגרתמ טלחהב ינא הזמ
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 1 ת מר  ריעה  .רי על  ןומיר  לש  תובישחה  תא   ראיתש  ימ  לכל  ףרטצמ  ינא  .בוט  :בד"ר צחי שרי

 2  ם יכירצ  ונחנאו  .הלאכ  תו דסומ  דוע  ונל  ויהו  יאוולה   ןומירב  הכרבתה  ןורשה

 3  ק ר  הז ה  רשקהו  ןאכ  ד סבסי  ר פסה  תיבש  גואדל ו  הזה  רשקה  תא  רמשל

 4  ' סמ  ןוקית  הזש  ושארב  ב ותכ  ,תינכט  תחא  הרעה  םכסהה  לש  רשקהב  .םצעתי

 5  , עקרק  אל  .האצקה  הז וח  א וה  הזוחהש  בשוח  ינא   ל בא  הריכח  הזוחל  דחא

 6  ה ככ י תעדל .זאו םינפה  ד רשמ לש ה אצקה להונ יפל  האצ קהה תרגסמב אלא

 7  ה ייריע ה  גיצנ"ש  םירמו א  ו בש  3  ף יעס  י בגל  .ןכ  םא  אלא  . בותכ  ת ויהל  ךירצ  הז

 8  תו ברתה  ףגא  להנמ  היהי   . .חפסנב  הדימעה  תא  רק בל ו  ןוחבל  יארחא  היהי

 9  ה נש  לכ  ףוסב  הייריעה  ל"כנמל  בתכב  הבותכ  תעד  תווח  ןתמ  ידי  לע  הייריעב

 10  ת עד  תווח  ו א  הזכ  חוד  ן תיי  תוברת  ף גא  שארש  ינפ לש  ב שוח  ינא  ."תירדנלק

 11  ה ד ימעה  ל ע  ןומירמ  הנ ש  לכ  ח וד  ל בקל  ךירצ  אוה   ,הייריע ה  ל"כנמל  תאזכ

 12 ם ינושה  םיפיעסה  תרגסמב  תויוליעפה  תא  ראתמש  .םכסהה  יאנתב  םהלש

 13  ם יעפומ  ה זיא  ,התשענ  ה קיסומ  ת כרדהל  תיתליהק   ת וליעפ  ה זיא  .ןאכ  שיש

 14 םיריש  הזיא  .ויה  םיעוריאו  םיסקט  הזיא  .המכו  ןורשה  תמר  יבשות  וסנכנ

 15  ה ז   .רבעב  םג  םימייק  ו יה  הלאה  ם יפיעסה  יכ  הזה   םכסהה  י פל  'וכו  ונחלוה

 16    .הר ק אל והשכיא ,אל טושפ

 17  בקעמ  חוד אוהש הזיא לבקל ילב  הז תא השוע אוה ךיא .ןיב מ אל ינא :אבי גרובר רמ

צחי שריב  18  הכימתל  השק ב  ש יגמ  ף וג  .תוכימת  תד עווב  ה לאכ  ת וחוד  האור  י נא  , ךיא  : ד"ר 

 19  המ  תא  תואקספ  יתשב   טטצמ  טושפש  יטנוולרה  ףגאה  שארמ  לבקמ  התאו

 20  .תאזכו  תאזכ  תוליעפ  ם ישוע  םה  ,םהלש  טנרטני אה  רתאב  םיבתוכ  םהש

 21  ה צרי  ד חא  ר בח  לכ  ומכ  ה צעומ  רבח   ינאו  ףרוצמש  חוד  ת ויהל  ך ירצ  הפו  .והזו

 22  י רה  ו נחנא  תרחא  .הרוק   ה זש  אדוול  י דכ  ותוא  תוא רל  םג  ל כוי  ותוא  תוארל

 23 ם ינווכתמ  אל  פולבארשי  אל  הז  ?ןוכנ  .תמאב  הזה  םכסהל  םינווכתמ  יבא

 24    ושעי אל םהש

 25   התא .םלועב יתימא יכה  תוגלמ הפ ושעי םיטנדוטס  םישימח :אבי גרובר רמ

 26 ח ודב בותכ היהיש תמיוסמ הנשב םיטנדוטס הנומשו םיעברא היהי םא זא :ד"ר צחי שריב

 27  ח צנב ןגומ רו ידבו  ישילשה ליגבו םיעפו מ ךכו ךכ  ויהו םיטנדוטס ה נומשו ם יעברא הנשה ויה

 28  הנווכהש  האר מש  .חוד  .םיפתתשמ  ךכו  ך כ  ויהו  שדוח  לכ  שארב  .םי מעפ  הרשע  םיתש  ונעפוה

 29 רבד  .תחא  הל ימ  דוע  עטנ  .ףסכ  דוע  םהל   תתל  סיסבה  הזו  .םכסהה  תא  םייקל  .תיתימא  איה
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 1 םומיח  תוקה ל  ןהש  הזיא  הז  ,םידדצה   ינש  לש  ידדה  חוורל  בו ט  םוקמש  יתבשחש  דחא

 2 ל יחתהו  להקה  ןמזוה  יצחו  הנומש  ,העפוה  התייה  ישימח  םויב  .ץיקב  ונל  שיש  םיעפומב

 3 ל יחתה  הזש  עשת  דע  לכהו  םירוטק'זו רפו  הרבגההו  דויצה  לכ  וי ה  הדמע  המבהו  סנכתהל

 4  .הזה ןמ זב ןגנל היה לוכי והשימו

 5 ת א  האור  ינא  הככ  .ונלש  םומיח  תקהל  היהת  תאזה  הקהלהש  .ךופהנ  ילוא  :רדע  הדוהי  רמ

 6  .הז

 7 א ל  ינא  היווח  תויהל  הלוכי  הז  ,םהו  םינמוא  םיאב  םימעפל  .בוט  רתוי  דוע  :ד"ר צחי שריב

 8  ש י  םא  ,תאזכ   המב  לע  הזכ  להק  ינפב  ע יפוהל  םיווח  ןומירב  םיטנ דוטסה  םימעפ  המכ  עדוי

 9  .הז תא םהל

 10  .ר שפאתמ אל הז .רשפאתמ  אל הזש היעבה ,ןומה םיע יפומ םה :רדע הדוהי רמ

 11  .ץ יקה לש תועפוהב היה הז : גב' בת שבע אלקובי

 12  .םליבשב  דובכ תותיחפ הזש בשוח  התא םא :ד"ר צחי שריב

 13   .ןיבמ אל תמאב ינא : עידן למדן עו"ד 

 14  .יתנבהש המ  הז אל .תונמדזה הלחא יל  הארנ הז :ד"ר צחי שריב

 15  ה לאכ  ת וחישב  רבעב  םי מעפ  המכ  הלע  הז  ?רשפאת ה  אל   הז  םויה   דע  המל  : עידן למדן עו"ד 

 16  ?רשפא תה אל הז המל .תורחאו

 17     .ךל דיגא ינא  : רדע הדוהי רמ

נ זיו:פרופ'   18  ד ואמ  ינא  לכ  םדוק  .הארשה  ררועמ  אל   ארונ  והשמ  דיגהל  יתיצר   קר  ינא  טע 

 19 טושפ  ינא  .ןי וצמ  ןבומכ  זא  ,םידמול  הח פשמ  ינב  ,בורק  הרג  תצק  ינא  החמש  דואמ  תכרבמ

 20  ל הנל  הז  ,הפ  ש י  . לצנל  ךירצש  תועש  םיפל א  תשמ ח  הפ  שי  .םירבדה  לש  י טירג  יטינהמ  תששוח

 21 םע  דובעל  הז   ,החוורה  םע  דובעל  הז  .ט ושפ  אל  הז  תמאב  ותוא  תוצמלו  הז  הזה  רבדה  תא

 22  ה ניבמ  אל  תמ אב  ינא ש  ףיעס  שי  םג  הז  ,ר פס  י תב  םע  דובעל  הז  ,תובר ת  םע  דובעל  הז  .םישישק

 23  ה מל  יל  רורב   אל  הגלמ  זוחא  הרשע  םה ל  שיש  .ונלש  םיטנדוטסל  תוגלמה  'א  םייתש  הז  המ

 24  תועש  םיפלא  תשמ ח  תא  תוצמל  תמאב   י דכ  הז  ל בא  ,טרפ  רבכ  ה ז  הנ שמ  אל  לבא  הגלמה

 25  ה ז .הפ הז תא  להני והשימש םיכירצ ונחנ א .תעדוי אל ינא ,ךירצש  תובטהה רתי תאו הלאה

 26  ללוכ  םידומי ל  תנש  י נפ  לע  הז  תא  ץירהל   הז  . דבעידב  חוד  ןתיי  ףגאה   ל הנמש  דיגהל  קיפסמ  אל

 27 תדובע  הפ  שי   ?הרוק  הז  יתמ  .הלאה  םי אגלמהמ  דחא  לכל  תושעל   םיצור  םתאש  םיסרוקה

 28  .לוהינ

 29    .ןומירב םי שוע ונחנא םיסרוקה תא  : רדע הדוהי רמ
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 1  שיש  החינמ ינא תויהל סרוק או הש הזיא רובעי םיאגלמהמ  דחא לכ פרופ' נטע זיו:

 2    .ותוא ורב עי םיאגלמה לכש הנבומ  סרוק שי :רדע הדוהי רמ

 3  ונחנאש  ןוויכ  ל בא  .ןכו תה  תניחבמ  וליאכ   זוחא  ה אמב  םכילע  תכמו ס  י נא  .אל  פרופ' נטע זיו: 

 4  ם ימעפל  ם ירבדה  ךיא  ם יעדוי  תמ אב  ונחנאו  , םייח  ונחנ א  ונמע  ךותב

 5  ו נ חנאו  אלפנ  היהי  הז  .ב ותכ  היהי  הזש  הזמ  תגאדו מ  טושפ  ינא  זא  ,םילהנתמ

 6  ל ופינש  תששוח  טושפ  ינ א  . תרחא  וא  תאזכ  תושגרת הבו  ה חמשב  הז  תא  רשאנ

 7  ם תניחבמש  והשימ  וחקל ש  ,ןומיר  תא  אל  תלאוש  ינאו  ,שומימה  לש  עטקב

 8  ה ז   יכ  ?הרקי  תמאב  הזש   ןפודה  לע  די  םע  ונלצא  ימ  .תירוטקייורפה  היהי

 9   .םירבד  הברה לש לולכת הז ךירצ

 10 י תייהו  םינדיעו  ןדיעמ  ריכמ  יניס  השמ  תא  ינא  לבא  ץרפתהל  הצור  אל  ינא : מר רמי בר לב

 11  ד חי  לש  תוגלמ  טקיורפ ל  ק ו'צנק  םע  דחי  םיריעצה   ק ית  קיזחמ  רותב  ןמזומ

 12 תאו  דובכ  ונתנו  םידימלת ה  לש  םירוהה  ינפל  ןורשה  תמר  תייריעב  הדוהי  םע

 13  ת מ רמ  םיאגלמ  םג  שי  .םיאגלמל  רוניצ  השמיש  הייריעהו  הייריעל  המבה

 14 וליפאש  יל  המדנו  ריעה  תבוטל  םהלש  םיאגלמה  לש  הכופה  המורתו  ןורשה

 15 ם יעפומ  תבוטל  ,הלאה  םיאגלמהמ  קלחב  תחא  אל  ונשמתשה  הנורוקב

 16  ן וצר  ןאכ  שי  תרמוא  תאז   רמוא  ינאו  תושענ  הלאה  תולועפה  זא  .בחרה  רוביצל

 17  .ןוצר  ןאכ שי .ךתיא םיכסמ ינא

שריב צחי   18 ם א  הלאשה  .רורב  הז  תועצבתמ  תוגל מ  ןתמ  לש  תולועפה  ?תוג למ  ןתמ  :ד"ר 

 19   .הפ תוטר ופמש תולועפה תועצבתמ

 20  ו אב  ם ה  .הלועפ  םתיא  ו נפתיש  ונחנא  .יניע  ומב  י תיאר  ינאש  ה מ  עדוי  ינא  : מר רמי בר לב

 21  ומכ  הז  םיאגלמה  םע  דח י  ישילשה  ליגל  ,תויוליעפ  ונתיא  ושע  ,חצנה  קראפל

 22     .הליהקל המורת םי נתונ ןורשה תמרש וישכע

 23  .ה לאה תועש םיפלא תשמחש  רפוס ימ פרופ' נטע זיו:

 24    .םי כיראת .חוד הנש ףוסב םי נתונ םה :ד"ר צחי שריב

 25   .םיעברא לש לד וג רדס ןורשה תמרב םילע פומ עגרכ :אבי גרובר רמ

 26  ח וד  יל   תתל  קו'צנקמ  שק במ  ינאש   ומכ  תוגלמה  תר גסמבש   םיצור  םתא  םא : בר לבמי מר ר

 27 ת מרב  יאגלמ  לכש  םכל  רמוא  ינא  .ןורשה  תמרב  יאגלמ  לכ  לש  תוליעפה  המ

 28  ב וקעא  ינאש  םיצור  םתא   םאו  ולש  תוליעפה  תועש   לע  ח וודל  ביוחמ  ןורשה
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 1  י ל  ןיא  הז  תא  קודבא  ינאו  ילא  הז  תא  סינכהל  ןכומ  ינא  ,ולש  םיריעצה  ירחא

 2    .היעב

 3   .הככ דב וע אל הז : פרופ' נטע זיו

 4   ?דובעי הזש םיצור םת א ךיא זא .הככ דבוע אל : מר רמי בר לב

 5 ףגא  תחת  תלפו נ  אקווד  איה  תוליעפהמ  הברהש  תבשוח  ינא  ,ימר : גב' בת שבע אלקובי

 6 איהש  יתעדל  בוט  יכה  ,המש  להת  םכל  שיש  ןוו יכמ  תבשוח  ינא  .החוורה

 7 ת חא  לכ  המ  ,תשרל  םג  תניחבמ  דחיב  ודבעי  םהו  הליהק  ס"וע  םע  דובעת

 8    .העש לכ ,השוע

 9   .הז תא רדסל ךיר צ ל"כנמה פרופ' נטע זיו:

 10     .רדוסמ יכה היהי  הז :גב' בת שבע אלקובי

 11  ל "כנמ  ש י  .הצעומב  עצב תהל   ךירצש  ן ויד  אל  הז ש  םיניב מ  םתא  ה'רבח מר גיא קלנר:

 12   .ןורקיעה .הייריעה

 13    .חוד םינ תונ םהש :ד"ר צחי שריב

 14  .ה'רבח ואו ב ?תועש םושירה תא השוע  וישכע ינא ןורקיעה ,יחצ מר גיא קלנר:

  15 

 16   .חוד  הנש לכ םישיגמש רמואש  ףיעס ףיסונ .חסונה תא אי רקנ ףכית :אבי גרובר רמ

 17  .תאייחב .הז  תא להני ימרש דעב ינא הז  .תועש ףיסוהל היעב ןיא מר גיא קלנר:

  18 

 19  םישפחמ  קר  ו נחנא  ןורשה  תמרב  םיאגל מ  םיעברא  לש  לדוג  רדס  ע גרכ  שי  :אבי גרובר  רמ

 20  ד וע ל ידגהל ץחלב ונחנא  ן מזה לכ ק ר ונחנאו ונלדג ה .םהל ר וזעל ידכ לידגהל

 21  ה רשע  שמח  ,רשע  המכ  ה פ  םינתונ  ויה  םעפ  םא  .ריד א  תויהל  ךפה  שוקיבה  יכ

 22 ם יצור  ונחנאו  אל  קלחל  םירמוא  ונחנא  ןיידעו  םיעבראב  ונחנא  ?תוגלמ

 23  . תועשה  תא  םינתונ  םה ו  םילהונמ  הלאה  ה'רבחה   .הז  תא  םילהנמ  ונחנאו

 24 ם תא  םה  הפיא  םיאור  ונחנא  .םישגפמ  םתיא  םישוע  ונחנא  םתוא  םיקדוב

 25    .הז תא תושעל םיעדוי

 26   .תוגלמ םויס .סקט שי : מר רמי בר לב

 27     תליחת ינפל הרקמ לכב  :רץמר ערן שו

 28 האריו  הרקב   הזל  היהתש  גאדי  הייריעה   ל"כנמו  .וישכע  הז  תא  ליד גנו  םישוע  :אבי גרובר  רמ

 29    .הז תא םימלשמ ךיא
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 1 ,השמלו  הדוה יל  םג  םעפ  הז  תא  יתרמא  ינא  ןבומכ  .םיטפשמ  המכב   הסנא  ינא  מר דני לביא:

 2   .תונושארה תועפוהה תחא ו אשדה לע עיפומ לאירא  ריאמ תא יתיאר דליכ ינא

 3   .ילויל רשע םי נש .1986 :רדע הדוהי רמ

 4 ם ילימה  לכו  הפ  ורמאנש  םיחבשהו  .רח א  םוקמב  םויה  ינאו  .ער  דלי  יתייה  :מר דני לביא

 5  ת ווצ  םכתא  םיצור  דואמ   ונחנאו  המיהדמ  הדובע  ם ישוע  םתא  ףיסומו  ןבומכ

 6  ן ו צרו  םיישק  הברהב  תו נורחאה  םינשב  לקתנ  תוב רת  תקלחמ  לש  יעוצקמה

 7  י נאו  .'וכו  םייטפשמ  תו ריק  י נימ  לכב  לקתנו  םכלש   ת וצובקה  תא  ףתשל  זע

 8  ל בא   הצור  ם ג  ינא  .הז  ל יבשב  הפ  ו נחנאו  רתפיי  הז ה  רו פיסהש  הווקמ  דואמ

 9  ם יאלפנהו  םייעוצקמה  םישנאו  תוברת  תקלחמ  . תונידעב  םג  והשמ  דיגהל

 10  לע  זוזלו  גנינויטה  םע  קחשל  הככ  םיבהוא  םהו   וידר  םיבהוא  םה  ,הלש

 11  םג  לבא  רתפיי  הזש  הוו קמ  ינא  וחילצה  אלו  ןומירב   ועקתנ  םה  םאו  הלאקסה

 12 ו שעי ןומירש םירבדה לכל דובכה לכ םע ,םירחא םירבד עומשל םג וצרי םה

 13 ה ז  ,הז  תא  םילבקמ  חטב  םתאו  תינועבצ  הטלפו  םלש  רחבמ  דוע  שי  ושעיו

 14  ו ר תפי  הלאה  םירבדהש  תמאב  ןוזחה   תא  תונבל  הצ רנ  ו נחנאש  ןבומכו  .רורב

 15 ללכבו  רשקה  לעו  ,ןולא  לע  םתרבידש  םיאלפנה  םירבדהו  הבוט  דואמ  הרוצב

 16  ן אל  ,תכלוה  ןומיר  הפיא   .הקיסו מ  לע  רבדנ  אוב  .הק י סומב  ללכבו  ןורשה  תמר

 17 הז  לע  רבדל  רשפאו  תמ אל  ,יח  ,ןכ  ,ז'ג  לע  תואמסי ס  ינימ  לכ  שי  ,תכלוה  איה

 18    .זוזנ ואו ב הללאי ,שממ הנבנו ךלוה ה תוברתה ףגאב החמשב

 19 הלימה  תא דיגהל בושחש בשוח ינ א םייטפשמה תוריקהו הנ טק הרעה :אבי גרובר רמ

 20    .םישאנ אל אוב .תאזה

 21     .קדצבו רורב  היה אל הז מר דני לביא:

 22 ו לש  דיקפתהו  םכסה  יפל  דבוע  אוהו  םכסה  ול  שיש  הייריעל  יטפשמ  ץעוי  שי  :אבי גרובר  רמ

 23  ם י כירצ  א ל  ונחנאו  .הל ש  םימכסה ב  תדמוע  היי ריעהש  אד וולו  אובל  הז

 24  ה ש ע  יטפשמה  ץעויהש  בש וח  ינ א  .היהש  םכסהב  יטפ שמה  ץעויה  תא  םישאהל

 25  א ו הו  לבקל  הכירצ  התי יהש  הרומתה  תא  תלבקמ   הייריעהש  אדוול  הדובע

 26  ה כימ  וליאכ  ע משנ  יכ  הבו ט   הלימ  ד יגהל  ךירצ  .הזה  ם כסהה  תא  ן יכהל  םג  רזע

 27   וא

 28    .היה  אל הז .אל מר דני לביא:
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 1  לוקוטורפל  ר מול  ך ירצ  . אל  .הרצעו  הענ מ  ה תשע  ה פ  תיטפשמה  הק לחמה  ו א  : אבי גרובר  רמ

 2  .םהלש  הדובעה  תא  ושע   םה  .הז  תא  דיגהל  יל  בושח ו  הז  תא  דיגהל  הצור  ינא

באו על דמעו  הם   3  י בשות  ןורשה  תמר  תי יריע   הרומא  הייריעהש  הר ומתה  ו 

 4 ה זה שדחה םכסהל עיגהל ידכ דואמ ונל ורזע וישכע םהו .לבקל ןורשה תמר

 5    .הלאה םירבדה  לכ תא תושעל לכונש ידכ

 6  . םישנא ינפב הפ ולעו הזוחב  ובתכנ אלש םירבדה לבא  .קפס אלל מר דני לביא:

  7 

 8  ,ךלוה  לכה  ןא לו  ם ירבדה  ח ור  תא  הריהב מ   תאזה  ה בישיהש  בשוח  י נ א  זא  . ןוכנ  :אבי גרובר  רמ

 9 שגרתמ  ינאש  הלחתהב  יתרמאשכ  םעפ  דוע  הזו  םיד דצה  ינשמ  הז  תא  םתעמש

 10 ד ועו  םתס  ,חתופ  הזש  תויורשפאהמ  אלא  .הפש  הממ  אל  .הזמ  קוידב  היה

 11 ל שמל  ךרד  לכב  םיסנמו  קזח  ארונ  וישכע  םידבוע  ונחנא  חורל  הככ  הלימ

 12  ם י צור  ונחנא  םש  הינחה   ,הרוחאמ  שרגמ  שי  .םי טנדוטסל  תונועמ  תונבל

 13 ם יצור ונחנאו ,ןומיר לש םיטנדוטסל ,םידימלתל תונועמ תונבל ותוא תחקל

 14  א ל  ,הפ   םימש  הככ  םיל יחתמו  , הפ  םיבבותסמו  ה פ  םירג  םג  םתוא  תוארל

 15 ה זש  הפ  םתוא  תוארל  םיצור  ונחנא  ביבא  לתב  תוריד  ינימ  לכב  רוגל  םיכירצ

 16 , רשקה  תא  קזחל  םיכרדה  לכ  תא  םישפחמ  תמאב  ונחנא  .םהלש  םוקמה  היהי

 17  ב ש וח  ינא  .ןומיר  לש  םי טנדוטסה  לש  ןומיר  לש  תיב ה  היהי  הזש  תמאב  ךופהל

 18   .ללכב ריעהו הנ וכשה לכל בוט השעי הזש

 19 הפ  ורמאנש  םירבדהמ  דואמ  הברהל  רבחתמו  םיטפ שמ  המכ  הצור  ינא  .בוט  : עידן למדן עו"ד 

 20  י ש כורמ  ד חא  דועו  לודג  ץירעמכ  ה דוהי  י די  לע  םג  ,לאכימ  י די  ל ע  ראשה  ןיב

 21 ת ישענש  הדובעו  הלועפה  תא  דואמ  בהוא  התא  .םייתנש  ינפלמ  טילקתה

 22  ר מאש  יו טיבה  תא  עומש ל  י תבהא  א לו  .םיהדמ  רב ד  ה זש  בשוח  ינא  .ןומירב

 23  ה פ  םתעמשש המב חינמ  ינא יכ .רחא תוריש ןתונ  לש ןיינעה לע הכימ אקווד

 24 ונחנא  ,רחא  תוריש  ןתו נכ  ותוא  םיצור  אל  ונחנא  רשקה  ןומירש  םלוכ  תעדמ

 25 ר שקה לע הדוהימ וישכע  ונעמשש המ םג הזו ילארגטניא קלחכ ותוא םיצור

 26  בלתשהל  םילוכי  ונחנאש   םיטקיורפ  דואמ  הברה  ונ ל  שי  ,ןומיר  לומ  ,ןולא  לומ

 27  , י טמכס  םכסה  רתוי  או ה  עגרכ  םכסהה  ,רמוא  אוה   המל  .םכסהל  רשק  אלל

 28 הדידמה  תלאש  תא  לואש ל  וא  דודמל  וצרש  םעפ  לכ  ,רבעב  הלעש  רבד  ןכ  הז  יכ

 29  , האירב  רת וי  ,הבוט  רתו י  ת רגסמ  א יהש  הזיא  ןתי י  ם כסהה  ע גרכו  .ןוכנ  הז
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 1  ב ושחו  ה רקי  תמאב  הז ה  רבדה ש  בושח  .הדידמ  ר תוי  תצ ק  .הנוכנ  רתוי

 2 דחא  ונאב  דועו  םכנוויכ ל  טלשה  תא  םש  םתס  אל   יבאו  השעיי  הזה  רבדהש

 3  ם ירבדמ  ו נחנא  דועו  .הו וחמ  ע פומ  ה זיאב  םכלצא  ה יה  ם ינושארה  םירוקיבה

 4  .םימעפ  המכ  רבכ  הז  תא   עמוש  ינא  ,תבש  ,ישישב  םירעשה  תחיתפ  םתוא  לע

 5  ה פל  דע  הז  .םכסה  ילב  ו א  םא  השעת  תאזה  הקימני דה  תמאבש  ןמזה  עיגה  זא

 6  ו יש כע  ינא  ,הזה  םכסהה  תא  רתוס  א ל  הז  ןיידע  רבח תמו  ה זה  ןיינעה  תא  רגוס

 7  ה שולשב  יתשב  ,הזה  ם כסהל  תיטקרפ  רתוי  ת צק  םכתושרב  סחייתא

 8  ן כ תי  ,1  ףיעס  לש  הלאשל   סחייתמ  ינא  תמאב  ןושא רה  רטרמפה  .םירטמרפ

 9 אל  הזש  דיגהל  ,ימר  ידי  לע  םג  רמאנש  המ  רואל  יבא  הפ  םיכירצ  ונחנאש

 10  , םישימחל  חרכהב  ונתוא  ליבגהל  אל  תרמוא  תאז  םיטנדוטס  םישימחמ  תחפי

 11 ,סיפה  לעפמ  תוגלמ  םא  ןיבו  תוינוריעת  וגלמ  ןיב  סי יגל  חילצנ  םא  לבקנ  םא  יכ

 12 ם ישימחל  ונמצע  תא  ליבגהל  םיבייח  אל  נוחנא  ,תורפהל  תידדה  וחילצי

 13    .םיטנדוטס

 14   קר הז .רופסל לו כי אל התא זא ינוריע עגפמ  היהת אלש םיעבו. קאל מר גיא קלנר:

 15 ר יהבהל וא תותלד םהל חותפל םילוכי רמוא ינא .רחא רוקממ סייגל לוכי : עידן למדן עו"ד 

 16  ע דוי  ינאש  תו יול יעפ  המכ  ן כ  הפ  יל  רסח   .םומינימ  ה ז  םיטנדוטס  ם ישימחה  ל ש  הזה  רבדהש

 17  ,דחא  .ןומיר  ל ש  תויוליעפמ  דואמ  םינהנ   ו נחנא  ,םינווגמ  שאר  בשוי כ  יע בוכב  דואמ  הנהנ  ינאש

 18 קחמנ  וליאכ  הז  .הפ  יל  עיפומ  אל  הז  המ  םושמ  ,שפנה  ןומזפ  ילרוג  ירא  לש  םיהדמה  טקיורפה

 19  ר יעב  םימייקש   םימיהדמה  םיטקיורפה  דח אכ  הפ  םיעיפומ  אל  .םינ ווגמ  תרמוא  תאז  .םואתפ

 20  .םכלש תאזה

 21   .קדוצ :רדע הדוהי רמ

 22 דחא  קר  הז  .םכסהה  ךותב  הז  תא  ןייצל  ןכ  הצור  יתייה  אוהש  הפיאו  : עידן למדן עו"ד 

 23 ,םיימעפ  ונל  םיאיבמ  םה  ,םיעוריא  ינימ  לכב  ונל  םישוע  םג  םה  ,םיטקיורפה

 24  ת וברת  תקלחמב  רקיעב   ,םיטנדוטס   דימת  טעמכ  , תתל  ,רי של  םינמא  שולש

 25  ו נחנא  ,הפ  יל  רסחש  ינ שה  רבדה  .הפ  יל  רסח  תצק  הזה  רבדהו  תילארשי

 26 ' ה 'ב דחא ףיעס םיפיסומ ונחנאש הז ידי לע היעבה תא רותפל טושפ םילוכי

 27 ר צייל  היהי  רשפא  .חרכהב  הרוגס  המישר  אל  םצעב  הזש  'ה  דחא  אל  הזש

 28  דחא  טפשמ  םיפיסומ  .הייריעב  םיארחא  םימרוג  לומל  ,םיפסונ  םיטקיורפ

 29  ז א  , תועצומ  תויוליעפ  הז ש  ם ינייצמ  םכמצעב  םתא   ם ג  יכ  . הז  תא  ונרשיאו



 "ג באב תשפ"א כ 1.8.21 –מת השרון ר 24ישיבה שלא מן המניין מס' 

26 
 

 1  ר ס חש  רבדה  .הרוגס  המ ישר  אל  הזש  ןוקית  שרוד  ו ניאש  ,דחא  טפשמב  רהבוי

 2    .יל

 3     .תועצומה תויוליעפה  ןיב בותכ טביב: מר גידי

 4  .תויוליעפה  ןיב בותכ פרופ' נטע זיו:

 5 ם ידבועש  םיפוג  דוע  הפ  שי  יכ  .רוגס  אל  הזש  ריהבנ  ,םיליחתמ  ךכ  רחא  לבא  : עידן למדן עו"ד 

 6  ,ןורשה  תמר  יבשות  םיטנ דוטסל  תוגלמה  יבגל  ,2  ףי עסה  ,םייתש  .ריעב  םלומ

 7 ןב  רמוא  הז  המ  תרמוא  תאז  .םוקמה  ןב  לש  םינוירטירק  הז  המ  ןיבמ  אל  ינא

 8  תמרב  דלונש  ימ  הז  םאה   ןורשה  תמרב  הריד  רכש ש  ימ  הז  םאה  .םוקמה

 9  יאכז  אוה  זא  םאה  .םי נש  שש  ,םינש  שמח  הפ  י חש  ימ  הז  םאה  ,ןורשה

 10  ה רהבהל  חמשא  ינא  .המ   . חמשא  ינא  .הנווכה  המל   ן יבמ  אל  ינא  .ןוירטירקל

 11  א וה  ,םינש  רשע  תוחפל  ןורשה  תמרב  יחש  ימ  .הז  תא  דדחנש  וא  הזה  אשונב

 12  ס נכנ  ינ אש  החילס  ,םעפ   ד וע  יל  ר סחש  ו השמ  הז  זא   . םוקמה  ן ב  תגלמל  יאכז

 13 דודשאמ  אבש  והשימ  אל   יכ  הבושח  הלאש  ןכ  הזש  בשוח  ינא  לבא  םיסנאוינל

 14 המל  רשקב  ןורחא  רבדו   הלאש  יל  התייה  וז  זא  .םוקמה  ןב  אוהו  הפ  רכש

 15    ,יחצו רמא ימרש

 16  .תוג למל םינוירטירק תדעו שי : מר רמי בר לב

 17  י נא  ז א  .םידומילב  החנה   לבקמש  ם וקמה  ןב  תגלמ  הז  . תוגלמל  רושק  אל  הז  : מדן עידן לעו"ד 

 18   .םוקמה ןב הז ימ עדוי אל

 19    .ןורשה תמר בשות  תחנה .הגלמ הזל אורקל  ךירצ אל :ד"ר צחי שריב

 20 תויהל  לוכי  החנה  לבקמש  דומלל  הצורש  םוקמ  ןב  .הגלמ  שיו  החנה  שי : מר רמי בר לב

 21  .טנדוטס

 22  ת א   ןקתל  ךירצ ו  הגלמ  הזל  וארק  םכסהב   המ  םושמש   קר  ןוכנ  לכה  ,בוט  לכה   מר רוני בלקין:

 23   .םוקמה ןב הז  המ רידגהל קר החנהל הז

 24  ש מ ח .םוקמה ןב והימ י ל רסח .םוקמה ןב והימ הז  המ דיגהל םג לבא .אל : עידן למדן עו"ד 

 25   .ןורשה תמרב ם ינש רשע יח וא ,ןורשה תמ רב דלונ .םינש שש ,םינש

  26 

 27   .םינש סקיא יח מר גיא קלנר:

 28 םרוגה  תא  שי  תמאבש  .הדוהי  הז  לע  ךרבמ  ינא  הנורחא  הדוקנו  םינש  סקיא  : עידן למדן עו"ד 

 29  ם צעב  ונלצא  ,תויובדנתה   םתוא  לע  תמאב  חקפל  י דכ  ןומירב  םלצא  אצמנש
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 1  ה ל וכי  א יה  ,לפטל  .תובד נתהה  זכר מ  תא  ו נל  שי  .ה ז  תא  ז כרל  ל וכיש  ימ  שי

 2 ףוסב  יכ  םיטקיורפה  תועש  לע  חקפל  ארקנש  המו  רשקל  לוכיש  םרוגה  תויהל

 3  א י ה  רחא  רבד  לכ  ,םירי עצ  תא  ,םינווגמ  תא  ,החוור   ,תוברת  תא  ללכתת  איה

 4 םייק  הזה  םרוגה  .להת  לומ  טושפ  דומעלו  חווידה   תא  לבקלו  ללכתל  עדת

 5 ם ג  התא  הזו  הילע  חקפל  הצור  התא  .הזה  לולכתה  תא  תושעל  לכויש  םרוגה

 6  ת א  ןחובש  ונלומ  םרוגה   תא  ךירצ  םרוגה  לבא  הי עב  ןיא  ,ןוירוטקריד  רבח

 7  .ה דות .רפסמה יפל ,תועשה

 8  ,יחצ לש העצהה יפל  ןיינעה תבוטל שדחה 3 ףי עסב ןושאר רבד .הככ זא  :רץמר ערן שו

 9     .טפשמה תא ףיסונ

 10   .הזוחל ןוקיתב .ומצ ע םכסהב :אבי גרובר רמ

 11  טוריפ תא תירדנלק ה נש לכ םות רחאל ךומסב  הייריעל שיגת ןומיר" .ןכ  :רץן שומר ער

 12  ."הז הזוח אושנ תולטמ  יאנתב םתדימע ךרוצל לע ופב ועצוב רשא תולועפה

 13  םיאגלמ םיטנדוטס ךרע מ תדמעה יבגל .הייריעה  לש בלשה עיגמ זאו .רדסב

 14  לש  ףקיהב םינקתמ ונחנא זא

 15   .תויומכו םירפסמ ויהי  הזה חודבש דיגהל הצור  אל התא :ד"ר צחי שריב

 16   .תויוליעפ טוריפ .אל  :ורץמר ערן ש

 17  .21  תנש  ףוסב  רבכ  ונחנ א  יכ  22  תנש  ףוסב  היהי  ןוש ארה  חודהש  םשרייש  קר :יניס השמ רמ

   18 

 19   ךרוצל לעופב ועצוב  רשא תויוליעפה טוריפ תא  הפ בותכ :אבי גרובר רמ

 20  . רבמטפס  לע  םירבדמ  ונ חנא  . הנש  תויקלח  הז  םא  ם ג  .תוליעפה  תנש  תארקל :רץמר ערן שו

  21 

 22 םוש  תתל  לכונ  אל  .םעט  ןיא  זא  .רבמבונב  קר  םיליחתמ  ןומירב  םידומילה  :יניס  השמ  רמ

 23  ן ו שארה  חודה  זא  .21  תנ שב  ח וד  ונשגה  א לו  ונדמע  א לש  ודיגי  א לש  .וישכע  חוד

 24     .22 תנשב היהי

 25  .רפס ה יתבב םידומילה תנשב ת וליעפ ןרע מר גידי טביב:

 26  ינוי רוזאב תרמוא תאז  .ב"פשת .תימדקאה הנשה  ףוס .ב"פשת תנש ףוס : עידן למדן עו"ד 

 27  .22 ילוי

 28 ם וקמב "ףקיהב םיאגלמ םיטנדוטס ךרעמ הייריעה תושרל דימעת ןומיר"  :רץמר ערן שו

 29   ."50-מ תחפי אלש" ם ישימחכ לש ,םישימח לש
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 1 ר דגומ  הז  ןכתשמל  ריחמב  םילכתסמשכ  תוחפל  ,"םוקמה  ןב"  תרדגה  ןיינעל 

 2  ם ינש  ר שע  ךותמ  םינש  ע בראב  ו א  ,תונורחאה  םינ ש  שולשב  ר יעב  רגש  ימכ

 3  ם תא  םא  . םוקמ  ןבכ  רדג ומ  ה ז  לש  וא   הז  לש  הרדג הל  ה נועש  ימ  .תונורחאה

 4    זא .תאזה  הרדגהה תא ץמאל םיצור

 5  . לקהל םיצור .ינויגה עמשנ מר גיא קלנר:

 6   .ריבס עמשנ : עידן למדן עו"ד 

 7 ם יתמאמ  ךיא   םינש  שולש  יתרג  רמואו  א ב  והשימשכ  הז  תא  תמאל  השק  תצק  :יניס  השמ  רמ

 8     אובל ךירצ .הז תא

 9  .תוריכש  הזוח וא נטע זיו: פרופ'

 10 ח וודל  רומא  ריבעמש  ימ  חוודל  רומא  אוה  יכ  םינפה  דרשמ  סיפדת  וא  : עידן למדן עו"ד 

 11  הז תא םישוע  הברה אל .םינפה דרשמל

 12     .ןורשה תמר .ןוכית  רגוב וא :ד"ר צחי שריב

 13  .תעמשנ  תאזה  הרדגהה  .הז  םע  רומגת  אל  התא  .תר חא  ריעב  םויה  רגש  המש מר גיא קלנר:

 14     .םינפה דרשמ סיפד תל םאתהב הזש דיגהל : עידן למדן עו"ד 

 15  התא  .והשמ וא תומשב ףילחהל  תורשפאה :רוברג אבי רמ

 16  ה יהיש  .אל  ימ   םוקמה  ןב  ימ  םיטפושה  תויהל  םיצור  אל  ונחנא  הז ה  אשונב  :יניס  השמ  רמ

 17     .ינוריע םושיר אוהש הזיא

 18  .םוקמה  ןב אוה המ .הייריעה לש ה רדגהה היהת תאז .רדסב מר גיא קלנר:

 19     .ינוריע רושיא גיצי אוה  .היעב ןיא :רדע הדוהי רמ

 20   .עגרכ רכזומ וניאש רחא  ףוג וא םינווגמה יבגל לבא ר:מר גיא קלנ

 21     .הז לע יארחא היהי  הייריעב תוברתה ףגא שאר ש בותכ :ד"ר צחי שריב

 22   .ךסב ינש תוריש םוק מב דחא תוריש לש הכרצה  תושעל וצרי רקובב רחמ מר גיא קלנר:

 23  ם יאתהל  הנש  לכ  תליחת ב  תיאשר  היהת  הייריעה ש   ףיעס  ףיסונ  ונחנא  זא  :ץרמר ערן שו

 24    .הזוחה תרגסמב  תולטמה ליהמת תונשלו

 25    .ינויגה עמשנ מר גיא קלנר:

 26  .הז תא ךירע מ והשימ :אבי גרובר רמ

 27    תידדה  המכסהב :רדע הדוהי רמ

 28  .ב שוח ינא תידדה המכסהב מר גיא קלנר:

 29  .תיע משמ דח :רדע הדוהי רמ



 "ג באב תשפ"א כ 1.8.21 –מת השרון ר 24ישיבה שלא מן המניין מס' 

29 
 

 1   .הזב הז לש הרמה: עידן למדן עו"ד 

 2     .הרקמ לכב .המכסהב  הז .רדסב :רדע הדוהי רמ

 3 שגרתהל רשפא  .דחא הפ האור ינא ןורי  .דחא הפ ?דעב ימ .תידדה  המכסהב :אבי גרובר רמ

 4  וצור ?וישכע

  5 

  6 

 7 .ןומיר  רפס תיב םע הייריעה םכס ה ןוקית רשוא :הטלחה

 8 
 9 להלן התיקונים שגובשו במסגרת האישור:

 10  ת ולוע פה טו ריפ  תא תיר דנלק  הנש לכ םו ת  רחאל  ךומס ב היי ריעל שי גת ן ומי ר – 2לאחר סעיף  • 

 11 . הז הזו ח  אושנ ת ולטמ  יאנתב םתדי מע  ךרוצל לע ופב  ועצוב רשא

 12  50 -יפחת מ  שלא רימון תעמיד לרשות העירייה מערך סטודנטים מלגאים בהיקף – ב'בנספח • 

 13 סטודנטים.

 14מת רימון(  סכהעירייה תהא רשאית )בתיאום עם ובה – לאחר פירוט המטלות יש להוסיף• 

 15 תמהילם. האת  להתאים את המטלות לפי צרכים משתנים ו/או לשנות

 16- ן ב יוגדר כמי שהינו/היה תושב/ת רמת השרו –• לעניין מתן הנחה לסטודנטים "בני/בנות מקום" 

 17 השנים האחרונות.   10שנים מתוך   4 -או ב השנים האחרונות  3

 18ים ומאושר ע"י היועץ המשפטי  תאיש להטמיע את התיקונים האמורים לעיל בנוסח משפטי מ

 19 לצורך המשך הליך אישור ההסכם.

 20בי, דני לביא, צחי שריב, מיכאל אבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקו פה אחד(:) 12 –עד ב

 21 עידן למדן.  ירון גדות,רמי בר לב, קין, ו, רוני בלון, גיא קלנר, נטע זידור

 22 

 23 

 24 ת וטלחה ץבוק

 25 

  26 

 27 .ןומיר  רפס תיב םע הייריעה םכס ה ןוקית רשוא :הטלחה

 28 
 29 להלן התיקונים שגובשו במסגרת האישור:

 30  ת ולוע פה טו ריפ  תא תיר דנלק  הנש לכ םו ת  רחאל  ךומס ב היי ריעל שי גת ן ומי ר – 2לאחר סעיף  • 

 31 . הז הזו ח  אושנ ת ולטמ  יאנתב םתדי מע  ךרוצל לע ופב  ועצוב רשא

 32  50 -יפחת מ  שלא ףיקרימון תעמיד לרשות העירייה מערך סטודנטים מלגאים בה – ב'בנספח • 

 33 סטודנטים.
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 1העירייה תהא רשאית )בתיאום עם ובהסכמת רימון(   – לאחר פירוט המטלות יש להוסיף• 

 2 תמהילם. האת  להתאים את המטלות לפי צרכים משתנים ו/או לשנות

 3- ן ב יוגדר כמי שהינו/היה תושב/ת רמת השרו –• לעניין מתן הנחה לסטודנטים "בני/בנות מקום" 

 4 השנים האחרונות.   10שנים מתוך   4 -או ב רונות אחהשנים ה 3

 5יש להטמיע את התיקונים האמורים לעיל בנוסח משפטי מתאים ומאושר ע"י היועץ המשפטי  

 6 לצורך המשך הליך אישור ההסכם.

 7בי, דני לביא, צחי שריב, מיכאל אבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקו פה אחד(:) 12 –עד ב

 8 עידן למדן.  ירון גדות,רמי בר לב, קין, וני בלר  ו,ון, גיא קלנר, נטע זידור

 9 

 10 
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