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 1 

 2  ןיינמה ןמ אלש   הצעוממישיבת  26מס'  פרטיכל                              

 3 ב "פשת ןוושחב א"י  ,17.10.21   ,ןושאר ביום אשר התקיימה                       

 4  :משתתפים

 5  ראש העיר ויושב ראש   -  עו"ד אבי גרובר 

 6 ה ייריעה ל"כנמ -     ץרוש ןרע רמ

 7 ר יעה 'ר 'סו הצעומ רבח -  מר יעקב קורצקי 

 8 ר יעה 'ר 'סו הצעומ רבח -    מר דני לביא

 9  21:40 - 19:40    ריעה 'ר 'סו הצעומ תרבח -    גב' דברת וייזר 

 10 חבר מועצה -    ותגדון מר יר

 11 צהחבר מוע -   ן עו"ד עידן למד

 12 חברת מועצה -    ' נטע זיופורפ

 13   חבר מועצה  -    מר רוני בלקין

 14  הצעומ רבח -    ד"ר צחי שריב 

 15 22:20 האצי     הצעומ תרבח -  גב' בת שבע אלקובי 

 16    הצעומ רבח -  דורון מר מיכאל 

 17   הצעומ רבח -    מר גיא קלנר

 18 21:30 - 19:50     הצעומ תרבח -    גב' ענבל דדון

 19 הצעומ רבח -      דלפ דיבר רמ

 20 צוות מקצועי

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

 22 ה ייריעה רקבמ -  מר ניסים בן יקר 

 23   הייריעה תסדנהמ -  טלמור  תיעיר אדר'

 24   ה ייריעה רבזג תינגס -    ןמרטיפ לטיור

 25   ן וחטיב ףגא להנמ -    יספלא יבוק רמ

 26    שונא יבאשמ תלהנמ -    לאוי הילד 'בג

 27 עדימ תו כרעמו בושחמ ףגא להנמ -    לארה רימא רמ

 28 תו רבודו תרושקת ףגא להנמ -    ןורהא ןר רמ

 29 עפש ףגא להנמ -    ר יבד יעור רמ

 30 לועפת ל"כנמס -    ןובנ ימר רמ

 31 ורדענ

 32 הצעומ רבח -    ידיירג לאומש רמ

 33 ריעה  'רל הנשמ ,הצעומ רבח -      ךילק רפוע רמ

 34 הצעומ רבח -      בל רב ימר רמ

 35 
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 2 :סדר היום

 3 

 4  .תרוקיב תד עו תוצלמהו 2020 תנשל  הייריעה רקבמ חודב ןויד .1
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 1 ל כ יטרפ

 2 הנמל  םישגינ  ונחנאש  ינפל  .26  רפסמ  ןיינמה  ןמ  אלש  הבישי  ,בוט  ברע  :רבורג  יבא  רמ

 3 ן מ  אלש  הבשי  לוקוטורפ  שי  .םילוקוטורפ  רשאל  םיכירצ  ונחנא  ,תירקיעה

 4  . ריבעה  ינורש  םינוקית  רקיעב  ,םינוקית  םכל  ונרבעהש  23  'סמ  ןיינמה

 5  ת א   רשאל  ךירצ  זא  ם ינוקית  ויה  ?דעב  ימ  ? והשמ  ?תורעה  ?תולאש

 6  .לוקוטורפה

 7 

 8 . 25.7.21 ךי ראתמ 23 'סמ ןיינ מה ןמ אלש הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא  .1

 9 

 10 

 11 .12.7.52 ךיראתמ 32 'סמ ןיינמ ה ןמ אלש הצעומ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 12נטע   ,רנלק  אי ג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :10  –  דעב

 13 .לדיד פירון גדות, רב ב,ריצחי שזיו, 

 14 .ןד מל ןדיע :1 – ףתתשמ אל

 15 

 16  ל וקו טורפה  ןכלו  םינוקי ת  וב  ן יא  ,24  ' סמ  ןיינמה  ן מ  אל ש  הבישי  לוקוטורפו 

 17  .רשואמ

 18 .2020 תנשל הייריעה רקבמ  חוד ינור ,םירבוע וישכעו

 19  י נאש  המ  ...,הדבע  הדעו ה  וילעש  ,השעמל  םלגה  ר מוח  ,ומצע  רקבמה  חוד  קין:מר רוני בל

 20  ת א   החקל  עבטה  ךרדמש   תרוקיבה  תדעו  לש  םוכי סה  תא  הז  םויה  הפ  גיצא

 21  ה י יריעב  םידיקפת  ילעב   םהש  םיש נא  טעמ  אל  ונר קחת  , ותוא  הדמל  ,חודה

 22  י נא  .תו צלמה  ונשגה  םגו   ת ונקסמ  ונ קסה  םגו  קמועל   ר תוי  םירב דה  תא  דומלל

 23  ת ליחתב  ,הרודצורפה  יב גל  ל כ  םדוק  .תורהבה  המכ ב  ל כ  םדוק  ליחתהל  הצור

 24 ולביק תרוקיב תדעו ירב ח 2020 תנשל רקבמה חוד  ,חודה ילצא לבקתה ילוי

 25  יד  א וה  חודה לכה  ךס  .ה ד עווה  לש  ן וידל  וננוכתיו  ו נ ייעיש  ידכ  ה זה  חודה  תא

 26  ם י אשונה  רקיעב  םיאשו נ  הברה   םש  שיו  ךורא  יד  חו ד  אוה  . אלמה  חודה  .ךורא

 27  ל ש   תובישי  עברא  ומייקת ה  טסוגוא  ךלהמב  .ןמז  תצ ק  םישרודש  םייעוצקמה

 28  ם י דיקפתה  ילעב  הדעוו ה  ינפב  עיפוהל  ונמוזו  ,תויא שונ  ויה  תובישיה  הדעווה

 29  י דכ  ה בישי  ל כב  םיאשונ  י נ שב  ךרעב  ו נדקמתה  הבישי ו  הבישי  ל כל  םייטנוולרה
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 1     .ליעי היהי הזה רבדהש

 2  ע צובו  םשוי  המ  םיליחת מ  ח וד  תבישיב  אל  המל  , הזה  חודל  םיללוצש  ינפל  :מר ירון גדות

 3  ם תוא  םירשאמ  ,תועצה   ם ילעמ  ,םי בשוי  הפ  ונחנ א  תרחא  ? םדוקה  חודהמ

 4  ה רצקב  י לואש  עיצמ  ינ א  ם צעבש  ו מכ  .םתיא  םיש וע  ה מ  םיע דוי  אל  םצעבו

 5 הרצק  הריקס  איהש  הז יא  וא  .אל  וא  םדוקה  חודה מ  םירבד  ומשוי  םא  דיגנ

 6   .תועש אל .הז לע

 7  א שונל  תסחיי תמש  הרעה  ,ףוסב  שיש  תו רעהה  תא  .ףוסל  ןיתמתש ע יצמ  ינא  מר רוני בלקין:

 8  ם י גיצנ  השולש  וא  הדע ווה  ינפב  ויהש  םיעובק  םי אשונ  השולש  שי  .תרוקיב

 9  ה ק לחמהמ הגיצנ וא גיצ נ הז .ןוידה אשונל רשק יל ב .הדעווה ינפבש םיעובק

 10 ם עפש  הייריעה  ל"כנמו  הייריעה  רבזג  .ויהש  ותינגס  וא  הכימ  ,תיטפשמה

 11  ה לחנ  אלש  ידכ  ותוא  ונאב ה  א ל  ונחנא  זא  .הלוח  היה   י כ  םוזב  ונתיא  היה  תחא

 12 לועפת  היה  ןושארה  אשונה  לועפת  לש  אשונב  ,ףסונ  והשמ  דוע  .ונחנא  םג

 13 ת דוגא  לכנמ  תא  םג  ןמזל  הרחב  הדעווה  .הנורוקב  םוריח  תעשב  תושרה

 14 ת א  ועמשת  םתא  ,אצמנ  םג  ךכו  הדעווה  הרבסו  תויה  םינווגמ  לכנמו  טרופסה

 15  ת ניחבמ  הייריעל  ןייוול  י פוג  ולאש  תורמלש  ,תורע ההמ  ק לחב  ךכ  רחא  הז

 16  ו נ אבה ןכל ,םיבושח םור יח תעשב םדוקפתו םדיקפ ת ,תילאמרופה תופיפכה

 17  ן יאש  םירמוא  ,ישילשה  רבדה  .הזה  ןיינעב  םג  םי רבד  רפסמ  ונדמל  ,םתוא

 18 הלש  םינוידה  תא  להנל  ץמאמ  לכ  השוע  הדעווה  ,ותסיע  לע  דיעמ  םותחנה

 19 ת ויונמדזה  לוצינ  וא  תויעטה  אלל  תיתוברתו  ,תיעוצקמ  ,תיניינע  הרוצב

 20  , ר יהב  ןפואב  תוחסונמ  ה דעווה  תוצלמהו  תונקסמ  םג  ךכיפל  .יטילופ  חוגינל

 21  א ל   ריעה  תאילמל  ונרבח   הפ  ייתימע  לכמ  שקבמ  ינא  .םהלתמ  אלו  יניינע

 22 תבקונ  תרוקיב  תמייק  םיאשונ  רפסמש  ךכ  ןיבל   ןותמ  חוסינ  ןיב  לבלבל

 23  י א שומ לכ ,בושו .םתוא  תחקל ךירצש תומוקמל תי ביטנרטלא התוא תחקלו

 24  , תולאשל  תונעל  םהל  הר שפא  ר שא  הדעווה  ינפב  ם מוי  תא  ולביק  תרוקיבה

 25 אלש  ואש  םירקמ  ויה  . רמוחה  תא  דומללו  רוזחל  םיתיעל  ריהבהל  ,ריבסהל

 26  . תוחותפ  תולאש  ונאלש נ  םיחותפ  ויהש  םיאשונ  ו יהש  וא  ,ןמזה  ונל  קיפסה

 27  ךכר  חאו  .תואלמ  רתוי  ת ובושת  לבקל  ידכ  רחואמ  רתוי  עובש  ונשגפנ  םצעבו

 28  ה ד עווה  ירבחל  ורבעוה  םייניבה  ימוכיס  לכ  .הדע ווה  ינפב  עיפוהלו  רוזחל

 29  םלוכל  רשפאתה  תוטוי טכ  הדעוול  םיעובקה  םינמ זומלות  רוקיבה  יאושנלו
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 1 לכ  ימוכיס  וחקלנ  ףוסבל  .ומכוסו  ושבוג  םרטב  תוטויטהל  ע  ריאהלו  ריעהל

 2 ם תלביקש  ךמסמה  הז  .דחא  ללכתמ  ךמסמב  וחואו  ושבוג,  קרפו  קרפ

 3  ילככ  ךשמהב  וב  שומישה   תאו  ותגצה  רשפאי  רשא  טמרופב  הבישיה  תליחתב

הבי   ה תרטמ  .הדובע  4  ת דובעב  תונוש  תודוקנ   ל ע  ריאהל   הניה  תרוקשל 

 5  ת ד בוע  רפוישב  עייסלו  ריעהל  םוקמ  שיש  אצמשנ   לע  ריעהלו  ,הייריעה

 6  ץ ר מב.  ה חיתפה  .הככ  ה זל  סחייתה ל  חילצנש  הווק מ  ינא  . הניקתה  הייריעה

 7  ו מייקתה  טסוגוא  ךלהמ ב  .2020  ת נשל  הייריעה  ר קבמ  חו ד  לבקתה  8.7

התלעב  ונמוז  הליא   תרוקיבה  תדעו  תובישי  8  ת נ מ  לע  םייטנוולרה  םי דיקפי 

 9  ה דקמתה הדעווה.  רקבמה   וח ד  רוק חת  תרגסמב  תר וקיבדת העו  ינפב  דיעהל

 10  ינא  . רתויב  םייתוהמה  ים פעיסכ  ה ירבח  יניעב  ו ארנש   םיפעיסה  רוקחתב

 11  ה דעו  רבח  לכ  לבא  ליבומ כ  הרואכל  הנושאר  הדובע   יתישע  ינא  ,שארמ  רמוא

 12  ת ורשפ אה  תא  ו ל  היה  א צמ  , השע  או הש  הנכהה  שד וח  בלשבוא  הש  תומוקמב

 13  ת דובע  הז  .תובושת  לבקל   ,לואשל  .םינוידה  ךותב  ולש  תולאשהת  א  תולעל

 14  ן יבנש  בושחש  בשוח  ינא  .ןיקלב  ינור  לש  הדובע  אל  הז  ,תווצ  תדובע  הז  .הדעו

 15  ם ה ב  םיפיעסל  הדעווה  תוסחייתה  ,תזכרמה  הדע ווה  םוכיס  .ונלוכ  הז  תא

 16  . ץ ילמהל  וא  ריעהל  רי בסהל  ריהבהל  םוקמ  שיש   האצמ  םהבו  הדקמתה

 17  ת ס חייתמ  םצעב  תינכות ם.  ורחי  תעשב  תושרה  לו עפת  היה  ןושארה  אשונה

הוריאל  18  ם בעצ  אוה  ,וילע  ןכוה  הזהח  ודהש  דעומה  דיגהל   ך ירצ  .הנורוקע 

 19  הזל  סחייתא  םג  ינאו  ך ילהת  אוהש  הזיא  הפ  שי  .רגסה  לש  ןושארה  בבסה

 20  ת סוף ארקל  .שולשו  םי יתש  לש  םיבבסב  רופישת וומיא  לש  ךילהת  הפ  יהה

 21  אוהש הפיא .ןושארה בב סל השעמל סחייתמ חודה ש תושעל המ לבא .הנשה

 22 ם ירמואא אנחנו  לש  ידכ  הזאת    ונרעה  םג  .ךשמהבם  ינוקית  ויה  ןכאש  ונאצמ

 23  ה פ יא  .ונממ  םלא נהני  זא ו  הלעמל  ה לוע  ץובה  ותוא  םיבברעמש  ר וחש  הפק  לע

 24 ת ומוקמ  זה כולל  תא  םיבתוכ  םה  .רפתשה  לכהו  ודמל  םישנא  עקש  ץובהש

 25 . 'כוו  האבה  םעפל  רומשל  אידים שכטמרופ  .רומישל  םייוארש  םיעדוי  ונחנאש

 26  ףגא  שאר  .עוריאה  לש  הנבהל  בושח  אוהש  יביט מרונה  סיסבה  לכ  םדוק

 27ל ש  החיתפה  במצל  עגונ ב  תודוקנ  רפסמ  דדיח  הפ  אצמנש  ינוריעה  ןוחטיבה

 28 ו ל  ראקא  ינאש  המ  ,תימואלה  םורחיה  תושרו  תוהי  ,דחא  .רבשמל  הסינכה

 29ר  קש  ת דוקנ  היה  אל..  ףגאל  הי ה  אל  המלענו  הת דאתה  . ןכ  .ל"חר  דיתעב
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 1  , תיתכלממ  תרדסומ  הר ו צב  הז  יומד  והשמ  וא  ל" חר  היה  אל  .הלומ  דובעל

 2  ףקתמ  אלו  תיאמצע  המ המשי  תא  ומצע  לע  חקל  ן וחטיבה  ףגא  .הלומ  דועבל

 3  ת ר יכזמ  .םוריחב  תויחנה   יכמסמ  ולבקתנ  אל  .והשל כ  יתכלממ  םית גוריחנה

 4 ה נעמ  הנתנו  התחנה  ,תוינוריעה  תולאשה  תא  הזכיר  ,תיזג  לגיס  ,ףגאה

 5 ה יה רשפאש תומוקממ עדימ הבאשש תאז םג התייה השעמל איה .תוללשא

 6  ת ודדומתהה  .חטשב  ףט ושהמ  ולעש  םירבדל  תוב ושת  .םייתכלממ  םיפוגמ

 7ספר מ  לומ  הדובע  :תויועמשמה  .תיתייעב  ל"חר  אלל  תיות מקומשרכ  ונלש

 8 םיורשיא  תאצוה  .םירקמהמ  קלחב  ,תוסותר  תויחנה  תלבק  .הלשממשרדי מ

 9 . ףקת  יתאמי  ההי  אל  הזת אבל  ימינפ  ורתפש  םירבד  ינימ  לו פה כיה  .םיימינפ

 10  ה זש  ינויח  אוהש    דיגנ  ם תח  הייריעה  ל"כנמש  הז  .ך רדב  רטוש  ךתוא  רצוע  םא

 11 . הלאה  םירבדל  םצעב  תיקוח  תוקפנ  התייה  אל  .רבד  םוש  בייחמ  אל  םצעב

 12  . םש בוקכלו לעות םתא  2יף עס .הנונראב תוחנה .הזה קלחב ןושארה קרפה

 13  םיקסעל  ההמלא. ההנח  חודה  ךותב  בוקעל  ולכות ש  םיפיעאת הס  םכל  שי

 14  ם צעב  . םהעה ביגפי סף לאנתב  םתדימע  ת ניחבעל פי    הנידמה   תייחנהב  הנתינ

שחנה  םיקסעל  רושקש  המ  התייה  היחנהה  15 ה זיא  הבעק  ,הנתנ  הנידמהיה 

 16  ה נונאר  תאלעה  תאפקה   .הזה  ןייענב  וכז  םה  עגר  ותואמו  ףס  טנמלא  אוהש

 17 ו נעבצה  ,ןאכ  ונייה  .ריעה  תמועצ  תאילמ  תהחלט  סיסב  לע  הנתינ  ,םירוגמל

 18  ה י צקילפא  .היעב  הז  םע   ןיא  .ןיקת  הז  הרודצורפה   תניחבמ  .הזה  ןיינעה  לע

תראו  תילטיגיד  םיכמסמ  תשגה  תרשפאמ  "טסאמ" אתם   19  ה זל  שגינש  םג, 

 20  לש  קוחרמ  השיג  םצעב   רשפא  הז  ,תאז  היצקילפ א  הנכדוע  םצעב  ךכ  רחא

 21  ת ודיקפ  תא  שוגפל  תיזיפ  ון להגיערשה  תמר  יבשות  לש  ךרוצ  תפחו  םיחרזאה

 22  ה זב  עגינ  םג  ונחנא  ןיקתזה    .תטלייגיד  הרוצב  םג  םיכמסמ  שיגהלו  הייריעה

 23  ד יגהל   ךירצ  .םייפסכ  םי יוכיז.  ללכב  היצטיגידב  קס עתמש  ףסונ  ח וד  ונל  שי  יכ

אריינעב  הפ מוזירבד  ינש  הפ  שי  הנונן  ככה  אםירם   24 ת אז  .בקעמ  שי  ,דח. 

גומוצאים    הרוחא  םיקדוב  ןמז  המכל  תחא  תרמוא  25  ם י חרזאה  םלעיתים 

זכות  רתי  ךל  שי  םילבק מש  םיבשותה  ,םילבקמ ש  לשת   26  . םילקחמישים 

 27  , תיניינע  .ידיתע  ןובשחמ  זוזיק  םייקתמתית  ימא  ,לעופב  .רדסב  הזו  ,ךנובשחב

 28  תלביקשתושב    ם היום אתהא  תרמוא  תאז  .תאז כ  אל  איה  לדחמה  תרירב

יש  עידומ לך   29  ,יזיפ  יוכיז  לבקת  אלשביל  שב  ,יוכיז  םילקש  םיי תאמ  ךלים 
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 1  ם תא  ם ישדוח  דוע  .קי  ו א  םהל  ד יגתש  אלא  ךילא   ק'צ  ו מכ  והשמ  רמולכ

 2יך  רצ  ה תא  ,םילקשתיים  אמ   תא  י ל  ודירות  הנונ רא  ןובש ח  ותואב  םינתונ

 3  ע גרכ  ר בזגהל העניין הזה.  ברוסמ  י ד  היינפ  םוזיל  , תילמרופ  הרואכל  םוזיל

 4 ,לעופב  אוהש  והשלמ  "השעמל"ה  תא  ךופהל  םצעב  ידכ  הזה  ןיינעה  תא  קדוב

 5 ה רח לא פנזאאם ה  היהת  לדחמה  תרירב  היהי  הז  הככש  תילהונ  הבוגמ  םגו

ית    דימו  וישכע  ןמוזמ  ףסכ   ול  ונתיש  שקיבו  תרחא זה   6 ,ךותב  להנבעצם 

 7  ן וכנ  ר תוי  ת מאב  הז  הככ   ם ילהנתמ  ם ה  .הכופה  אי ה  לדחמה  ת רירב  הכאורל

 8  ם ו לש  ליבשבו  .הז  תא  ר ידסהל  ךירצן  כל  .םיכופה קוידב..  אל  וליאכ  הז  לבא

 9  ו ם אפרופ צעב  הז  ,ןיעצם להקל על העניבל  יבשב  הפש  ינשה  רבדה  .תרבודל

אפלוקשאמרנו    המ על  את  פא ל  הז  "טסמא"  תייצקידם   10  ת שבק  תשגהשר 

 11  . ל ברוסמ  יד  הז  םויה  יכ   .טושפ  ר תוי  הברה  היהי  קסעה  ז וא  תונוקמ  זוזיק

כל  המכ.  לברוסמ  תצק  קסעו  בתכמ  בותכל  שממ  ךירצ  12 ן יינעב  תוילהערות 

להנחותקסעה  יופימ  הע צוב  2020  לירפאב  .הזה שזכאים   13  ו נ לוכל  רורב  .ים 

 14  א ל   הז  .םינתשמ  םירים. עסקגסנ   םיקסע  .הנתשמ ו  תימניד  א יהשימה  רהש

 15  ת א זה  המישרה  לשמור על  לבא  םיצילממ  ונחנא  ן.בבא  קוקח  אוהש  והשמ

 16 ב ולסיב  םעפ  דיכנס עולילה ננחנו חא  םא  םיראשנש  םיקסע  תוחפל  ,ךשמהל

הקודפב  ומכ  אלו  דיב  ןכומ  ו השמ  רבכ  ונל  היהי  ,הזכ  17 וצר  םצעבש  תמעם 

 18  י דום כ ם סימנתי אותו באג  א והש  י נשה  אשונה  .ת אזה  המיש רה  תא  רצייל

 19  22וד  כלזה מיאבם. אנחנו  וזב  תוצעוויה  םויק  רו שיא  הזו  בושח  רתוי  אוה

צרבזו  תובי שיבעצות  וויה  ם ויק  ר שאל  ליבשב  .רזומ פיזים  כינוס   20  ל ש  יך 

לקיינלש  ה צלמה  .ןיינעה  לע  עיבצהל  ת נמ  לע  האהמלי היא   21  ת א  ש ארמ  םו 

 22  ך ובעצם לת  ה ז  תא  סינל להכ יבשב  האילמ  תעבצהל   , הזה  רושי אהיך של  להת

 23  ונעקודם נקל  יכ  .תיקוח  הרוצבם  זוב  תוצעלהיוו  רב עמה  תאר  שפאם ולילהנה

 24  ע י בצהל  עיגהל  םיכירצ  ונייה  יכ  עצמנול  רשאל  ונלו כי  אל  ו ליאכש  בצמ  הזיאל

 25  יים.נו יח םידבוע .הזה רבדה לע

 26  .הז תא השלא מר קוחה :רבורג יאב רמ

 27   .ןכ אוה הדעו  יבגל השרמ אל אוה הצעומ ה יבגל :לוםעו"ד מיכה ב

 28  .סנכתהל תיזי פ הכירצ הצעומ .ןכ תודעו  :רץמר ערן שו

 29  ה ז   יכ  .ימשר  יונימ  ב תכ  איצוהל  םיצילמ מ  ו נחנא  ,תישאר  .םיינויח   םידבוע  מר רוני בלקין: 
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 1  ר בד  הז  ינויח  דיקפתל  ימ שר  יונימ  בתכ  םהל  שיש  .םיניבמש  םישנאל  םרוג  םג

 2  ל ש  ו פוסב  .דועית  תרימש   ל ש  אשונ  ש י  .בייחלו  ביו חמ  רתוי  ת ויהל  ול  םרוגש

 3  רומשל  םיבייח  ונחנא  .ן יינעה  תא  רטשמל  וליאכ  ץ מאמ  הפ  ושע  תמאב  רבד

 4  ל ש  , דועית  לש  האצוה  ם גו  רמשי  א והש  םג  הזה  דועיתל  . הזה  דועיתה  תא

 5  ר דעיהב  לכ  םדוק  .םידב וע  ת ומישר  ,הזה  ןיינעה  ת א  רמשל  ,הנורוק  הנוממ

 6  א ל   יכ  .המישרה  ןכות  המ   הטלחה  לבקל  ךילהתה  תליחתב  ישוק  היה  רחא

 7  ת רדגומש  ,םידיקפתה  י לעב  תלוכת  יהמ  הלעמל מ  ונל  רידגהש  ימ  היה

 8  ל שמל  ומכ  םידיקפתהמ  ק לחב  יכ  ץ וח  ידבועו  ןלבק  י דבוע  וגר חוה  ןכ  .תינויחכ

 9 הפ  םילבוס  ונייה  תרחא  יכ  הזל  ויה  םיבייח  ,האור בתו  ע"פש  לש  אשונה  לכ

 10  ש ארמ  ירק  הז  תא  רפשל   םיצעיימ  ונחנא  לבא  ,םי רבכעו  לבז  לש  הימדיפאמ

 11  אלא  ,תימש  אל  תוחפל ו  םיינוציח  םידבוע  םהש  ,םיגרחומה  תא  םג  ןמסל

 12  ר גסה  תפוקת  ףוסב  םצע ב  הפ  רמאנו  .תללכומ  המ ישר  ןמ  ךותב  םידיקפתב

 13  ץ ילממ  ינא  םדוק  יתרמ אש  ומכ  .הזה  ןיינעה  לש  טמרופה  בצייתה  ןושארה

 14  ם ה  םילק  םינוקית  םעש   הארנכ  רבד  לש  ופוסב  יכ  ,םיטמרופה  תא  רמשל

 15  ך ילהת  טושפ  הפ  היה  . ונילא  רזוח  אוה  םא  הזכ  עוריאל  םיאתהל  םייושע

 16  י ע בט  ןפואב  רבד  לש  ופו סב  .תויללכ  ת ורעה  םג  .הנ בנ  הזה  ר בדה  טאל  טאלש

 17  י נוריעה רנירטווה לבא אפור אוהש הצעומ רבח הזיא תועטב שי ןכ םא אלא

 18  י א ופר...אוהש  הזיא  םע  דיקפת  אוהש  הזיא  ירוטו טטסה  דיקפתה  לעב  אוה

 19 ה ז ,ליגרכ ודבעיש םיינויחה םיריכבה םידבועה תמישרל ותוא סינכהל ךירצ

 20  ה זה  עוריאב  ונל  התייה  .תאזה  המישרה  ךותב  שא רמ  ללכומ  תויהל  ךירצ

 21 . רורב  אוהש  רבד  תויהל  ךירצ  הזו  .הז  תא  ריכזמ  ינא  ןכלו  םיריכמ  ונחנא  היעב

 22 . הפ רמול ךירצ ,ינש דצמ היצטור הפ ורשיא דחא דצ. מםידבוע ןיב  היצטור

 23 ם ירתוימ  םידבוע  םיפשוחה  ואם  יפשחנה  לגעמל  םיסינכמ  אלש  אדוול  ךירצ

 24 ם ידבועהמ  קלח  לע  ולכתסה  דחא  דצמ  .םיניינע  אלו  םיילאיצוס  םילוקישמ

 25 ורהצב  ועגפי  םלוכ  אלש  הגועה  את  קללח  רשפאש  המכ  דע  אוהש  ךיא  וצרו

 26  ד חא  ל כ  אלש  הארנכו  י נויח  דב וע  אוה  ינוחי  דבוע  ףוסב  , ינש  דצמ  .הווש  אל

 27  ה תא  םאש  םיבצמ  רצי ימ  הזש  םג  המ  ,רחא  דבו ע  ידי  לע  הפולח  רב  אוה

 28  ם ידבוע  םיעיגמ  'ה  םימי בו ולאו  ולאם  ידבוע  םיעי גמ  'ד  'ב  םימיבש  טילחמ

ארשע   ה אמ  וא  זוחא  האמ  שי  הייריעה  ןיינבב  םירחא  29 םידבועהמ  זוחים 
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 1  .הקבדהל ה דובעה תביבס תא ףושחל  םילולעו הפ םיבבותסמש

 2  ך ירצו  םירקמהמ  המכני בשה  טוחכ  הלע. זה  הרקב  עוציב  .םידבועה  ןוגימ

 3  ן גס  וא  ,ט"בקה  תויהל  ךירצ  הזה  ןיינעב  ינוריעה  ל עה  הנוממ  .ותוא  שיגדהל

 4  . הטמל  רתוי  תדרול לכי   אל  הז  הזה  קסעה  תא  לה נל  ךירצש  ימ  הז  .ט"בקה

 5 ת ימינפה  יהכרריהה  תוירחאו  תוכמסה  תניחבמ  חיש  ודה  לש  ןיינעב  וליפא

 6  ה זה  דיקפתל  ,הריכב  היה תש  לככו  הריכב  הריכזמ  ונימש  הז  .הייריעה  ךותב

אגפר  לומ  תיבח ור  םצעב  איה  תודדומתה ה  רשאכ  קיפסמ  אל  הז  7  ם י אשי 

 8  ד בע  ה זיה  יריעה  ןיינעב  הנוממ  ל ש  רופיסה  לכ  .הייר יעה  ך ותב  תוקלחמ  ישארו

 9  ם מינו ינומירו  םינורש  , םינווגמ  ,טרופסה  תדוגאבש   ונאצמם  ג  ונחנא  .רדסב

 10  , יונימ  י בתכו  איצוהו  הנ במאם זה ב  ן יב  וא  ןקתמב  ה ז  םא  ן יב  יפיצפס  יארחא

 11  ם יונתנ  יולימל  םירושקשם  ירבד  המכ  שי  .רמשל  םיעיצמ  ונחנא  הזת  או

 12  תויהליך  רצש  ימ  .הז  תא   ריכמ  יבוק  .רופישל  םוקמ   שי  םיחטבאמה  ךורדתו

 13  . הלח תהמו  הזה  ןיינעה  ת א  לבקל  ך ירצ  הצובק  לכ ב  וא  ם חתמ  לכב  יאחרא

 14  , הדובעה  תרגסמב  .םרוי בח  הדובע  תנוכתמל  טרופס ודת הגאו  םינווגמ  רבעמ

 15  ן ו חבל הדעווה  הרחב  תר וקיבב ק דבנ אל אשונהשת  למרו , יתרמא רבכש יפכ

 16  י נא  ף כיתו  תובישח  םהל ש  יש  ו נשגרהו  ונבהש  הז  ף קותמ  הזההדבר    תא  םג

 17  ל ש   לכ  דםוק  .םוריח  תפ וקתב  יהיריעה  לוהני  לש  הזה  קחשהמ  ךותב  הלעי

 18 ,םינווגמ  .ונליבשב  ,ןיי נעמ  יד  היה  הז  ,הדיחא  הניא  תויופיפכ  של  ןיינע

 19 ף גא  שאר  הזש  תושרה  ט"בק,  ךוניחה  דרשמ  .םיפוג  השולשל  תויופיפכה

 20  ל עמ  םיבשויש  םיטנמלא ה  תלוש ש  םצעב  הלא  .םי סנת מל  הרבחהו  ןוחטיבה

 21  ת ויושרה   ט"בק  ,םידיגא תה  רט זה רשות ופסה  תד וגא  .םינוו גמ  תא  םיחנמו

 22 .טרופסה  דרשמו  עיפומ  םירקהמי  נשב  אוה  ןוחטיבה  ףגא  שארם,  פע  דוע

 23  ם ג  . תויחנהב  תודיחא  ר סוח  רצו י  םגו  לולכתה  לע   השקמ  םג  הז  תיתדבוע

 24  ד ב וע  א וה  ולומש  םיפו הג  תשולש   חרכהב  אלש  הזכ  ף וג  לכ  םגו  םהיניב

 25  ת ר מוא  תאז  .םילגב  תת ההנחיוא  איצוה  תותומעה   םשרם  ינווגמב  .םואמית

כל  א  הנתנש  האלמו  תלל וכ  ת חא  היחנה  היה  אל  26  ד עו  הלחתהמ  רופיסהת 

 27  ת דוגאבווקא  ד  תהייהרשמות  תההש  דיהגל  ךי רצ  דועו  תויחנה  .ףוסה

 28 ת ותר מלאוי  ויה  תויחנה   יכ  ,בוט  יותר  דבע  הז  םהלש  םיפואו הג  טרופסה

 29יותר    ביגהל  םהל  רשפא   םגתיים,  כלממה  םיפוגה מ  ולבקתהשכ  הלחתהמ
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 1  ת א זה  הישילשה  םש  ו'. כו  ת"לחל  םידבוע  תאצ וה  לש  םירשקהב  רהמ

 2 ו פורפא  טרופסה  תדוגא  הפ  ונבתכ  םג  ןכלו  .מתכללו  ליעי  רתוי  הדעב  הנוממה

 3 םידבוע  וראשנ  .םדקומ  לב מאודשב  תלחיו בה  זוחא   םיעשת  ,םידיגאתה  םשר

 4 םתוא  בוזעל  וישכע  הפ  רשפא  יאש  םיפוג  הז  תפטושה  קזחובת אטל  ירטנקבו

 5  העצוב  ,הפיכוא  הרקב  .ר משיו  ראשיי  לכה  םישדוור בעוד כמה חזחנש  תופצלו

 6  ה יה  הז  םינווגמ  .ישיא  י ונימ  היה  הנורוק  הנוממ  .ןי קתו  יבקו  הייריעה  ט"בקל

 7 הז  טרופסה  תדוגאו  הנורוק  הנוממ  אוהש  והשימ  הנומ  םצעב  .ס"נתמ  לכב

 8  ה פ  ם ירמוא  נוחנאש  המ   לבא  . ךכ  רמאנ  ,תיאשונ  ה יה  הז  ה קלחמ  לכב  היה

ז  קר  אל  ךירצ  .ןוחטיבה  ףגאבם  דעתלו  יונימ  יבתכ  איצוהל את   9  ה לומר 

 10 ד וע  לש  רשקהב  םגחשוב    הז  אותו  דעתלו  יונמ  בתכ  וציאלהא  לאלית  אברוו

 11   .תוירחאו תוביוחמ םעפ

 12   .םדעתל הארנכ ךי רצ לבאוי נמ יבתכאו צי : עידן למדן עו"ד 

 13  .םש  היה אל הז הלעמ יפלכ ספט ל .ןוחטיבה ףגא דע עיגהל  ךירצ הז מר רוני בלקין:

 14  .הארנכ : עידן למדן "ד עו

 15  ת ורמל  .הפ  ו רקש  ם יבוטה  םירבדה  דחא   אקווד  ה ז  דיגהל  ךירצ  הפ   -  ת ויחנה  :מר רוני בלקין

 16  לש  םורופל  םיפתוש  ויה  םינווגמ  םגו  טרופסה  תד וגא  םג  ונרמאש  המ  לכ

 17  וי ה  םה  תומאותמה  תוט לחהה  ת לבקב  םג  םצעב  ןכ ל ו  רבשמה  לוהינ  ט"לשמ

 18 ללגב  ורצונש  תויעבהמ   קלח  ףקע  הז  הזה  רשקהב  םצעב  הזו  םיברועמ

 19 תויחנהה  תא  הככ  רמאנ   למרנל  לדתשה  הז  המינפ  תוחפלו  תונושה  תויופיפכה

 20 תדוגאב  הרוקש  המו  םינווגמב  הרוקש  המב  ןויגיה  שי  דיגנ  אובש  הרוצב

 21  ר י עהל  הצור  והשימ  םא  .הנורוקה  תפוקתב  תוכרע יהה  אשונל  הז  .טרופסה

 22  י נאש  םיצור  םתא  .םי צור  ם תאש  ךיא  .ינשה  ק רפ ל  רובענש  ינפל  והשמ

 23     ?ךישמהל .ךישמא

 24  י ל   הארנ  קרפ   וא  ו נחנא  ז או  רמוא  ינור  דחיב  םיקרפה  ל כ  הז  תא  השענ  ך יא  : אבי גרובר  רמ

 25   .ותוא הצמנ קרפ ,קרפ

 26   .ןכ .קרפ ,קרפ ףידע  :רץמר ערן שו

 27  .תול אש .תורעה והשימל שי םא  זא .םייתסה הנורוקל תוכ רעה קרפ מר רוני בלקין:

  28 

 29 הברה  אל  ,ם ימעפ  הברה  הזש  ומכ  העי גה  איהשכ  הנורוקה  .ןכ  סח ייתא  ינא  :אבי גרובר  רמ
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 1 ה שק  דואמש  הזכ  עוריא  ןמ  הז  ,הלאה  םימעפה  טעמהמ  הז  אקווד  םימעפ

 2  ידו  .ףוסה  דע  ךכ  לכ  ךלו הש  .ינוציק  ךכ  לכ  עוריא  ןמל  ,ליגרב  וילא  ךרעיהל

 3 והשמ  .הפוריאב  הלאה  םימשגה  םירמואש  ומכ  אוהש  הזיא  ומכ  הז  רהמ

 4  ה מ   לכב  ו נלש  הרטמה  , ןושארה  ע גרהמ  ונחנא  .לל כב  םא  . ..ב  םעפ  הרוקש

 5  ל ע  תילאמיסקמ  הרימש  ןיבש  הז ה  קדה  וקה  לע  תכ ל ל  היה  הנורוקל  רושקש

 6 ת ופיצר  ,םייח  תרגש  רתויש  המכ  רצייל  ןויסינ  ןיבל  ,םיבשותה  תואירב

 7  ל כו  םירגס  ונל  היה  דחא   דצמ  זא  .ליגר  רתויש  המכ  םייח  חרוא  ,תידוקפת

 8  המכ  רצייל  תוסנל  ידכ  ל כה  תא  ונישע  תמאב  ינש  דצמו  םירבד  הלאכ  ינימ

 9  ך י א  לשמל  רפסה  יתבל  םיעיגמ  םידלי  רתויש  המכ   ,םידבוע  םיקסע  רתויש

 10  ו ליעפה  שממש  ץראב  םי נושאר הש  בשוח  ינא  ונייה  ונח נא  הרזחה  תא  ורשפאש

 11  ם ישנא  ר תויש  המכ  ,םי גוחה  ת א  ריזחהל  תוסנל  םגו  ל כהו  םינורהצה  תאו

 12  ד צ מ  יכ  . חתמ  רציימ  הז ש  קפס  ן יא  .תולועפ  הלאכ   ינימ  ל כ  ,רכיכב  םיבשוי

 13  ו ינפ  לע  ז או  ,תיבב  םלו כ  ת א  ריאשהל  ה ז  לק  יכה   ה צור  ת מאב  התא  דחא

 14 י נש  דצמ  .תיבב  דבל  םיבשוי  ונחנא  םא  ונתוא  תשגופ  אל  תאזכ  הנורוק

 15  ם ידלי  . תושק  דואמ  ויה  , םידליה  ל ע  תועפשהו  ארקנ ש  המ  ת ילכלכה  הנורוקה

 16 , םירשע  םירקחמ  ינימ  לכ  יתארק  םיכירעמ  ,םוזה  ירוחאמ  ,תיבב  ובשי

 17 ו נחנאש  םירבד  .תכרעמה  םע  רשק  ודביא  ,תונואכיד  םידליהמ  זוחא  םישולש

 18 םקוה  הלחתהה  לע  תמאב   .תכלל  וניסינ  הזה  חתמה  לעו  .ירחא  םתוא  םיבחוס

 19 תמרב  םג  הז  תא  ונישע  תובישיהמ  קלחב  סנכתהש  הזכ  םורופש  ט"לשמ

 20  ם עפ  לכל  םאתהב  הזכה  יה  תצק  הז  ונייהו  הצעומ   ירבחו  םיקיתה  יקיזחמ

 21  ם יסנכתמ  זא  ןכדעל  םיצ ור  ו נייה  זא  ,תושדח  תויחנ ה  , שדח  והשמ  הזיא  היהש

 22  הנומ  ןוחטיבה  קית  קי זחמ  הנומ  .ט"לשמב  היה  ףטוש  .בחר  רתוי  םורופב

 23  ה ז   ירחא  ,ילריש  ןבומכ  .ונתחינבמ  רוטקיורפה  יהה  בל  רב  ימר  ר,וטקיורפל

 24  ה ב רה  יהה  יתועמשמה  י שוקה  יתניחבמ  .תכרעמה  ךותמ  הז  תא  תוולל  ,ןרע

 25 ה ז  .הנורוקה  תואיצמל  תידועיי  הקיקח  רדעיהבזה    תא  ונשגפ  ונחנא  יםמעפ

 26  ד וע  הנורוקה  ךותמ  םישדוחש  הצעומ  תובישי  םתוא  לע  רבדמ  לשמל

 27  ם י בשוי  ונחנא  םוזב  הצ עומ  תובישי  תושעל  םינ תונ  ןכ  םאה  'ושבחבתה'

 28  ב י יח  ההי  הצעומ  תובי שי  ,םוזב  התוא  םיבשוי   ןכו  ,תימוקמה  הדעווב

 29 ן וצרה  .עדימ  ירגאמב  הז   יטירק  יכה  היה  הז  ובש  רבדהש  בשוח  ינא  .ילאטנורפ
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 1 ם יבשות  ףלא  רשע  םינש  ,תרגובמ  הייסולכוא  שי  .עדימה  ירגאמב  שמתשהל

ושמב ל  ונ יצרש  ריעה  יבשותמ  ז וח א  םירשע  .סונימ  סולפ  2  ד עי  ונמצעל  ונוא 

 3 ת ירופאטמ תלדב םהק לופדלוא ובל ,עובשב םעפ תוסנל .הנורוקה תלחתהב

 4 ש מתשהל  רוסאשב  צמב  ונעצמ  תא  ונאצמו  .רדסב  לכה  םאה  םתוא  לואשלו

 5  ו נחקל  , םיבדנתמ  ונחקל   ש ממ  הנור וקה  ךותל  תוע ובש  המכ  זאו  .םירגאמב

 6 ל כ  .ןופלטה  המ  ,תלדנו בקפד  ,םיתבב  ונרבע  ,םישנא  לש  תבותכ  םש  המישר

 7  ו ליאכש  לשמל  םע  םידיוח מ  ם יכרצ  ילע ב  לש  ןיינע  ם ג  היה  . תולועפ  הלאכ  ינימ

 8  ד רשמ  זאו  .בכרב  דחא  קר   תויהל  םילוכי  ויה  םה  לבא  תועסהב  רוזחל  ורשיא

 9 םהש  וניצר  ונחנא  .םילהנה  תא  רשאל  ידכ  ךירצה  ית הועובש  לשמל  ךוניחה

 10 הז  םיליגים הרדלילם  א  הז  םלצא  יכ  .תוליעפר לוזח ל  ולכוי  ןושארה  םויה  לע

 11  ה זת  אם  ישוע  ךיא  זא  .ונרשיא  נוחנא  זא  מיד  היה  הזהם  ל  זא  יתייעב

 12  . ת וצלמהיין הנעל  .להדוג  ארונ  תמאב  תולע  תמאב   היה  הז  .תאזה  הניחבהמ

 13  רשקה  הזיאב  יתנבהש  חוטב  יתייה  ירמגלא  ל  ינא   הפ  םתבתכ  םתא  ,וארת

 14  ת וילה  ךירצ  ינוריעה  לע   הנוממ  םתבתכ  הנוממ  תו יהל  ךירצ  ט"בקהש  תבתכ

 15  הז .ט"בקה

 16 אל  ונל  הארנ  .וילע  הנוממ  התייה  תיזג  לגיסש  ףוסב  ונלביק  ונחנאש  הובשתה  מר רוני בלקין:

 17    .ונלביקש  הבושתה תאז .ךותב ריבס

 18   .ינא  זא .היינש :אבי גרובר רמ

 19     .לעופב יוטיב ידיל א ב אל הז :גב' דברת וייזר

 20 קוסיעה  ימוחת  לכ  תא  .הייריעה  יפגא  לכ   תא  תשגופ  הנורוקה  .םדו ק  יתרמא  :אבי גרובר  רמ

 21  ל ע  הנוממש  ימש  בשוח י נא  ןכלו  הנורוקה  השגפ  אי ה  .הייריעה  לש  טעמכ  לש

 22 הלודג  רתוי  הייריעב  שי   םא  והשימ  וא  .הייריעה  לכנמ  תויהל  ךירצ  ינוריעה

 23  ה נשמהש  ת ויהל  לוכיו  ת ו יהל  לוכי  ל כנמה  זא  ,והש מ  וא  ל כנמל  הנשמ  שיש

 24 ף גא  שאר  יבוקש  רורב  .םלוכ  לומ  דבוע  תמאב  תמרב  אוהש  והשימ  וא  לכנמל

 25  ב ש וח  ינא  לבא  הזה  רבד ה  ךותב  ולש  םיקשממ  דו אמ  הברה  ול  שי  ןוחטיב

 26 ה יהש  ומכ  הזכ  בצמ  .ןוגראה  ךות  תניחבמ  .םש  תבשל  ךירצ  הז  לע  הנוממש

 27  ם דא  ן ב  ,םילהנה  תא  רי כמ  אוהש הזכ  והשימ  םג  א והש  יל  ה ארנ  ימר  םע  ונל

 28 א והש  ומכ  ,הדובע  ,הלעפה  תוסיפת  לכ  תא  ריכמ  ,ףרועה  דוקיפ  ךותמ  אבש

 29  ל כ  ת א  עדוי  ,םיסרוקה   תא  ר יבעמ  ,םיסרוקה  לכ   ת א  רבע  , ומצע  לע  גיצמ
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 1  , ו נרהצה  ו נחנא  .םש  תבש ל  ךירצ  ה זש  ב שוח  ינא  תא זה  הדובע ה  תסיפת  תרות

 2  . ה נורוקה  ךותב  תועובש  המכ  רבכ  .הנורוקה  ךותב  ביצקתה  תא  ונרבעה  ירה

 3  תא  ה שענ  ונחנא  הנש  . ביצקת ה  תא  ונרבעה  הנורו ק ה  ךותל  יתעדל  םייעובש

 4 הברזר  ףיעס  םש  תמאב  ונרהצה  לבא  .םדוק  הברה  הרקי  הזש  ידכ  הדובעה  לכ

 5  ל כ  ,םירבד ,תוכיסמ ונל  רשפא תמאב הזו הנורוק  הז תיללכה הברזרל רבעמ

 6  הניחבהמ  םינעמ  תתל  ונ לוכיו  םישימג  רתוי  הברה  ונייה  .םירבד  הלאכ  ינימ

 7  ן ו שארה  רגסבש  בשוח  י נא  ,וילא  םתסחייתהש  םי קסע  רופיש  ןיינעל  .תאזה

 8  י כ  ב וט  דבע  ד וע  הז  ןושא רה  ר גסב  לבא  . ינא  זא  הפ   אל  י דיג  .בוט  ד בע  דוע  הז

 9 ב צמ רציי .םש יעיברה ןועברב הרקש המ ךכ רחא לבא .הזכ ףרוג ןמ היה הז

 10 שיו  יתמ  הארנ  ונחנאו  תושקב  ושיגת  םישנאל  ורמא  .הייריעכ  ונתוא  עקת  ידש

 11  א לש  ימ  זא  .הנש    היירי ע  ,ףסכה  תא  לבקל  תמיוסמ  הרודצורפ  איהש  הזיא

 12  ם ע  ונאצמש  בצמב  ,ונצמע  ת א  םיאצומ  ונחנא  םו את פ  ןועבר  ותבאו  םלשמ

 13  ם ג  ה זו  רמאנ  הככ  יכ  ונל ש  ת וכרעמב  תוארל  ךירצו   יביצקת  ר וח  אוהש  הזיא

 14  ך י רצ  ימו  המ  לביק  ימ  קו ידב  ךיישל  םיעדוי  ונחנא  ירמגל  אלש  וישכע  רמאנ

 15  ת א   ונל  תתל  תועדוי  ונ לש  תוכרעמהש  אדוול  םיכ ירצ  ונחנא  זא  המ  םלשל

 16  . ם ידמוע  ו נחנא  הפיא  עד נש  טביהב  ם גו  הייבגה  לש  טביהב  ם ג  .תאזה  הנומתה

 17   .הזה קרפה לש תורעה הז

 18 ת וחפל  יד  דלונ  םצעב  זא  הנורוק  הנוממ  לש  הייגוסה  יבגל  סחייתהל  פשרא  :רץמר ערן שו

 19 ,תופטוש  הנורוק  ט"לשמ   תובישי  ויה  ,עוריאה  לכ  ,יתסנכנ  ינא  ובש  םיבלשהמ

 20 ויהש  עובשל  תחאמ  תוחפ  אל  ללכ  ךרדב  שקבתמש  המ  יפל  תורידתב  ,תופיצר

 21 םאתהב  ,רתוי  םג  הרק  הז  זא  הלאכ  םירבדו  תוי וצרפתה  תויטס  םיעוריא

 22 ף רועה  דוקיפל  רשקה  לומ  יבוקש  ןבומכ  זא  ךילהתה  לש  לוהינל  רבעמ  .ךרוצל

 23  ף ותישב  םג  תוצעייתה  דימת  התייה  ותיא  היה  הל אכ  םירבדו  תויחנה  לומו

 24  ב ש וח  ינא  הזמ  ץוחו  הי יריעה  שארכ  יבא  םעו  קית   קיזחמכ  בל  רב  ימר  םע

 25  ם א  .הייר יעב  ףגא  לכ  לש   טעמכ  ת וריהמ  דואמ  תו בו גתו  תופתתשה  התייהש

 26  ם ישנ לגעמ  םע  םיבדנתמ ל  וא  , קוחרמ  הדובעל  הנע מ  תתל  ך ירצש  בושחמ  הז

 27 ל וגס  ותב  ,םיבשות  לש  תוכרדהב  ףרועה  דוקיפ  .ריעב  םירויסב  םינווגמ  וא

 28  ק וה  דא  תידיימ  המקהל  תומתריה  ,ךוניחה  ףגא  .תא זה  ךרדה  ךותב  םש  היהש

 29 ל כ ,םינוסיח ,םירחא וא יבכמ וא א"דמ תבוטל .הנורוק תוקידב ימחתמ לש



 26מספר   – 17.10.21 רמת השרוןשלא מן המניין  ה ועצישיבת מ

14 

 

 1  ד ואמ  ם הילע  ביגהל  הי ה  ך ירצש  ם ירקמ  דואמ  הב רה  ויה  הלאה  םיכילהתה

 2 תכרעמב  םג  םיפגאה  לכ  לש  הריהמ  דואמ  תומתריה  התייה  לכה  ךסב  ,רהמ

 3  ט ר ופסה  תדוגא  תא  םדו ק  תנייצ  םג  תרמוא  תאז  .ן יוולה  תוכרעמב  םגו  המצע

 4  ת ולע  תריציע  נמש  המ  הזה  רשקהב  הקזח  דואמ  תוצווכתה  םש  רצונ  םצעבש

 5  ם ג  ךשמהב  ם גו  הזה  ךר עמב  ם ג  הז  ת א  וניארו  . תיתו עמשמ  דואמ  תיפסכ

 6  .רחא גוסמ ע וריא הזש .תומוח רמושב

בל רוני   7  ו נ חנא  .הדוקנ ה  תא  ם יספספמ  ונחנאש  יל  ה ארנ  יכ  דדחל  הצור  עגר  י נא  קין: מר 

 8  בגאו  .השענ  הזה  חודהש  דעומה  ירחא  והשמו  הנש  הדעווב  הז  תא  םירקחתמ

 9 ז א  םיפגאלו  תוקלחמל  הטמל  הדימריפה  שארמ  דרוי  התא  םאש  םיאור

 10 היעבה  .םוזיל  תוטלחהה   סיסב  לע  תוחפל  םיסנמו   םש  תומתריה  שי  תמאב

 11 ה יריעה  לש  ןוחטיבה  ףגא  שאר  תא  לאוש  ינאשכ  ירחא  הנשמ  רתויש  הז  ונלש

 12  ןכל   .תיזג  לגיס  איה  הבו ש תה  ,ןורשה  תמר  תייריעב   הנ ורוקה  הנוממ  היה  ימ

 13  ם א   הייריעה  ל"כנמ  היהי   הזש  היעב  יל  ןיא  רדסב  יבא  רמוא  םיניבמ  ונחנא

 14  ה לעמל  ידימ  רתוי  הז  תא   ךושמל  רשפא  יא  .רחא  ר בדב  ךתוא  תיבשמ  אל  הז

 15  ל ו מ  וא  ף רועה  דוקיפ  לו מ  תרבדמ  ת יזג  לגיס  םא  םג  ה יכרריה  ל ש  המרב  יכ

 16  הלוכי  אל  איה  תולאשל   תובושתה  לכ  תא  תפסואו   דרשמ  לומו  םינפה  דרשמ

 17  א ו הש  והשימ  ךירצ  ףו סב  יכ  הזה  רבדה  לע  ה נוממה  תיככירה  תויהל

 18 תא תושעל ךירצ .ריכב  קיפסמ .בגה ירוחאמ לודג  לקמ םג ול שי לאיצנטופב

 19  י ש ארו  תוקלחמה  ילהנ מ  לע  לכתסמ  אוהשכ  תאז כ  תוריכב  תמרמ  עיגמ  הז

 20 רובענ  .הנווכה  התייה  תאז  .רורב  הזו  םיווש  ןיב  ןושאר  התואב  םיפגאה

 21  א שונ  . הנורחאל  ותוא  ונ רבע ש  עוריא  ה זיא  סנכנ  הר ואכלו  י רעצל  .רחא  אשונל

 22  ת ו סנכהה  לש  דצה  הרו אכל  םצעב  .תוסנכה  יוצימ   ךוניח  תודסומ  תחטבא

 23  ם צעב  ם ייללכ  םירבד  המ כ  .ינוציח  א וה  החטבא  אש ונב  ם צעב  לבקל  רשפאש

 24  ת ר וקיבה  תפוקתב  הייר יעה  תא  התרישש  החטב אה  תרבח  .לכ  םדוקש

 25  ה ת ייהש , הרבח התוא א ל וז ונר קחת רבכ ונחנאשכ  ירק , הנשכ ינפל הפלחוה

 26  ו א  ת כרעמה  ה ז  ינשה  רב דה  .התש ענ  תרוקיבהש  ה פוקתב  ת רוקיבה  תאושנ

 27 ת כרעמ  הנריסהרת  יש  תכרעמ  םע  תקשוממ  איהש  יטרויקס  תרבח  וג  וט  יק

 28  ה זל  ארקנ  לע  הרקב  איה ש  הזיא  השוע  השעמלש  לארשי  תרטשמ  לש  תנכוממ

ווכיאה  לע  29 ת ומשה  .תודוקנה  םע  ןוחטיבה  לש  עגמה  לש  תורידתהת 
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 1  לע  הרקב  איהש  הזיא  תו שעל  ןכ  רשפאמ  םצעבו  קש מומ  הז  זא  .תוחטבואמ..

 2  . ן ומימב  יסחיה  קלחה  תא  לבק ל  ליבשב  יאנת  םג  איהו  ה רדסכ  הרקב  עוציב

 3 ה מ  יפל  .הז  תא  לבקל  רשפא  יא  הרקב  לש  והשמ  הזל  ןיאו  הרוק  אל  הז  םא

 4  ן יקת  אצמנ  הז  כןל  םרד סכ  םידבוע  קשממהו  תוכערמה  ונתוא  ןכדע  יבוקש

 5  ם צעבש  המ  תא  תוחודה   לומ  לבקל  ע נמ  אל  הז  םג  ת יפסכ  ת ניחבמ  םג  הז  ןכלו

 6 יתבו  םינג  הז  ריעב  םינושה  ךונית החודות מוסמכ  .הסנכה  תורוקממ  ונל  עיגמ

 7  ת א  לבקמ  התא  םהיפל ש  םימיוסמ  תוחתפמ  םה ש  ה זיא  שי  ,םינוש  רפס

 8  ה ש ולש  ינפל  .ןקתה  יפ  ל ע  ףסונ  ךוניח  תודסומ  ט" בק  סויג  רשפאמ  .ןקתה

 9 ת א  ונלצינו  ןיקת  הז  ןכלו  תאיל  תיט"בק  הסיוג  זאמ  השימח  רבכ  םישדוח

 10ה  ז  ם עפ  ד וע  ילוא  אנוצמ   ןכש  ה מ  .ףס ונה  ןקתה  תא   ם צעב  רציי ל  ידכ  תומכה

 11  . ךוניחה  תודסומ  יט"בק  י נש  ולמ  תוירחהא  תקולח  תא  ר ידסי  לבא  זאמ  הרק

 12 הדובע  תקולח  יהשוזיא  תושעל  ,תרמוא  תאז  ,תיפרגואיג  וא  תיאשונ  וארי  ק

 13 ל ש  אשונה  .םהמ  ימ  יארחא  ךוניחה  תודסומב  חתניזה  א  קוידב  הריהבמש

 14  י ר ק  םינקת  ןווכומא  וה ש  לכשומ  ןדמוא  שיל  כ  םדוק  .ביצקתהו  ןומימה

 15  ע יגהל  י ופצ  המ  לש  ברוק מ  ב ושיח  אוהש  הזיאם  י עצבמה  ייריעה  תורבזגב

 16 ם ירבעוש  בצמב  היהנ  אלש  ידכ  הז  ,וללה  םינקתה  לש  יוצימה  לומ  לא  םצעב

 17  ו נ שמתשה  ירק  .הוורואה מ  םיסוסה  וחרבש  םיאו ר  ונחנא  םאותפ  הנש  יצח

 18  הובג  היהי  רועישהו  הכי מתה  תא  לבקנ  ונחנאש  המ מ  החטבא  רתוי  הברהב

 19 םירפסמ  לומ  ןדמואה  תא  ,הנש  לכב  ןוחבל  שי  דיגהל  צריך  הזו  ינש  דצמ  .ידימ

 20  . םינג  השימחל  םינגה  רפ סמב  ונדרי  דחא  דצמ  ירק  םינקתהו  ךוניחה  תודמוס

 21  ת רושק ת  ינג  .םידלי  הר שע  קר  ו ליפא  םש  שיש  םיד וחייה  ם ינגה  ,ינשה  דצהמ

 22  ד תמי  אל  ל בא  .ןוזיאה  תא   ר צי  הזו  ה לעמל  הרזח  רפ סמה  תא  ו לעה  םה  לשמל

 23 םיכירצ  ונחנא  ןכלו  .ןזאת מ  קוידב  הזש  הנש  ףוסב   ונמצע  תא  אצמנ  ונחנא

 24  קדביהל  םיכירצ  וללה  םינקתה  םצעבו  ידיגל  רעו ה  רבכו  ונמצע  תא  קודבל

שסמה  לעים  כמתסמ   אל  ונחנאש  תו ארל  ידכ  ה נשו  הנש  ידימ  25  ה נ שה  לפר 

 26 איהו  תפסונ  הצלמה  .עת פונ  ונחנא  זאו  תוחפ  וא  רת וי  וא  ונל  עיגמו  תמדוקה

 27 תחא  .השעמל  תואצוה  י תש  ןנשייין,  נעה  לע  חוקיפה   לע  השקמ  םג  יכ  הבושח

 28  . המלשה  ק ר  השוע  הייר יעה  המ שו  םירשואמ  הרט שמ  י נקת  ן יגב  האצוה  וז

 29  , הדי  לע  ןמוממ  שילש  ינש  ה זה  לש  יראה  קלחב   הריכמ  לארשי  תרטשמ
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 1  דע  ת חא  העשמ  דיגנ  .שר פהה  ת א  קר  םינמממ  הייר י עה  םצעב  ונחנא  השעמלו

 2  ה חטבא  יתוריש  ןומימל  העצה  שיו  .הז  למעש  ם יביכרה  תאו  עברא  העש

 3 גיצהל  ךירצ  .תופסונ  תן שעוגיב  רעיקב  הייריעה  ןובשח  לע  ךוניחה  תודסומב

 4 ישוקש  יש  רבתסה  ידיג   םע  ונבשי  םצעב  יכ  ,תונו ש  תוקירבור  ינשב  הז  תא

 5 ם ירפסמהל  ע  לכתסהל  םימעפל  השקמ  הז  ןכלו  הזה  לידובה  תא  תושעל

 6ו נחנא  יכ  ונילע  לופיל  םצעב  לולע  המו  ןאכמיע  גי  המ  ללוכה  לכה  סךמה  ןיבהלו

 7    .םיכירצ

 8   .רתוית יאנוב שחרה עה פרופ' נטע זיו:

 9  ת יארחא  םצע ב  איהש  ל לה  לטיור  וטקפ   ה ד  .תועשה  יחוויד  לע  הר קבה  .ןכ  ן: בלקיוני  מר ר

 10 תודסומ  ט"בקו  איה  זא  ,םייתכלממה  תודסומהמ   עיגמש  המ  לש  דצה  לע

 11  חותפל  השיגה  תא  הל  רש פאל  ךירצ  לבא  תאזה  הרקבה  תא  םיצממ  ךוניחה

 12 יכ  הנריסה  תריש  תכרעמ ל  לבא  יבושקת  תצק  וליפא   והשמ  הז  השיגה  תא  הל

 13  ה ש וע  רחא  והשימ  ןכ  םא   אלא  ,הלאה  תועשל  תדר ל  הלוכי  אל  איה  השעמל

 14 םירויס  לש  רופיסה  ונשי   .תלבגומ  איה  הלש  חוקיפה   תלוכי  ןכלו  הרובע  הז  תא

 15  ך כ  יק  וא  ורמאש  תאזכ   המגמל  וכלה  .תיטטס  החטבאל  ףילחתכ  םיינוריע

 16 םע  םירבדמ  תודסומה  ךרד  םירבוע  השעמל  רויסה  .רויס  םיווש  ,םינג  ךכו

 17  י נש  ו נמעטל  ןוחבל  ךירצ   .הסינכ ה  רעשב  והשמ  םא   תיזיפ  ם יעגונ  םה  ,תננגה

 18  וישכע  קודבנ  ואוב  .ןוכס ח  תרציימכ  םירויסה  לש הפולחה  תא  ,דחא  .םירבד

 19  ע יקשמ  התא  םירציימ  ונחנא  םינקת  ןיאו  תויה  ,ונרמא  המ  השעמל  זאו

 20  ס ו לפ  בכר  לע  םיינש  םיר ייס  רשע  םינש  םוקמב  המ   עדוי  ינא  ירק  תיתשתב

 21  ו נ חנא םאה  ,תוליעי הז י נשה רבדהו . הזה רויסה תא  ןמממ ם צעב התא .בכר

 22  ר בד  לש  ופוסב  תאזה  ת גלדמה  החטבאל  ונרבעש  הז  תובקעב  םינתונ  םצעב

 23  ה זה  ר בדה  ל ע  דיגהל  ךי רצ  .הזב  םישמתשמ  ונחנ א  ך יאו  בו ט  תוחפ  ןורתפ

 24 , עברא  דע  ונתוא  םישמשמ  םצעב  הלאה  םירויסה  םירקמה  תיברמב  ףוסבש

 25  ם א  תילאוד  הרואכל  רפ סה  יתב  תא  םיררחשמ  םי נורהצהש  דע  ,יצחו  עברא

 26 םיביכרה  .הלאה  םירויסה  תא  ונל  שיו  היה  ,ןוכנ  הז  תא  םיננכתמ  ונחנא

 27  ה דבועה  ת ועש  רחאל  םה ב  ש מתשהל  ם ג  ילוא  רשפא   ם ישנאו  בכ ר  הזש  הלאה

 28 הזש  המ  תא  ולעיש  םיפסונ  םישומישל  הלאה  תו דסומה  תדובע  תואכרימב

 29  ןובשח  לע  הז  תופסונ  ת ועש  שי  .החטבא  ףדוע  ל ש  רופיס  שי  .בוט  .ןתונ
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 1  ד ר פנ  יביצקת  ףיעסב  םצ עב  םה  תונטייקו  םיביצקת ו  םינורהצ  רמאנ  הייריעה

 2  ם צעבש  המ  לכ  ,םייניב  תוביטחו  םינוכית  .םשמ  םינמוממו  םש  םיעיפומם  ה

 3  ברעה  ךותל  תוליעפ  וב  ש יש  ןולא  ןוכית  לשמל  ,לאר שי  תרטשמ  ינקתל  רבעמ

 4  ים עוריאו  החטבא  שיו  . תנמממ  היעיריהש  תועשב  ן מוממו  הבוגמ  הז  שי  זא

 5  ימצעהון  מימה  ךותב  ר פסה  יתב  לש  ביצקתה  ךות ל  סנכנ  הז  םויס  תוביסמ

 6  ל כ  לע  .םכותמ  םינמממ  םהו  עבצנ  הז  הלאה  םידו חייה  םירבדה  תא  .םהלש

 7  ת א  ם ישל  תעדל  הכירצ  ל טיור  ףו סב  .וכותב  הרורב   הרדסה  ש רוד  הז  הרקמ

 8 חווד  .הליל  ריי. סןאכמ   אובי  הז  .ןאכמ  אובי  הז  דיגהלו  תודומעה  ךותב  הז

 9 רפסה  יתב  לש  םיבחרמה   לש  החטבאה  .םייק  אל   ,דרהו  הליל  רייסש  ונל

 10 ה חטבאה  תומלצמ  ידי  לע  תעצבתמ  הבינגו  םזילאדנו  דגנ  ללוכ  הלילב

 11  רוטישה  תדיינל  דקומה  ידי  לע  חוודמ  גירח  עורי א  לכ  .דקומל  תורדשמש

 12  ד י גהל ךירצו הנעמהלות יעי תא ןוחבל שו שינבתכ  .םוקמל תקנזמש ינוריעה

 13 םאו  ךאי  ןיינעה  תא  חדדמש  ,רפס  תיבלה  צירפ  עוריא  הנורחאל  קר  וניאר

 14ל  ש  אשונל  הז  .תות אחרלהנתהב  .תרחא  הרוצב  ה זת  א  עונמל  ילוא  ונלוכי

 15    .ןמזה הז .תולאש  תורעה שי םא .החטבאה  אשונ לכו תוסנכהה יוצימ

 16  החותפ ת ויהל הכירצש ללה לטיור  יבלג הנקוד לביא:מר דני 

 17    .הנריסה תריש  תכרעמל קין:מר רוני בל

 18  לע  חקפל ידכ מר דני לביא:

 19  . תא  השועש  ת רקבמ  םצעבש  תכרעמה  ת ושענש  החטבא  תועש  ןתו א  .תועש  מר רוני בלקין:

  20 

 21   .החילס ירוס .רושק  אל הז תיארחא איהש םיא רוק תולוק מר דני לביא:

 22  .רושק אל  :רץמר ערן שו

 23  ו נחנא  ןכאש  ה רקב  השועש  תיתרטשמה   תכרעמה  ם צעב  הז  הנריס ה  תריש  מר רוני בלקין: 

 24  ה ז  יפלו  החטבאה  רשקה ב  םשיוע  ונחנאש  םירמוא  ונחנאש  המ  לכ  תא  םישוע

 25  . ךילהתב הקלח תא תמלשמ  לארשי תרטשמ השעמל

 26  ת חטבא   לש  אשונה  יבג ל  תנייצש  ו מכ  ,דחא  .הזה  ןיינעל  ת ורצק  תורעה  יתש  :רץמר ערן שו

 27  .םיבחרמה

 28  ו מ צע  חודב  ןיינע  הפ  הי ה  .תחא  הלאש  סחייתמ  ה תאש  ינפל  ךתושרב  קר  : עידן למדן עו"ד 

 29  ת חא  ה לאש  התייה  .יתס פספ  וא הדעווב  הפ  תסחי יתה  התאש   האור  אל  ינאו
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 1  . לבקל  םצעב  םירומא  ונ ייהש  .תרטשממ  םימולשת ב   רסוח  אוהש  הזיא  לש

 2 עצוב  הזש  ט"בקהו  לפוט י  הזש  ידיג  בותכ  היה  ומצע   חודב  ,תרמא  התאש  המו

 3   .אל התא הפו היהש  והשמ אוהש הזיאב םתא ו ומצע חודב .ךירצש יפכ

  4 

 5  .יתר מאש המ הז .םושירה לש  ןיינעה הז פרופ' נטע זיו:

 6 ת ואמ  עבש  ,םישימח  תואמ  שש  הזיא  לש  רסוח  שי  הרואכל  עגרכ  לבא  .אל  : עידן למדן עו"ד 

 7   . ןוכנ  ה ז  רבזגה  רמאש  ה מ  וא  , ןוכנה  אוה  יבוק  רמא ש  המ  םאה  זא  .לקש  ףלא

 8  ם ושירב  לוציפ   עצבתמ  אלש  ללגב  םושיר הש  הז  םייקש  המ  .רסוח  םייק  אל  קין:מר רוני בל

 9  תחא  הליבח ךותב לכה תא לבק מ התא .םלוכ תא לבלבמ

 10  ת ומכ  לע  תישע נ  תרוקיבה  הלחתהב  .רי בסא  ינא  ללגב  .הז  ללגב  אל  הז  :יספלא  יבוק  רמ

 11  ת ואמ  שולש  םיפלא  תש ולש  ןיינעה  ךרוצל  .ונל  הצקמ  הרטשמהש  ,תועש

 12  ו נחנאש  תשדוחמ  הקידב  רחאל  .תועש  לע  התשענ  תרוקיבה  .שדוחב  תועש

 13 י נא  .יתלביק  המ  לומ  לא  יתאצוה  המ  .תוסנכה  יוצימ  הז  ףוסב  יכ  .ונשרד

 14  א ל פו  אלפה  .תננכותמה  הרימשה  תעשמ  זוחא  עב ראו  םישיש  לבקל  רומא

 15  ה זיא ה יה .הרשע עשתב  ו נלביק הרשע  הנומש לש ק לח .ףסכה ל כ תא ונלביק

 16  ל ש   םיוסמ  זוחא  המיכס מ  הרטשמה  .םהילע  רבד מ  ינורש  תוכרעמב  תועט

 17  ר ז ח  ףסכה  לכ  ,ןקותי  ה ז  רבדהש  ונלש  תובייחתה   ירחא  .םיינדי  םינוקית

 18   ונחנא םויהל ןוכנו ונילא

 19   .ןכוממ לכה .....יכ תק שוממ הנריסה תריששכ  רתפנ הזו מר רוני בלקין:

 20 תתל  הנכומ  א ל  ינא  תרמואו  האב  הרטש מהש  ילארודצורפ  ןיינע  הזיא  שי  :יספלא  יבוק  רמ

 21  הנומשב  הרק  הז  לש  הז ה  ןיינעה  תא  םג  ונרדיס  .יל טיגיד  אל  הז  םא  ףסכ  ךל

 22  ה עבראו  ם ישיש  .ונל  עי ג מש  המל  ל קשל  לקש  םיל בקמ  םויה   ונחנא  .הרשע

 23  .םיזוחא

 24   .הרטסקא ונחנא הז רתי הו ששו םישולש ונחנא : עידן למדן עו"ד 

 25 הלעמ  .ילמרופה  םידומילה  םויל  םידומ ילה  תעשל  רבעמ  רמוש  הת אש  המ  :יספלא  יבוק  רמ

 26 רבכ  לטיור  ,דחא  .םירב ד  ינש  דוע  דיגא  ינא  יתצר פתה  ינא  רבכ  םא  .ךילע

 27  ת גלדמ  החטבא  ינשה  ר בדה  . הל  תוחותפ  תוכרע מה  ,תוכרעמל  תקשוממ

 28 ו א  םינג  לש  ,םינקתב  ךוסחל  התצר  לארשי  תרטשמש  תומוקמהמ  הדלונ

 29  ם ע  ויה  ונלש  תונוכשהש   חיננ   .2005  דע  רמוש  םה ל   היהש  ,םינג  תולוכשא

 30  םוקמב  חק  ,םינקת  השי ש  ,השימח  תא  איבת  .אוב   יל  םירמוא  ויה  םירמוש

 31 . ונל  ונתי  אל  .םידליה  ינגב  החטבא  ונל  היה  אל  .הז  תא  ןיא  ונל  .גלדמ  רייס  הז

 32  ת ומכב  ה לע  תצקש  םי וסמ  ר פס  תיבל  ן קת  דוע  ג ישהל  ם יסנמ  ונחנא  םויה

 33  י וצימב  הנותחתה  הרו שב  .והז  .םינקת  הדירומ   הרטשמה  .םידימלתה

 34  ל קש  םילבקמ  ונחנא  ,הר ור ב  הרוצב  הפ  רמאיהל  היה   ךירצ  הזו  תוסנכהה
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 1   .לארשי תרטשממ .לקשל

 2  ם ילובקת  ןיבל  תוסנכה  ן יב  הדרפה  לש  אשונ  יבגל  דחא  .תורצק  תורעה  יתש  :רץשומר ערן 

 3  ש י  י ולת  .תאזה  הדרפה   תושעל  םיכירצ  ונחנאש  ח וטב  א ל  ינא  .תואצוהל

 4 ל ש  תופתתשה  םילבקמ  ונחנא  םהבש  םיביכר  דואמ  הברה  ביצקתה  ךרואל

 5  ,זוחא  השימחו  םיעבש  ה חוורב  ,םימיוסמ  םיזוחאב   .והשלכ  יתלשממ  דרשמ

 6  ר תוי  ה אצוה  א יה  ונלש  הא צוההו  ם ימיוסמ  םיזוחאב   ךוניחב  םירחא  תומוקמ

 7  ת ויהל  ביי ח  ןכ  ,םירחא  ם יביכר  הב רהמ  הנוש  אל   ה ז  תרמ וא  תאז  .הלודג

 8  ו נ לביקש ל עופב הרקש ומ כ אדוומש  תרדוסמ הרקב  תאזה ת כרעמה ירוחאמ

 9  י בגל  תנייצש  החטבאה  א שונ  יבגל   םג  רבחתמ  ינ או  . םילובקתה  אולמ  תא

 10  ר ש קהב  הנעמ  םירפשמ  ונחנא  ךיא  תוארל  םיכירצ  ונחנאש  הבינג  לש  אשונה

 11 םיעוריאמ  ירפס  תיב  שוכ ר  לע  ןגהל  וא  רתאל  םיעדו י  ונחנאש  תוארל  ידכ  הזה

 12  .הלאכ םי רבד וא תובינג לש הלאכ

 13  ה דעונ  הדרפה ה  ,דח א  :תרמא  התאש  המ   לע  ם ירבד  ינש  ךל  ריעהל הצור  י נא  בלקין:  מר רוני

 14 . ונל  עיגמש  המ  לבקנש  2018ב  רמאנש  המל  עיגנ  אלש  ,דחא  .םירבד  ינשל  הנעמ  תתל  םצעב

 15 ך רד  רתפנ  ה ז  ןכלו  םילבקתמ  אל  םיינדי  םינוקית  תיבושקת  היעבה  תא  השעמל  ונרתפ

 16  . ונל  עיגמש  .לק שה  לע  ד ומעל  עדנ  אל  הקי רבורה  תא  ו נל  היהי  אל  םא   ם יבייח  ונחנא  .קשממה

 17 ם ישועש  תלכשומ  הכרעה  אוהש  הזיא  ךמס  לע  םיסנכנ  ונחנא  ךיא  הנש  תליחתב  ונחנא  ,םייתש

 18 .הזה  ןיינעה  לע  הרקב  תושעל  לכונ  אל  ונחנא  הקולחב  הז  תא  ונל  היהי  אל  ונחנא  םא  .ונלצא

 19  .יפוסה ןוב שחה תא השענש יתמ ןובש חל עיגנש דע לפרע אוהש  הזיאב היהנ דימת ונחנא

 20  .תוינובשח  םילבקמ ונחנא .רדוסמ  הז ינור י:פסאלי מר קוב

 21 ידכ  קלוחמ  ת ויהל  ךירצ  הז  .הז  תא  רמ וא  ינא  ןכל  רדוסמ  הזש  עדוי  ינא  בלקין:וני  מר ר

 22 ם אה  לאושו  םייניעב  ידיגל  לכתסמ  ינא  הנשה  עצמאב  חיננש  עדת  התאש

 23  או ה  ךוניחב  החטבאה  ד יגנ  י ל  דיגהלו  ,ךוניחב  ללו כ  ביצקתב  םידמוע  ונחנא

 24   ונחנאו .לכה תא  לארשי תרטשממ ונלביק  .רדסב לכה .עמשת יל דיגי

 25  א יה  הסנכהה  .וילע  רבד מ  התאש  המ  םצעב  איה  הסנכהה  לבא  הנשמ  אל  :רץורן שמר ע

 26   .הנידמהמ שוגפל ך ירצ ינאש םילובקת ףסוא

 27    איה ילש  האצוהש תוארל הצור ינא  יתניחבמ מר רוני בלקין:

 28   .החוור יפיעס  לכ לשמל :רוברי גאב רמ

 29  ם יכלוה  ונלש  ם יזוחא  השישו  םישולשש  ך ירעה  .בשיחו  י דיג  ךלה  .ית בשיח  ינא  רוני בלקין:   רמ

 30 ם ילכתסמ  ונחנא  םואתפ  הרוק  הנש  עצמאל  ונעגה  .ןוילימ  ינש  םיווש  תויהל

 31  ד וע  ו יה  ן כ  .והשמ  רצי   הז  ר מוא  י נא  ,בגא  .ןויל ימ  י צחו  םי ינש  היהנ  הז

 32  עצמאב  הז  תא  עדא  אל  י נא  הז  תא  קלחמ  אל  ינא  םא  .וננכת  אלש  םיעוריא
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 1  ל ע   ילש  האצוההש  הזב  לקתא  ינא  הנשה  ףוסב  קר   הז  תא  עדא  ינא  ,הנשה

 2 .לצופמ  הזש  ,שארמ  ע דוי  ינא  םא  ןכלו  רתוי  ה לודג  התייה  הזה  רבדה

 3  ו נחנא  ם אה  לטיור"  ה נשה  ע צמאב  ה ל  רמוא  ה תאש  ל טיור  .תיאנובשח

 4 הלוכי  תא  ךותב  .הטמל   זוחא  ינש  ,הלעמל  זוחא  ינש  ןיילה  ךותב  םיאצמנ

 5 .תועטל  םילולע  .םיעדוי   אל  ונחנא  ,לצופמ  אל  הזכ  . "ןבל  רוחש  אל  ןכ  יל  דיגהל

 6   .תודוקנה יתש םה הלא

 7  .תי אנובשח תושעל לוכי התא  עוציבב זאו הסנכה לומ הא צוה :ןמרטיפ לטיור 'בג

 8 

 9  .ןפואב דחא  .הלאה םירפסמה ינש תא ך ל שי וליאכ .עיפומ הז .ןכ :ץרומר ערן ש

 10 

 11   הרקב םע ליבקמב  ךלוה הז י:מר קובי אלפס

 12 ה ז  תא  םימלשמ  ונחנא  םיסימ  םלשל  ךירצ  אוה  יכ  לכה  םלשמ  ףוסב  רוביצה  :מר רוני בלקין

 13  א שונ  לע  ר בדמ  ינא  .ורכ ש  ת א  לביק  א לש  רמוש  הא רנכ  ן יא  .ונלש  ביצקתהמ

 14  ך ותב  אצמנ  התאש  בוק על  םצעב  ךל  רשפאל  ךירצ ש  המ  .בקעמו  הרקב  לש

 15   .תננכתש המ לש המרונה

 16   .הזכ אל הז .ןכ :ץרוש מר ערן

 17 

 18  ל בקל  םירומא   םה  המ  לומ  לא  םינרכנו סמ  לטיורו  ןרעש  םויה  הר וק  הז  מר קובי אלפסי:

 19 ףסכהו  תוננכותמה  תועש ה  לע  הרקב  םישוע  .חודה  תא  שיגמ  אוה  .הרטשמהמ

 20  .עיגמש

 21 י נשה  דצה  ,האצ והה  לע  ךתיא  רבדמ  ינא  ,םילובקת  לע  תרביד  וישכ ע  .רדהנ  מר רוני בלקין:

 22 הייריעה  הזמ  ץוח  וישכע  .הרטשמהמ  ונל  עיגמש  המ  לכ  ונלביק  םאש  אוה

 23  שי  .םהילע  רבדמ  התאש   תועש  תואמ  שולש  םיפלא   תשולשל  רבעמש  הבשיח

 24 תועש  םייפלאש  אדוול  הצור  ינא  .הייריעה  ןובשח  לע  םהש  תועש  םייפלא  דוע

 25  ה יה  די גנ  ללגב  אל  ונילי גו  ונגרח  הרקמב  אלו  תוע ש  ם ייפלא  וראשנ  הלאה

 26  ת חת  הנשה  עצמאב  ונחנ אש  אלא  .םינועברה  ןיב  םי לדבה  שיו  ןנכותמש  עוריא

 27 ם ילוכי  ונחנא  זא  .ףסכ  תווש  תועש  לבא  תועש  קר  הז  הרואכל  תואצוהה

 28    .הג ירחב םש םיאצמנ הז תא  ונבשיח אלש בצמב תויהל

גרובר  רמ  29 תפטושה  הדובעהמ  ןיינע  טושפ  .ךתיא  חכוותהל  אל  אוה  עטקה  .וינפ  לע  :אבי 

 30 לבקמ  התאש  תועשה  תא  תמאב  שי  זא  יכ  דירפהל   הבבס  הז  וינפ  לע  .תאזה

 31  המכ דע תוארל לכוי רו ביצה םג זאו .םהילע לבקמ  אל התאש תועשו םהילע
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 1  ה ברה   ויהש  ומכ  וליאכ  . הפ  יתמשרש  תודוקנה  דחא   ה ז  ינא  .םיפיסומ  ונחנא

 2  ם ינתונ  ונחנאש  הז  לע  תרוקיב  ונלביק  וליאכש  םדוקה  ביצקתב  םיקרפ  דואמ

 3  .םינבל  דיב  לשמל  היה  הז   םדוקה  ביצקתב  .תתל  םי רומא  ונחנאש  הממ  רתוי

 4  ם יפיסומ  ונחנא  הזה  קרפ ב  לשמל  הזה  ביצקתב  .םינתונ  ונחנאש  תועייסו  םעו

 5 ורמא  היה  םא  םג  תרמוא  תאז  .םיבייח  ונייה  ונחנאש  המל  רבעמ  םיחטבאמ

 6  ע ד וי  אל  ,ביצקת  יעבר  תש ולש  רמוא  ינא  .םירבד  רת וי  .תועש  רתוי  ,םיינש  ויה

 7  ד ואמ  הברה   ,ביצקתב  ם יפיעסהמ  יתועמשמ  זוחא   ל בא  י עבר  תשולש  םא

 8  . הסנכה  שי  םג  םלומש  ם יפיעס  הז  ,תואמ  שי  הככ  םגו  ביצקתה  ךותב  םיפיעס

 9 תחאו  .הנידמהמ  תופתתשה  לש  רועיש  אוהש  הזיא  לבקמו  םלומ  ךלוה  התא

 10  ת מרבו  ,תורבזגה  ךותב   דבועש  םלש  תווצ  שיו  לט יור  תא  ונאבהש  תוביסה

 11  םיבשותה  רפסמ  ילוא  הפ   םיבשותה  זוחאש  ביצקת ב  ונילע  םתס  אל  ןורשה

 12  י ר וזא  הפ  ו יהנש  אל  הזו  .רתוי  ת יתועמשמ  לדג  ביצק תה  זוחא  ה רשעב  הלע  הפ

 13  ת ומוקמב  קוידב  אוה  ה זמ  קלח  .הזה  רבדה  לכו  ,םישדח  םואתפ  הקוסעת

 14  ו נחנא  . בוט  רתוי  הברה יוצימ  וני שע  ךוניחב  םג  .אי בהל  ת כלל  ונעדיש  ,הלאה

 15  . ונתוא  םיוולמש  הלאכ  םי שנא  ינימ  לכ  סייו  הניר  .ה חוורב  קזח  דואמ  םיבשוי

 16 קוידב  סנכנש  לקש  לכש  תוארל  לסקאה  לע  תבשל  .םהלש  הדובעה  קוידב  הז

 17  . תחקלה  פמו  תופתתשה ה  רועיש  קוידב  תויהל  רו מא  המ  .סנכנ  אוה  המ  לע

 18  ונחנאש  ביצקתה  תא  ל ברסי  רתוי  דוע  הז  םוק מ  אוהש  הזיאב  יתעדל

 19  םש  תכלל  וליחתי  םישנ א  .הטמל  סנכנ  המ  הלעמל  סנכנ  וליאכ  המ  םימסרפמ

 20  . רמוא התא המ יתנבה אל י ני אלוא םעפ דוע .דוביאל

 21  ה ארנכ  זא  .רס ומה  ל צא  הלקתהש  יל  םי רמאו  ויה  ד ימת  הפד  יור  דכ   יתק חיש  ין:מר רוני בלק

 22  ל ב ע יכר   אוהש  הזיא  שי   .עגר  רז וח  ינא  םפע  דוע  .ימצע  תא  ריבסמלא    ינא

 23  ה נ ידמה  .ףסכב  תולפכומ   תועש  לומ.  תועשב  הרואכ ל  רדגומ  אוהש  החטבאה

 24 ו נחנא  תרמוא  ,לארשי  תרטשמ  הזה  הרקמב  ירק  הנידמה  ונחנא  תרמוא

 25  ם יירהצב  תחא  רמאנ  הע ש ה  דעו  רקובב  עבש  וא  הנ ומשמ  תועשה  לע  םיסכמ

 26  ר בעמ  אוהש  המ  לכ  .הזה   ןיינעה  ךותמ  זוחא  העברא ו  םישיש  םינמממ  ונחנא

 27    .הזל

גאב  רמ  28  ס לכתשכ  םינכו מ  ם הש  תמיוסמ  תרוכשמ   הזיא  ל ע  זוחא  העבראו   םישיש  : רוברי 

 29   .רתוי םימלשמ
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בלקין:  רוני   1  ל ש  רופיסה  הזש  , םיוסמ  בושיח  אוהש   הזיא  ש י  .םצעב  רמוא  י נא  המ  מר 

 2  ם י קדוב  יק  וא  רמוא  הז ו  ותוא  םישועש  הנידמהמ  ת וסנכהה  יוצימ  .תוסנכהה

 3 הרטשמה  ןכאשו  הלאה  תועשה  לכ  תא  תאזה  הרושה  ךותב  תא  ונל  שיש

 4  ל א   ונחנאשו  הנריסה  תר יש  תכרעמ  ידי  לע  ררשוא  סנכנש  המ  לכ  תא  הרשיא

 5  . ו ניצימ  . תוסנכה  הז..  ם ילבקמ  זוח א  העבראו  םי שיש  הלא ה  תועשה  לומ

 6 לע  החקל  הייריעה  .הי יריעה  לע  תשומש  המ  הז  ,ינשה  דצה  תא  שי  וישכע

 7  ה ייריעה  ל ש  זוחא  השישו   ם ישולש  הז  ם א  ןיב  תועש  רתוי  ש י  הז  ם א  ןיב  המצע

 8  . ר ומג  רדסב  הז  הרמא  יכ  הפיסוה  הייריעהש  תוע ש  הז  םא  ןיבו  וטקפ  הד

 9  ך כו  ךכ  הפיסומ  איהש  ,ה לש  ביצקתה  סיסבב  הז  תא   המש  הטילחה  הייריעה

 10 . ףסכב  רבד  לש  ופוסב  תולפכומ  םהש  תועש  השעמל  םצעב  הז  המש  םג  .תועש

 11  ם א  ,רמוא  ינא  הפו  .תואצ והה  לש  ק לח  הז  .תוסנכה  א קווד  ואל   הזו  ,ינאש  המ

 12  קר  היהי  הז  .ביצקתב  עי פוי  אל  ינאש  ידיצמ  .תודרפ נ  תוקירבור  ינשב  חנומ  הז

 13 . קוידב  םאה  לשמל  ןועבר   לכ  .ךמצע  תא  קודבל  לוכי   התא  זא  לבא  לטיור  לצא

 14 הסנכהה  דצמ  אלו  האצ והה  דצמ  הז  .דיגנ  תועש  םייפלא  יתאצוה  םאה

 15  .הזה הרקמב

 16 רפסב  הדרפהב  עיפומ  א ל  הז  .הרוק  םג  הז  ךכ  .קדוצ  התא  חתפמה  טפשמ  :רץמר ערן שו

 17  תאצקה  ןיבש  חותינב  הר וק  תואדווב  הז  .עגרכ  תיש עש  דודיחה  הזו  ביצקתה

 18  .תויומכה

 19 זאמ  םא  ינא  .הככ  היה  אל  ןיידע  הז  2020  לירפאבש  ךכ  לע  הדיעמ  תורבזגה  מר רוני בלקין:

 20  ק פודה  לע  די  םע  רתוי  תויהל  ונל  רוזעל  הסנמ  ינא  .רדהנ  ,יפוי  לכה  ןקות  הז

 21    .םי אצמנ ונחנא הפיא ןיבהל

 22  ך ותב  הככ  ע יפוה  ק וידב  ה ז  חרכהב  אל  . לכתסהל  ית יצר  םיטביה  ינ ש  .הככ   זא  : אבי גרובר  רמ

 23  . םדוקמ  ד יגהל  יתלחתהש   ו מכ  תמא ב  דחא  .םכלש  חודה  . םכלש  לוקוטורפה

 24  ל ש  גוס  אוהש  הזיא  הז  לע  היהו  .םיביוחמ  ונחנאש  הממ  רתוי  םינתונ  ונחנא

 25  א שונב  ה סיפתב  יוניש  א והש  הזיא  ו נישע  ונחנא  הז ל  ס חייתא  ןכ  ינא  זא  זאב

 26 א ל  הז  ונתעדל  הז  הסינכו  והשימ  בשוי  חרכהבש  הז  .ךוניח  תודסומ  לש  הזה

 27  בשוי  חרכהבש  הז  רבד  לש  ופוסב  ירה  .ילמיטפואה   הנעמה  תא  ןתונ  חרכהב

 28  ת ת ל  איה  הרטמה  .ילמי טפואה  הנעמה  תא  ןתונ  חר כהב  אל  .הסינכב  והשימ

 29  היהש  םינגה  תולוכשאב  ל שמל  תאז ה  הניחבהמו  .דס ומ ל  ג.ש  ת תל  אל  ןוחטיב

 30  ם יבצמהמ  קלחב  לבא  בילעהל  ה צור  אל  ינא  ,חטב אמ  א והש  הזיא  םש  בשוי

 31  ת י למיטפואה  א ל  איה  ח רזמ  ןוויכ מ  םיפקותה  תו חוכה  תא  רוצעל  ותלוכי

 32  ל בא  ם ינפב  תדבוע  ,םוקמ ה  ך ותב  תאצמנש  תפסונ  תווצ  ת אשש  ןוכנל  ונאצמו
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 1 ת ניחבמ  בוט  רתוי  הנעמ  ןתונ  יתעדל  ךירצ  םא  םינעמה  תא  תתל  תעדוי  םג

 2 ד וע  ןתונ  םג  לבא  רעשה  לע  ןיע  םע  והשימ  לש  גוס  הזיא  ןתונ  םג  הז  .םידליה

 3  ם ימעפלו  ד חא  טביהב  ה ז  . הלאה  ם ירבדה  לכו  ןג ה  ,לוכש אה  ךותב  םינעמ

 4 םירע  ונחנא  תדבוע  איה ו  תרחא  הסיפת  שיש  הזל   לגרתהל  תצק  הככ  ךירצ

 5  א והש  ה זיא  םיחתופ  אל   םאש  , ךבוסמ  רתוי  תצק   ה זש  רפס  י תב  שיש  הזל

 6 ע יפשמו  לודג  דואמ  בוביס  תמאב  אוה  ינשה  רעשהש  הזכ  רדה  ומכ  וליאכ  ,רעש

 7 ל ש  גוס  היהיש  ידכ  םיירהצ  רקובב  םינעמ  םש  םינתונ  ונחנא  זא  םידליה  לע

 8  ה זיא  וניש ע  ונחנא  זא  תי ביצקת  ה ביבס  ךותב  םייח  ו נחנא  ןיידע  ל בא  חונ  רתוי

 9  ה מכ  ל יבשב  םויה  עצמא ב  א ב  והשימ  ם א  .הזל  לג רתהל  ך ירצו  ןוזיא  אוהש

 10  . הזה םיוסמה רעשל אוב ל  םיכירצ ןכ םה זא םויה  עצמאב םיעיגמש םידדוב

 11    .תחא הלועפ יל הארנ הז

 12    .םיכסמ  אל אוהו םיכסמ אוה םא : זר גב' דברת ויי

 13  ה זה  טביהב  ינשה  ר בדה  . דחא  הז  .םול כ  י תרמא  א ל  ,זמר  .םיכסמ   אוה  ם א  : אבי גרובר  רמ

 14  ה ז  הז  לע  םיר בדמ  הזל  ארקא  ינא  תצק התאו  ינא...ומכ  תצק  םימע פל  תצק  הזו  םילהנה  לש

 15 . םעפ  היה  הז ש  המ  םע  םיבברעתמ  הברה  רתוי  םויה  ילאמרופ  אלו  ילאמרופה  ךוניחהש

 16  ך ותמ  והשימ  קר  .בבותסהל  לוכי  ןוכנ  ךנויח  שיא  קרש  וליאכ  םרי שפאמ  יתנבהל  םילהנה

 17  ם י בבותסמ  ר פסה  יתב  ך ותב  לבא  .םיניי נע  הלאכ  י נימ  לכו  חתפמה  םע  בבו תסהל  לוכי  ךוניחה

 18 . ךוניח לש גוס ירמ גל םה יתניחבמ לשמל תו חפלש םירחא םימרוג םג

 19 

 20     .רתפנ וילע רבדמ הת אש המ מר קובי אלפסי:

 21   .ל כה ירמגל :אבי גרובר רמ

 22     .תוחתפמ עברא קר שי : גב' דברת וייזר 

 23   .תוחתפמ םע םיבבות סמ םלוכ :אבי גרובר רמ

 24 

 25    .אל י אלפסי:קובמר 

 26  .תו חתפמ עברא קר שי .אל : ר ייזגב' דברת ו

 27 

אלפסי: קובי   28 ךרד  רובעל  םיכירצ  םלוכ  .חטבאמ  ם ע  רוגס  רעש  יבצמ  השולש  שי  מר 

 29  . ילאמרופ  םידומיל  םוי   ירחא  ונחנא  יכ  חטבאמ  ן יאו  חותפ  רעש  .חטבאמה

 30    .הנור וקו סנכיהל םילוכי םלוכ

 31   .הז םע היעב שי .סי נכהל והשימ ךירצשכ רקו ב םע המו :אבי גרובר רמ

 32 

 33  לכה  .חטבאמ   ך רד  סנכנ  ילאמרופ  יתלב ב  ךירצ ש  ימ  לכ  .רדסב  לכ ה  . אל  מר קובי אלפסי:

 34    .רדסב

 35  . יפוי רדסב :אבי גרובר רמ

 36 

 37     .רדסב לכה ויל ע רבדמ התאש המ תא םג  ונרדיס :מר קובי אלפסי
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 1 . אל לבא .סנכיהל ונל םינתונ אלש .רדס ב לבא .לבקא ינאש אבה ןופלטה דע :אבי גרובר רמ

 2  א ל   הז  .ך וניח  קר  הזכ  א ל  רבכ  א וה  ךוניחה  .שיש  המליד  ה תוא  הז  םעפ  דוע

 3  ו נחנאו  ה ז  תא  םידדועמ  ו נחנאו  ונלש  רפסה  יתב  ךו תב  ךוניחה  ד רשמש  ימ  קר

 4  . ה לאה  םירבדה  לכו  םוי ס  יעפומ  ביבס  הזיאב  רקיע ב  הרוק  הזו  הז  תא  םיצור

 5 , םיסנכנ  טרופסה  תדוגא   .רדהנ  הזו  .םיפוג  דוע  םילעופ  רפס  יתב  ךותב

 6  .ךוכיח  לש  גוס  אוהש  הז יא  רציימ  תמאב  הז  .הלאכ   ינימ  לכ  ,הלוכמ  ,םינווגמ

 7 םימרוגה  .ךוניחה  תודסו מ  תחטבא  תא  רפשל  ףוסב   הפ  םירבדמ  ונחנא  ירה

 8  , ם ידומיל  ןמזב  רפסה  ית ב  ךותב  םיבבותסמ  רפסה  תיב  ךותל  םיסנכנ  וליאכש

 9  ד ומלל  הזה  ןוידה  לש  הרטמה  םיצור  ונחנא  םאש   והשמ  הז  םעפ  דוע  הז

 10  .הרוחא םימש א שפחל קר אל .המידק

 11  ר בדה  תא  םי מאתמ  . ןוכית  ר פס  תיב  לש   ה עפוהל  י אמב  שי  וישכע   דיגנ  םא  בלקין:   מר רוני

 12    .הזה

 13 ינא  .ונ  רדסבש  דע  העש  ,העש  יצח  םימעפל  הכחמ  אוה  זאש  ךל  רמוא  ינא  :אבי גרובר  רמ

 14  .עומשל חמש

 15 

 16   .רד סב לכה םינרואב טרופס  םלואל וליפא תונורתפ םג  ונאצמ מר קובי אלפסי:

 17  .דבוע זא  דבוע םא :ראבי גרוב רמ

 18 ריהבהל  ךירצ ש  אובמכ  םירבד  המכ  .דחא   ןוידמ  רתוי  היה  .שונא  יב אשמ  ףגא  מר רוני בלקין:

 19 הכלה  דוע  הילד  ךכ  רחא  םקלח  ,בגאו  ןוידה  סיסב ב  ונל  ובשי  םה  יכ  םתוא

 20 אשונ  לכ  םדוק  .םיללכ ה  תא  קוידב  ריהבהל  וניצ ר  יכ  תיב  ירועיש  תושעל

 21 ת מר  תייריע  לש  ןקת  הז  םצעב  .ילפיצינומ  א תקןרקנש  המ  גם  שי  .םינקת

 22  ן קת  שי  .הזה  ןקתה  תא  תנמממ  המצע  הייריעה  .אלמ  ןפואב  תנמממ  ןורשה

 23 . אלמ וא יקלח וא הלשממ ידרשמ ,יתכלממ םוקממ לבקמש ןקת הזו ידועיי

 24 ןקתה  םייק  הייריעה  לש  ינוגראה  הנבמבש  הזב  הריכמ  םצעב  הנידמה  רמולכ

 25  ה מ ודב  , וקלח  תא  םינמ ממש  וא  ו לוכ  תא  םינממ מש  וא  ה זמו  ,הזו  הזה

 26  ם ינקת  ת בצמל  ןקת  ןיב  ש רפהה  ..  ת א  הזמ  תלבקמ  היירי עה  לבקמו  החטבאל

 27  אל  ונחנאש  תורשמ  שי  .םתוא  שייאל  םיכירצש  תו רשמ  שיש  הדבועהמ  עבונ

 28 תרמוא  הילדש  המ  יפל  םירקמה  תיברמב  .םידבוע  סינכהל  םיחילצמ

 29  א שונב  ם ייביטקרטא  קי פסמ  א ל  םי דיקפתה  ירק  . רכשה  תמר  איה  הלשכמה

 30  ו נחנאו  ינוריע  רנירטו  סי יגל  ןויסינ  הנורחאל  וישכ ע  הז  תא  םיאור  .רכשה

 31 הז  םצעבש  הזל  ןורתפהו  םידמעומ  רתוי  רצייל  םיחילצמ  אל  תחא  תדמעומ

 32  ם הש  םידבוע  ידי  לע  תושמוממו  תוחותפ  ןהש  הלאה  תורשמהמ  רכינ  קלח
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 1  ם תואל  תונורתפ  םיקי סעמ  ץ וח  רוקימב  ,םדא  ח וכ  תורבחב  םיקסעומ

 2 ך ותמ רקיעב עבונ הבצמל ןקת ןיב שרפהה לבא דימת אל שרפהה .םידיקפת

 3 ךל  שי  הרואכל  ירק  .תויקלח  תורשמב  םידבוע  ,לעופב  םידבועהמ  קלחש  הז

 4  קרם  צעב  זא  םידבוע  האמ  ףלא  ,םירפוס  תויקל ח  תורשמב  םידבוע  רתוי

 5  תיניינע  .האלמ  הרשמים  ספות  אל  םה  יכ  תורשמ   םישימחו  ףלאל  םיווש

 6  ות יקלח  ם ג  לש  המיכס תע צבתמ  שדוח  ל כב  .ידיג  ם ע  ם גו  הילד  ם ע  םג  ונקדב

 7 ם ימדוע  הרשמה  תויקלח  תא  םכוס  התא  םאש  בצמ  ןיאש  םצעב  ירק  הרשמה

 8 ר עונ  םודיק  םצעב  הזש  ןויער  הלע  .האלמ  הרשמבן  קת  רפסמב  תינקת  לע

 9  ם ושמ  םתוא  קיסעהלו  16  ליג  ל עמש  םירענ  תחקל   יר ק  .השפוחב  הקוסעתו

 10  ןוחבל ונצלמה ונחנא ,הי הת התלע המצע הדעוובו  לטוב אשונש ונרבידש המ

 11  ן תינ  םהבש  תומוקמב  ינ ורשה  תמר  רעונל  רשפאלו  הז  תא  ןקתל  ילוא  אקוודו

 12 י דכ  ירשפאו  יקוח  והשמב  םתוא  קיסעהל  .תושפוחב  םתוא  קיסעהל  קוחכ

 13 .קוסיע ימוחתו ינוגרא  הנבמ תניחבמ .קוסעל םגו ר כתשהל םג םהל רשפאל

 14  ר א ורבפב  שונא  יבאשמ  ףגא  תשאר  .ראורבפב  הל ש  דיקפתלה  סנכנ  הילד

 15 הראית הילדש ךיא יפלו  הזה חודה לש הפוקתהמ  םיישדוח ינפל תצק ,2020

 16  .הדי  לע  הנוש  אוהו  ףק ת  וניא  רבכ  חודב  עיפומש   ינוגראה  הנבמה  הז  תא

 17  י ת של  םצעב  קלוחמ  ףג אה  לודגב  .המוד  היה  אל   ומצע  ינוגראה  הנבמה

 18  ם צ עב הז .םידבוע םישי מח תואמ ששכ ליכמש ךונ יחה תקלחמ שי .תוקלחמ

 19 םידבוע  םישימח  תואמ  שמחכ  שת  תקלחמו  הייריע  ידבוע  לש  הסמה  רקיע

 20 לש  יגטרטסא  ןונכת  לע  רבודמ  ןושארה  ,ףגאה  לש  קוסיעה  ימוחת  .תודבועו

 21  ה ז ןמאנ ר ינ לש ותפוקתב  ,םת וא ונשגדהש תורעה  ה מכ .י שונאה ןוהה רגאמ

 22 . הייריעה  ןוגראו  הנבמ  תניחבל  תינוגרא  תצעוי  העסקוה  םדוקה  ףגאה  שאר

 23  ם ישקבמ  ונחנא  .תוצלמה ה  יסבס  ל ע  ן וגראו  הנבמ  י וניש  ל ש  רו אית  ונלביק  אל

 24  תוצלמהה  תא  וגיצה  אנא   תינוגרא  תצעיו  הקסעוה םא.  האצותה  תא  תוארל

 25  ה יי ריעה ל"כנמ .םייקה  הנבמה ל ש אשונל תורבחת מ ן ה ךיא ן יבנש ידכ הלש

 26 ל שך  מסמ  הזש  החנמ  וק  שי  ינש  דצמ.  תויפיצ  יוביר  םייק  וב  הנבמ  ראית  ןרע

 27  ה צלמה  איהש  הזיא  ןת ונ  הזה  ך מסמ  .ןוגראו  הנב מ  ם יאשונל  םינפה  דרשמ

 28  ה נבמ  ג יצהל  איה  השיר דה  .םינושה   םהידלוגפי    ל ע  , םינקתו  ןוגראו  בנהמל

 29  ה נ במ  ץע  ש יש  ימ  .ינויח  הז  הי תודיחיו  הייריעה  לש  ינקתה  ה נבמה  ךיא  ינוגרא
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 1  , ף גא  תשאר  תאז  .הקלח מ  מנהל  הז  .םישנאה  הלא   רמוא  .ףוסב  ךל  עבוצש

 2 ר שפא  יא  ,ןיבהל  רשפא  יא  םיפופכו  םיאשונ  םה  םידיקפת  וא  םישנא  המכ

 3 הככ  רמאנ  םיסמועה  תא  אלו  תויופיפכה  תא  אל  השעמל  ןיבהלו  חילצהל

 4  י פל  .םידבוע  סויגו  ןוימ  .ינויח  הז  רמוא  ינא  .תוקל חמו  םיפגא  לע  םיבשויש

 5  א לשר  אכ  קס רויגצע  בתהיים  נוציחה  םידבועה  יוסג  םצמוצ  הילד  לש  תודעה

 6 םידוינ  הרואכל  םירבד  ינש  דיגהל  ךירצ  הפ  .םיימינפ  םידוינ  עצבל  ןתינ

 7  . םירושיכ  למו  ןוכנ  ונמצ עים את  לאושש  ינשה  דצ ה  . רדהנ  רבד  הז  םיימינפ

 8  ם ירושיכה  ילעב  םישנאה   תא  ,ונלש  ימינפה  קנבה   ךותב  ונל  שי  דימת  אל

 9 ם צעב  ונחנאש  בורמש  בצמ  היהי  אלש  םיצור  ונחנאש  םידיקפתל  םימיאתמה

 10 תונורשיכ  םישנא  שי  תמ אבה  ז  יכ  רוגס  לגעמב  וא  יקרטוא  קשמב  םילהנתמ

 11  . תויננויב  חפטל  אל  םיאת מזה לא  שכו  םינפבמ  םי שנת האא  חפטל  ןוכנ  הז

 12 דבועם.  שידוח  רפסמ  תב   ןויסינ  תפוקתיים  קל  רפשאמ  םיינוציח  םידבוע  סויג

עוביג  .ןויסינ  תפו קת  לוכי  י נוציח  םוקממ  13  ר שפאמ  ה ייריעה  ינקתל   ם ידוס 

 14  בד ו עותוא  השעמל  .תוע יבק  ל בקמ  אוהש  םם טריי תנש  ת ב  לש  ןויסינ  תפוקת

 15  ןכ  הניחבה  תא  רשפאל  ,ם ישדוח  24  דע  דובעל  היירי עה  ןקת  לע  סייגתהל  לוכי

 16 ן תמ  .תועיבק  ול  תתל  היהי  רשפא  זאו  בטיה  ודיקפת  תא  עצבלמתאים    אל  וא

 17  ד ימתר לא  מאנש  הפה מ  רישיה  להנמהמ  הצלמה  בת כמ  תלבק  בייחמ  תועיבק

 18  ו ל יאכ  וא  ה ז  תא  םישוע  אל   וא  .ס ויג  הניה  לדחמה  תרירב  ז או  םיאיצומ  םה

 19 ה יהש  איה  הנותחתה  ההשור  תובוט  אלו  תובוט  תוביס  ינימ  לכ  םיענ  אל  םיענ

 20  לוהנממ אל וא ןכ הצלמה  לבקמ אוהש ילבמ םישד וח 24 יוצימל עיגמ דבועו

 21  א לש  םיעובד  םע  ונמצע  תא  םיאצומ  םימעפל  ונחנא  זאו  סיוגי  אוה  תיטמוטוא

 22  ם ילהנמל  תוארתה  איצו הל  .1  :תוצלמהה  .תועיבק   םהל  תתל  ןוכנ..  חרכהב

 23  ש ו נא  יבמשא  תקלחמ  .ן ויסינה  תפוקת  תא  םייסל   םידמועש  םידבוע  ןיגב

 24 תא  םייסל  דמוע  רימכו ז  יסוי  ינפל  םישחוד  השולש  .להנמל  הארתה  האיצומ

 25  דע  םצעב  ותוא  בייחלו   ,םוכיס  איצות  .ןויארל  ול   ארקת  ךרד  הז  הפוקתה

 26  ף ג אל  ןו כדע  אוהש  הזי א  איצוהל  ן ויסינהקופת  ת   םותמם  צעב  םיישדוח

 27  ר ישי  להנמ  תצלמה  תלב ק  ל ע  הרקב  םייקל  שיו  .אל   ואבי כן גל  שונא  יבאשמ

 28  ו זכ  גוית  המישר  וז  םע פ  דוע  ירק  .תועיבק  לש  דמעמל  דבוע  תרבעה  םרט

 29 םילהנמה  לע  בכרל  ,םישדוח  השולש..וסנכנ  ולאו  הלאה  םידבועה  תרמושא
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 1  ך י לה  .הפ  הרוק  טושפ  תר חא  יכ  הלאה  םיבתכמה  תא   ואיצוי  םהש  ידכ  םהלש

 2  ם ירבועו  םסייוגמ  הלאה   םידבועהו  ,םייק  אל  הד וקנל  םיעיגמש  יטמוטוא

 3  . ם ילהנ קית ם ייק היה לא  ארתתמ ה ילדש המ יפל  הדובע י להנ .עבק דמעמל

 4  ם ינפה  ד רשמ  תויחנה  ת א  ל יכמש  םילהנה  קיתל  הטויט  ה ניכה  ףגא  תשאר

 5 ת או  דחא  םינפה  דרשמ  לש  תויחנהה  תא  םג  החקל  .םיימינפה  הייריעה  ילהנו

 6  ו נ לש  הצלמהה  .דאח  ך מסמל  םתוא  הנגעה  ייריע ה  לש  םיימינפה  םילהנה

 7  ןדגוא  תא  לסיים  םיבי יח  םה  שונא  יבאשמ  ףגא  תשארו  הייריעה  ל"כנמש

 8  גיצהל  םיכירצ  םילהנ  ם ג  טמרופה  .םאתהבו  עבוק מ  טמרופ  יפ  לע  םילהנה

 9  ה יי נשה  הצלמהה  רחאל ו  רפס  ת יבמ  רויבח  הזיא  ת ויהל  לוכי  א ל  הז  םתוא

 10  ת נ מ לע ,תילטיגיד הידמל  םילהנה ןדגוא תא ריבעה ל שי רושיאה רחאל איה

 11  ן יבהל  ה צור  וישכע  הייר יע  ד בוע  יר ק  .הייריעה  ידב ועל  ל יעי  שור שימשפאל

 12 םילהנה  קית  ךותל  סנכי הל  יודע  אוה  'ב  וא  'א  אשונב  ינוריעה  להונה  רמוא  המ

 13 ךילהת  .דובעל  לכוי  םתיאו  ,םילהנהו  םיללכה  המ  עדוי  .הצוחה  ותוא  בואשל

 14 ו יה  הנשה  יאממש  תעדל  ךירצ  לכ  םדוק  .םידבוע  סויגו  ןוימו  רותיא  לש

 15 ק לח  ןקתמ  רבכ  אוהש  תונקתב  יוניש  אוהש  הזאי  היהמר  ולכ  .תושדח  תונקת

 16  . א  שארב  דבוע  סויג  המ  םצעב  המ  .םדת שנה קורוקיבה  וילעע  יבצהש  הממ

 17 .דבועה  תא  וילע  סייגל  יונפ  ןקת  שיש  רשאל  ךירצ   רבזגה  .וינפ  ןקת  רושיא

 18יש    םא  םג  ן.קתל  סויג  ר שאל  ארקשנ  המ  ךירצ  הייריעה  ל"כנמ  ינשה  רבדה

 19  א גמין לדוינעב  הבוט  אל   הנש  הנשה  לשמל  .רשאל ך ירצ  אוה  ,יונפ  ןקת  עדיין

 20  א ל   ונח נאש  תוארל  םי צור  ונחנאו   תואצוה  תאפ קה  םישוע   נוחנאשכ  כי

א  ל"כנמה  לוכי  ינא  ,ךו רב  אוהש  הזיאל  םיסנכנ  21  ס ייגמ  אל  הנשה  ינלהגיד 

 22  ל ש   ופוסבו  .תפדוע  האצו הל  סנכצה להיור  אל  ינא  יכ  .יונפ  ןקת  שיש  תורמל

 23  ש ארל  סויגה  רושיא  לע  המיתח  ,הלאה  תונחתה  ית ש  תא  ורבעש  ירחא  ,רבד

 24  ם י גוריד  שי  .הזת  א  רשא מ  ל"כנמ  הזו  הזה  ןקתה  יפ   לע  'ב-ו  'א  דיקפתל  .ריעה

 25  ס ייגל  ןתינ  עבש  דע  שמח  םיגוריד  .היכרריהב  םיכומנ  דואמם  יגוריד  םהש

 26יש   ולאכ  םידבוע  הפ  דיגהל  ךירצ  .םיכומנ  דרגים מאודב  .זרכמ  אלל  םידבוע

 27  ר בעמ  תיטמטואו  םדקת הלולים  כי  אל  םה  רמולכ  םודיקל   ןוילע  ףלהם גם ר

 28  הזו  םא  אלא  .הפ  תוקלח מ  ילהנמ  תויהל  וכפהי  אל   הארנכ  םיוסמ  ןוליע  ףרל

 29  ם א   קר  , הזה  דעמהמ  םת וא  איצוהל  י כ  .הזה  ןיינע ה  לש  ג ורדש  ףסונה  רבדה
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 1  ה פ יא  סנכנ  ןכ  והשימש  בצמ  שייד. אם  קפתב  וכזי ו  ימינפ  זרכמב  ודמעי  םה

 2  ך ירצ  אוהו  עבש  וא  שמח   גורילתקן ד  סנכנ  ןכ  אוה  ק ית ו  דבוע  רבכשהוא והוא  

 3  הלבגמ  ול  שיש  ןיינע  ות ואמ  ותוא  ררחשי  םג  םצ עבש  ימינפ  זרכמ  רובעל

 4  ר תוי  תצק  ילוא  תוצלמה   שולש  שי  יל  המדנלזה.    ארקנ  גורד  הר  לש  הנוילע

 5  י פ  ל ע  םילהנה  ןדגוא  רושיא  ת רגסמב  ,תחא  .ם יבושח  ם הש  בשוח  ינאו

 6  ור טפ  .םיאשונב  םירסו חהו  ם ייוקילה  תא  ןקתל ש  י  ,לבוקמה  טמרופה

 7  ת ו יהל  םיב ייח  הלאה  םי אשונה  ת שולש  .יבמופ  זר כמו  ימינפ   זרכמ  ,זרכממ

פה    יכ  הריהב  דואמ  הר וצב  םירהבומו  םישגדומ  8 ונחנא  םהיניב  רפתביש 

 9  ,הבותכ  אל  תוינידמ  ש י  .הלאמשו  הנימי  תוגיל ז  םימעפל  שיש  םיאצומ

ל  סויג  תרמוא  איה  ,רדסב  תעמשנש  10 הקלחמ  להנמ  דע  לש  תורשמעובדים 

 11  קר  היהי  הזש  ךירצ  ,ימ ינפ  ךילה  תוצמל  ןכ  איה  המגמה  .תימינפ  הרשמב

 12ם  ילהנה  ךותל  תוינידמה   תא  התוא  סינכהל  אלא  .הפ  לעבש  הרות  תוינידמ

 13  . ת פתושמה  הדעווה  .הפ  לעב  ת וינידמ  תרימא  רותב   קשאיר אותה רהלולא  

 14 י פ  לע  עבקת  ,שונא  אגף משאבי  תשארו  רבזג  ,ל"כנמ  לש  תפתושמ  הדעו  שי

 15  ה ז יא  דיקפתו  דיקפת  לכ   ןוחבל  שי  .ינוציח  וא  ימינ פ  היהי  זרכמ  הזיא  להונה

 16יב להיות  יחדות.  יחאויפות  שק  שמשל  תנמ  לע  סלכל גיו  עבשיק  ז רכמסוג של  

 17 םיסייגמש  בצמ  היהי  אל ש  ידכ  תאזה  הדעווה  ךרד  רבוע  הז  דיקפת  לכלש  בצמ

שהוחלט רחא   וא  ו זכ  הביסמ  םישנא בלי   18  ש י  י כ  וסיוג ים  ה  ןפוא  ה זיאב  ת 

 19  ו טלקנ  2019ו  2018  םינש ב  . תרחא  הביס  לכמ  וא  .ם רקיבץ  פחולי  אש  והשימ

פומביזרכמב  ם ידבוע  עברא  םי עבר או  םייתאמ  הייריעב  20  , םיימינפ  ,םיים 

 21 א ל  ונחנא  .ב  .הובג  דואמ  רפמס  הז  לכ  םדוק  דיגהל  ךירצ  .זרכממ  רוטפבו

עזיבה  היסנפ  .תואיצי ו  תוסינ כ  ,רמולכ  .תואיצ י  לומ ל  עיבצהל  םיעדוי  ,22 

 23     .עיבצהל עדוי אל ינ א זא םירוטיפ ,תורטפהת

 24 ? האיצי ופהקת  התואפר של המס ן אתיא מר גיא קלנר:

 25  י נא  לבא  הז  תא  השעת  ה ילדש  .חקא  י נא  םא  ר שפא  עיבצהל  עדו י  אל   ינא  מר רוני בלקין: 

 26   .יתמו טלקנ המ םיעדו י תילאנימונ .וטלקנ רמוא

 27  .ל כהו תועייס םג ללוכ הז : עידן למדן עו"ד 

 28 . הניחבה  תדעו  ירבח  .םידבוע  והשמו  ףלא  לכ  ךותב  הז  .לכה  ללוכ  לכה  הז  ן:מר רוני בלקי

 29  , ת ורעה  . םידבוע  גיצנ  לש מל  םיפיק שמ  הדעוול  םיס נכנ  ןורשה  תמר  תייריעב
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 1  ךרד  טושפ  ךירצ  הז  .הלק ת  הז  םידבוע  גיצנ  .תונקת ל  24  ףיעסל  דגונמ  רבדה

 2 י נש  וא  ינשה  רבדה  .הזה  ןיינעה  תא  לטבלו  תאזה  הנקתל  רבחתהל  םילהנה

 3  ם ייק ןכש המ .ונלצא םי בתוכ ונחנאש המ תא ןקתל רשפא ,םיאבה םירבדה

 4  המצ ע הייריעהש םילהנ ה ת א םאו ת וניא הניחבה  ת דעו ירבח  בכרה .םילהנב

 5  ם יפיקשמהו  .היציזופוא ה  ם עטמ  רב ח  וניא  הדעוו ה  ש אר  בשו י  ,ירק  .העבק

 6  ר תוומ  ינא  .םכל  רמוא  שארמ  ינא  .םינפה  דרשמ  ת ויחנה  תא  םימאות  םניא

 7  ה מ  הזש  ונעבק  םא  לבא   .הככ  םג  דואמ  קוסע  ינא .תאזה  הדעווב  רבח  תויהל

 8 םושיר  ינשה  רבדה  .רפסמ   ותואב  רמוא  ינא  .הז  תא  ןקתל  ךירצ  ,תויהל  ךירצש

 9  .םי פיקשמל  הדעווה  יר בח  ןיב  ן יחבמ  וניאו  קי ודמ  ו ניא  םילוקוטורפה

 10  ר בכ  ה תא  םא  .העבצה  וא  ,ןוידב  הדימע  תוכז  יל עב  ם ניא  םהש  םיפיקשמ

 11  א ל ו  אט בתהל  אל  לוכי  אל  ה תא  .ןו ידב  תמליא  תו מד  התא  ף יקשמכ  סנכומ

 12  .ןוידה  לש  היטה  רשפאמ   הז  לוקוטורפה  ךותב  עיפ ומ  אל  הז  ,תחא  .עיבצהל

 13  ה זל  א רקנ  םיינוציח  םי גיצנ  ם תוא  השעמל  .המינפ   עיפומ  א ל  הז  לוקוטורפב

 14  .ןוידה  לע עיפשהל םילולע ,הככ

 15  ם ייק  א ל  ה ילד  לש  תודע ה  יפל  . םדא  ח וכ  תורבח  ת ועצמאב  םידבוע  תטילק

 16  ש ד חה  ןדג ואב  .תושרב  תו ינידמה  יע בוק  םע  תוינידמ   ןויד  ם ייק  א לו  הזכ  להונ

 17 . ירק  השולשה  תדעו  וק  לא  ונתואר  יזחמ  םעפ  דוע  הזו  הזה  אשונב  םייק

 18 ה זיא  לומ  לא  ימ  סיוגמ  ןפוא  הזיאב  םצעב  תינורקע  הטלחה  איהש  הטלחה

 19  א ו ה  יכ  תופיחדב  ןכדועמ   תויהל  בייח  שדחה  םילהנ ה  ןדגוא  םעפ  דוע  ןכל  .ןקת

 20 ם ידבוע  סויג  םישועשכ  .הקלחמה  לש  הדובעה  לע  תיביטרפוא  עיפשי

 21 ה זש  זרכבמ  וכזש  תורבחל  םצעב  תכלל  הז  קלמש  םירבדה  דחא  םיינוציח

 22  י מ וקמה  ןוטלשה  השוע ש  המ  הרואכל  שי  השעמל   .ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ

 23 תורבח  לומם  ידבוע  סייגל  לוכי  התא  התועצמאבש  החותפ  הרוש  רציימ  אוה

 24  ה ת א  .הז  ת א  ןממל  לבא   ךירצ  ה תא  ,ימוקמה  ןוטל שה  זכרמ  י די  לע  ורשואש

את    25 ל בא  םדאה  תא  ךל  גיצהל  ךל  םישל  לכות  תאזה  הרחבה  .ףסכהשם 

 26  הזה.   רבדה  תא  ןממל  הכי רצ  םצעב  ת אזה  הרושב  תש מתשמש  תאזה  הייריעה

 27 י נא  .םישחנה  ידכול  תקסעה  הזו  קדבנש  שאיםונה  דחא  םיעיגמ  ונחנז אאו

נל  .אוהש  תומכ  ותוא  אירקא  ינא  ןכלו  הז ה  ףיעסה  לכ  תא  יתנמיס  28  א צ מא 

 29  לע  הלהנה  תטלחה  הלבק תהו  יניינע  ןויד  להנוש  ךכ  לע  דיעמה  לוקוטורפ  וםש
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למש ידבו ע  העברא  סויג  1  ל כל   ,הנועל  .םתקסעה  תפוק תמשך    ל עו  וזה  מים 

 2  ת ועצמאב  םתקסעה  תק ד צה  רבדב  רבסה  ןתינ  אל   ןכ  ומכ  .םייתנשל  ,הנשה

 3  ח וכ  ת רבחל  הייריעה  לש   םדא  חו כ  תזכר  התנפ  29.5.19-ב  . םדא  חוכ  תרבח

 4  ך ות  םידבועה  תעברא  את   הרובע  קיסעהל  השקבב   הי יריעה  תדבוע  םע  םדא

 5 העברא  לש  תומש  ונייצ  ירק  .םישרדנה  םיכמסמה  לכ  תרבעהו  םהיתומש  ןויצ

 6  ו ל חה  רבכ  ךיראת  ותבאו  דוע  .םה  םידבועה  תע ברא  ,םייפיצפס  םישנא

 7  ל כ  היה  ךיראת  ותואב  . םדא  חוכ  תרבח  תועצמאב   דובעלדים  בועה  תעברא

 8  הנומשכ  םדא  חוכ  תרבח   תועצמאב  ודבע  םה  .םת דובעל  סויג  דע  ךילהתה

 9  ו ט לקנדים  בועה  תעברא   לכ  20  ראורבפן  ושארב  .31.1.20  דע  השעמל  .םישדוח

 10  ה י יריעב  ודבע  רבכ  םה  .זרכממ  רוטפב  ע"פש  תרי יסב  האורבתה  תקלחמב

 11 א לש ךומנ תוגרד חתמ אוה םהלש תוגרדה חתמו םדא חוכ תרבח תועצמאב

 12  . 'וכו  סויג  רותיא  לש  ךיל הה  לכ  תא  ופקע  הלאה  םישנאה  תעברא  .זרכמ  שורד

 13  י ל הנ  לש  ףקוע  ץורע  תו עצמאב  ינויווש  אל  ךילה  עצוב  :איה  ונלש  הרעהה

 14  י ד בועכ  תועיבק  תלבקל   םידבוע  םתוא  תא  ןמז   רובעכ  איבמש  הייריעה

 15    .דחא  והשמ לע עיבצמ .הייריע

 16  . םדא  חוכ  ת רבח  ךרד  . תימש  . םתוא  הסייגש  תאז   ה ז  תא  ה ריבסה  איך היא  :מר ירון גדות

 17 ?הרק הז  ךיא רבסה הנתנ אל איה

רוני בלקין:  18  ת א  ולביק  .2019  ב  ןכל  םדוק  הנש  הרק ש  המ  הז  וריבעה  ,תירבע   יתרביד  מר 

 19     הלאה תומשה ,םיי פיצפס תומש ונתנ תומשה

 20  ת ומשה  תא  הלביק  איה   לבא  . םדאה  חוכ  תרבחל  ם יי פיצפס  תומש  הנתנ  איה  :מר ירון גדות

 21  .א והש הפיאמ .םייפיצפסה

 22     .תוחכונ יחוויד . םתוא האיצמה אל איה הא רנכ .ןוכנ מר רוני בלקין:

 23   .הלקת פרופ' נטע זיו:

 24    .ה לקת ןוכנ מר רוני בלקין:

 25   .הרמא אל איה .הז  תא הריבסה אל איה בלא  :מר ירון גדות

 26   .רתוי ןאכ תדבו ע אל איה :לאוי הילד 'בג

 27     ?.םישחנ דוכלל םידמ וע הפיא :בשרי ד"ר צחי

ג  רמ  28  י דכול  תויהל   וננכות  א ל  םלועמ  םה  .ה זל  סחי יתא  ינא  .םישחנ  י דכול  ןיא   :רובראבי 

 29 הקיסעמ  הייריעהש  יעוצקמ  .ריבדמ  ונל  שי  ,םישחנ  דכול  ונל  שי  .םישחנ
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 1  ת א  ן תונ  אוה  .הנעמה  ת א  תתל  ר ומאש  הז  אוה  .דבועה  א וה  .איגש  .ותוא

 2  .הזל ס חייתא ףכית ינא .הנעמה

ב רוני   3 תוצובק  רפסמ   יפל  חוור  גהונ  שי  .תוחכונה  יחוויד  ךרעמ  לוהינ   .האלה  לקין:מר 

 4 להונה  .תוחכונ  יחוויד  ם יאלממ  אל  םידבוע  לש  לט ובמ  אל  רפסמ  תוליכמש

 5  ן ו עש  תמתחהמ  םירוטפ  וינגס  ינ שו  ריעה  שאר  קר   הז  ם ויה  ףקתה  יקוחה

 6  ם ג  . ןועש  תמתחהב  םיב יוחמ  היי ריעה  ידבוע  ראש   ל כ  רא שה  לכ  .תוחכונ

 7 הזה  אשונה  הדיעה  הילדש  המ  יפלו  תוחכונ  חוד  יולימב  םיבייח  םירזועה

 8  י חוויד  תואלממ  אלש  תו צובק  ה מכ  םהל  שי  ךוניח ה  תכרעמב  .ןקותו  לפוט

 9  ן י ינעה  תא  הרפיש  ןויר ניס  תכרעמ  וסינכה  תחא  םעפ  דיגהל  ךירצ  .תוחכונ

 10  ת וצובקה מ קלח .םיחווי דה ת רבעהל ח ונ רתוי קשמ מ הרשפ א םצעבש הרבח

 11  ק ר  . רדסב  ה זו  ,ןקות  הז   ה רק  הז ש  הפיא  ,תכרעמה   תועצמאב  חווידל  ורבע

 12 חוויד  .יראלולסה  חווידה  לש  אשונ  עמטוה  אל  .תומוקמה  לכב  הרק  אל  הזש

 13 תוליגר  אל  תועשב  וא  םיעיגמש  םישנאל  רשפאל  םצעב  רומא  היה  יראלולס

 14  םימה  תקלחמ  שיא  .ד רשמ  ךותב  אקווד  ואל  ם ידבוע  םהש  וא  הדובעל

 15 העדוה  איצוהל  לגוסמ  תויהל  ךירצ  םצעב  היה  .ןיינעב  לפטל  הלילב  קנזוהש

 16 . תרוכשמ  דעו  יחוטיבמ  הזל  יוביגה  תא  םג  לבקל  םצעב  ךכו  ולש  רלולסה  ךרד

 17  ת וחוד  ןיידע  םיאלממש  ת ומוקמ  שי   םיינדי  תוחו ד  םיחינמ   ןיידעש  הפיא

 18 י דכ  ןוירניסה  תכרעמ  ךותל  םיניזמ  ותואו  ינדיה  חודה  תא  םג  םילבקמ  .תינדי

 19 תויושרבש  דיגהל  ךירצ  ,רבכ  םצעב  יכ  ינדיה  חודל  ילטיגיד  יוביג  היהיש

 20  י סיטרכ  םימיתחמ  הננערו  היילצרה  לש  אמגודה  תא  הנתנ  הילד  לשמל  תורחא

 21  ת לבק ה ז שרדנש המ .ן ופלטה ךרד ל לוכ תוחכונ ןו עש  יפ לע ח וויד וא תוחוכנ

 22  י דוס י  שרוש  לפויט  שרו ד  הז  . ןורשה  תמרב  הרוק  אלש  ה מ  הפיכאו  הטלחה

 23  ל צ א  בשיה  ז  םא  .שונא  יבאשמ  ף גא  תשאר  אלש  שרגמב  ר אשיהל  לוכי  אלו

 24  י פגאו  ת וקלחמ  לכב  הז   ת א  רשיינ  ו נחנאש  ידכ  הז ה  ןיינעה  ת א  ףוכאל  הילד

 25  אומר   ה ז  .רתוימ  הזו.  לבחו  האבה  ה נשב  םג  ה לעי  ט ושפ  הז  .הייריעה

 26  ל וכי  י נא  . הזל  לגרתהל  ךי רצ  . השק  די   הלחתהב  ליעפ הל  ילוא  ת מאבים  כירצש

 27  םיבהוא  אל  םישנא  הלח תהב  לק  אל  הז  םהב  יתדב ע  ינאש  תומוקמב  דיגהל

 28  ך כ  רחא  תוכלשה  בגא  ם ג  ה זל  שי  .רבד  לש  ופוסב  ה רירב  ןיא  לבא  הז  תא

 29  ל ע   חוקיפ  .הדובעב..  או הו  והשמ ול  הרוק  הלילה  ע צמאב  .תויתוחיטב  וליפא



 26מספר   – 17.10.21 רמת השרוןשלא מן המניין  ה ועצישיבת מ

32 

 

 1  ן כ ליהוב ה זש הז לע דיע הדי יג ן וירניסהל ש תכרעמ ל רבע  הז .תופסונ תועש

 2 אל  הז  הארנכ  הככ  היה  אל  הזש  תחא  םעפש  רמואש   המ  .ןוכסיחו  תולעייתלה

 3 ת ופסונה  תועשב  לפטל  תשרפאמ  איה  .הרק  הזש  בוט  .ב  .ריעהל  ךירצ  היה

 4  ר ושיאו   חוקיפו  .םייתנ וע  ם ניה  םי יונישה  םהבים  רקמב  יתנ ש  יפרצמ  ןפואב

 5 ם ימיוסמ  םיפגא  ונל  שי  םצעב  יכ  בושח  דואמ  הז  .שונא  יבאשמ  ףגא  תשאר

 6 ם צעבש  המ  הז  .םימיוסמ  םידעומל  תוסנכנ  םה  תופסונה  תועשה  םהבש

 7  ה לגנ  םאותפ  .תועשה  ל כ  לע  תיפרצמ  הרקב  לצא  הז  הרקב  םצעב  תעצבתמ

 8 ם ג  לכה  ךסב  ,ללוכה  לכה  ךס  ךותמ  ,הגירח  איהש  הזיאב  םיאצמנ  ונחנאש

 9  להונה  .הזה  ןיינעב  תיתנ ועה  תויתדונתה  תא  םירי כמ  די  שונא  יבאשמ  ףגאב

 10  ח ווידה  ספוטה  תאיר  דסמ  דבוע  שדוחל  ירישע   דע  םצעב  .הככ  דבוע

 11  תא  םהל  שי  תנווקמה  תכ רעמה  ךותב  םידבוע  ןכש  םידבוע  .ולש  יטנרטניאה

 12  ל ה נמה הרשע שי לחמרי שע ןיב .חווידיר את הדסה ל ,שדוחל ירישע דע ןמזה

 13  ת א   םשריאמ  ,ףגאה  תשא ה, רקלחמה  להנמ  הז  םא  ןיב  .דבוע  ותוא  לשר  ישיה

 14  י ב אשמ  ףגא  תיטנוולרה  הקלחמה  שדוחל  הרשע  ש מח  ירחאו  ,דבועה  חוויד

 15  ו א רי  ת /דבועה  הבא  רכש ב  םצעבש  י דכ  הזה  חודל  רורשת האא  תנתונ  ,שונא

 16  . ם ידבוע  דוקפת  .הקסע ה  םויס  . תופסונ  תועש  תנ יחבמ  םהל  ע יגמש  המ  תא

 17  םילהנ מהמ  תעד  תווח  ת לבק  ב ייחל  שי  .םידבו ע  ד וקפת  ל ע  תעד  תווח

 18  ,םדוק  הזאת  תי  רמא  ם ג  הפ  דיגהל  ךירצ  .םידבוע ה  לע  םינוממה  םירישיה

 19  ל ב א  םימעפל  .חונ  אל  הז   םימעפלו  םיענ  אל  הז  םימ עפל  .'וכו  תועיבק  ופורפא

 20 שבהם   תיתפוקת  הכרעה  לש  ךילהת  אוהש  הזיא  רובעל  םיבייח  םידבועה

ה  םהל  רמוא  אוהו  םה לש  להנמה  לומ  םיבשוי  21  ם ה  המב  םיקזח  םבמה 

 22  . ישוק  ךל  שי  ,הלאה  םידבועהמ  דרפיהל  הצור  התא   םא  ךכ  רחא  יכ  ,םישלח

 23 הפ  הגש  .תוחפ  בוט  ,רתוי  בוט  הזה  דבועה  דיגהלו   הזה  ןיינעל  דועית  ךל  ןאי

 24  ם ויק  לע  השקמ  הנוממ  ת עד  תווח  רדעיה  .ונממ  דרפ יהל  םיצוראנחנו    המל  וא

 25ך של  ומסמ  אושה  זהיא  ןיאשכ  ע יגמ  התא  דבוע  ת קסעה  י בגל  יניינע  דועית

 26 אל  בלא  ,קיים  .א  .םילויט  ספוט.  היעבה  פ  שי  תיתעסוקתה  הירוטסיהה

 27  ם ילהנה  ן זה לאוגד  תא  סינכהל  ריך צ  .ניוריעה  להונ ב  ה ז  תא  ן יא  .להונב  עיפומ

 28  י נשה  א שונה  .ןכדעל  ךירצ   קר  רבכ  עיפ ומ  ןכ  הז  תא  הירכ מ  הילדום  יעודכנהמ

 29  ס ינכהל  ךירצ  הז  תא  םג  .תינוריעה  בושחמה  תכרעמב  האשרה  לוטיב  הז
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עוכ  .םייק  אל  הז  ,ונררב  ,ונאצמ  ן כדועמה  םילהנה  ןדגואל  1 תיוהל  דבכל 

 2  ר ב כ  הזש  הווקמ  ינא.  זה  תא  ונרעה  .תמייק  ןיידע  ול ש  האב וההרשזוע  רטופמ

 3  . היסנפה  ל יגל  ועיגהש  ם ידבוע  תק סעה  תכרעה  .הז ה  ן וידל  ת וכחל  ילב  .ןקות

 4  ך י לה  שי  .תינדפקו  תינט רפ  הרוצב  ואולמב  ךילהה   תא  םייקל  .א  :תוצלמה

 5  ב יבס  הקוסעתל  דבועה  תסנכה  תא  םירשאמ  ונחנא  דיגהל  םצעב  ךירצש  םלש

 6  ן וחבל  ש י  .'וכו  דבועה  לש ..  םירבד  י נימ  לכ  דועב  הנת ומזה גם    היסנפה  תפוקת

 7 ם ישנא  שי  .םיגירח  םירקמ  םימייק  יכ  ופוגל  הרקמ  לכב  ךרוצה  תא  תינייענ

 8  ד ו אמ  גרדב  םהש  םישנא  שי  ינש  דצמ  ,םיינויח  םהש   לשמל  עדי  ידקומ  םהש

 9  ן ויקי נה  ידבוע  לש  אמ גודל  ,םיינוציח  םידבוע  א קווד  הקוסעתמ  ךומנ

 10ו  השי מ  םע  רבדל  השק  י ל  ו רמא  .ע"פשב  םייחיצונ  ם ינלבק  ידי  לע  םיקסעומש

 11 ו נלצא  הנש  הרשע  עשת  רבכ  דבווהוא ע  ץראל  הנש  םירשע  ינפל  הלע  הואש

 12  ו ב  ףו זנלו  םישיש  םישי מח  י אליגב  ר גובמ  םדא  רב כ  א וה  .ןויקי נ  דבוע  רותב

 13  לש ופוסבו ומות דע הזה  רבדה תא ןוחבל ךירצ .ךי רצכמו ש הקנמ אל אוהש

 14 ףוסב  הזה  ךילהתה  .ךילהתה  ףוסב  .ריעה  שאר  ת מיתח  לע  גלדל  ןיא  רבד

 15 שאר  תמיתח  ךילהתה  ףוסב  שרוד  ,לוש  יהסנפה  ליג  תפוקתב  דבוע  תקסעהל

 16  היהי  הז  ךמצע  תא  יזזת  אוב  .םיניינע  דוגינו  םידבוע   ןיב  החפשמ  ירשק  .ריעה

 17 חוויד  תלבק  לע  דיפקהל  .םיניינעוד  גינו  החפשמי  וברק  תוסחייתה  .בוט  כיה

 18 ךירצ  להונב  םצעב  סיוגמ ה  דבועה  .סיוגמה  דבועה  ל צא  בשוי  הז  ףוסב  יכ  ןימא

 19 ה קלחמהמ  תעד  תווח  םילבקמ  ז או  .'ג  'ב  .'א  לש  בורק  אוהש  ריהצהל

 20   ש י םאה תר מוא תקדובש תיטפשמה

 21   .םוי ותואב דחי ם יסיוגמ םה םקורה א המ  :מר ירון גדות

 22  א והש  אשונ  שיו  סייגל  רשפא  םאה  תיט פשמה  הקלחמב  הטלחה  ולבקי  זא  בלקין:  ירונמר  

 23  ר ו בעל  םיבייח  ןומא  תר שמב  וא  ירוטוטטס  דיקפ תב  םידבוע  תויהל  ךירצ

 24  . ו נלש  םיימינפה  םילהנה  לעמ  אוהש   להונ  ללכב  הז ו  םינפה  דרשמ  לש  הדעו

 25 ךילהתה  תא  השעמל  רובעל  םיבייח  הלאכ  םישנא  רמשל  ךירצ  הזה  רבדה  תא

 26  םיחכונה  לש  תורעה  .הז ה  אשונב  הז  .הדובעל  םתט ילק  תא  ררשאל  ידכ  הזה

 27  .השקבב

 28  ש י  .דחא  ,יתוא  ימילשת   םיפסונ  םירבד  שי  םא  ה ילד  .תורצק  תורעה  המכ  :רץמר ערן שו

 29  יתלחתה  ינא  תוחפל  .םי יונימה  תודעו  אשונ  לכ  יב גל  םישדח  םילהנ  תמאב
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 1 ה רתי  הדפקה  הדיפקמ  הדיקפתב  הילד  תוחפלש  עדוי  ינא  .רבעש  רבוטקואב

 2 י מ  .םיפיקשמל  הדעו  ירבח  ןיב  לודיבב  םג  .הזה  רשקהב  םילהנה  לכ  לע

 3  א ש ונה  יבגל  .הדעווה  יל וקישב  ברעתמ  אלו  ויתורע ה  תא  ריעמ  אל  ףיקשמש

 4   .תחכונה תכרעמ לש

 5  .הלאכ םיפיקש מ ויהיש רתומ ללכב םאה  הלאשה מר רוני בלקין:

 6  .םיעי פומ םה רתומש תומוקמב  :רץמר ערן שו

בלוםמיכ  דעו"  7  ק וח  יפ  לע  ם יפיקשמ  שי  םישדחה  םי להנה   יפל  .קוח  יפ  לע  םיפ יקשמ  :ה 

 8 ר וסא  םיפיקשמ  תויהל  םילוכי  םהש  םיבשוחש  םישנאה  רתי  .תויהל  םילוכיש

 9  .ויהיש

 10  ה תאש  הדעו  ה זיאב  ונבשי   ונחנא  .ריכמ  י נא  יכ  ,הז  ת א  יתמרה  המ ל  י תעדי  מר רוני בלקין: 

 11  .ףיק שמ היהי אל ףיקשמש תוי רוחאה םיילגרה לע תדמע

 12 ם ילחומ  תויהל  םיכירצ  תוחכונ  יחווידש  ןיטולחל  םיכסמ  ינא  ,תוחכונ  יחוויד  :רץמר ערן שו

 13  י דכ  הבישי  ונעבק  םגש  רבד  הזו  .ללכה  ןמ  אצוי  א לל  הייריעה  ידבוע  לכ  לע

 14  ם ע   תמאב  ז א  ינוגרא  הנ במ  יוניש  א שונ  לש  רשקהב   .הזה  ב יכרה  תא  ליכהל

 15 ד ואמ  הברה  םע  בחר  דואמ  יבחור  הנבמ  וניאר  2021  ביצקת  תארקלו  יתסינכ

 16 .םיפגא  אל  םהש  תודיחי   לע  רבדמ  ינאו  ל"כנמל  תופ ופכ  ןלוכ  לכ  םהש  תודיחי

 17 ל"כנמל  תופופכ  תוירפסו   ל"כנמל  ףופכ  היה  םינבל   די  לשמל  הזה  רשקהבו

 18  ה זה  ךרעמ  ךרדו  ,תונמו או  תוברת  תקלחמו  ,ל"כנ מל  יגולואיגה  ןואיזומהו

 19  תויוליעפה  לכ  תא  ללכ תמש  הנבמ  הרצי  הזה  רש קהב  ףגאה  תריצי  םצעב

 20  .תחא  אמגוד  הזו  הזה  ר שקהב  רישי  לוהינ  ךרד  תונמואו  תוברתב  תורושקש

 21  ם יישדוח כ  ינפל  ליחתה  שונא  י באשמ  ף גא  זא  ,םידב וע  ת כרעה  ל ש  אשונה  יבגל

 22  םגבד וע .תולעמ םישיש  תואמ ושלש םידבוע תכרע ה תכרעמ ןויפאב השולש

 23  ה ז ה  רשקהב  ותוא  להנמש י  מל  סחייתהל  םגו  וילא  ףופכש  ימל  סחייתהל  לוכי

 24 םושייל  רובעי  אוהש  הווקמ  ינא  .ךילהתב  אצמנש  טקיורפ  הז  הענתה  עצובו

התגסמב  25  ת רגסמב  .א  :םתנייצש  ומכ  י שוק  שי  .האבה  ה נשל  ביצקרת 

 26  ם יסו יג  םולבל  םילוכי  ו נחנאש  ת ומוקמה  לכב  ונמל ב  םייביצקתה  םיצוציקה

 27 ה ז  תא  ונעציב  .םירחא  תונורתפב  ,תפסונ  הפוקת  םתיא  רדתסהל  רשפאש

 28  ע וצקמ  י שנא  לש  אקווד   ם ינקת  ד ואמ  הברה  שי   .תאזה  הנשה  תרגסמב

 29 ת וחיטב  הנוממו  תושיגנ  הנוממ  :ומכ  .םתוא  סייגל  םיחילצמ  אל  ונחנאש
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 1 ר כשהש  עוצקמ  ילעב  הברהו  העונתו  .רוביצ  ינבמל  עויסב  םילכירדאו

 2  ה ז  . הובג  ר תוי  הברה  י תועמשמ  או ה  ישפוחה  קו שב  ם הלש  יביטנרטלאה

 3כיבים רה  לש  םירשקהב   הז  זא  .הזה  רשקהב  לודג   דואמ  ישוק  ביצמ  תמאב

 4    .הילד .םייתועמשמה

 5    ?םיחילצמ אל ונחנאש  םידבועה לש ףקיהה המ :ויז עטנ 'פורפ

 6  ?שיי אל םיחילצמ אל ונחנא םי נקתה מכ :אבי גרובר רמ

 7 . הרשע  טעמכ  תבשוח  ינא  םדייקפת  ןאכ  ונלש  יש  הסדנה  להנמב  רקיעב  הז  :לאוי הילד 'בג

 8  ם ידבועשכ  .החילס  םי סנכנ  ם ישנא  .היעב  שממ ו  ם יחילצמ  אל  ונחנאש

 9  זאו  קוש  םילבקמ  .תרוכ שמה  תא  םיישדוח  ,שדוח ירחא  םיאור  םה  ,םיסנכנ

 10  .רצק דו אמ ןמז ירחא םיבזוע םה

 11   .הזה ןיינעב תושעל םילוכי  ונחנאש רבד םוש ונל ןיא :ויז עטנ 'פורפ

 12   םהבש םירקמ שי  .אל איה הרצקה הבושתה  :רץערן שו רמ

 13 רכשה  יכ  הייל צרהו  הננער  םע  תורחתהל   םילוכי  אל  ונחנא  .תושרה  לדוג  :עו"ד מיכה בלום

 14  .ונלצא  רשאמ הובג רתוי םהלש

 15  םיעברא דע לש  הגרדב ס"מלב םירדגומ ונ חנאש םלוכל הריכזמ ינא  :לאוי הילד 'בג

  16 

 17 .ףלא םיש ימח לעמ אל .ףלא והשמו  םיעברא :אבי גרובר רמ

 18   .וב תויהל םיר ומא ונחנאש ףלא םישימח  לעמ אל :לאוי הילד 'בג

 19  ם יעברא  הנומש ו  םיעבר א  לע  .ףלא  םישי מחל  ת חתמ  םיאצמנ  ונחנ א  ס"מלב  מר רוני בלקין: 

 20   .ונסחייתה הז ל קוידב םישדוח השימח  ינפל ונגצהש חודה .עשתו

  21 

 22  ת וריש  תתל  לי בשב  הפ  ו נחנא  ףוסב  ירה  א והש  ה זיא  הפ  שי  תמאבש  בשוח  י נא  :אבי גרובר  רמ

 23  ה פ   שי  ם לוא  זא  .םייעוצק מ  דואמ  ם ינעמ  תתל  םיכי רצ  ונח נאו  ונלש  םיבשותל

 24  ו השמו  ם ייתאמ  לע  תר ביד  .ה לאכ  םילודג  םירפ סמ  ק וח  ן מ  אוהש  הזיא

 25  ם יאצמנ  והשמו  תואמ  שש  ם ע  לבא  .הנשה  וסנכנ ש  ו ליאכ  םישדח  םידבוע

 26 ביבס  תליחת  םש  האור  התא  זא  .הלאכ  ינימ  לכו   םיוולמו  תועייסו  ךוניחב

 27  א ל   הז  .לכ  לש  הלאה  םימכסהה  םע  תועיגמש  תומירעה  תא  רבמטפסב  דחא

 28  .תואמו  תורשע  םש  ןיא  םידבוע  והשמו  תואמ  שמח ב  יכ  הנומת  ןתונ  תמאב

 29  ם י דבוע  למגתלו  םידבוע ל  תרוכשמ  תתל  ונלש  תלו כיב  םילבגומ  דואמ  ונחנא
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 1 ך לוה  הזו  דוע  בוט  והשמ  השעש  והשימ  דדועל  הצור  דוע  התא  םא  חטב

 2  , הרשע  שולש  ,םיסונוב  .תויטרפ  תורבחב  הרוקש  המ  לומ  לא  רעפ  םצעתמו

 3 ה פ  םישנאו  .הלאה  םירבדה  לכ  .םירופיס  םיניינע  ,תוסיט  ,הרשע  עברא

 4  י נא  םימעפל  םידבוע  הפ   ה אור  ינא  םידבוע  תמאב ש  ם ישנא  הפ  שי  ,םידבוע

 5  ד ב וע  ריכזא  י נא  עדוי  אל   .הפ  ם יבשוי  םידבוע  דוע האור   ינאו  ב רעב  הככ  דרוי

 6 ת ימולש  םש  הלאכ  ינימ  לכו  ינור  םע  הככ  דימת  ינא  לשמל  ךוניחב  הז  זא  דחא

 7 ת א  וליפאש  םהל  םילוכי  אל  ונחנאו  .תועש  לע  תועש  םש  םיבשוי  םה  הלאכ

 8  . םהל  תתל  םילוכי  אל  ונחנא  ,םישוע  םהש  םירבד  תויננוכ  תופסונה  תועשה

 9  י לצא  ב שוי  ם א  יכ  .ונלש   ם יבשותה  ה ז  עגפנש  ימ  ףוסבל  ת אזה  הניחבהמו

 10  ה ל אוו  םי רמוא  הככו  , תורוכשמה  ת א  םיעמוש  זא ו  םיזרכמ ל  םיאב  םישנא

 11 ד בוע  סייגל  תיצרש  בצמב  אצמנ  התא  זא  ,םיכלוהו  םימק  טושפו  יתנבה  אל

 12 להנמ  ל ע  טעמ  דוע  הפ  רבד נ  ונחנא  םיחילצמ  אל  ונחנ אש  םיזרכמ  םעפ  דוע  םגו

 13  ז ר כמ  יר חא  זרכמ  ירחא   זרכמ  ם יאיצומ  ונחנאש  ךוניח  ת ודסומב  תוחיטב

 14 . העונת  לש  םיניינע  ןומה  ונל  שי  .אב  אל  טושפ  .איבהל  םיחילצמ  אל  ונחנאו

 15  . ה לאה  םידיקפתה  תא  שייאל  םיחילצמ  אל  טושפ   םש  דיקפת  ירחא  דיקפת

 16 ר מוא  התאש  המ  לכ  לבא  ךתיא  חגנתהל  אב  אל  ינא  לכ  לע  רבדמ  התא  םג  זאו

 17  ת ו איצמב ונחנא ףוסב לב א ,םלועב ותוא םיצור וני יה יכה םולח לש גוס אוה

 18  א לו  םלועב  קזח  יכה  ות וא  קבחנ  ונחנא  דבוע  שי  רבכשכש  הצור  תמאב  ינאו

 19  ר קיימ שנייפ  ארונ  היהא  י נא  וישכעש  ה זה  בצמה  תר מוא  תאז  . תכלל  ול  ןתינ

 20 ם יכירצ  ףוסב  ונחנא  תמאב  םיצור  ונחנא  לבא  .קבחל  רוסא  לכ  םדוק  .בישקתו

 21  ת א זה  הנ יחבהמ  זא  .ה דובע  וש עיש  םידבוע  םיכ ירצ  ונחנא ו  תוריש  תתל

 22  דבוע  ןיב  ןוזיאה  תא  או צמל  ךירצ  תרמאש  המ  לכ   זוחא  ןוילימ  הירואיתב

 23 ת גאס  .םיבוט  יכה  םידבועל  ןוצרה  ןיבל  תכרעמה  דגנ  ךלוהו  דקפתמ  אלש

 24  י עוצקמ  ם דא  הל  שי  י תרמאש  ו מכ  ןורשה  תמר   תי יריע  .םישחנה  ידכול

 25  ל כ  תשרל  ס נכנ  תצקש  מי  ל כ  .הזה  ת ורישה  תא  ןתנו   א והו  ותיא  םירשקתמש

 26ו נחנא  .רתוי  הייקנ  ריעל   השירד  רוביצה  ברקב  שי ש  האור  .ארוק  תצקש  ימ

 27ש  יש  ומכ  תאזה  תרגסמ ב  . רשפא  קרש  הייקנ  יכ ה  ר יעה  תא  תתל  םיצור

 28  ר בעמ  .עפש  תרייס  ארקנ ש  רבד  שי  .ונלש  הביבסב  ח טב   תויושר  דומא  הברהב

 29 תאזה  תיאשמה  לש  לולס מה  תא  םהל  שיש  תוינוציחה  תורבחה  תונתונש  המל
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 1  ה ז ו  .םיבבותסמו  םיבשו יש  םיתווצ  שי  ,הלאה  םירב דה  לכו  תאזה  תיאשמהו

 2 ת א  םיריכמש  ונלש  םיתווצ  יתיצר  .היהיש  יתשקיב  עיר  שארכ  ינאש  המ

 3 ם יבבותסמ  .ןורתפ  םינתונו  חטשב  םיבבותסמש  ,חטשה  תא  םייחש  חטשה

 4  ם יפוגה  ל כ  ירחא  םירב וע  , תובוחר  י נימ  לכב  םיב בותסמ  . רוזחמה  תוניפב

 5  ק ו ידב  אל  א וה  זא  םימע פל  םוזיגה  ת א  ףסואש  ב כרהש  ה לאה  םיינוציחה

 6  עפש  תרייס  התוא  לש  הר טמה  תאזה  הניחבהמו  .ם ש  הדמעל  ביבסמ  אטאט

 7     .הליחתכלמ תושע ל הרומא התייהש המ הז

 8  ו יה םהש  בלשב וא םדא  ח וכב ויה ם השב לש .רבדמ  התא ק וידב בליזה שאב  :מר ירון גדות

 9     .תוריחבה ינפל

 10     .רושק הז המ ינ אש בלשב :אבי גרובר רמ

 11   .בבותסתש עפש תר ייס הפ ךירצש תטלחה הת א בלש הזיאב לאוש ינא  :ן גדותויר רמ

  12 

 13  .הייריע  לוהינב קסעתמ ינא .תויוט שב קסעתמ התא .הייריע  להנמ ינא :אבי גרובר רמ

  14 

 15  . ע"פש  תר ייס  הפ  תויהל   ה כירצש  ת טלחה  יתמ  .הט ושפ  הל אש  ךתוא  לאוש   :מר ירון גדות

 16  ה מ  הטצניפ  יפל  תימש  םדא  חוכ  תרבחב  וקסעוה  םהש  ןמזבה  יה  הז  םאה

 17  .עפש  תרייס  הפ  תויהל  ךירצש  תטלחה  יתמ  .תורי חבה  ינפלו  א  םהל  ונתנש

   18 

 19     .רשק ןיא :אבי גרובר רמ

 20    רשק ןיא  :מר ירון גדות

 21     ?תוריחבל :ובראבי גר רמ

 22 םע  ע"פש  תרייס  הפ  ת ויהל  הכירצ  ,תויהל  םיכירצ  םהש  תטלחה  התא  :מר ירון גדות

 23     .הלאה העבראה

 24    .יתי נע תלאש :אבי גרובר רמ

 25    .תינע אל  :מר ירון גדות

 26     .יתינע :אבי גרובר רמ

 27    .תינע המ  :מר ירון גדות

 28    .עפ ש תרייס ונסייג .עפש תרי יס יתיצר :אבי גרובר רמ

 29    .יתמ  :מר ירון גדות
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 1     .תוריחבל רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

 2     .יתמ לאוש ינא .יתמ  :גדותירון  רמ

 3    .םתוא וס ייגש יתמ :אבי גרובר רמ

 4     .םדא חוכ תרבח ךרד תרב חל לכ םדוק םתוא וסייג  :מר ירון גדות

 5     .ונ .ןוכנ :ובראבי גר רמ

 6    .םישחנ תדי כל תבוטל םישחנ ידכולכ  :מר ירון גדות

 7     .אל .אל :אבי גרובר רמ

 8    .אל  המ .םישדוח הנומש ירחא  :ן גדותמר ירו

 9     .אל :רגרובאבי  רמ

 10    .חודב בו תכש המ הז .עדוי אל ינא  .חודב בותכש המ הז .אל  :מר ירון גדות

 11 ןח  אצמ  אל  והשימל  הזש  הארנכ  ךישמא  ינא  זא  .חודב  בותכש  המ  הז  .הא  :רובראבי ג  רמ

 12  . תיבמ  הלבח  תונידעב  ה ז  תא  ד יגא  ינא  ךיא  לש  גו ס  ה יה  הזו  תאזה  היחנהה

 13  ה יה  אל  הז  .םישחנ  ידכו לכ  הז  תא  רידגהש  ימ  רידג ה  ןכלו  .םש  היהש  המ  הזו

 14 ל בחל  הצר  והשימ  .םישחנ  ידכול  תויהל  םירומא  ויה  אל  םה  םישחנ  ידכול

 15    .הז תא  רידגהש ומכ הז תא רידג ה הארנכ ןכלו הזה רבדב

 16    .רבדמ  התא המ לע םישחנ ידכו לכ םמצע תא ורידגה םה  :מר ירון גדות

 17    הז .האלה . הבבס .אל :בראבי גרו רמ

 18  ל וכי  אל  התא  .םישחנ  יד כול  ךל  ודיגי  םה  וסיוג  םה   המ  רותב  םתוא  לאשת  :גדות ןרוי מר

 19     .םצעב לוכי התא

גרובר  רמ  20  ה יהיש  יתשקי ב  המ  הייריעב  דובעל  םי דבוע  יתאבה  המ  קוידב  ע דוי  ינא  :אבי 

 21     .רדסב הייריעב

 22     .הזה אשונל סחיי תהל הצור ינא יקוא .בוט  :מר ירון גדות

 23  ת רייס  התוא  תרגסמב  תויהל  התייה  םה לש  הדוב עו  .ךכ  רחא  סחי יתת  התא   :אבי גרובר  רמ

 24  ו שעו ם יבשות םע רשקב  ת ויהל .רו זחמה תוניפב רו בעל .רי עב בבותסהל עפש

 25  ו מ כו  םיבשוח  ונחנאו  הנ עמ  תתל  וכישמה  םהו  הנע מ  ונתנ  תמאב  םהו  הז  תא

 26  ת תל  םיצ ורו  הזה  הנעמ ה  ת א  םירב גתמ  ונחנא  ,ן ורחאה  ב יצקתב  ונרמאש

 27 ה רעה םש התייה ןכ םגש תועייסה אשונב .הלא םימיב הרוק הזו רתוי ותוא

 28  ם ע  ק וניתה  תא  םיכפוש  א ל  ונח נאש  תוארל  בושחש  ,הככ  ה ז  תא  ד יגא  קר  ינא

 29 ונחנא  ,תועייס  םויה  סייגל  השק  דואמ  אוה  תועייסה  לש  אשונה  .םימה



 26מספר   – 17.10.21 רמת השרוןשלא מן המניין  ה ועצישיבת מ

39 

 

 1 .םירבד  ינימ  לכו  םירגסנ  םינג  םיאור  ונחנאו  ץראה  לכב  הז  תא  םיאור

 2  ו נ לצא  תו מייק  רבכש  ת ועייסה  ל ע  רומשנש  דואמ   בושח  ת אזה  הניחבהמ

 3  םהל  םלשל  לוכי  יתייהש   יאוולה  םוקמ  םג  הזו  בוש ח  דואמ  תאזה  הניחבהמו

 4   הרעה ןכלו ,רתוי םלשל חמ ש יתייה ינא רתוי הברה

 5 תועשה  תא  ם הל  רופסל  רוסא  הז  המ  .הדעווה  לש  הרעהל  רשקתמ   הז  ךיא  קין:מר רוני בל

 6     .וליאכ תופסונ תועשו

 7  . הככ  הז  תא  רמו א  ינא  ה מל  עדוי  ינאש  יל  ן ימאתו  י תרמאש  המ  ית רמא   ינא  : אבי גרובר  רמ

 8  .רדסב

 9 ר יבסת  אוב  ןיבהל..  איה  ךלש  הבושתה  תרוקיב  תדעו  שאר  בשוי  ינא  יל  רצ  מר רוני בלקין:

 10  ה ז  ל לגב  ךומנ  תועייסה רכ שש  ןיבמ  י נא  רשקה  ךיא   ן יבהל  חילצמ  א ל  ינא  .יל

 11  ו ישכע  תורעהל  רשקתמ   ה ז  ךיא  ת ועייס  תתיבש  ןמזמ  א ל  ו ישכע  היה  םג

 12     .שונאה יבאשמ םוחתב

 13  תוחפ  הברה  ה פ  ויה יש  הזל  א יבי  הזה  ה רודצ ורפה  לכ  ו סיגש  ךל  ר מוא  י נא  : אבי גרובר  רמ

 14  .תועייס

בלקיןרונמר    15 םה  .וילע  תוז ירכמ  ןהש  תועשה  תא  תמ אב  םהל  רופסנ  ונחנאש  ללגב  המ  :י 

 16     .תועש םישולש םייתאמ  םהל םירפוס תיטמוטוא

 17   .שולגל םיליחת מ םימה הנה .םיליחתמ  ונחנא הנה :אבי גרובר רמ

 18  .ושעי  םהש הצור התא המ זא : גב' דברת וייזר 

בלקין: רוני   19  ם יפייזמ  ונחנ א  אוב  ,יל  רמוא  התאש  המ  .תירבעב  הבושת  שק במ  ינא  מר 

 20  ה תאש  המ   הז  .הובג  רתו י  רכש   לבקל  םהל  רשפאל   יד כ  הייריעה  םימושירב

 21    .ךכ םא רמוא םצעב

 22  . י צחו ע ברא דע א"לוי ךל  שי הככ  םג .הייריעה םוש ירב .ףייזל א רקנ אל הז : גב' דברת וייזר 

 23  .יצחו עברא ד ע ראשיהל תולוכי אל םה

 24   .ןגה  תא תוקנל תוכירצ ןה יכ  שמח דע לבקל תוכירצ ןה :ןודד לבנע 'בג

 25  ת א  תוחתופ  ןה   יכ  תו עיגמ  ןה  רקובב  עבש מ  דו בעל  תורומא  ןה  .אל : גב' דברת וייזר 

 26  ח ותפ  ן ג  ע בשמ  איה  הדו בעה  ר שפא  י א  .ינפל  העש  יצח  ם הו  ,יצ חו  עבשב  ןגה

 27   .תועש יצחו הנומש אל  םלועל הזו שמח דע עבשמ

 28 ינא  םויב  תוע ש  םירשע  לע  הל  עיגמ  םא  .הבושתה  תא  ןיבהל  חילצמ   אל  ינא  מר רוני בלקין:

 29  ה דובעל  תסנכנ  איהשכ  קר  הצור  ינא  .םויב  תועש  םירשע  לע  הל  םלשל  הצור
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 1 . התאיצי  לע  חוויד  היהי  הדובעהמ  תאצוי  איהשכו  התסינכ  לע  חוויד  היהיש

 2  ם א  .עבראו  םירשע  םג  ה ל  םלשל  הארנ  לע  תועש  עב ראו  םירשע  הל  עיגמ  םאו

 3   .איה הטישה

 4   .אל המ .הככ םינש הז : ר גב' דברת וייז

 5 םצעבש  הז  ך רד  הובג  רתוי  רכש  רצייל  איה  הטישה  םא  .תישעמב  ם הל  רצייל  מר רוני בלקין:

 6  ם ירמשמ  ה ככ  יכ  .השע מל  ת ועצבמ  ן ה  רשאמ  תו עש  ר תוי  לע  תוחוודמ  םה

 7  ת א  ם יענומ  ונחנא  .ונמצ ע  תא  רקש נ  אל  .ונמצעל  ה ז   תא  דיגנ  אוב  זא  םתוא

 8  ה זכ  יטמוטוא  חוויד  הז יאל   רשפאמ  םצעב  הז  הככ   יכ   תועשה  יחוויד  תסנכה

 9  ת דבוע  איה  הפיו  בוט  ל כה  הצורח  תדבוע  איהש  תעייס  התואש  רחא  וא

 10 אל  ינא  וא  יצחו  רשע  הל  םימשור  לבא  .תועש  הנומש  המ  עדוי  ינא  השעמל

 11   .ןפוא ב הרכש תא הל םילעמ םצ עב הככ יכ ינא םתס עדוי

 12  ת לבקמ  איה  .המ תחה  לש  ןיינע  אל  הז  .הל ש  רכשה  ילבולג  רכש  הז : גב' דברת וייזר 

 13    .ילבולג רכש

 14   .קוי דב םיתחהל ךירצ אל ילבולג הז םא  : גב' ענבל דדון

 15 ישילשב  תואצו י  םה  טסוגואב  םג  הז  ללגב   ילבולג  רכש  הז  בגא  ךרד : זר רת וייב' דבג

 16   .םהלש תיתנש הש פוחה זאו טסוגוא תולבקמ  וליאכו שפוחל טסוגואב

 17 הפ  ןיא  .יבתכ   אל  ינא  .הככ  םא  תסחייתמ  איה  המל  .הבושתה  הת ייה  המל  מר רוני בלקין:

 18    .תועי יסל סחייתמש ףיעס םוש

 19   .ךכ רחא ךל ר יבסא ינא :אבי גרובר רמ

 20 ל ע  חוויד  תת  שי  ךוניחה  תכרעמש  הז  לע  רבדמש  ףיעס  שי  .ףיעס  םוש  ןיא  מר רוני בלקין:

 21  אל  .תועייס  הלימה  תא  יתאצוה  אל  .תועייס  יתרמ א  אל  ינא  .תועשה  אשונ

 22  .תועייס הלימ ה תא יתאצוה אל ינא .תו עייס הלימה תא יתאצוה

  23 

 24    .תועייס רמא יבא ר:מר גיא קלנ

 25   .ילבולג תולבקמ תועייסה : זר ית ויגב' דבר

 26  ?יל םתינ ע המל זא מר רוני בלקין:

 27  .שמח  דע עבשמ דובעל רשפא יא : גב' דברת וייזר 

 28     .הרודנפ תבית וישכ ע החתפנ מר רוני בלקין:

 29  .הרודנ פ תבית ונ :אבי גרובר רמ
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 1     .התוא חותפל אל ה יה רשפא מר רוני בלקין:

 2   .ןורי ןכ .הרזחב התוא רוגס ת הללאי :רובראבי ג רמ

 3    .אצי לכה רב כ .הרודנפ תבית רוגסל עד וי אל ינא מר רוני בלקין:

 4  .החתפ נ איה זא :אבי גרובר רמ

 5  ה ת א  ,יבא  הת א  . תתנ  הת אש  הרעהמ  םל עתנש  ונתיא מ  וישכע  הפצמ   התא  ה מ  מר רוני בלקין: 

 6    .תו עייסה םע היעב הארנכ שי ש תרמא הרעה הפ תרעה

 7   .רדסב לכה היעב  םוש ןיא :רוברי גאב רמ

 8   .תינע המ  .הככ םא היעבה המ ךתוא  לאוש ינא מר רוני בלקין:

 9  יתנבה אל : גב' דברת וייזר 

 10 לאושש דימת השוע התאש הזה טנטפה  .תודג ןורי אל ינא יבא ,תי נע המ לע מר רוני בלקין:

 11     .ונל ריבסת .ונל הנעת .ול  הנוע אל התאו תותליאש

 12  .הז לע ףיס וה אל הזו יתרמאש המ ית רמא .התא המ יתרמאש ה מ יתרמא :רבאבי גרו רמ

 13    .תרמא . תרמא המ מר רוני בלקין:

 14  .הז לע  ףיסוא אל ינא יתרמאש ה מ יתרמא :אבי גרובר רמ

 15  ה צור  התא  רד חה  ע צמאב  הצצפ  הפ  םתמ ש  .וישכע  ה מ  .הככ  םא  רמ וא  הז  ה מ  בלקין:  מר רוני

 16    .הנממ םלעתנש

 17  .דע ה כחנו בשנ :אבי גרובר רמ

 18   .הנממ םלעתהל שקב מ התאו רדחה עצמאב הצ צפ תחנה ן:י בלקינרו רמ

 19   .תוצצפ .םיזגמ הת א ינור מר יעקב קורצקי:

 20   המ .יקצרוק בקעי  ריעה שאר ןגס התא יל רי בסת אוב מר רוני בלקין:

 21  ש ונא  יבאשמ  ףגא  שאר ש  הארנכו  .תרוקיבה  חו ד ב  בתכ  רקבמהש  המ  : ן למד עידןעו"ד 

 22     .בתכ רקבמהש המ ב לפטל וכרטצי ל"כנמהו

 23 .הככ  רבוע  הז  ?ע"פש  ת רייסו  םישחנה  ידכולל  סחייתהל  הצור  אל  דחא  ףא   :תמר ירון גדו

 24 ונחנא  לבא  תאצמנ  אל  רבכ  םתוא  הסייגש  תדבועהש  ןוכנ  םישחנה  ידכול  זא

 25 ם יסנמו  םינד  םהלש  הקסעהה  תליחת  ירחא  םיית נש  וא  הנש  לש  חודב  הפ

 26  ה ל אה  ם ירבדה  לכ  ,םיי ט  ליר  , תמא  ןמזב  תושעל   עגרכ  ר שפא  המ  תוארל

 27  , ם ישחנ  ידכול  םייק  אל  אוהש  דיקפתל  םעטמ  הרוצ ב  םישנא  וסיוגש  .ומסרופ

 28  אלו םישחנ שיש יתמ ץי קב תויהל רומא אוה זא ,ם ייק אוה םא םגש דיקפת

 29  ן י או  ,םישחנ  ןיא  םישד וח  העברא  םכותמ  םישדו ח  הנומש  םידבוע  םידבוע
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 1  איהש  הזיא  ילב..  תדיחי ל  הרשכה  ילב  םעטמ  וסי וג  םה  .תושעל  המ  םהל

 2     .תחטבאכ הרשכה

 3    ?יתרמאש המל תב שקה אל :אבי גרובר רמ

 4    .יתבשקה  :מר ירון גדות

 5  ה ייחנה ןתנ ר יעה שאר .יתרמאש הממ ר בד םושל סחייתמ אל התא  המל זא :אבי גרובר רמ

 6 םירומא  םה  המ  .םישחנל  םהלש  רשקה  המ  .ע"פש  תרייס  ידבוע  סייגל

 7   ?תושעל

 8  ם ירופיס  ה ברה  הצעומה  ת ובישיב  ללכב   ןתונו  הברה   הפ  ן תנו  ס ייג  ריעה  שאר  :מר ירון גדות

 9  ה תאש  ם ירבדה  בורלש  דיגנ  א וב  .ןי מאמ  ינא  רמו א  ה תאש  ר בד  לכל  אלש

 10  ם ה לש  תומשהש  םישנא   ,ע"פש  ת רייס  לש  רשקה ב  .ןימאמ  א ל  ינא  רמוא

 11 ז א  הדבעש  ימל  ושגוה  הייריעב  בו'ג  ולבקי  םהש  תוריחב  ינפל  החטבאכ

 12  בגא  םייפיצפס  םישנא  ם תוא  םדא  חוכ  תרבח  ךר ד  וסיוגי  םהש  שקבתהו

 13  . ן רע  חרוב  התא  ןאלו..  לע  םדוק  ונרביד  םא  םידו ד  ינב  םה  םכותמ  םיינש

   14 

 15    .ךממ  אל חטב :גרובר אבי רמ

 16 ו א  רבעה  ןוירטירק  םוש  יפ  לע  אל  תרמואאת  ז  ,וסיוג  םהש  זאמ  וסיוג  :מר ירון גדות

 17     .םהל שיש המוזרה

 18    ?ע"פש תרי יסב ראות :אבי גרובר רמ

 19   .םהל שיש המוזרה  :מר ירון גדות

 20 .לאמש  דצמ  וא  ןימי  דצמ  ןוטרקה  תא  דירומ  התא  ךיא  .םתוא  ו נזמיה  מר יעקב קורצקי:

   21 

 22    .םי שחנ ידכולכ וסיוג םה .אל  :מר ירון גדות

 23  ו טואה  לע  בו תכ  ה מ  ארקת  .בישקמ  לא  התא  .םישחנ  ידכולכ  וסי וג  אל  ם ה  :אבי גרובר  רמ

 24     .בותכ היהש ה מ הז .עפש תרייס .םהלש

 25    .ע"פש תרייס םה לש וטואה לע בותכ םויה  :מר ירון גדות

 26    .םישד וח הנומש ועסנ םה .ןושאר ה םמהיו :אבי גרובר רמ

 27  .עפ ש םהל היה אלו וטוא םהל  היה אל םדא חוכ תרבח  :מר ירון גדות

 28   .תמא תויהל  ךופהי אל הז םימעפ רשע  דוע הז תא דיגת םא םג : ירייט יכז רמ

 29   .יכז מר רוני בלקין:
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 1  .ךיש מת .ךל יתערפהש החילס : ירייט יכז רמ

 2    עירפת ל א .קוידב מר רוני בלקין:

 3 אוה  המ  .םלוכ  ומכ  הייריעב  דבוע  אוה  לוכי  אל  אוה  המל  עירפת  לא  הז  המ  :י גרובראב  רמ

 4  .עירפמ אל  אוה המ .עירפהל לוכי אל

 5  א וה .ןוידב ה פ ףתת שהל לוכי א ל אוה ה לעיש ו מכ ר ובידה תושר .ו ילא ה נפת קין: ני בלמר רו

 6     הפ רמול לוכי אל

 7   .דיה תא םימי רמ םלוכ :אבי גרובר רמ

 8    .ינו ר .ינור עקב קורצקי:י מר

 9  .תו שר םילבקמ דיה תא םימי רמ םלוכ :אבי גרובר רמ

 10    .הז  תא םירמוא להקהמ םג םי מעפל קי:ב קורצמר יעק

 11   .ול ץוחמ דחא ףאל תאז ה הרעהה תא רמוא ךתוא  יתיאר אל :ראבי גרוב רמ

 12   .יבקע םדא ןבה הז םא .י נור .ןכ מר יעקב קורצקי:

 13    .אמגוד  תתל ךירצ אוה .המכו המכ  תחא לע בלקין:מר רוני 

 14  .ילש ר ובידה םע ךישמהל רשפא  :מר ירון גדות

 15     .ינור יבקע םדא ן ב התא ב קורצקי:יעקמר 

 16 ם ג  זא  עומיש  רובעל  תמדוק  הבישיב  שקבתה  הפ  םגש  יכז  לע  ונרביד  רבכ  םא  :גדותרון מר י

 17  ז אמ  םיעומיש  ורבע  םק לחש  ה ילד  בשוח  ינא  תא ז ה  עפש  תרייסמ  םישנא

 18     .רצקה ןמזב .םהש

 19    .רמוא  הז המ זא :אבי גרובר רמ

 20   .וסי וג הלא םישנאש רמוא הז  :מר ירון גדות

 21     .ןויווש הזש רמוא הז : גב' דברת וייזר 

 22  ו השימ  א ל  .םיוסמ  והש ימ  לש  ו רבד  השועל  םיוס מ  ד יקפתל  תימש  םעטמ  :מר ירון גדות

 23  הרוצב םילהנ תמ הלאה םישנאה ,היירי עב יקצרוק בקעי ,םיוסמ

  24 

 25    ?עומישל םתוא ולעה  המל זא :אבי גרובר רמ

 26    .להנתמ יכזש ומכ  :מר ירון גדות

 27     םיניסח אל םה זא : גב' דברת וייזר 

 28  יפל  אל  .הייריע  דבועל   המיאתמ  אל  איהש  הר וצב  להנתמ  יכזש  ומכ  :ירון גדות רמ

 29   .םינוירטירקה
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 1 ת א  דיגת  .הייריעב  דובעל  לוכי  אל  הפיכ  ול  שיש  ימ  ךלש  םינוירטירקה  יפל  מר יעקב קורצקי:

 2    .דיגת .הז

 3   המל .הפיכ ןיא םהמ  דחא ףאל .רושק הז המ  :מר ירון גדות

 4  . םינוירטירקה   המ  .עבקנ  המ  םינוירטי רק ה  הז  .הפיכ  םע  דחא  ש י  .אל  :מר יעקב קורצקי

   5 

 6   .ןיקת להנימל רושק  הז .הפיכל רושק אל הז  :מר ירון גדות

 7    הייריע רקב מ שיש דיגת ךל תודסומ  שיו שי מר יעקב קורצקי:

 8  ם ה  וסיוג  םהש  זאמו  הסיוגש  .םישנא  לש  הצובק   לע  הארמש  חוד  הפ  שי  :מר ירון גדות

 9  .םילהנתמ

 10    םיעברא םי יתאמ :עקב קורצקיי מר

 11  ו א יביב דגנ םיניגפמש  רכיכב םיניגפמל םיעירפמ  ם ה .םהל אבש ךיא הרוצב  :רון גדותי רמ

 12  .הז דעב

 13    .ר בכ הז מר יעקב קורצקי:

 14  ר קובב  ה ז  םא  ,םהלש  י טרפה  ב כרה  םע  הדובעה  תועשל  ר בעמ  םיאצוי  םה  :מר ירון גדות

 15  ד יגא  ן כ  י נא  .השע  אוה  ה מ  דיגא  א ל  י נא  ,בוט  .הפ   דבוע  ש י  . הלילב  הז  םאו

 16  ם שש  הז  אוה  הלאה  םידבועהמ  דחאש  השרומב  רו בידו  תועומש  שי  וליפאש

 17   .הזה רופיסה ת א םיעדוי םיבבותסמש םי שנא הזו ריזחה שאר תא

 18    .הרטשמל ך לת זא מר יעקב קורצקי:

 19  .הלאה םי דבועהש רמוא קר ינא הרט שמל תכלל ךירצ אל ינא  :מר ירון גדות

 20   .ךלה רבכ אוה : ירייט יכז רמ

 21  .תישע ש םיעזעזמ םירבד הזיא  .שי תועומש המכ ךילע עדו י התא ורצקי:קעקב מר י

  22 

 23     .הז תא תישע התאש י תעמש ינא :אבי גרובר רמ

 24   .הז תא יתישע ינאש  :מר ירון גדות

 25  . שאר יוסיכ םע תועייסל רמ וא התאש םיעזעזמ םירבד  הזיא מר יעקב קורצקי:

  26 

 27   .הז תא תישע הת א הזש עבשיהל הנכומש  יהשימ שי :בררואבי ג רמ

 28    .שאר יוס יכ םע מר יעקב קורצקי:

 29  .עבשי הל הנכומ :אבי גרובר רמ
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 1  .תר מא אל וא תרמא .שארה  יוסיכ תא דירוהל הל רמוא  התא מר יעקב קורצקי:

  2 

 3   .יתרמא אל יתרמא  :מר ירון גדות

 4     ?הז תא תועייסל תרמ א אל ב קורצקי:יעקמר 

 5   .התוא לאשת .אל  :רון גדותי מר

 6    .ןרקש  התא קורצקי:עקב ימר 

 7  .ןרקש התא  :מר ירון גדות

 8     .תועייס יתשל תרמא  התא רצקי:מר יעקב קו

 9   .ילש רוביד תוכז ב רבדמ התאו ןרקש התא  :מר ירון גדות

 10  .שא רה יוסיכ תא ודירותש הז ה רבדה תא תועייס יתשל  תרמא מר יעקב קורצקי:

  11 

 12  .תועייס יתשל  :גדותמר ירון 

 13     .ןכ קי:צקור מר יעקב

 14   ימ .רמוא התא המ  :מר ירון גדות

 15     .תועייס יתשל הז תא  תרמא מר יעקב קורצקי:

 16   .תועייס יתש הזיא .ימל  :מר ירון גדות

 17  . עדוי ינא יאדו תחא תעייס : ירייט יכז רמ

 18    .רמא אוה םי יתשל מר יעקב קורצקי:

 19  .תחאל  :מר ירון גדות

 20     .ןכ :עקב קורצקיי מר

 21  .ןכ  :תגדו מר ירון

 22     .התיא ונרביד םג : ירייט יכז רמ

 23  ר זע  אלו  תוריחבה  ינפל  יל   קיבדהל  םתיסינש  המ  תא זה  תעייסה  קודבת  זא  :מר ירון גדות

 24   .אשונה אל הז בוזע .ךל

 25     .הז תא ךל רמוא ינאש הנ ושאר םעפ ךל קיבדהל הס ינ ימ מר יעקב קורצקי:

 26   .אשונה אל הז בקעי  :מר ירון גדות

 27    .ןרקש  התא .ןרקש התא .אשונה  ןכ הז קי:צקור מר יעקב

 28  .ףרגילופ השע ת ךל .ףרגילופ השעת ךל  :מר ירון גדות

 29    .עגשל  תאזה ריעה לכ תא הסנמ  התא מר יעקב קורצקי:
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 1  .ושע םהש הממ  ךלש םידבועה תאו .ךלש  העיסה תאו ךתוא הקנתו  :רון גדותי מר

 2    .השעי  אל ינא י:קצמר יעקב קור

 3 .ףרגילופמ  חרוב  התא  .א ל  התא  .ףרגילופ  יתישע  ינא   .םירופיסב  ילא  אובת  לא  :גדותמר ירון 

 4    .ךלש הע יסה ירבח תשולשל גאדת

 5     .ףרגילופ השע אל כ"בשה  שאר םג :אבי גרובר רמ

 6    .ףרג ילופ תישע אל התא םג .רו שק הז המ .הנשמ הז המ  :מר ירון גדות

 7 . ןיינעל  תונמיהמ  תסחיימ  לארשי  תנידמ  המ  הארמ  .תונמיהמה  תא  הארמ  :בראבי גרו  רמ

   8 

 9    .רבדלו  יל ועירפי אלש הצור ינא  :מר ירון גדות

 10  .השע אל כ"בשה  שאר םג :אבי גרובר רמ

 11     .רבדל םייסל ול תת ל םיכירצ ונחנא .רדסב אל  ונחנא יעקב קורצקי: רמ

 12  .ןוכנ  :מר ירון גדות

 13     .הללאי .הקד ךל שי .ןי ינעב םילשהל והשמ דוע ךל  שי ,ןורי מר רוני בלקין:

 14  ם א  םג   ךתניחבמ  ןיקת  סו יג  םהלש  ה זה  סויגה  םע  םיש וע  המ  ת עדל  הצור  ינא  :מר ירון גדות

 15  ם ע   םישוע  המ  ,בלש  אוה ש  הזיאב  וא  .שארמ  עפש  תרייס  ידבוע  הזל  תארק

 16  א יהש  ת אזכ  הרוצב  םילה נתמו  , ןוירטירק  םוש  יפל  אל  ו סייוגש  הלאכ  םידבוע

 17  .היי ריע ידבוע לש הרדגה לכל  תחתו תרוקיב לכל תחתמ

 18 ןימאת  ,הככ  ה ז  תא  תרדגה  התא  םא  .תניוצמ  הדובע  םישוע  םהש  הארנכ  מר יעקב קורצקי:

 19    .תניו צמ הדובע םישוע םהש יל

 20   אל םה לבא תניוצ מ הדובע ילוא םישוע םה  :מר ירון גדות

 21    .הככ  הז תא איצומ התא םא . הלועמ מר יעקב קורצקי:

 22   .םילהנה יפל םילעופ אל  :רון גדותי מר

 23     .תניוצמ הדובע םישו ע םהש הארנכ עירפמ הז  ךל םא מר יעקב קורצקי:

 24   .הדוקנה תא  םכסא ינא :אבי גרובר רמ

 25    .ן ייטצמ דבוע םהל תתל לקו ש ינא מר יעקב קורצקי:

 26  י נימ  לכבו  ,םי ינש  אלו  ,םשג  לש  דחא  עור י א  אל  .דחא  ףרוח  אל  הבר ה  ינאשכ  :אבי גרובר  רמ

 27  ת ועש  םיאב  ויהש  םינוש ארה  וי ה  םה  םש  יתייה  י נ אשכ  .הפ  ויהש  םיעוריא

 28 םהשו  תויעב  ינימ  לכבו   עקתנ  םדא  ןב  יתיארש  םימעפה  תומכ  ,תועש  אל

 29   .ןורשה תמר תייר יע .הלאה ה'רבחל םידדצ  ינש שי ,םיסייגתמו םיאב
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 2     .רמוא התאש המ  הז ןכ .הככ וסיוגש בוט  :גדותמר ירון 

 3  י נימ  לכל  רוזעל   ה תסינ  ם ינש  ןורשה  תמר   ת ייריע  . הצור  ינאש  המ  דיגא  י נא  : גרובראבי    רמ

 4  . והשמ  ילוא  דמלת  .םימ עפל  בישקתש  יאדכ  ןורשה   תמרב  הפ  םירגש  םישנא

   5 

 6  ם וקמ  םושב  אלו  אלכב אלו  ב וחרב  אל  םהש  חמש התאו .רבכ  הז  תא  תרמא  :מר ירון גדות

 7    .רחא

 8    .דיגהל  הצור ינא :אבי גרובר רמ

 9 םיכירצש  םישנאל  החוו ר  הפ  תושעלל  וכי  אל  התא  .ןיקת  להנמל  רושק  אל  הז  :ירון גדות רמ

 10 הז  .יקצרוק  םעטמו  ךמעטמ  םידבוע  ויהי  םהש  .הייריעוס ליג  ידי  לע  החוור

 11     .הככ דבוע אל

 12  ב שוח  ינא  הז   ,ןכו  .םילכתסמ  םישנא  ,ה יינש  ינור  .םיקנמ  םה  ,םי קנמ  םה  :אבי גרובר  רמ

 13  .אמגודכ הז ו םעפ דוע בשוח ינא לבא . רדסב לכה .דיגהל בושחש

 14    .ספא  דחא עקב קורצקי:י מר

 15   .חצינ יקצרוק ודוד המכ  :מר ירון גדות

 16  .וביג י םהש הצור התא הז ירחא ו םתוא טינקמ התא האו ר התא מר יעקב קורצקי:

  17 

 18   .טינקמ ינא .יל הנו ע התאש ומכ ךל הנוע ינא  :דותמר ירון ג

 19 י וא  הז  ירחא  התאו  .טינקמ  התא  םלוע ה  לכ  תא  .טינקמ  םויה  לכ  התא  ורצקי:מר יעקב ק

 20 האור  טפושה  זאו  הרוגחל  תחתמ  והשימל  םש  והשימש  לגרודכב  ומכ  הז  .ועגפ

 21    .התא הז .ה ככ ול השוע ץר אוהה תא

 22  .התא המו  :מר ירון גדות

 23    .לגרודכ  ןקחש יתייהשכ הז תא יתי שע ינא :קורצקי מר יעקב

 24  ם ה   הלאה  ה' רבחה  .התא  המ  לאשנ  זא  ולש  ת ולוקהמ  זוחא  הרשע   לבקתשכ  : ובראבי גר  רמ

 25  ם ע פ  .םהל  רוזעל  וסינש  ה'רבח  ינימ  לכ  שי  ,רוזעל   וסינ  םינש  ןורשה  תמרב

 26  ו טלקנ  ם הש  חמש  ינאו  . םירבד  הלאכ  ינימ  לכו  הק דוב  ינימ  ל כ  םינתונ  ויה

 27  ו יה  תוחפ  תצק  ילואש  םישנא  תחקל  רגתאמ  רתוי  תצק  הז  םימעפלו  .הדובעל

 28  ת תל  ,החוור  תוינידמ  לע   םירבדמ  הברה  עדוי  התא   תרגסמב  דובעל  םיליגר

 29 תא  םיחקול  ונחנא  .ןכש   בשוח  ינא  הזה  הרקמבו  .םיגדה  תא  תתל  וא  תוכח



 26מספר   – 17.10.21 רמת השרוןשלא מן המניין  ה ועצישיבת מ

48 

 

 1  ם יכירצ  ם ה  ,םתוא  םיבל שמו  ם תוא  םג  ,םתוא  קר  א ל  הז  , םתוא  םג  ,םידבועה

 2  ם יכירצ  א ל  םהש  תולו עפ  ם ישוע  ם הש  ךמצעב  ת רמא  הת אש  ומכ  ,עיגהל

 3 המש  םהל  דיגהל  םיעדויו  םיעומישלו  רוריבל  ארקיהל  םיעדוי  םה  זא  ,תושעל

 4    .ןיינעל אל ו לבוקמ אל הז ושע םהש

 5    .רו כיש גוהנל לבוקמ אל המ  :מר ירון גדות

 6     .ךתיא בירל ךלו ה אל ינא :אבי גרובר רמ

 7     .הז תא דיגהל ךירצ  :ן גדותירומר 

 8 שי ?רוכיש  גוהנל  לבוקמ  ןכ  הזש  םלועב  ךרד  איהש  הזיא  שיש  ךל  הארנ  הז  :אבי גרובר  רמ

 9    .קוח

 10     .עומיש.. .ללכב הז תא  דיגהל ךירצ אלש יל הארנ  :מר ירון גדות

 11     ,קוח שי :אבי גרובר רמ

 12  .הדוב עב ותוא ריאשהלו עומיש  :מר ירון גדות

 13     .תאצמהש רקש  דוע הז מר יעקב קורצקי:

 14   אל ינאו קוחב דו מעל ךירצ :אבי גרובר רמ

 15     .ךייחמ התאו ךל תפכא אל ו .רקשל קיספמ אל התא  .ןרקש :עקב קורצקיי מר

 16   .עומישב היה המ זא  :מר ירון גדות

 17     .ןמזה לכ רקשל קיספמ אל  התא מר יעקב קורצקי:

גרובר  רמ  18  ל כ  .קוחה  תא   םייק ל  םיכירצ  םלוכו  . רורב  ק וחה  תא  םייקל  םי כירצ  םה   :אבי 

 19  ך ל   דיגהל  ל וכי  ינא  הלאה   ה'רבחהש  ט לחהב  לבא  .ם ה  קר  א לו  ,ונלש  םידבועה

 20 ,הקנולאל  תחתמ  קומע   םיסנכנ  םתוא  יתיאר  ,תומוקמ  דואמ  הברהבש

 21  ם ה  .תיבה  תא  יל  םיקנמ   אל  םה  .תאזה  ריעה  ליבש ב  המשנה  תא  הפ  םינתונ

 22  ת א  םינתונ  ,השק  םידב וע  ,ץוחב  םיאצוי  .תאזה  ר יעה  לש  תיבה  תא  םיקנמ

 23 שי  .הרבח  ךרד  ודבע  םה  ,הככ  וטלקנש  םה  .םה  קר   אל  הז  בגא  ךרד  המשנה

 24  ם ידבועש  ה 'רבח  הפ  אל  ה ז  .םומיני מ  רכשב  םידבו ע  ן יידע  םה  .הקסעה  ךרד

 25  ה פ   םיכירצ  ונחנא  .םירב ד  הלאכ  ינימ  לכו  תוגרד  ם ע  תורוכשמ  םהש  הזיאב

 26 י שוקה  לכ  םעו  רגתאה  לכ  םעו  .תודובעה  לש  הזה  גוס  תא  ושעי  םגש  םידבוע

 27 ה ייריעכ  םגו  הפ  ה'רבחל  םג  ונלש  רסמה  תניחבמ  ףוסבש  בשוח  ינא  םימעפל

 28  ם ייחב  שדח  לולסמל  תא צל  םינפבמ  ה'רבחל  רוזעל   םיצור  ונחנא  ,ןכ  ונחנאש

 29  ת ו יהל  . רקובב  םוקל  םי ביוחמ  תוי הל  .הדובע  לולס מ  ךותל   סנכיהל  .םהלש
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 1 םימעפלש  ישוקה  לכ  םע  .הדובעה  תא  תושעל  .םהלש  סובל  עמשיהל  םיביוחמ

 2     האג ינאו .הזב שי

 3    .יקצרוק ת בוטלו ךתבוטל קובסייפב  :מר ירון גדות

 4 םישנא  הפ  שי ו  קוחה  תא  םייקל  ךירצ  קוח  שי  תושעל  ךירצ  המש  םילהנ  שי  :גרובר  אבי  רמ

 5  ם ג  ל וכי  ינא  הזה  דצלו  הזה  ד צל  םלוכ  הייריעה  ל ש  םידבועהש  םיארחאש

 6  ל כ  ל ע  תורעה  ינימ  לכ  יל   תבתוכ  ה תייה  .תדבוע  יל  ה תייה  הפ  ש י  .ינשה  דצהמ

 7 א יה  םא  יתעידי  בטימל  תדבוע  דוע  איה  .הפמה  לש  םיוסמ  דצמ  םירבד  ינימ

 8  א לו  י נשה  דצ ה  תא  םג  ש י  ע דוי  התא  ז א  .תדבוע  דו ע  איה  . היסנפל  האצי  אל

 9  ל ו כי  הז  םימעפל  .התוא  זיזהל  לשמל  םישרודו  םי צר  רהמ  ךכ  לכש  יתיאר

 10    .סוב ןבצעל

 11    .יתנ בה אל תורכשב הגהנ איה  :מר ירון גדות

 12  .םעפ דוע אל  .ןיא הזל :אבי גרובר רמ

 13    .עק תנ התאו םדקתהל םיצור  םלוכ קי:ב קורצמר יעק

 14  ד ו אמ  דבכמ  ינא  .סויגה  ת טיש  ןיבל  ךרוצה  ןיב  דירפה ל  ךירצש  בשוח  ינא  .דחא ר:א קלנמר גי

 15  יוביעב  ךרוצ  שיש  בשוח  ינאו  עפשה  ךרעמ  יוביעב  ךרוצ  שי  םאו  ,ךרוצה  תא

 16  א ל  ינא  .תכלכולמ  ריע  לע  תונולת  הברה  שיו  .תומיוסמ  תודוקנב  עפשה  ךרעמ

 17  ך ירצ  היהש  תומוקמה  דחא  הז  םא  לבא  הזב  לפטל   הדיחיה  ךרד  הז  םא  עדוי

 18  הזש  תוארלו  בל  הזל  םי של  ךירצו  יניעב  יתייעב  ןכ   הז  .לפטל  ךירצ  זא  לפטל

 19  ת א  תופילחמ  ,םדאה  ח וכ  ת ורבח  ביתנ  לש  תבבות סמ  ת לד  תויהל  ךפוה  אל

 20  ש א ר  לוכי  .ינוריעה  ךרעמ ל  ,םירטוז  םג  םידבוע  תט ילק  לש  רדוסמה  ךילהה

 21  ד ו ע  םיכירצ  ונחנא  דיגהל ו  אובל  ימ  הנשמ  אל  ריעה   שאר  ינגס  ,לכנמה  ,ריעה

 22    .היינש A B C היעבב לופיטל םיתווצ

 23  . הככ  רשי  ותו א  תחקל   לוכי  י נא  .ךירצ  אל   י נא  םומינ ימ  תרוכשמב  דב ועש  ד בוע  : אבי גרובר  רמ

 24    .םדאה חוכ  תרבח .םולכ ףקוע אל הז

 25 , הז  םלוע  הזיאב  הנשמ  אלו  ךרוצ  שיש  םוקמב  שייבתהל  ךירצ  אלש  בשוח  ינא מר גיא קלנר:

 26 קר  הנשמ  אל  הז  רחא  ם וחת  לכב  ,החוורב  ,תוברתב  ,ךוניחב  ,עפשב  הז  םא

 27  .תרדו סמ הרוצב הז תא תושעל

 28     ץראב הייריע לכל .םילה נה הז: מר יעקב קורצקי

 29   דבוע לבקל הצור התא שכ לבא :אבי גרובר רמ
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 1     .םישדוח המכ םדא חו כ תרבח ךרד תישע .ךילהת ה הז צקי:מר יעקב קור

 2  ותוא חק ול התא זא דבוע אוה ךיא  םישדוח המכל תוארל הצ ור התאו :ובראבי גר רמ
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 4  .םיבושק ויהת  ,היינש ,ינור עיבצה לבא ר:מר גיא קלנ

 5     .הייריע דבוע יתיי ה ינא .ילש המשנ םילהנה  הז איג מר יעקב קורצקי:

 6  .ןוכנ אל קלנר:מר גיא 

 7  .םירימא  רפס   ת יב  ל ש  תיבה  ב א  רזוע  ית ייה  ה ייריע  ד בוע  יתדבע  ינ א  , איג  קי:ב קורצמר יעק

 8 י תסנכנ  הייריעל  יל  וארק  םייתנש  ירחא  .םדא  חוכב  רפס  תיבב  םייתנש  יתדבע

 9     .ןורשה תמר תייריע לש  .להונה הז .הייריע דבועכ

 10     .ינור עיבצה לבא מר גיא קלנר:

 11  .אל  וא תוריחבה ינפל.. תחטבה  .אל וא תוריחבה ינפל...  :מר ירון גדות

 12   . םיתווצ ינש דוע ונסנכה ויש כע .יתחטבה ימל ?יתחטב ה ינא קורצקי:מר יעקב 

 13  ש יש  .יתוא  ןקתל  לוכי  י נור  זא  .העוט  ינאו  ןוכנ  אל   ןיבמ  ינא  םאו  ןיבמ  ינא מר גיא קלנר:

 14 ם יצורש  םידבוע  הייריעה  ןונגנמ  ךותל  רישי  ןפואב  .טולקל  םג  הרודצורפ

 15   .רוסחמ ונל שי יכ םת וא טולקל םיוסמ םוחתב

 16    .השענ הז אגי :לאוי הילד 'בג

 17  חוכ  תלדש  רמוא  ינאש  ה מ  הז  זא  .הפי  הז  תא  תו שעל  רשפא  זא  הפי  .עגר מר גיא קלנר:

 18  הייריעל  רישי  סויגל  ת יפולח  תלד  היהת  אל  ם דאה  חוכ  תרבח  םדאה

 19  ת ו ועמהש  תוויע  ןקתל  הצ ור  ינא  ,םייתש  .יתרמא  .ד חא  הז  .םירחא  תומוקמב

 20  ד ב וע  לכ  י בגלו  יכז  ןוד א  לע  ה בישיב  םג  ונחנא  .ןמז  ך רואל  תושעל  גהונ

 21  י כ זל  םג  ה ז  תא  יתרמא  ינאו  . ולש  םילהנהמ  גרוח  םדא  ן בש  הפיא  ,הייריעב

 22  ג רוחש  ימ  .לוקוטורפל  ה ייריעב  םג  הפ  הז  תא  רמ וא  ינאו  .ישיא  ןפואב  םג

 23  או ה  .םילהנה  לעו  תונקת ה  ל עו  הייריעה  תדובע  ל ע   דיפקמ  אלו  ,םילהנהמ

 24  . ש אר הזב ו נלקה אל ונח נא .לפוטמ ת ויהל ךירצ או ה ,עו מישל ארקיהל ךירצ

 25  ונרמא  ונחנאש  המ  לכ  .המודמ  הגיגח  איה  תושע ל  הסנמ  התאש  הגיגחה

 26 ן יילתה  היהת  אל  ריעה  תצעומש  םישקבמ  ונחנאש  ,איהה  הצעומה  תבישיב

 27  ן יא  ריעה  תצעומל  ,יטפ שמה  ץעויה  לש  תעד  תוו ח   יפ  לע  יכ  הזה  הרקמב

 28  ל ו פיטה  ת א  ריבעהל  הנ וכנו  תינוי גה  העצהב  ונשק יבו  הזה  ןיינעב  תוכמס

 29 ינגס  םללכבו  ,םידבועה   לכ  לש  םלופיט  לע  דקפומ  אוהש  הייריעה  לכנמל
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 1  .לש םירזועה

 2   .יל א ונפש זאמ .יתקספה תיא ר ,תרמאש זאמ בגא ךרד : ירייט יכז רמ

 3  ך ירצו  הנקתה  לעמו  ,קו חה  ל עמ  אל  הפ  דחא  ףאל  ן יא  ם ה  ריעה  שאר  ינגס  לש מר גיא קלנר:

 4  י בא  י מל  עדוי  אל  ינאו  רחא  דבוע  לכב  ומכ  ,ינד  ל ש  ר זועה  ומכ  יכזב  גוהנל

 5 . היציזופוא  הפ  ןיא  .היצילאוק  הפ  ןיא  .הזכ  רבד  ןיא  .הזה  רשקהב  ןווכתה

 6 ה מ  לכ  .הלאה  תוישעמ  ירופיס  םע  קיפסמו  רחא  רבד  םוש  הפ  ןיאו  ןיד  הפ  ןיא

 7     .ונרמא ונחנאש

 8     .זאמ השענ המ  :ותון גדמר יר

 9 , יתרמא  ינאש  המ  לכ  .ךל  יתערפה  אל  ,ילש  רובידה  תוכזב  יל  עירפת  לא מר גיא קלנר:

 10 הזל  תכלל  תיצר  וליפא  התאו  רדחב  הפ  בור  הזל  הי הו  איהה  הצעומה  תבישיב

 11  ו מכ  .הזמ  תגוסנ  זא  הזה   ןיינעה  ךרד  ןיע  םהל  איצו י  אל  ינא  ,עגר  תרמא  לבא

 12  ו נ עצהו  .תוהמה  תא  אל   .הקיטילופה  תא  שפחמ  ה תא  ,דימת  השוע  התאש

 13  ל כ ב  הלאה  םיאשונה  לכ ב  לפטל  תוכמסה  תא  לבק י  הייריעה  לכנמש  העצה

 14  ע ומיש   הז  םאו  תעמשמו   רדס  ל ש  םיאשונל  עומיש   הז  ם א  .הייריעה  תונפד

 15 רומח  אוהש  רבד  לכ  הז  םאו  ,הייריעה  תונקתב  ת דמוע  הניאש  תולהנתהל

 16  ה ייריעה  ל כנמל  ארוק  ,ה ז  ירוח אמ  דמוע  .הייריעה  י פגאמ  דחא  ל כב  הזמ  רתוי

 17     .אוה רשאב דב וע לכ יבגל הז תא תושעל

 18     .הז תא השע אל אוה יל וא .הז תא השע אוה ילוא  :מר ירון גדות

 19     .ךל יתערפה אל  יל עירפת לא השקבב ןורי מר גיא קלנר:

 20    .םירדתסמ אל  םהש םירבד רמוא התא  :מר ירון גדות

 21  ה דוקנה  םע  עגר  הז  ת א  רוגסל  שקבמ  ינא  ,ה נורחאו  תישילש  הדוקנ מר גיא קלנר:

 22  ל ש  עורז  ,רוניצב  שומיש ה  תא  לש  רופיסה  תא  ךו פהל  הצור  ינא  .הנושארה

 23  לש ה'רבח לע עגרכ רבדמ  אל .יביטיזופה דצל .ינשה  דצל ,םדאה חוכ תורבח

 24  ךר ד  םידבוע  םהש  ןורש ה  תמר  תייריעב  םיקסעו מ  ד ואמ  הברה  שי  .עפש

 25  ה קוסעת ת ניחבמ ,יתרבח ה םלוסה  תיתחתב םידבו ע ם הש ,םדא  חוכ תורבח

 26  ם יצור  ויהו   רבעב  הז  לע  ו נרבידש  בשוח   ינאו  חמש  ד ואמ  י תייה  ינאש  .םיאנתו

 27 ם תוא  תוארל  ןחלושה  ביבס  חוטב  ינא  םיפסונ  םישנא  דואמ  הברה  הפ

 28 ל ש  םיאנתה  תא  םילבקמ  ,ןורשה  תמר  תייריע  ידי  לע  םירישי  םיקסעומ

 29  ה ז ה  םוקמהמ  םתוא  ר יבעהל  ןמז  ךרואלו  ,תוילא יצוס  תויוכז  םע  םידבוע
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 1   .ןורשה תמר תיי ריע לש תיבה תחת .ונילא

 2     .הזה ףיעסל רשקתמ הז : עידן למדן עו"ד 

 3  ת ויוכז  ם ע  םידבועב  םי נד   ונחנא  , רבכ  םאש  בשוח ינא  . ףנכ  חתופ  ה פ  עגר  ינא מר גיא קלנר:

 4 , יתיארש  המ  יפל  הייריע ל  רתוי  תולוע  םה  םנמא  םדא  חוכ  תורבחב  ,תוחפוקמ

 5  .הז תא  תחקול םדא חוכ תרבח יכ  רתוי תולוע םה ,ןוכנ לבא

 6     .ןוכנ קורצקי: מר יעקב

 7   .רתוי ןתינ אוב  .םיימעפ חיוורנ ואוב זא ה ז תא לבקמ דבועה יכ אל מר גיא קלנר:

 8  .הזב ע גונ שממ הז יכ אבה ףיעסל  עגר הכח מר רוני בלקין:

 9 םידבועל  עגונב  םיסינ  לש  םינש  שולש  ינפל  חודל  דמציהל  וניסינש  המ  הז  מר יעקב קורצקי:

 10  ו נרבעה  תויבלשבו  .תוא מ  ה יה  הז   .טרופסה  תדוגא ו  םינווגמ   תחת  םידבועש

 11    .הלכ י אל תכרעמה יכ םעפ לכ

 12  .ןיוצמ מר גיא קלנר:

 13     .תחא הכמב הברה ךכ לכ  לבקל מר יעקב קורצקי:

 14 י נא  .לופכ  השעמ  ונישע  .םידבועה  םגו  תרכשנ  אצת  הייריעה  םג  םא  רמוא  ינא מר גיא קלנר:

 15  .יתמייס

 16  ע יגה  ןוידהש  ל בח  ינא  ו ארת  .הפ  רמא  אי גש  המ  ק וידב  ריבסהל  הצו ר  עגר  ינ א  ר רוני בלקין:מ

 17 ל בא  בוט  הזו  קפיכה  לע  תוכמ.....  ינור  היעב  ןיא  יכ  עיגיש  יתיצר  אל  ינאש  ןאל

 18  .הז

קורצקי:  יעקב   19  ה זיא  םישפח מש  הלאכ  שי  .תיניינעו  ה ז  תא  ה שוע  תיעוצקמ  הת א  יכ  מר 

 20   .שורג יצחב הקיטילופ

ר בלקין:מר   21 הרעה  איה  ,ה פל  האצי  םג  הנממ  ,רקבמה  לש  חודב  העיפוהש  הרעהה  וני 

 22 םצעב  תללוכש  .השולש  תדעו  תא  שי  שדחה  להונב  .ךילהתה  לע  תרבדמש

 23  ם צעבש  שונא  יבאשמ  ףג א  תשארו  רבזג  ,ל"כנמ  שי   ךילהתה  לש  עקרב  ללכב

 24  א ל   דחא  ףאו  .ךילהתב  םיבלש  הזל  ארקנ  ינש  שי  . הפ  רמא  איגש  המ  ופורפא

 25  לידגהל  ע"פשה  קית  תא  ק יזחמש  ןגסה  וא  ריעה  שאר   לש  ותבוחו  ותוכזב  רפוכ

 26  אלש  המ  הז  .ךילהת  שי   לבא  .ךירצו  הזכו  הזכ  ךר וצ  שי  דיגהל  .ךרוצה  תא

 27 ת רמוא  תאז  .הניקתה  לע  טילחהל  םצעב  אוה  דחא  .הזה  רבדה  ךותב  אצמנ

 28  ך יא  .סויג ה  ךילהת  אוה  י נשה  רבדהו   .הניקתה  תא  ר שאלו  ךר וצה  תא  ררשאל

 29  ה י ה  ה שעמל  אלא  סויג  ךילהת  ה יה  א ל  הזה  הרקמ ב  .סויגה  ךילהת  עצבתמ
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 1  ן ל בק  אל  ו ליפא  הז  םצעב   תונפל  ר שפאש  הרוש  התו א  תא  ו לצינ  .הרישי  הינפ

 2 לש  ףיעס  הזיא  לע  בשוי  אוה  םצעבש  ,ןלבקל  וכלה  .הרבח  אל  הז  .םדא  חוכ

 3  םג  לוכי  .אמגוד  קר  הי ה  הז  .עצוב  אל  ךילהתה   .וכרד  וסיגו  ל"כשמה

 4 ה תאש  םישנא  .ךשמהב   םג  הז  תא  םיאור  .ןוכנ  הז  ,בגא  םירחא  תומוקמב

 5  .הפוק  איהש  הזיא  השו ע  ךוותמה  .שאר  רפ  רתוי  ם הילע  םלשמ  התא  סייגמ

 6  ן יא  זא  .סדנהמ  עדוי  י נא  תאצמ  אל  ופורפא  .הר ירב  ןיא  םימעפל  תיניינע

 7  אוה  ךרוצה  ךרוצ  שי  תר חא  יכ  רתוי  םימלשמו  תוע ש  יפל  ול  םימלשמ  הרירב

 8     .הרירב ןיא .הז  תא תושעל םיבייח ינויח

 9  .תרחא ךרד ב רשפא יא .םוי ותואב םת וא סייגל ךירצש דחוימב  :מר ירון גדות

 10  .אבה  ףיעסל רובעל רשפא יתמ  יל ועידות מר רוני בלקין:

קורצקי: יעקב   11 םירבוע  ונחנא  יבא  .רובעת  .תוכמסה  ל כ  תא  ינממ  ךל  שי  ,ינור  רובעת  מר 

 12  .ףיעסה  תא יל איבה אוה .ףיעס

 13 ת בתכ  התא  םיסינ  .רקבמה  חודל  תחא  הרעה  קר  ינא  .תחא  הרעה  קר  : דן למדן עי עו"ד

 14  ת מ אב  תבתכ  ,םישחנה  ת רייס  ןיינע  ל ע  ןכ  וישכע   היהש  ן וידה  לכ  ופורפא

 15  ה צעומ  .חודב  תבתכ  הככ   הצעומה  לש  התריחב  .הצ עומ  תטלחה  םש  התייהש

 16  א ל  ,הייריעה  תנווכתהש  חינמ  י נא  .רושק  היה  הפ   ם ירבחהמ  דחא  אל  ףא

 17  ת ובישי  הז  המ  עדוי  אל  ,הטלחהל  אל  .תיטנוולר  אל  הצעומה  ,הצעומה

 18 תחא  הרהבה  .המינפ  םתוא  סייגל  וטילחה  םהבש  הלהנההש  הטלחהה

 19  .רמא  איגש המל ףרטצמ ינא םי רבדה רתיב .חודל הטושפ

 20  י נאו  תויה  .הט ודקנאב  הככ  ליחתנ  .ריעה   ןויקינ  אוה  אבה  אשונה  . אבה  ףיעס  מר רוני בלקין:

 21  ונר ריב  .םיירוביצם  יתו ריש   לע  םג  ף יעס  עיפומ  ןייד ע  ו נל  שי  ז א  יתייפכ  ארוק

 22  ך ירצ  ןכלו  ,ויה  םעפש  ומכ  םיירוביצ  םיתוריש  ןורש ה  תמרב  ןיא  .ןיינעה  תא

 23     .רפסהמ הז תא קוחמל

 24    .ויהיש חינמ ינא .שיש ה ארנכ .אל :אבי גרובר רמ

 25    .דחא שי : גב' דברת וייזר 

 26   .ויהיו  .חצנב שי :בי גרוברא רמ

 27  םהו  םש  םיפוצ ה  . שי  לבא  .םיירוביצ  םי ת וריש  חצנה  קראפב  שי : ' דברת וייזר גב

 28   .הזב םישמתשמ

 29  תצעומב  תרע וס  ר בד  ל ש  ופוסב  הבישי  ה פ  הי הו  הפ  ה לע  םגש  אשו נ  , תישאר  מר רוני בלקין: 
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 1 ם ייק  אוהש  יפכ  להונה  לכ  םדוק  .םיקסע  ידי  לע  םינוטרק  יוניפ  הזו  ריעה

 2  ש ש  העשב ת חא םעפ .הל אה םינוטרקה  לש יוניפ יע פומ ינש ש י השעמל םויה

 3  ם ה   הבש  םיקסע  םהב  שיש  םיירחסמ  תובוחר  לע   רבדמ  ינא  רקיעב  רקובב

 4  ם ע  , ןושאר  בבס  .רקובה  תארקל  ו א  הלילה  ירחא  . םינוטרקו  הפשא  םינפמ

 5  ת חא  ה עשבו  .רבסהה  ת א  שי  . ןיקשיסואו  בולוקו ס  ן יב  הק ולח  איהש  הזיא

 6  ו לביק  םג  םקלח  .תוליעפ ל  וסנכנ  םיקסעהש  ירחא םצעב  ,ינש  בבס  שי  הרשע

 7  ק י ציאש  המ  יפל  .םינוט רקו  הפשא  יוניפ  לש  ןכ  םג  םויה  ךלהמב  הרוחס

 8  ם יחט ושמ  םינוטרק  אי צוהל  ם הל  רתומש  םיעדו י  םיקס עה  ילעב  ,חוודמ

 9 ר שע  וא  ,רשע  הז  .יוניפה  תעשמ  העש  יצח  תונחה  תיזחב  הכרדמל  םירושקו

 10  ם ישולש רשעבו רשעב יכ   .רשעב ןושאר בולוקוס :ר מולכ ,המאתהב םישולש

 11  . ם ינוטרק  תרישקו  חוטי ש  לע  הדפקה  ןיאש  הז  רעוה   ןכש  לבא  המ  .ןיקשיסוא

 12 האורבתה  תקלחמ  להנמ   תאז  תורמל  םינוטרק  תרי שקו  חוטיש  לע  הפיכא  ןיא

 13  : ת וצלמהה  .הנורחאל  ר פתשי  הזה  םוחתב  בצמהש   בשוח  אוה  ,קיציא  ירק

 14  לא  םתרישקו  םינוטרקח  וטיש  ,יוניפ  תועשלל  וכש  להונה  תא  סינכהל  ,דחא

 15  ל כ  לש  רדוסמ  ןדגוא  ךכ   לכ  ןיא  םצעב  יכ  האורבתה  תקלחמ  ילהנ  ןדגוא

 16  ד חי  ם יקסעה  ילעבו  םיר חוס ה  לכל  ם ילהת הנא  ץי פהל  הז   ,םייתש  .םילהנה

 17 ר בדה תא רידגמש הייריעהמ רזוח אוהש הזאי םג ףרצל .הנונראהוש לת םע

 18  ת א  ף וכאל  ב ושח  תוחפ  אל ו  ישילשה  ר בדהו  .הריהבו   ה רורב  דוא מ  הרוצב  הזה

 19  ל ע דיעמ ומצע קיציא .הרישקו חוטיש םגו ,העשה  םג ירק .םיללכב הדימעה

 20 הזל  םרוג  הז  ןכלו  .תינ דפק  קיפסמ  הרוצב  ףכאנ  אל  הזה  רבדה  ףוסבש  הז

 21 ת רחמל  דע  ןיתממ  הז  םצעב  זאו  ,םירהצב  םייתשב  םיאיצומש  הלאכ  שיש

 22  . חפנ  ספות  הז  םעפ  דוע ו  םירשוקו  םיחטשמ  אלש   ה לאכ  שיו  רקובב  ששב

 23 2019ל  2018  ןיב  םצעבש  ןיינע  הלע  .הזה  אשונל  הז  .אצמנ  הז  םוקמב  םוצע

 24  ת ודובעל  הייריעה  תואצ והב  ח"שמ  ינש  לש  לודיג  היה  .המישרה  תא  ונלביק

 25  ו נחלצה  א ל  .ותיא  דובעל  ך ירצ  היה  ן רע  הפו  .יוניפה  לש  ה זה  םוחתב  .תוינלבק

 26  ו נ בשח  ונחנא  יכ  תאזה  האצוהב  הזה  לודיגל  םרג  המ  השעמל  הבושת  לבקל

 27  ר ו מא  ןרעו  רבסוה  אל  הז  .וגיצהש  םירחא  םירבד ו  תולעייתה  אצמנ  ילואש

 28  . תאזה  תפסותל  רוקמה  ת א  אוצמל  ם צעב  ידכ  הד ובע  א יהש  הזיא  תושעל

 29  .תו אטורג  ףוסיאו  יוניפ  ה ז  , דחא  ,םיאשונ  המכ  ונקד ב   זאם  יאצממה  תניחבמ
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 1  ק וידב  .הרבדהו  סוסיר  .האורבתה  תקלחמ  ידי  לע  לעפומ  םצעבש  ןלבק  שי

 2  יונ יפ  .האורבתה  תקלחמ   י די  לע  ל הונמש  איגש  םצ בע  ה ז  .הז  ל ע  רביד  יבא

 3  ם י בבסה  י נש  .ןלבק  שי  .תויונחו  םיירחסמ  םיזכר ממ  הפשא  יוניפו  ףוסיא

 4  ל ש  טלש  םע  בבותסמש   ירודכ  הז  הזל  הרעה  הפ  הנתינ  .םיימויה  השעמל

 5  ה נפמ  הר ואכל  אוהש  טל ש  ם ע  בבותס מ  אוהש  תורע ה  ה ז  לע  ם ילבקמ  הייריעה

 6  ד ירוהל  ה חישל  ותוא  תח קל  יאדכ ם  גפל  םעט  הזב   ו נאצמו  הייריעה  םעטמ

 7  . ו נרמאש  ומכ  הייריעל  ךייושי  א ל  הזש  ידכ  הזה  טלשה  ת א  דירוהל  ותוא

 8  א שונ  הז  ףסונ  אשונו  הר ישקו  חוטיש  תועש  ירק  םינוטרקי הוניפ  יללכ  תפיכא

 9  הזש  רבתסהו  זוקינה  אש ונל  רוקחתה  ידכ  ךות  ונעג הר  רבל  ונלחתהשכ  .זוקינ

 10  ת ר גסמב  תורחאה  תוקל חמל  האורבתה  ןיב  רפתה   רוזאב  לפונ  אוהש  הפיא

 11  ד צל  םיאצמנש  םינטלוק ה  לשמל  הרואכל  .הרדסה   שרוד  הזו  הנשה  תונוע

 12 ת אזה  הקלחמה  םג  ךרדה  לע  ,ףרוחל  םיברקתמ  אל  ונחנא  דוע  לכ  .םיכרדה

 13 . הז  תא  םתוסו  ךלוה  אלש  המ  לכ  וא  םזג  טושפ  הקנמ  איה  יכ  הז  תא  השוע

 14  ם י עיגמשכ  יאדווב  .יתיי עב  אשונ  א וה  זוקינ  לש  אש נוה  יכ  ה רדסה  שרוד  הז

 15 םגו  עדוי  ןרע  תמאב  .ונל  גילהצ  ולדשתה  דואמ  .הדובע  תינכות  .ףרוחב

 16 . וננוכתה  ,ולדתשה  .הדובע  תינכות  ונלבק  אל  .הרימש  תמישר  ונלביק  .יתרמא

 17  ל הנמ  םע  ודבעיש  ךירצ  םאו  תטרופמ  רתוי  הרוה בצדובע  תינכות  ןיכהל  ךירצו

 18  ה רוצב הז תא רצייל ידכ  .ול רוזעל ךירצ זא הזה ןיינעה לע האורבת תקלחמ

 19  ת ו כיאל ה רקב ילהנמ .תו צלמה הז ג יצהל ךירצ הזה  רבדה ל ע .תטרופמ רתוי

 20 הרימש  תמישר  ארקנש  ה מ  התוא  תא  שישכ  םג  שי  .םיעגפמ  יוהיזו  עוציבה

 21 לש  אשונה  ןיידע  .תועש  הזיאבו  םוזה ייאב  המ  השוע  ימ  הרידגמ  הרואכלש

כויעגפמ  יוהיז  םג  יקנ  םאה   תוכיאה  לע  םג  הרקבה  22  ה סנכהו  טמרופ  ללם 

 23 . עוציבה  תוכיאו  םיעגפמב  לופיט  לע  הרקבו  בקעמ  עוציב  .תנווקמה  תכרעמל

 24  ל ע  ע גפמ  יו היז  .הפ  מראנ ש  ומכ  א צוי  ה ז  םימעפ  הב רה  י כ  , עגם מפיהזמ  םא

 25  ה זה  עגפמה  םגש  תוארל  ךירצ  לבאה  ז  תא  השועש  חקאו הפ  ןויקינ  לעופ  ידי

 26 ף כית  .ןקות  ,רסוה  הזה  עגפמה  ןכאש  ךכ  רחא  קדוב  םג  והשומי  תכרעמל  סנכנ

 27  והעסקת אוט  טי  תונוכמ   ומכ  .תונכוממ  תופולח  לש   אשונהולה.  יד עוד מיגא

 28 רבכ  היה  .ךכ  רחא  עיפומ  םג  הז  .ןוכימל  םדא  ח וכמ  םייביצקת  תורוקמ

 29  .תאזכ  הלקת  התייה  אל שתבר  סה  .הלקתכ  עיפוה   אורה זהכל  הזכ  ךילהת
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 1 ידבועכ  םידבוע  סייגל  הש ק  ,רבד  לש  ופוסב  הפ  ונל  םיגיצמש  המ  תמאב  לבא

 2  . ם יעיגמ  אלרים  יעצ  ם ישנא  .רגבתמו  ךלוה  םיד בועה  לש  יאצמה  .ןויקינ

וממ  הבוט  ק יפסמ  אל  םהלש  האצותה ו  םהלש  הדובעה  םצעבו  3  י נש  דצחד 

 4 םישקם שמתירגובמ  םישנאל  העירל  םיחקפמה  לש  תישפנה  וליפא  תלוכיה

 5  י נ לבק  םע  תורשקתה  לש   רופיסה  יבגל  והשמ  .תמי יק  אל  איה  הז  תא  אלמל

 6  ה עבראו  ם ירשע  איה  תור שקתהה  . דוסיה  יאנת  תא  ו נקדב  ,רו פיסן. יש  ויקינה

 7 ש מח  דע  הז  תא  ךיראהל  ,הנשל  הנשמ  וליאכ  םינש  שולש  דוע  רשפא  .םישדוח

 8  ם ומיסקמ  ף וסב  .ןיקת  ו ני ניעב  הארנ  ה ז  .שדח  זרכמ ל  חתפנ  ה זש  ינפל  .םינש

 9  לתנאי   רושקש  המ  לבא  .ז רכמ  ה יין ויהינעה  חתפי  הר קמ  לכ  לע  םינש  שמח  לש

 10  ת מרל  םאות  נמיודשטח    לערייה  יעל  ביבסמ  תויהל   ךירצ  םיאנתה  דחא  .ףסה

 11  ר ת וי  הברה  השורפ  אי ה  תרוחאת  ויריעמ  הנושב   ןורשה  תמר  יכ  .ןורשה

 12  ו ל לה  ףסה  יאנתל  וסחי יתה  אל  ןהקבל  תריחבב ו  .הלש  חטשה  תניחבמ

 13  דובעל  תיתימאה  תלוכ יה  הקדבנ  אל  רבד  לש  ו פוסב  .וקדב  אל  השעמלו

 14ת א  דיגהל  ךירצ  .רשפא  הז  דימתא  ל  ,ךכ  רחא  ןירקמ  הז  .הבחר  יוניפ  תסירפב

 15 ה זת  א  תושעל  ךבוסמ  שממ  ןנולתהל  םימעפל  םיעדוים  ג  ונלש  םיחרזא  .הז

 16 ת ועשב  ןוגכימות,  וסמ  תועשב  םימיוסמם  ירוזאב  יוניפ  ליבגהל  תלוכיה  לבא

 17נע  מיהל  ,רפס  יתבלו  הודבעל  האיציה  תועשב  .עשת ל  עבש  ןיב  רקובב  ץחלה

 18  םיאב  הז  תא  םיכפוהשכ  זאם  ינגהים  ליבומה  וא  רי עמה  האיצי  יריצב  יונמפי

 19 ל דתשמ  ינא  יתרמא  ןכל  .שער  םישועש  הז  לע  ןנולתמש  ימ  שי  .רקובב  שמחב

 20 ר. מ וא ינה אבל אז תא גיצמ  ינאשכ .ןוגהו ןגוה תויהל

 21   .שער םישוע אלש םינפ חר ריבעהל 22 לש ביצקתסה ב ננ מר יעקב קורצקי:

 22  . טואיטה  תונ וכמ  ןדמואו  זרכמה  ןדמוא   יבגל  .םיפיעס  ינש  הזיא  ן אכו  לע  ני בלקין:רור  מ

 23  ה ז  ת א  ונק דבו  רדסב  לכ ה  ךסב  ה ז  . הז  תא  דיגהל   ך ירצ  .תו עט  הפ  התייה

 24  א ל ו  תחא   תרמשמ  ודבע   טושפ  ה יה  ז רכמה  לש  ן דמואה  .ןי קת  הז  .קמועל

 25  א שונה  ללוכ  הזה  רבדה   לש  תיאנובשחה  הנבהב  ת ועט  הזיא  הפ  שי  .םייתש

 26  ר ובע  ןתינ  ןדמואה  הז  תא  םישועש  םידבוע  .טואיט   תונוכמ  תולע  ןדמוא  לש

 27 זרכמ  תוברע  .ןיקת  הז  ןכלו  הדובע  שדוח  רקבמה  רבסש  ומכ  אלו  הדובע  םוי

 28  ת לוכי  שי  רבד  לש  ופוסב   סנכיהל  ךירצ  אל  ינא  תצ ק  הז  לע  ונרביד  .עוציבל

 29 שי  ,עוציבה  לש  הלוכתו  תוכיא  תניחבמ  םידעיב  דמוע  אל  ןלבקשכ  טלחל
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 1  ף טושב  םידבוע  םצעבש ל לגב  םיהובג  םירפסמב  ולי פא  השעמל  .טלחל  תלוכי

 2  ד ו מעי  אוהש  דע  םוי  םי שיש  טלחל  וליפא  םצעב  לוכי  התא  םישיש  סולפ

 3  ופוסב  םינלבק  םתוא  הז   ןורשב  ונל  רמא  קיציא  םצ עבו  תויה  לבא  .םיאנתב

 4  ר א שב זרכמה יאנת תא  קודבל איה הצלמהה הפשא  יוניפ ,םיתרשמ רבד לש

 5  ם ימלשמ  אל  וא  םירשו ימ  ו השכיא  תמאב  ונחנאש   הא רנש  ידכ  ןורשה  ירע

 6  . הננער  לש  זרכמה  יאנת   תא  קודבל  םש  ןתינ  אקו ודש  אמגודה  לשמל  .רתוי

 7   . הז תא תושעל רבזגהו ל"כנ מה תוירחא הז .יאדכ הזו

 8 ?ללכב וא ה פשא יוניפ לע רבדמ התא : גב' דברת וייזר 

 9   .הפ שא יוניפ ני בלקין:מר רו

 10  .םיזרכמה תד עווב וישכע הז תא יתישע : ייזר ו דברתגב' 

 11  ע ב רו  הנש  םי רבדמ  ונח נאש  ריכזמ  ינא  הזה  ח ודה  . ירחא  הז  קר  .עדוי  ינא  י בלקין: מר רונ

 12   .הזה חודה לע .ירחא

 13  ל ש   ישוקה  ר ואל  .היהש  יוקילה  ללגב  ל עופב  עצובש  רבד  ,אוה  ינש ה  רבדה  מר רוני בלקין:

 14 ץ למומ  ,זרכמב  שרדנש  תומכבו  תוכיאב  הדובעה  תלוכת  תא  שממל  ןלבק

 15 עוציב  תמר  רשפאלו  ,סמ ועה  תא  רזפל  ךכו  םינלב ק  ינשל  זרכמה  תא  לצפל

 16  ן כלו  תונוכמ  רתוי  םידבו ע  ר תוי  ךירצ  ונלש  םיחפנבש   ג צוה  םצעב  .ההובג  רתוי

 17  ד ו מעל  תמאב  וחילצי  ילו א  םינלבק  יפלו  םירוזא  יפ ל  לשמל  הז  תא  לצפנ  םא

 18 לקתנ  אוה  .תולקת...הז  תא  השע  אוה  .השע  אוהש  המ  הז  וטקפ  הד  יכ  ןיינעב

 19 תלוכי  לש  היעבל  הנעמ  תתל  ןכ  ידכ  הז  תא  לציפ  קיציא  ,הנשה  עצמאב  הזב

 20  א ל  לוז ה  עיצמ  תריחב  . םיכוזה  ן ויקינה  ינלבק  ת ריחב  . ןלבקה  לש  עוציב

 21  ך רד  הז  ת א  קודבל  ךירצ   ר בד  לש  ו פוסב  דימת  אל   .תיתו כיאה  איה  חרכהב

 22  , ןורשה  תמר  לש  תוידוח ייה  םע   ריע  עצבל  תלוכיה   תא  ת וארל  ךירצ  לקשה

 23 תקלחמ  להנמש  ריהבה  קיציא  :תומדוק  תוצל מה  .הסירפה  לע  לשמל

 24  ו ל  ה מרגש  םצעב  תאז   ,א"גרמ  ו לש  ןוצרה  תועי בש  י אש  ריהבה  האורבת

 25  א ל  םה  .יתוכיאב  אלו  םי דבועב  י תומכ  רסוחמ  העב נ  איה  , ןלבק  דוע  סינכהל

 26 היה  הז  םיביוחמ  ויה  םצ עב  םה  הילעש  םידבועה  תומכ  תא  דימעהל  וחילצה

 27  םידמוע אל םהש הזה ן יינעה לע השעמל םתוא סו נקל וסינ ןמזה לכ .יתטיש

 28  ז א ו  םינלבק  ינש  ןיב  הדוב עה  לש  לוציפ  היה  ןורתפה  .םדאה  חוכ  שומימ  ידעיב

 29 ל ש  תחא  םעפ  .תוצלמהל  ונתוא  ריזחמ  הז  םעפ  דוע  .תיצחמ  איבה  דחא  לכ
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 1 תפטוש  הרקב  עוציבל  תוכיא  ידדמ  ,םייתש  .םינלבק   ינש  ןיב  זרכמה  תא  לצפל

 2  י ו קינ  .םיבייחתמ  םהש  המב  דומעל  םיחילצמ  ת מאב  םאה  תוארל  ידכ

 3 ע ובקה  בבסהלך  וך היא  ונל  וארה  עובקב  בס  אוהש  הזיא  הפ  שי  זא  ,תובוחרה

 4  ו פוסב  הז  תא  סינכהל  הז   תא  גיצהל  ךירצ  ריעב  תודבועש  טואיטה  תונוכמ  לש

 5 ה מישר  קר  היהי  אל  הזש  ידכ  הקלחמה  לש  הדובעה  ילהנל  להונל  רבד  לש

 6 י להנמ  תרקב  תוכיאו  תוליעי  יכ  אדוולו  םידבועה  יפ  לע  די  בתכב  תגצומש

 7  ר דגומש  י מ  .תומישמ  ןומ ה  ש י  הלועש  ה מ  ףוסב  םי רוזאה  ילהנמל  .םירוזאה

 8 ךירצו  .תומישמ  ןומהלו    שי  דועית  תונוכמ  םידבוע  ךכ  לע  חיגשמו  רוזא  להנמכ

 9  . םלוכ  לע  ר בוע  אוהש  דעייש  גוית  תמישר  .תלוכמ  ת מישר  ךרד  ותוא  ריבעהל

 10  י תרמאש  ה מל  ונתוא  ר יזחמ  ה ז  .תושעל  ךירצש  ם ירבד  ןומה  ו ל  שי  טושפ

 11  ח וודל  ל שמל  ותבוחמ  קל ח  ה זש  עדוי  א וה  עגפו מא ,הלקת  ה הזמ  אוה  .םדוק

 12  ה ז   יכ  ד קומה  יתורישב  שמתשנ  ו אוב  ו רמא  הז  ולע ש  םירבדה   דחא  .דקומל

 13  ן ו קית  לע  תרוקיבהמ  ק לח  תנווקמה  תכרעמה  ך רדי  לטיגיד  ךמות  םצעב

 14 ק יציאש  ויה  םיניינעמה  םירבדה  דחא  .חטשהמ  םיפצו  םילועש  םייוקילה

 15  א וה  השעמל  .םינלבקה  תורישה  יבכר  לכ  לע  GPS  ירישכמב  םצעב  טלוש

 16  . הז  תא  תוארל  לגוסמ  ד קומה  םא  יתעדל  תוארל  ךי רצו  יתימא  ןמזב  לגוסמ

 17 ו א  חרזאמ  ןופלט  וא  הרעה  הזיא  לבקמ  אוה  םימעפ  הברה  רמוא  אוה  יכ

 18 קר  תרבדמ  תא  המ  לע  לכתסמ  אוה  .עגר  קר  םהל  רמ וא  םירשקתמש  תיחרזא

 19  ל ע  תחנומו  תמייק  תיגו לונכטה  תלוכיה  .הדוקנב  םש  ורבע  העש  עבר  ינפל

 20  , יתרמאש  ו מכ  איה  תיל לכ  ה רעהו  . הזה  ןיינעה  תא   ד סמל  קר  ךירצ  ,םילכה

 21 ךלהמב  ההזמ  אוהש  םוייקיל  לע  רוזאה  להנמ  חוודמ   ויפלוע  בק  טמרופ  דסמל

 22  מה   יפל  ה פ  שי  רמוא  ינ א  תמאב  יכ   המישר  םע  דו בעל  ך ירצ  אוה  .םירויסה

 23ו  יה  .השוע  אוהש  ולש  תרמשמה  תרגסמב  תושעל  םירבד  ןומה  ,ונל  וראיתש

 24  להנמל  רוזאה  להנמ  ו א  חקפמה  לש  חוויד  ,דח א  :תצולמה  עבראפה  

 25.  ןחלושה  לע  ולצא  בשיש  ולש  תרמשמה  ףוסב  הלעמ   ילפכפס  טיש  .הקלחמה

 26  ם י יוקיל .הרקבו םייוקי ל ןוקית תקידב רשפאתש  תנווקמה תכרעמל הסנכה

 27 ד קומל  םירוזאה  ילהנמ  ידי  לע  םיחוודמ  האורבתה  תקלחמ  תוירחאב  םניאש

 28  י נא  , םימ  ,למשח  והשמ  הזיא  ם א  .תיטנוולרה  הקלח מה  ת רקבל  ורבעוי  םשמו

 29 ה קלחמל  השעמל  בתונמ  הז  דקומהמ  .דקומל  רבוע  הז  ,רחא  רבד  לכ  עדיו  אל
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 1  ל ע  עוציבה תרקבו חווידה  להונ תא םצעב הפ דסמל  ךירצש המו .תיטנוולרה

 2 ךותב  חוויד  שי  קר  אל ש  הזה  לגעמה  תא  רומגל  וישכע  .יוקילה  ןוקית

 3  ל ע  חוויד  והשימ  ,ןכא  הז ה  י וקילהש  קדבש  והשימ  שי  ם צעב  אלא  ,תכרעמה

 4 .םידבועל  רכש  ימולשת  ,דחא  :רמא  איגש  המל  םירבד  המכ  .ןקות  הזש  ךכ

 5  י דבוע   ללוכ  םידבועל  םי עצובמה   םימולשתה  לע  תי ביטקפא  הרקב  עתצבתמ

 6  ם ילבקמ  ןלבקה  ידבועש   ה רקב  םיעצבמ  ןכ  שונא  יב אשמ  ךותב  ונלצא  .ןלבקה

 7  ש י   .תאז  קר  אל  .םהל  עי גמש  המ  תא  רכש  תניחבמ  םגו  םיילאיצוס  םיאנת  םג

 8  .דמוע  אל ןלבק םא .סונקל ךרד  הז תא ףוכאל תלוכיו ךרד

 9   .חודהמ הלע אל הז : למדן עידן עו"ד 

 10  אלו  החנהב  ם צעב  תלוכיה  ת א  שי  ,םי אשו נ  שי  . הז  ליבשב  ונרקח ת  ונחנא  בלקין:   ניר רומ

 11 דובעל  ליחתמש  ןלבק  םצעב  הרואכל  אל  ,הרואכל  יכ  ,הלאה  םיאנתב  םידמוע

 12  ה דימעב  םינוירטירקה  לכב  דמוע  אוהש  ותמיתחב  ביוחמ  אוה  ונלצא

 13  ם יאצ מנ  םינוציח  ונחנא   יכ  , תינוציח  תואכרימב  הקיד בש  ,דחא  .םיאנתב

 14     .ותוא סונקל תלוכי ונל שי  םיאנתב דמוע אל אוהש

 15  ?עובק סיסב  לע הז תא םישוע ונחנאו מר גיא קלנר:

 16    .ל עופב הלעפה לש היצקנס  :רץמר ערן שו

 17   ?הרוק הז הילד :מר גיא קלנר

 18 .זאמ  הרוק  הז  םא  עדו י  אל  הרק  אל  .הרק  אל  הז   ,חודהמ  הלועש  המ  יפל  : עידן למדן עו"ד 

   19 

 20  ת ע צובמ  םידבועה  תויו כז  םויק  א שונב  םדאה  חוכ   תורבח  ל ע  הרקבה  םאה לנר:מר גיא ק

 21   .דבוע הז ךיא  וא ימגדמ ...ל תחא וא ךרד ה לכ ךרואל ףטוש ןפואב

 22  י תנייצו  יתרמא   םג  .ץוח  רוקימ  יבגל  םגו   םדא  חוכ  תורבח  יבגל  םג   .יאדווב  :לאוי  הילד  'בג

 23  ה ייריע  ידבוע  אל  םהש  ם ידבועל  ריכזמש  ץוחב  ט לש  ש י  ןאכ  המוק  לכבש

 24  .םהל תוע יגמש תויוכזה המ אדוולו

 25 םא  אלא  ,חודהמ  הלעש  המ  יפל  .הפל  עיגמ  אל  הכרדמה  תא  אטאטמש  הזל  : עידן למדן עו"ד 

 26   .םירחא םינותנ וגצוה ןכ

 27  .הזה ןיי נעב לשמל גרחש ןלבק לע ת וסנק ולטובש דחא עוריא  תוחפל שי בלקין:מר רוני 

 28  ם אה  .ךילא  הלאש  הז  .םיסינ  םינותנ  דואמ  הברה  לש  י וליג  לע  רבוד  חודב    : דן מעידן לעו"ד 

 29 ?תקדב התא
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 1  .תועיגמש  תויוכזה יתעש רכשה םא :לאוי הילד 'בג

 2 הקידב  תושעל  הרכזנש  תפסונ  הרבח  ללוכ  םינותנ   דואמ  הברה  הלע  חודב  : עידן למדן עו"ד 

 3  ה שיגה  אל  ,ילוי  רוזא  א יה  חודה  תא  תבתכ  ובש  םויה  דעש  ,תיביטקאורטר

 4 ת שגדהש  הז  ללוכ  םייוגש  םירבד  דואמ  הברה  הפ  ויה  הרואכל  .היתונקסמ  תא

 5  ת ת ל  ךיר צש  המ  ןקותש   הז  ל ע  רבו דמ  אל  יאדוו ב  .וטלוח  אל  םייוציפהש

 6  ו בזע  לבא  , ונתוא  ףשוח  ם ג   הז  . לכהל  רבעמ  הייריעה   ת א  ףשוח  ם ג  הז  .דבועל

 7  תגצה  ןכ  םא  אלאו  .םהל   גואדל  ךירצ  יכהש  םידבוע ה  הלא  .הפישחה  תא  עגרכ

 8   .םירחא םינותנ הדעוול

 9 . םידבועל  דוי צו  שובל  לש  אשונה  .הזה  דומעה  ףוס  .הזל  םג  עיגמ  ינא  ףכית  מר רוני בלקין:

 10 ןיאש  םיהזמ  םה  םא  .םירוזאה  ילהנמ  לש  חוקיפל  אקווד  ונתוא  ריזחמ  הז

 11  ם י כירצ  םצעב  הלאה  םי חווידה  יוארש  לשמל  רהוז   טסו  ,םיאתמ  שובל  םהל

 12  ס פות  ,ולש  הקלחמה  לה נמש  י דכ  ,ולש  תרמשמה  ח וד  ךותל  םיסנכומ  תויהל

 13  ן קתמ  התא  רקובב  רחמ ,בובח"  :ול  רמואו  הזה  הר קמב  ינוציחה  ןלבקה  תא

 14  ר ופיס  היה  .הזה  חווידל  ונת וא  ריזחמ  הזו  ."הז  תא  ןק תמ  התא  לומתא  הז  תא

 15  ם ד א  חוכ  ל ש  הרמה  התי יה  .הל קתכ  גצוה  הרואכל ש  םכסה  י אנת  ןוכדע  לש

 16  ל ומ  ה ז  ת א  ונקדב  .רוגס   ב יצקת  ךות ב  התייה  הרמ הה  .םוקימ ב  דועית  ילכב

 17  י דכ  ף סכה  תקסעה  לומ  לא  םדא  ח וכ  ינקתב  הדי רי  ו גיצה  השעמל  .רבזגה

 18 ה זש  ונאצמ  ןכל  רבזגה  ידי  לע  רשוא  הזו  תאזה  טואיטה  תנוכמ  תא  ןממל

 19  ת י בטימ  תורשקתה  תנ יחבמ  ונרמא  ללככ  .הרע הכ  גצוהש  תורמל  ןיקת

 20  ד חמ  סויגל  לאיצנטופב  שיש  םידבועה  תומכ  תוטע מתה  .רבטצמה  ןויסינה

 21  ר ו גסה  גוחה  ךותב  תושע ל  ןכ  .רתוי  םילעופ  תוחפ  ,ינשה  דצהמ  םתונקדזהו

 22  ו נל  ןתיי  הארנכ  הז  יכ  ןוכימ  רתוי  סינכהל  ןתינש  לככ  תורמה  ,ביצקתה  לש

 23 ו נל  וגיצה  .ןדיע  ךתלאשל  םייוציפ  .הזה  ןיינעב  .היקנ  רתוי  ריע  רבד  לש  ופוסב

 24  ל סקא  ארקנש  המ  ,עברא   יפד  ינש  , ףד  .הלבט  םע  א ב  קיצי א  .די  בתכב  הלבט

 25  .תו ינלבק תורבח לע ולטוהש ם ייוציפ לש הלבט םע ,ינדי

 26   .רדסב לבא ומצע ינפב  ףיעס הז .יתלאש אל הז : עידן למדן עו"ד 

 27  ק יציאש  תינ דיה  ת אזה  המישרה  תא  קר   שי  הז ה  ןיינעה  לע  ןווקמ דועית  ן יא  מר רוני בלקין:

 28  ל הנל  ךירצ  ונתוא  םיריזח מ  ונחנא  ןכלו  .וקפוהש  םי יוציפה  הלאש  הילע  דיעמ

 29 םירוזאה  ילהנמ  לש  תוחודה  תא  רומשל  ידכ  ,םינמויה  לש  בשחוממ  לוהינ
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 1 םצעב  יכ  .תוסנקהו  םיר וריבה  לש  רדסומ  דועית  םייקלו  .'וכו  םייוקיל  ללוכ

 2  ו ל  רמוא  .ןלבק  ותוא  תא   ךילא  ןמזמ  התא  .םתס  הז  תא  םיליטמ  אל  ירה

 3 םיסנוק  ונחנא  הזה  רבד ה  רואל  .'ג  'ב  'א  םייוקיל   ואצמנ  ולאו  ולא  םימיב

 4 תרחא  יכ  תנווקמה  תכר עמה  ךותב  תויהל  בייח  הז ו  הזהו  הזה  םוכסב  ךתוא

 5 ו נחנא  .ריוואב  יולת  אוהש  והשמ  אוהש  הזיא  רותב  ארקנש  המ  ראשנ  קר  הז

 6  ר תוי  הבוגת  רשפאמ  םג   הרק  ןכא  הזה  רבדהש  אדוול  םיעדוי  אל  וליפא

 7  ו נחנא  אלא  ותוא  וקפד  יכ   ןכסמ  הזה  דבועה  הנש  יצח   ירחא  דיגנש  אל  .הריהמ

 8 הזה  ןיינעה  תא  ררבל  תושעל  הילד  לצא  הטושפ  רתוי  הקידב  םצעב  םילוכי

 9  .ולש םיאנת

 10  א ל  א וה  םייוציפה  ףיעס ל  . הרעה  התיי ה  םש  םג  .י נור  םייוציפה  ף יעס  לבא  : עידן למדן עו"ד 

 11  ר ס וחו טואיט בכרב רסו ח לע קסעתמ אוה .םומיני מה רכש ןיינע לע קסעתמ

 12   .ףיעסה רקיעב הז דבועב

 13 ם יאנתב  םתדמע  אל  .ונתוא  וצפיש  םהמ  םישרוד  ונחנאו  רחאמ  הז  םייוציפ  מר רוני בלקין:

 14   .םכתא םיסנוק ונחנא

 15 לוהינה  תא  םייקל  ךיר צש  הז  תא  רמוא  התא  חווידה  יפל  הזב  םגו  : עידן למדן עו"ד 

 16  א מגודל  תואמ  שמחב  ם וקמ ב  םתוא  ונבייח  אל  הז ב  םג  לבא  ,בשחוממה

 17  ה   אל  םג  הז  .תואמ  עשת ב  ונבייח  ףלאב  םוקמב  .רשעו  תואמ  שולשב  ונבייח

 18  י נאש  ן יינע  ותואל  רשקת מ  תוחפ  ל ש  ףיעס  הז  לב א  הזה  ר בדה  .רדוסמ  הי

 19   .םומינימה רכש לש ן יינעה לע וילע רבדמ דואמ

 20  .הש קבב הז .ריעה ןויקינ לש  אשונב הז מר רוני בלקין:

 21  ל ב א  18  תא  יל  ןיא  אל  ינא  זא  יביצקתה  אשונה  יבגל  דחא  תודוקנ  המכ  רשפא  :רץמר ערן שו

 22 ה דוקנ  העשתו  םישולשב  ותוללכב  םכתסמ  .ההז  יד  היה  ביצקתה  19-20ב

 23 הייסולכואב  לודיגה  בצ קל  סחיבש  רורבו  ,לדג  טע מ  אוה  21-ב  .חשמ  עברא

 24 ר שקהב  םיתורישה  תא  קזחלו  לידגהל  ידכ  תומאתה  עצבל  םיכירצ  ונחנא

 25  ל פוט מ  תויהל  ךישמהלו   תוי הל  ךירצו  ל פוט  הזה  ןי ינעב  דו קימהמ  קלח  .הזה

 26  ד ח א  דצמ  האורבת  ידדצ   ןיב  סוקופ  רשפאל  ידכ  עפשה  ףגא  לוציפ  ידי  לע

 27  . 'וכו  ףו נו  םינג  ,ריע  ינפ רופיש  , הקוזחת  ,למשח  תו קלחמ  ל ש  םירחא  םידדצו

 28  ד וע  , הרקב  דוע  תושעל   הרומאש  ך בדנ  דוע  איה  עפשה  ת רייס  .רחא  דצמ

 29 הטילשה  ,דקומה  אשונ  יבגל  .הזה  עטקב  ףוסיא  תולועפ  דועו  חטשב  םישנא



 26מספר   – 17.10.21 רמת השרוןשלא מן המניין  ה ועצישיבת מ

62 

 

 1  ן ו כנ  הז  הזה  רשקהב  םג   זא  .תמא  ןמז  ינותנ  לש  א שונה  לכ  תא  ינור  תרכזה

 2 תא  םיצור  ונחנאו  ,םש  עגרכ  הז  לבא  האורבת  תקל חמ  להנמ  לצא  םייק  הזש

 3  ןבומ כו םייטנוולרה םילהנמה  לכ לצא תכרעמה לכב הז

 4 ע דויש  ביצי  י כה  רבדה  הז  ריעב  םייקש המ  וטקפ  הד  םויה  ונל  וריב סהש  המ  מר רוני בלקין:

 5 .דחא  והשמב  דקוממ  אל   י כ  .םג  ימוחת  בר  אוה  זאו   .הזה  ןיינעה  תא  קיזחהל

 6  ד ו מע  לפנש  וישכע  האור   הזכ  רוזא  להנמ  חוויד  לכ   לבקל  לוכי  אוה  .דקומה

 7   .לכה לע רבדל עדוי .ם ימ ץוציפ שיש האור אוה  .למשחה לע רבדמ .למשח

 8  ש י  ם יכילהת  ךותב  םיא צמ נ  ונחנא  ה זה  ןיינעה  ךר וצל  זא  . זוחא  האמ  .ןוכנ  :רץמר ערן שו

 9  ף וסאל  ך ירצ  יגולונכט  ת לשממ  , דקומה  לוציפ  לש  ,ריוואב  ם יזרכמ  םג  עגרכ

 10  ח טשב  םיאצמנש  םיבי כ רה  לכ  יבגל  ,ריעהמ  תינ ורטקלאה  הטדה  לכ  תא

 11  ת ו יאשמ  תדובע  ירחא  הפיצר  הרוצב  בוקעל  תלו כי  תוברל  .בוחרה  תפצרו

 12  ה מ  תעדלו  תונוש  תויולי ע פ  ינימ  לכ  דוע  ךרד  .םזג  ת ויאשמ  ךרד  הפשא  ףוסיא

 13 ה מכל  רובעל  איה  הרטמהש  ןוכנ  הז  טואיט  יבכר  יבגל  לכנ"  .אל  המו  הרק

 14  סיג ל  םג  דואמ  השקש  םד א  ח וכ  לע  ססבתהל  תוחפ ו  ם ינכוממ  םיבכר  רתויש

 15 ם ג  יוטיב  ולבקי  ןבומכ  ויהיש  םירבדהמ  קלח  הזו  .הזה  ןיינעה  תבוטל  ותוא

 16   תנשל עגרכ םיניכמ  ונחנאש ביצקתה תרגסמב

רומ בלקין:ר   17  ןה  ,םדא  חו כ  תורבח  ןתוא  ךרד  תוסי יגמ  יוניפה  לש  תוינלבקה  תורבחה  ני 

 18  תא  חתומ  הז  ןכל  םישנ אב  ןתוא  תוניזמש  םדא  חו כ  תורבח  ןתוא  לע  תובשוי

 19   .רתוי דוע הז

 20  ת ח יתפ  לע  ונרביד  בוש  ה זה  רשקהב  ,דקומ  תוינפ  י בגל  .הזה  אשונה  יבגל  זא  :רץערן שו מר

 21  י ו ניש  רובעל  ךלוהש  ךי להת  הז  םג  חטשל  חוויד ה  ,בקעמ  ,דקומב  היינפ

 22  ב ושמ  היה יש  הז  םויה  ה רוקש  הממ  לידבהל  ו תוא  ךשמהו  .יתועמשמ

 23  ת נמ  לע  םוליצ  םע  דחי  הנ פש  בשותל  םגו  ,דקומל  הינפה  תריגסב  םג  ,חטשהמ

 24  ה ז   םא  וילע  ביגמ  ,לופיט ה  תא  האור  .לפוט  ןכא  הז ש  ןיבמ  הנפש  ימש  אדוול

 25  ק ל ח  הז  םגו  .הנוש  טע מ  והשמל  ןווכתה  אוהש  וא  אל  וא  ויניעב  ןיקת

 26  א וה  ל בא  .עקרקה  ינפל  ת חתמ  ע גרכ  אצמנש  לודג  דואמ  ט קיורפ  .ךילהתהמ

 27    .האבה הנ ש ביצקת ךותל חינמ ינא  םידיגו רוע םורקל ךישמי

 28  . ה דוקנ  ה תוא  לע  ונבכעת ה  אלש  ו א  , םדוק  יתעד  ףוס ל  דרי  י נורש  ח וטב  אל  ינא מר גיא קלנר:

 29  ן י א  ,הקסעה  יקוח  ,םומ ינימ  רכש  לע  דיפקהל  ,יי ס  ...הז  םיבייח  לכ  םדוק
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 1  א ל   ל ארשי  תנידמב  ףוג  ףאו  ה מצעל  תושרהל  הלוכ י  אל  ה ייריע  ,ללכב  הלאש

 2  י נאש  המ  .תוחפה  לכל   .קו חה  יאנתב  דומעל  א ל   ומצעל  תושרהל  לוכי

 3  ו נחנאש  הז  ,אלש  וא  הז  תא  תרמאשכ  יתספספש  וא  ינא  ,םדוק  יתנווכתה

 4   ףואשל םיכירצ הייריעכ

 5     .ונדי לע וסיוגי ם ידבועהש מר רוני בלקין:

 6  ח וכו  ה משה  תורבח  ךרד   םיקסעומ  םהש  דיגנ  .ונד י  ל ע  וסיוג  א ל  םה  םא  םג מר גיא קלנר:

 7 ה כירצ  הפ  םישנאמ  םיבר  יניעבש  בשוח  ינא  יניעב  ונלש  תינורקע  היוותה  ,םדא

 8 ף וג  ונחנא  יכ  המינפ  ונילא  םתוא  טולקל  .המינפ  ונילא  םתוא  טולקל  תויהל

 9  ף ו אשל  םיכירצ  ונחנאו   .תיב  ונח נא  יכ  ,ןמז  ךרוא ל  ףוג  ו נחנא  יכ  .רדוסמ

 10 תוטושפ  רתוי  תומישמב   םידבוע  םה  םא  םג  .תיב  םג  םהל  היהי  םידבועהש

 11 םיירוביצה  םיכרצה  רוב ע  תומישמ  תושוע  םהו  רבד   לש  ופוסב  .תויערא  רתויו

 12   וזה ךרדב .ונילא  םתוא טולקנ אוב ,ונלש

 13    ?הייריע ידב וע ויהיש מר רוני בלקין:

 14 ףואשל לבא .ירשפא יתל ב הזש םוקמב אל ,בוש ,ה ייריע ידבוע ויהיש .ןכ .ןכ ר:נא קלמר גי

 15  ם ידבועש  םידבוע  שיו  הז כ   ךרוצ  אליממ  םיקיסעמ  ונחנ א  םהבש  תומוקמב  ןכ

 16  ו פוסב  ם א  .ונילא  םתוא  ט ולקנ  אוב  ה זה  ךרוצה  לש  ןושארה  ו קב  .ישארה  וקב

 17  א ל  יכ ףסכ תוחפ םלשנ  ונחנא םגו םיבוט רתוי םיא נת ולבקי םה םג רבד לש

 18  .המ שה תרבח וא םדא חוכ תר בח אוהש ךוותמ הפ היהי

 19     .תונמאנ סייגמ : דן למדן עיעו"ד 

 WIN 20  הז  ,ןורשה  תמר  תייריע  לש  החפשמהמ  קלח  םה  ילאו  םתוא  סייגמ  ינא מר גיא קלנר:

WIN,  21  ת ושימ ג  לש  תומר  רומש ל  ם יבייח  םימיוסמ  תומוק מבש  ןיבמ  ינא  זא 

 22  ל בא  .חטשה  לע  עגרכ  הל עש  ךרוצל  ,תויפיצפס  תומ ישמל  ,קוה  דא  תומישמל

 23  הזה  ספ  ייבה  ךרד  םיקס עומו  םיעובק  םהש  םירב ד  .הניטורב  םהש  םירבד

 24  ן כ  ם ג  ןרע  ם ע  םעפ  הז  ל ע  יתרביד  . ץמאמ  לכ  תו שעל  םיכי רצ  ונחנא  יניעב

 25 ה זש  בשוח  ינא  הייריע  יכ  .ונילא  רתויש  המכ  הז  תא  ליכהל  .תדרפנ  החישב

 26    . ףיננש הפי דואמ לגד היהי

 27     ?הז תא תושועש  תויריע שי רופ' נטע זיו:פ

 28     ?ןויקינה לש םידבו עה לכ תא :אבי גרובר רמ

 29  .ןכ .תוטלו קש תויריע שיש בשוח ינא מר גיא קלנר:
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 1 ןמ  היהנ  הז  .הפ  םתוא  םינקתמו  ןורשה  תמר  לש  ויה  הפשאה  תויא שמ  םעפ  בלקין:  מר רוני

 2  .תויהל ךפה

 3 הזה  אשונה  תמאב  דחא   זא  .ךירצש  ומכ  םירדוסמ   ינור  לש  חודה  יתרמא  : ן למדן עידעו"ד 

 4  ן וידל  םג  ר שקתמ  הז  ת מאב  ת ומדוק  םינשב  םג  ה לע  אוה  , רבעב  םג  הלע

 5 ף סוותה  הז  תמאב  לבא  רמא  איגש  המ  לע  יתפסוה  אל  ינא  יתרמא  זא  םדוקה

 6  ת א זה  הניחבהמ  תמאב  רקיעב  ה ייריעה  ךותב  קיס עהל  ןכ  ל ש  ןיינעלו  ןוידל

 7  ה זו  , םינש  שמחכ  ינפל  ו נמזב  . רפסה  יתב  לש  ןויקינ ה  ינלבק  ם ע  לע  זא  הלע  הז

 8  , ןבוויצמ  ינמודמכ  אמגו דל  וליחתה  םג  זאו  םיאשונ   לש  הרושב  תעל  תעמ  רזוח

 9  ו ליחתהש  ז א  בלה  תמו שת  ת א  יתי נפה  ביבא  לת  ת טיסרבינואבו  תובוחרב

 10  ם הל  תתל  לש  תורשפא בו  ן ויקינ  ידבוע  לש  םג   ה רישי  הקסעהב  תמאב

 11  א ל  א וה  ,תוימינפ  תוחי שב  הלעש  ןויער  תמאב  היה   הז  ה זה  רבדהו  ,דגאתהל

 12 ט לחהבש  בשוח  ינא  זא  .עטנ  תייה  אל  זא  .היצפואכו  הפולחכ  לבא  ץוחב  הלע

 13  ב וט  חוד  אל  אוה  הזה  חודה  ,בושו  בוש  הזה  רבדה  תא  לוקשל  םיכירצ  ונחנא

 14  , םיחקל  דואמ  הברה  לכ ה  ךסב  ונממ  קיפהל  םיבי יח  ונחנאש  חוד  אוהו  .ונל

 15  ם י רבדהמ  קלחו  םירבדה   תניחבמ  הז  םא  ,הדובע ה  ילהנ  תניחבמ  הז  םא

 16  ז א  ,םיכילהתב  םג  םיאצ מנו  ונקות  רבכ  ,תרוקיבה   תדעווב  ולעש  יפכ  תמאב

 17  ר צ  ינא  .בושח  דואמ  או ה  הזה  אשונב  ןיידע  לבא  ,ב וט  רבד  אוהו  ןוכנ  רבד  הז

 18  ם ידב וע  רכש  ימולשתש   םתב תכש  תורמל  הדעו וה  ירב ח  יל  ר צו  ינור  יל

 19  י דבוע   ללוכ  םידבועל  םי עצובמה   םימולשתה  לע  תי ביטקפא  הרקב  תעצבתמ

 20 ה מ  תא  שי  ינפב  יל  ףוסב  ,ןיקת  הזש  םירמוא  םתאו  תוסנק  ולטוהו  ןלבקה

 21  ו רטר  ן קות  םאה  ,ןקות  ה מכ  ,רחא  ו השמ  הפ  עגרכ  הפ  ם תחנה  אל  ,יתארקש

 22 ה דובע  ונחנא  ונעציב  םאה  הארבהה  ימי  לכ  ,השפוחה  ימי  לכ  .יביטקא

 23  . הלוע  א ל  ה ז  חודהמ  .םי רבדה  ת א  ו נקית  םינלבק  ם תוא  םאה  קודבל  ונכלהש

 24 תורמל  םייוציפ  ושרדנ  א ל  ,םייוציפ  וטלוח  אלש  ךכ   לע  רבדמ  שרופמב  חודה

 25  . 2017ב זרכמב ונמזב הזל ונ גאד .ןכו ירשפא היה הזש

 26 ני א  ןכלו  הזה  חודה  ריחא  נוחנא  .הז  חודה  לע  ונדבע  נוחנא.  דרס  השענ  אוב  בלקין:מר רוני  

 27  ת כ רעמה  יהי  הז  דיתעבש   הווקמ  ינא  .ב  .הרקב  התש ענ  א.  ונינפב  וגצוה  רמוא

 28   .ארקנשה מ ודי בתכב  לסקא תלבט המלש המישר  ןהכ קיציא גיצה תנווקמ

 29 ט ואיטה  ידבוע  יאנת  לע  שיגה  אלש  דבוע  ונרכש  ונחנאש  רבודש  הזה  חודה  : עידן למדן עו"ד 
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 1   .140 ,114 ףיעס ?שגוה

 2  ת ו יהל  לוכי  .י פיצפס  דבוע  ל כ  לעו  ףיעס  לכ  ל ע  עגרכ  ך ל  דיגהל  לוכ י  א ל  ינא  מר רוני בלקין: 

 3  .הז  לע ךל תונעל הלוכי הילדש

 4   .ונלש תרוקיב חודה : עידן למדן עו"ד 

 5  א ל  הלאכ  ןלב ק  ידבוע  , םידבוע  לש  תונו לת  44  ויה  ם אש  ךל  חיטבמ   י נא  ןדיע  מר רוני בלקין: 

 6  .הל בט יתלביק אלא .44-מ דח א לכ ישיא ןפואב יתקדב

 7 תקידב  העצוב  אל  העוט  ינא  םא  יתוא  ןקת  םיסינ  2019  תנשל  דע  .ארוק  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 8  ן ו יקינה  ן לבק  יכ  אצמנ  קדובה  ת קידבב  .רכשה  תק ידב  העצוב  ך כ  רחא  .רכש

 9  ך מ סמ  אצמנ  אל  .ולגתהש   םייוקילה  ףא  לע  .קוחכ  וידבועל  רכש  םלשמ  וניא

 10  ר מואש  8  ף יעס  אצמנ  י כ  ר מוא  התא  ך כ  רחא  .םי יוקילה  ן וקית  לע  דיעמה

 11  י א   לש  הרקמ  לכב  תי שדוחה  הרומתהמ  זוחא  ה שימח  דיקפהל  םיאשרש

 12  רמוא  התא  זאו  .תוסנק  הליטה  אל  הייריעהו  .דבו על  םומינימ  רכש  םולשת

 13  דע  ,טואיט  ןלבק  ידבוע רכש  תרוקיבל  הדובע  תנמז ה  האצוה  20  רבמטפסבש

 14  ם רט  ה קידבה  יאצממ  ם ויה  ד ע  .ינויל  ח ודה  תא  א יבהל  ם ירומא  ויה  םויה

 15  ?םינקותמכ  הדעווה ינפב תגצה הלאה  םירבדה םאה .ולבקתה

 16 גצוהש  המ  הז   חודב  םושרש  המ  .ומצע  דעב  רבדמ  חודה  .תיעמשמ   דח  מר ניסים בן יקר:

 17  .הדעוול

 18  ת וסנק  ולטוה  בותכ  םיד בועל  רכש  ימולשת  יוציפ  א שונ  .ןיקת  בותכ  הדעווב  : עידן למדן עו"ד 

 19  םידבוע  םישימחש  םלש   בלב  דיגהל  םילוכי  ונחנא ו  .ןקות  הז  םאה  .ןיקתו

 20    .םתרוכשמ תא  ולביק חודה יפ לע ועגפנש

 21 רחאל  ,ןקות  אל  הז  םושירה  דעומב  .וירוחאמ  דמוע  ינא  .חודב  םושר ש  המ  מר ניסים בן יקר:

 22   .ןקות .ןקות ןכמ

 23  ן קותמו  .םלשומ  הזש  אד וול  ולכות  םא  הדעווה  תו ש רב  תא  שקבא  ינא  זא  : עידן למדן עו"ד 

 24  ם יבושח  יכה  םירבדה  ד חא  יתניחב מ  רבדה  הזש  ב שוח  י נא  תיביטקא  ורטר

 25 ל כו  תויקשה  תפולחתו  ןויקינהו  רדסה  לכ  תאש  ןימאמ  ינא  .םייתוהמ  יכהו

 26   ונחנא ,קדצב הדעווכ םהי לע םתרעהש םירבדה רתי

 27  י נ א  יתוא  קיל דת  ל א  הצו ר  התא  ם א  יל  ן ימאת  ינא  . םינוש  םיעבצב  תויקש  ש י  מר רוני בלקין: 

 28 תויקש  שי  .רקובב  רחמ  דע  הפ  ואצת  אל  סטייב  דנא  ץיבל  הפ  סנכיהל  לוכי

 29    .םי פילחמשכו ,םינוש םימיב
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 1  .תיקש  האור אוהשכ ול הרוק המ  עדוי התא :אבי גרובר  רמ

 2 דבועה  לבא  שמתשמ  התא  .םוי  לכל  בצמ  עדתש  ידכ  תויקשה  תא  םיפילחמשכ  רוני בלקין:מר  

 3 אדוול  ידכ  רחא  עבצ  שי  םוי  לכל  םיירוביצה  םיחפב  ,תויקשה  תא  ףילחמש

 4  הז םגו  הלקתב היה הז םגו .תויקש ה תא ופילחה ןכא םהש

 5   םירבד הלא רמוא ינא  : עידן למדן עו"ד 

 6   .ןכומ ינא הצור  התא םא  ין:מר רוני בלק

 7  , ריעה  רקבמה  םתרעהש   ם ירבד  הלא  רמוא  ינא  . קפס  ליטהל  אב  אל  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 8    .םתרעה םתא

 9   .בוהצב קר םי שמתשמ לבא םיעבצ ינימ  לכ הפ שי :אבי גרובר רמ

 10   .חוטב ינא : דן עידן למעו"ד 

 11   .הזה ןיינעל תוב ושת יתש מר רוני בלקין:

 12 . רחא  רבד  הז  םידבועה  לש  תורעהה  .ונקותי  תיעוצקמ  הניחבמש  חוטב  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 13 ז רכמ  םייקש  והשמ  הרמא  תרבוד  הככ  ,עדוי  אל  ינא  ןתינ  םא  ימצעשכל  ינא

 14  א ל   הלאה  םייוקילהש  הח נהב  לבא  דמועו  יולת  זרכ מ  םייק  םא  עדוי  אל  ינא

 15 ת אצל  אלא  הכרעה  דוע  עצבל  אל  ונבל  תמושתל  חקול  טלחהב  יתייה  ,ונקות

 16     .הדות .ןיינעל ילש  תורעהה הז יוארכ זרכמל

גרובר  רמ  17 המכ  אל  .רתויש  המכ  רובעל  םיסנמ  ונחנאש  ןויקינה  לש  עטקב  דיגא  ינא  :אבי 

 18  ם י בבותסמש  ה'רבחה  ם עפ  לש  םילכה  תמאב  רוב על  םיסנמ  ונחנא  ,רתויש

 19  ם יטאטמ  המכ  הנשמ  אל   . םילכ  סינכהל  רתויש  המ כ  ת מאב  ,לקדה  ףנע  םעו

 20  . ן וילימ  י פ  דבוע  ה ז  בגא  ך רד  הזו  . לקדה  ם ע  ףוסב  או ה  הזה  ך ותב  ם ש  ול  םישת

 21 הזו  םתוא  םיקיסעמ  ונחנא  דחא  דצמ  םעפ  דוע  לבא  .דבוע  טושפ  הז  .דבוע  הז

 22  ינש  דצמו  סנרפתהל  םל ועב  תרחא  ךרד  םוש  םהל   היה  אלש  ה'רבח  תמאב

 23  בו חר  תוניפו  תוכרדמ  לש   םירטמוליק  תואמ  דיגא  ינא   ריעב  םיאצמנ  ונחנא

 24 ם יעדויש  םילכ  םויה  שיו  תוריש  םש  תתל  םיצור  ונחנאו  הלאכ  ינימ  לכו

 25  ק חל  םג  .הזה  טפיש  תא  תושעל  םיסנמ  ונחנא  זא  הלאה  תומוקמל  סנכיהל

 26  ן הכ  ק יציא  .םויה  לש  םל ועה  לומ  לא  םעפ  לש  םלוע ה  תצ ק  הז  םש  םידבועהמ

 27 .תובוחרה  תא  ןחוט  הככ   האור  התא  עובש  יפוסב  רקובב  עבראב  הפ  בבותסמ

 28  ה מ  . ולש  חפה  עבצ  המ  ה פ  בשות  ל כ  ךל  דיגהל  עד וי  אוה  ה ז  ול  רמוא  התא

 29 ךיא  .םוי  הזיאב  ,העש  הזיאב  .איצומ  אוה  המ  הע ש  הזיאב  .הזה  לש  הבוגה
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 1  התאש  םלועב  םירבדמ  ונחנא  ינש  דצמ  הידפולקיצנ א  .ולש  ןיד  ךרועל  םיארוק

 2  ש יש  המל  פול  ןוואד  תושעל  זא  רדוסמו  ,בשחוממ  לכה  םיכירצ  ונחנא  רמוא

 3  ד י ינה  רמוא  התא  םג  הקי זחמ  ןורשה  תמר  יצח  .ףרו טמ  הז  שארב  ןהכ  קיציאל

 4  ם עפ  ל כ  זא  .ולש  דיינה  תא  ר תוי  אל  םא  הקיזחמ  ןו רשה  תמר  יצח  אוהש  ולש

 5 בכרה  פוהו  המחורל  וא   קיציאל  וא  ןופלט  םימירמ  ןוטרק  וקרזל  םיצורש

 6  ת ו מישרה  לכ  לע  רבדמ  הזה  חודבו  אב  התא  םעפ  דוע  לבא  זא  .עיגהל  רומא

 7 ד צמ  ךיא  תמאב  הזכ  חתמ  תצק  הז  זא  םיעצמאה  לכו  הלאה  םירבדה  לכו

 8  רביד  ןרעש  םירבד  ןיבל   הלאה  תוטישב  דובעל  םי ליגרש  םישנא  םתוא  דחא

 9 ךירצ  הפיאל  ונל  דיגהל  עדויו  האורו  קדוב  םעו  .ה ז  םעו  רוסנס  םע  םהילע

 10  ז א  ת רזח  הנה  .ןדיע  הפ   יתבתכ  י נא  םג  הזה  אשו נה  ל כ  תמאב  .יתמ  עיגהל

 11  םא  םג  .היח  דימת  איהש   הרעה  הזו  םילבקמ  םיד בועש  אדוול  ךירצ  תמאב

 12  ירחאב  וקעל  ךירצ  דימת   הז  תיארו  תקדב  וישכע   םיסינ  וישכע  תיפיצפס

 13  ה'רבחהשו  םתאו  םיקד ובו  םיבשויש  תעדל  דימת   םיכירצ  םה  .םינלבקה

 14  ת ועש  ינימ  לכ  םע  םינוו י כה  לכמיך  רצש  המ  לכ  תא   ולבקיים שדבועש  הלאה

 15  ם או  .םירבדו  תומלשה   ינ ימ  לכו  לבקל  םיכירצ   םה ש  תועיסנ  ינימ  לכו

 16  ם ינתונ  אלשו  ,תפסותה  ת א  םילבקמ  םהש  זא  תפס ות  הזיא  תתל  םיליטחמ

 17  ת וליעפה  י רחא  תצק  בקו עש  ימ   תורבחהש  תומוקמ  שי  ה ז  הז  ל ע  .תוסנק  םהל

 18  ת א  םיקלחמ  ,םישוע  םהש   ךיא  תורבחה  לש  המשא  תיעמשמ  דח  הזש  ,םהלש

 19 ם ינתינו  תוסנק  םינתונ  ונחנא  םאש  תוארלו  אלהה  םירבדה  לכו  הדובעה

 20  א ל  ם הש  ,םהלש  דוקפת ב  הזל  ארק א  ינא  תויעב  ל ע  , הלאה  תורבחל  תוסנק

 21  ה זה  א שונה  לכ  .אדוול  י טירק  אוהש  והשמ  הז  זא  .םידבועל  ה ז  תא  םידירומ

 22  ל ש  גוס  הזש  דיגהל  לוכי   ינא  ,םירבד  הלאכ  ינימ  לכו  םינוטרקה  תויונחה  לש

 23 ו נחנא  .רורב  וליאכ  דחא  דצמ  .םידדצה  ינשמ  ותוא  שגופ  ריע  שארכ  ינא  .חתמ

שםיהי  אל  הלאה  םירבדה  לכ  ,תוכרדמה  ,םיי שארה  תובוחרהש  םיצור  24 ה 

 25  ש י  ינש  דצמ  .רבד  םוש  םש  היהי  אל  .קירבמ  ,רד וסמ  ,יקנ  היהי  הז  .םולכ

 26  ר וביצהש הריזג לש גוס  ה ז תוארל ךירצו .םינש ןומ ה הפ ושרתשהש םילגרה

 27  ה זיאל  עיגהל  ףתושמ  םו קמ  אוהש  הזית מאוסנלצריך    ןכלו  .הב  דומגל לעוסמ

 28  ת אז  . םירחוסב  םג  יולת  ן ומה  םג  ה זו  .םהיניב  תא זכ  ה דובע  תמירז  אוהש

 29 ןטק  יכה  ןוטרקה  תא  חתפ  אלש  יתמ  תומיוסמ  ת ויונח  האור  התא  תרמוא
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 1  . ותאו  ןיינעמ  אל  הז  .ךל והו  הכרדמה  לש  הניפב  הז   תא  קרוז  תא  השוע  אוהו

 2  י ד  חלוש  םימעפל םג הזו  םיפאסטוו י נימ לכ םימעפ ל ינממ ל בקמ יבוק הככו

 3 דצמ  .הזת  א  תושעל  םג  גאדנ  נוחנאו  ףוטחל  םכיי רצ  םהו  לובג  לכ  רבוע  הז

 4  א ו הש הושמ יתעדל הז  וןרטק םוש איצוהל ולכוי א ל םה םייחבש דיגהל ינש

 5  .ןמזה  לכ הזה ןוזיאהת א תושעל  םיסנמ נוחנא .ידמ ינוקרד

 6 המל  .םלועב  ם יילאמרונ  .םירחא  תומוקמ ב  םייק  הז  המל  ?ינוקרד  ה זהמל  מר מיכאל דורון:

 7  י נ א  .ץראב  תורחא  םירע ב  םג  םייק  הז  המל  .םלוע ב  תורחא  םירעב  םייק  הז

 8    .לוריבג  ןבאל ןוטרק איצומ ביבא  לתב והשימ תוארל הצור

 9 ירחא  הזו  הפ  בשוי  ינא  .הזו  הארנ  לוריבג  ןבא  ךיא  ךתיא  חכוותהל  לוכי  ינא  :אבי גרובר  רמ

 10  ם ירעה  י שאר  וירבחל  ם ינויצ  ק ליח  ןורשה  תמר   תייריע  ש אר  ודיגי  הז

 11  הברה  האור  ינאו  םיר ע  ינימ  לכב  בבותסמ  ינ אש  עדוי  ינא  .תורחאה

 12  סנכ נ  ינא  .םלצא  םג  םתו א  ה אור  ינא  םיפקשמ  ונחנ א ש  דיגא  ינא  םיאולחתהמ

 13  ם ישנאש  תורחא  םירע  ל ש  פאסטוו  תוצובקמ  םימ עפל  יל  םיחלוש  .םימעפל

 14   . ו לצא  ומכו  ולצא  ומכו  ו לצא  ומכ  היה  הז  ונלצא  יאו ולה  םירמואו  םיביגמ  םש

 15 תונשמ  חותי פ  תורייע  לש  תובוחר  ומכ  םיארנ  ןיקשיסואו  בולוקו ס  ,יבא  מר מיכאל דורון:

 16    .הז  םע קיפסמ יד .ךייחב .תמד וקה האמה לש םינומשה

 17   .ץראב חילצמ יכה ירחסמ ה בוחרה הז יתעדל ןיקשי סוא בוחר :אבי גרובר רמ

 18  א ל  איה  םיב שותב  העיגפה  .ירוביצה  בח רמל  השילפה  הארנ  הז  ןיי דע  לבא  מר מיכאל דורון:

 19    .השענ הז  ,רבעמו לעמ הז תיתדימ

 20  .תויפיצפס תוי ונח המכב :אבי גרובר רמ

 21 הרקמב  יתעד לש  תומיעמ  ונלש  דחפ  ,רס וח  ,ונלש  תופרה  ןיגפמ  הז   יניעב  מר מיכאל דורון:

 22  ל ש  ץמוק  ש י  .םישנא  ףלא   םיש ימח  םיגציימ  ונחנא  י כ  .קדוצ  ד ואמ  אוה  הזה

 23  א ל   ונחנאו  םיחרזאה  לש ו  ונלש  ירוביצה  בחרמה  לע  םיטלתשמש  םירחוס

 24  ה זש  םירמואו  הז  תא  םיקידצמ  ונחנאו  דגנמ  םידמו ע  ונחנא  .רבד  םוש  םישוע

 25  ם עפ  דועו  הב  דומעי  אלו   הב  ד ומעי  אל  הזו  הב  דומע ל  לוכי  אל  רוביצהש  הריזג

 26  .הנתשי  הזה רבדהש ןמזה עיגהש  בשוח ינאו היצנדק רמגית

 27  .קדוצ : למדן עידן עו"ד 

 28 י ד  אוה  ןהכ  קיציא  .יתעתפוה  וליפא  ינא  .דחא  טפשמ  קר  הזל  ףיסוא  ינא  מר רוני בלקין:

 29 ו מצע  קיציאו  הזה  קסעה  ךותב  לדג  אוה  .הזה  קסעב  ןשיה  םלועה  תא  גציימ
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 1  י נפל  דע  היהש  םיעגושמה   תיבמ  רו פיש  שי  םיכירצ  ו בישקת  ר מואו  ונלומ  דמוע

 2  אל  ונחנא  .יל  רמוא  אוה   .ברקתמ  אל  ללכב  ןיידע   הז  לבא  ,םישדוח  המכ

 3  ט ו שפ  .םהילע  דומענו  תו לובגה  תא   םישנ  אל  םא  הא רנכש  םיניבמ  .םיחילצמ

 4    .ן שיה רודה גיצנ .הזה ןיינעה  תא רשייל םיחילצמ אל

 5     .הפיכאב השעמל חוקיפב : ' בת שבע אלקוביגב

 6 . יתרמאש  טפ שמה  לע  םעפ  דוע  רוזחא  ינא  .םיקסע  ילעב  המכ  שי ש  יתרמא  :רוברבי גא  רמ

 7 םימיזגמש  םיקסעה  ילע בבלוי  ת  םג  הזו  םיקסע  ילע ב  המכ  שי  .וילא  יתנווכתה

 8  ע יגמו  . תוחוד  םילבקמ  ם הו  םד גנכ  םילעופ  םיע דוי  ונחנא  םהבו  .מריגל

 9 .תורחא  תויונח  שי  .הםלש  רשקהב  לעפנ  ונחנאו  םיקסע  יושיר  םגו  חוקיפה

 10  ת מיוסמ  האצוה  איהש  הז יאש  בשוח  ינא  לבא  יתיא  םיכסהל  אל  שרפא  יתעדל

 11  ל ע   הרוחס  ךופשל  םתס  טושפ  אל  הזו  םעטב  השענ ה  זש  ,הרוחס  לש  הצוחה

 12  ת ו סנלו  ןיעה  תא  סופתל   רומאש  והשמ  לש  גוס  הז  תא  תושעל  אלא  הכרדמה

 13 הז  .םיוסמ  ןוזיא  אוהש  הזיאב  השענ  הז  םא  יתעדל  .תונחל  ךתוא  ךושמל

 14  ת א  םש  אוה  .ירמגל  תומיזגמש  תויונח  שי  .יב ויח  אוה  יתעדלש  והשמ

 15 ה פי  ארונ  םינפב  .םינפב  להנתמ  ולש  קסעה  לכ  תאו  .הכרדמה  לע  םינוטרקה

 16  .לועפ ל תעדל ךירצ םשו .ץוחבו

 17  , תרמוא  תינור ש  ת מר  תואיצמ  .תינורש  תמר  ת ואיצמל  ונתוא  איב הל  בייח  מר רוני בלקין:

 18  ל ש   תומירעש  יתוא  ענכש י  אל  דחא  ףא  .בולוקוס  בו חרב  20  סקמל  ךלוה  התא

 19  ךילהת  םש  השענ  םויה  לכ   חטבלו  ןיע  בבושמ  והשמ  הז  קיטסלפ  ירצומ  וא  ריינ

 20  . םש  םיראשנ  םינוטרקה ו  םיטלוק  קר  .םויה  לכ  . תיז חב  הרוחס  תטילק  לש

 21    .תוחפל  ונל שי .תורקל לוכי אל הז

 22  .הז לע י תרביד אל :אבי גרובר רמ

 23 תויונח  לשמל ש  ,רמוא  התאש  המ  ופורפ א  הטילחה  לשמל  ביבא  לת   תייריע  בלקין:  מר רוני

 24  ר טמיטנס  ם יעברא  דע  ג ורחל  ר שפא  ז א  .ןיעה  תא  ב בושמ  הז  ת וקריו  םיחרפ

 25  ן וסכלא ב  גיצמש  והשמ  ןמ  ה זיא  אוה ש  הנבומ  דוא מ  ר בד  לע  , תונחה  תיזחמ

 26  ר א ודה  תבית  וליפאש  תא זכ  תחא  תונח  תוחפל  שי  ו נל  .תא  גיצתו  םירבדה  תא

 27  . י בא  ךכ  רחא  ךל  דיגא  ינ א  .תאזה  תונחה  ךותב  עובק   ןפואב  הלולכ  תירוביצה

 28  ה ג וצתה לש תכרעמהמ ק לח ,תונחה ךותב איה תאז כ המודא ראוד תבית שי

 29 ונחנאש  הטלחה  לבקל  רשפא  ןוכנ  הז  רבד  לש  ופו סב  רמוא  ינא  ןכל  .תונחב
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 1  ו נל  דיגי  אל  ד חא  ףא  .ןי עה  ת א  ךש ומש  והשמכ  םי רבדהמ  ק לחב  םישמתשמ

 2  ץ וחב  הלש  םיטאטמה  ל כ  תא  םוי  ל כו  םוי  לכב  לכ  תא  םש  המשש  הירובמטש

 3     ךשומ ילוא הז

 4  .לביק אוה תו סנק המכ קודבת .תוסנק  המכ לביק :בי גרוברא רמ

 5  .יקר וט ראזב מר רוני בלקין:

 6 הרירב  ןיא  .תוסנ ק  תתל  וכישמת  זא  .ץוחב  הז  תא  םישל  ךישממ  אוהו : גב' בת שבע אלקובי

 7     .דמלי אוה ףוסב

 8    .דצל  וא תונחל וא .םשמ הז תא  וזיזת.. תרייסה אל המל  :תמר ירון גדו

 9    .דובכה לכ  םע עפש תרייס לש דיקפת ה אל הז :ראבי גרוב רמ

 10  ה נושארה  .תורעה  יתשב   הזל  סחייתהל  שקבמ  ינא  .חוקיפ  תויהל  ךירצ  הז  .אל מר גיא קלנר:

 11  ן יא  .תאזה  היגוסב  רדס תושעל  דימתל  תחא  םעפ םיכירצ  ונחנאש  בשוח  ינא

 12 לש  יתיתשתה  בצמה  םא  םג  ,בגא  .הזמ  טלמיהל  רשפא  יא  .תושעל  המ

 13  דע  תוליעפ  םש  השענש  הבוח  ךירצש  קר  אל  ךירצו   ואישב  אל  אוה  תובוחרה

 14  בחרמה  .'וכו  בוט  רתוי  תצק  ןיקשיסואו  תוינכות  שי  בולוקוסלו  הרקי  הזש

 15 המכ  הז  לע  ונרביד  .רקפומ  .רקפומ  םיקסעה  לש  תוליעפה  תרגסמב  ירוביצה

 16  לש  רופיסה  עיגה  זאו  ה נורוקה  ינפל  תצק  הז  םע   ונלחתה.  םימעפ  המכו

 17  ה תייה  אל  הז  .םיקסעה  ילעב  תארקל  אובל  דואמ  וניצר  הנורוקבו  הנורוקה

 18 ם ירזוח  םייחה  הווקמ  ינאש  וישכע  לבא  הז  םע  םיכסמ  ינאו  םתוא  קונחל  תעה

 19     .םלולסמל רתוי וא תוחפ

 20     .םתוא קונחנ אוב  וישכע זא :אבי גרובר רמ

 21 ך כ  לכ  התייה  הירטסיהה  זא  .הקינח  תלועפ  הזש  בשוח  אל  ינא  לכ  םדוק נר:לא קמר גי

 22  ה זו  תיקנע  המרופרל  תע ה  אל  וז  ונרמאו  ךלוה  רבד  לכ  ןאל  ונעדי  אלש  האישב

 23  ל ה ונל  עיגהל  םיכירצ  ן כ  ונחנאש  בשוח  ינא  לבא  .ירעצל  ידיב  יוצמ  אל  םג

 24     .איצוהל הלוכי תונחש  ךתיא םיכסמ ינא .דיחא

 25     .הז תא האור ינא ץוחב תו למש המכ םע הזכ דחא בל וק איצומ :ראבי גרוב רמ

 26  ך רדב  .תונחל  ץוחמ  הצו ח ה  תוחולש  איצוהל  רשפ א  הז   תא  להנל  ךרד  שי נר:מר גיא קל

 27  . ןאוס  ירוביצ  ירחסמ  בוחר  לש  הארמב  היהי  .םינוקה  לצא  בל  תמושת  ררועיש

 28 תוארנ  איהש  הזיא  הזל  היהתש  םיבשהו  םירבועה  תעונתל  עירפי  אל  ןיידעו

 29 .עגרכ  .ונממ  ונהיי  םלוכש   רוגס  םייח  לגעמ  אוהש  הזיא  היהי  הזשו  .הדיחא
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 1  איצומ  אוהה  .םביל  לע  ב וט  לע  רשא  םישוע  םירחוס הו  םיפוגהמ  דואמ  הברה

 2  א ו הה  ,םיזגרא  איצומ  אוהה  ,םינותחת  איצומ  א והה  .הכרדמה  הצק  דע

 3 םיכלוה  ונייה  םא  .עגופ  הז  ,ירוביצה  סרטניאבש  בשוח  ינא  .תוקרי  איצומ

 4  רבעב  ויהש  םירבד  תוס נל  ילואו  .איצוהל  רשפא  המכ  דע  לש  דיחא  להונל

 5  דיחא  ביכר  אוהש  הזי א  ילוא  .םעפ  דוע  תוסנל   רשפאו  .וחילצה  תוחפו

 6  ה זיאל  םירשייתמ  םלוכ   וזה  ך רדב  ז או  הצוחה  ה רוחס  ת אצוה  רשפאמש

 7  ת וי רובמט  תונחהו  .דחא   ף אב  עגופ  א ל  הז  .הזמ  וייהנ   םלוכ  . דיחא  וק  אוהש

 8 תוחפל  תוירובמטה  יתש   .חיטשל  תחתמ  הז  תא  אטאטנ  אל  אובו  רעטצמ  ינא

 9 ת א  יתועמשמ  ןפואב  םצמצל  תוכירצ  בולוקוס  לע  םג  שי  ילוא  ןיקשיסוא  לע

 10  הז  .הז  תא  םצמצל  ךירצ   .ןהיתש  .םולכ  רוזעי  אל  .ירוביצה  בחרמל  הערפהה

 11  ה יה  ה זה  רופיסב  הרוק  ה מ  קיפסמ  ע דוי  אל  ינאו  ר מוא  ןכ  י נא  .הזה  רשקהב

 12 . םיבשותהו  םירוגהמ  לש   רשקהב  יתוא  ןבצע  הז  יכ  .יבוק  םע  ה ז  לע  ןויד  זא  יל

 13 . םינוטרקה  אשונב  םיבשותה  לע  תלעפומש  ידימ  השקה  יתעדל  ,השקה  דיה

 14 תויהל  הכירצ  ,סנקה  תל טה  ירחא  הרוקש  המ  םגו   תוסנקה  תלטה  םצעב  םג

 15  ם א  .הפיאו  הפיא  הפ  תויהל  לוכי  אל  .םירחוסה  לע  המצוע  התואב  תוחפל

 16  . תרדוס מ  ריע  םיצור  ונח נא  םירמ וא  הפ  שי  .רדסב  הזו  ה פ  םילבקמ  םיבשותה

 17  . תרחא   הפיט  ה ז  תא  לה נמ  י תייה  י נא  .רדסב  םילה נ  םע  ר יע  , הפיכא  םע  ריע

 18  ה תואב  תוחפל  אל  הז  ירוביצה  בחרמבש  תויהל  לו כי  אל  ןיינעה  ךרוצל  לבא

 19 ו ב  םיאצמנ  םלוכ  ובש  םוקמה  הז  יכה  מצוע  רתויב  תויהל  ךירצ  יניעב.  המצוע

 20  ה ז ו  םינוטרק  תורשע  םי איצומ  הלא  דחא  ןוטרק  םיאיצומ  אלש  םוקמ  הזו

 21    .תויהל  הכירצ הפיכאש םהמקו

 22  ך לוהי  נאשכ  ךל  ד יגאי  נא  ינש  דצומ  חו טרור ובבהגיד  לא  וה  טקנ יטסינאה  : אבי גרובר  רמ

 23  י קנ  תרויש  מהכו  תואה  צ רא  ינא  זאי  לשת  יבה  ידל  רג  ניאש  פהאי  ילשב  ורחל

 24 לכהו  םקיסעש  תוליעהפ  קקוש  ,ריחסמה  ובחלר  ךלוה  ינאשכו  .רדוסמו

 25  ל בקמש קסעבם ידובעשן  ויגיה רתוי שיש בשוחי נא ל בא .זה ילר תומ, הרקו

 26ה  הי י  ואהש  ה פאי  זא,  םי מעפל  להאהם  ירבדה  כלו   יםנוטר קת  ומאו  תרושע

 27ה  נבה  ש י  כלהו  ריחסמ,  יקסע  ב וחלר  אבי  נאשכ  .יויטב  ואשהה  זיא  הזל

 28ם  קיסע  ישויר  תלהנמ  נו ל  שי.  לכוה  שם  םסירוה   ,שם  םילעופש  תמיסומ

 29ם  יסנמנו חנא ה.תאי םבי ושיו חננא. םנייינעלר תוי ותר וי ת סנכנא יה .השדח
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 1 תר וי  יאהה  יחנההש  ךלד  יגהל  לכוי  ינא  .תויחנה  הזו.  ונל  שי  .שרגלת  מאב

 2   . הפיכאה עם קזחר תויס נכיהל תרויו

 3   .המ לש תויחנה מר גיא קלנר:

עיר טלמואדר'   4 בייח  התא  ןו כנ  רתוי  המכ  וא  הצוחה  תאצל  רתומ  המכל  תויחנ ה    ר:ית 

 5  התא  .לכה  ללוכ  טירשת  ללוכ  תרבוח  ללוכ  םירחוסל   ואצי  .םומינימ  ריאשהל

 6  ם ג  ר ובעל  ולכוי  םישנאש   ידכ  ה יונפ  הדנולוק  םי שולש  ר טמ  תוחפל  בייח

 7    .גניפוש ו דניו תושעל םהל אב ץוחב  םשגב ולכי אלו הדנולוקב

 8     ?ףכאנ הז לבא קלנר: מר גיא

 9  ואצי  .ושעי  ו ישכע  .תויונפ   ןה  לודגבש  ה ארתו  ה טמל  הלעמל  ךתיא   ך לא  ינא  : בי גרוברא  רמ

 10  .טסופ הזמ  ושעי ןוטרק לפנש דחא לכ

 11  ו א   ךל  ר וגס  ה תא  ךיא  ם וקמ  ,םוקמ   הארנ  .לויט  רקובב  ר חמ  ה שענ  אוב  : עידן למדן עו"ד 

 12    .ךל חותפ

 13  .הזה םע הג רדמה םע :אבי גרובר רמ

 14 ה מ  הדנולוקב  רובעל  לוכי  אל  התאו  הדנולוקה  לכ  תא  םירגוסש..שי  עירית טלמור:אדר'  

 15  .תושעל

 16  םעפ  .תודנולוקה  תרדסה   ןיינעב  תמאב  הדובע  תוינ כות  יתש  םיימעפ  הפ  ויה  : למדן עידן עו"ד 

 17  ל ע  ונישע  ךלש  הפוקתב  היה  הז  היינש  םעפ  .הריש  לש  הפוקתב  היה  הז  תחא

 18  םג  ויה  .םילהנ  המכ  עב ק  .םירבדה  תא  ונמזב  הש ע  יצנב  ,אוהש  הזיא  הז

 19  ה תייה  לבא  .רדתסה  אל   הז  .הז   תא  רדסל  תוסנ ל  ת מאב  רבעב  תונויסינ

 20  י נא  .היעב  טלחהב  הז  םויה  .טילחהל  תוסנל  הזה  רבדה  לע  הדובע  תינכות

 21  ת יבל  ם ימעפ  הברה  ךלו ה   ינא  . ףוגניזידב  דבוע  ינ א  םייח  ש יש  רומג  רדסב

 22 תחתמ  רובעת  אל  התא ש  בצמ  ןיא  לוריבג  ןבאב  .לוריבג  ןבאב  טפשמה

 23  ל ו כי  התאו  הפק  יתב  די ל  םגו  ,תוירובמט  דיל  םגו  תוינקרי  דיל  םג  הדנולוקל

 24  ת א  ןקתל  י לוא  הזה  רבד ה   תא  ן קתל  ילוא  םיכירצ  ו נחנא  .הז  ד צל  הז  תויחל

 25 ר בחתמ  טלחהב  הז  לבא  תרזוח  הטמ  תדובע  הז  .רדסב  הזו  תאזה  הדובעה

 26   .הז ה ןיינעב בושו בוש םיעמו ש ונחנאש םירבד הברהל

 27 ת א  עמוש  ינא  םג  .הכורא  דואמ  הפוקת  הלאה  םירבדה  תא  םיעמוש  ונחנא  א:מר דני לבי

 28  י נ א  .יתמ  דע  טושפ  הלא שה  תלאשנו  הכורא  דואמ   הפוקת  הלאה  םיאשונה

 29  ל ש   אשונה  םע  קסעתהל ו  הקזח  ד י  תחקל  ןכ  םלוכמ   אלמ  י וביג  ךל  שיש  בשוח
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 1 הכימת  ךל  ונתי  םלוכש  בשוח  ינא  רדס  הפ  השעי  הז  .תיניצר  הרוצב  הפיכא

 2  ת ויביטטנטו  הרזחב  םיד מוע  אל  רבכ  םישנאש  בשו ח  ינא  .אשונב  תיבג  חורו

 3 . םיבשותו  םיקסע  ילעב  לש  תויולהנתה  לכו  םינוטרק   לע  םויה  ונעמשש  המ  לש

 4  ם לוכ  תא  תעמש  התאש  בשוח  ינא  .הזל  םיכחמ  .ןכ  .רדס  םג  םיצור  םישנא  ,יד

 5  . ה זל  יל  שיש  המ  הז  וי שכע  .והז  .אשונב  היישעל  רוחאמ  תפקות  די  ךל  שיו

 6 תדעווב  קרפה  לע  דמועש   זרכמ  שי  .םדוק  תרמאש   המל  הנטק  הרעה  .ןדיע

 7 .קרפה  לע  דמוע  הפשא  יוניפ  לש  אשונה  ,םיזרכמה  ת דעווב  רבח  ינא  ,םיזרכמה

 8  .זרכ מ דוע עיצהל ךירצ אל זא

 9 ת ונמדזהה  קוידב  הז  שי  ם א  .יק  וא  זרכמ  שיש  תרבודמ  יתנבה  .יתרמא  : עידן למדן עו"ד 

 10  .הזה זרכמל  ועמטוהש חינמ ינא .רקבמ ה תורעה לכ תא עימטהל

 11  הנורחאל  הפ   ת ויוצרפתהה  ת א  הפ  םולב ל  ח ילצנ  . ךוניחב  תוחיטב  א בה  א שונ  מר רוני בלקין: 

 12  ינ א  .יניינע  תויהל  הסננ   עו ריא  הזיא  ונרבע  הרקמ ב ש  המו  ונרבע  הרקמב

 13 . הרבעש  הנש  לירפא  ףוסבו  לירפא  דע  לע  השעמל  בשויש  חוד  הז  םלוכל  ריכזמ

 14 ה טיש איהש הזיא ,רפסה יתבב ימצע לוהינל רבעמ היה .יללכ עקר לכ םדוק

 15  . תירוני מ  הקוזחת  לש  ה מרב  . רפס  יתבל  תוירחא  ימוחת  ו רדגוה  הבש  תאזכ

 16  ת ו ירחאל  השעמל  ורבע והו  .הקוזחתה  םוחתב  םי יסיסב  דואמ  םה  םירבדה

 17  ם ינלבק  ידי  ל ע  וא  ומצע  תי בה  בא  י די  לע  תועצובמש   ת ודובע  , ירק  .רפסה  תיב

 18 ת רגסמב  ,ןטק  הדימ  הנקב  םירבד  תמאב  .תיבה  בא  ידי  לע  םילעפומש  םינטק

 19  ת אזה  המישרה  יפל  םידבועו  החנמ  המישר  תמייק  םכסהב  .ימוי  םויה  ףטושה

 20 תמישר  הזה  םכסהה  ךו תב  שי  ימצע  לוהינל  רבעמה   םצעב  הזה  םכסהב  ירק

 21  ת נ יחבמ  .ומצע  רפסה  ת יב  תוירחאל  םירבועש  הל אה  םיאשונה  לש  תלוכמ

 22  ל ע   רבדל  הז  ירחא  רשפא   .םימגפה  תא  רתאל  הז  ר פסה  תיב  תלהנמ  תוירחא

 23  ר פסה  תיב  תלהנמ  תינג ס  תא  תונמל  תוירחאה  תא   ריבעהל  הלוכי  תערגמה

 24  ל ע  תיארחא  םצעב  איה  לבא  .תוחיטבה  אשונ  לע  הנוממ  אוהש  יפיצפס  הרומו

 25  תרתאמש  םימגפל  הנעמ   תתל  תימוקמה  תושרה  תוירחא  .םימגפה  רותיא

 26  , םיפצומש  םייוקיל  וא  ם ימגפ  לש  רותיא  וישכע  שי  ם א  .החוכ  אב  וא  תלהנמה

 27 ךירצ  תימוקמה  תושרה  .הזל  הנעמ  תתל  הכירצ  תימוקמ  תושרה  םצעב  זא

 28  ם צ עב  או ה  .ותוירחא  ם וחתב  אוה   הנעמה  ןתמש   .תוחיטב  הנוממ  תויהל

 29  שי  .ןתניי  הנעמהש  הזל  יארחא  אוה  .אצמנש  יוקי לה  לע  ןוכדעה  תא  לבקמ

 30 תיתטיש  דואמ  הרוצב  דבוע  ךוניחה  דרשמ  ,ךוניחה   דרשמ  לש  ל"כנמ  רזוח

 31  ת יב  תרגש  לוהינב  םג  ע גונ  לכנמ  רזוח  םגו  ל"כנמ  רזוח  איצומ  .תרדסומו

 32  ם יפיעס  רשע  השימח  רידגמ  ל"כנמ  רזוח  ךוני חה  תודסומב  תוחיטבה

 33  , השעמל  . יתושר  וא  ינוצי ח  תו חיטב  ץעוי  י די  לע  קדב יהל  ם ישרדנש  םייעוצקמ

 34  ה תוא  תא  םיחקול  ,םי דומיל  תנש  ינפל  זא  ץיקה   יצופיש  םירמגנ  לשמל
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 1 ם ירידגמו םהילע םירבוע ,םיאצמנש םיפיעסה רשע השימח לש גוית המישר

 2  ל ש  ןיינעב  .עובשה  הפ  לעב  הז  ל ע  רביד  יבא  ם.יק דוב  המ ו  קדוב  התא  ךיא

 3 םירקוסהמ  המישרה  תא  לבקמ  יתושרהות  חיטבה  הנוממ  .הלאה  תונולחה

 4  , םימ  הז  םא  ,למשח  הז  םא  םיאשונל  םייעוצקמ  םירקוס  שי  .םייעוצקמה

 5 . םייעוצקמהים  רקוסה מ  המישרה  תא  לבקמ  אוהו  .'וכו  היצקורטסנוק

 6  בצמה  תנומת  .עוצקמ  אר קנש  המ  רפ  םייעוצקמ  םי רקוס  שי  תוחיטב  הנוממ

 7  ה נ וממ  ןיאו  הסדנהה  תק לחמב  יתושר  תוחיטב  הנ וממ  ןיא  םויכ  .תיחכונה

 8  י פ   לע  דבועש  ינוציח  תוחי טב  ץעוי  ידי  לע  ןתינ  ןורתפ ה  .ךוניחה  ףגאב  תוחיטב

י הדובע  תועש  9  ס ויג  ל ש  ושא נב  ,םדוק  ו נרבידש  המ   פוורפא  ,ינוצי ח  ץ עוי  ש. 

 10 ן תונ  אוה  .ןוחטיבלו  ךוניחל  ,הסדנהל  תוריש  ןתונ  ינוציחה  ץעויה  ,םישנא

 11  ה א מ  הז  הרשמ  ךרעב  א יהש  הרשמ  לומ  לא  .תויש דוח  תועש  םינומש  ךרעב

 12  ן ת ונ  היהש  .הז  הרשמ  זו חא  הזיא  ןובשחה  תא  ושעת   .תוישדוחות  עש  םינומש

 13  ר ק ס  תמישר  תשגומ  םי דומילה  תנש  תליחתב  .היי ריעב  האלמ  הרשמב  דבוע

 14  ,לכנמ  רזוחב  םדוק  יתרב ידש  רשע  השימחה  םתוא  ,םיאשונה  רשע  השימח  לש

 15 ל כ  תשגומ  .המישרה  לער  העי  תסדנהמ  תמתוח  ,תוחיטב  ץעוי  רדעיהבו

 16  הז  .ןיקת  אל  ,ןיקת  ,רב וע  אל  ,רבו. עהילע  םירבוע   ארקנש  המ  םה  המישרה

 17  ו א  רפסה   תיב  תלהנמ  . ףטושה  ך ילהתה  הארנ  דצי כ  . ריעה  תסדנהמל  רבעומ

 18 ל א  הלאשה  תלאשני  ה. למיעבה  תא  הלעמ  המעטמ  והשימ  שי  םא  המעטמ  ימ

 19 השמל  העדוה  וניה  שבגתה ש  להונה  ןכל  .השעמל  .םייק  אלש  תוחיטבהנה  וממ

 20  השמה  ז  העדוהה  תא  ל בקמ  ףוסב ש  ימ  םצעב  , הק וזחת  תקלחמ  שיוורד

 21  ם יפוג  ינש  . דקומה  וא  תי בה  ב א  וא  ר פסה  תיב  תלהנ מל  ע יגת  העדוהה  .שיוורד

 22  ת יבה  באו  א  תלהנמ  וא  . אצמנש  י וקילל  העדוהה  תא   א יצוהל  םעצב  וייםעשש

 23  ו א  . ידיימבה  תוא  רותפל   עדויא  והש  הלוכתה  ךותב   לא  א והש  יוקיל  אצמש

 24  ו ה שמ  הזיאם  ש  הרק  .דק ומלם  יעידומש  בצמ  תוילה   לוכי  יכ  .דקומהי  דיל  ע

דשמ  ,ןכסמא  והש  25א  ו הם  א  .ך רוצ  יפ  עלתו  או  רגוס  . םוקמל  עיגמ  ש יורוה 

 26  ן מזמו  היעבה  המ  קדוב   .רוגס  וותך אירצ  ןכסמ  וא   ןכוסמ  והשמ  הזש  ההזמ

 27  ת וחיטבה   הנוממ  תטלח ה  י פל  .הט לחהה  תא  לבק ל  .תוחיטב ה  הנוממ  תא

 28  ה קוזחתה  קתלחמ  זא  ,ה נטק  הדובע  הז  םא  .עגפמה  ןוקיתל  הדובעה  עצובת

 29 ן מוזמ  םצעב  הז  רויקטפ  וליפא  זא  ,הלודג  הדובע  הז  םא  .הילע  הז  תא  תחקול

 30  ש י  הזו  ,הנורחאל  אקוו ד  ה רמאנ  רבכש  הרעה  הז יא  ה פ  שי  .ינוציח  ןלבק

 31  ם ידמ וע  םניא  ,םישימחה   תונשב   ונבנש  תודסומ  םתוא  םיקיתו  תודסומ

 32 תמרב  יופימו  ,המדא  תו דיער  רקס  תחא  םעפ  םיעצבתמ  ים לכןשדחה  םיללכב

 33  . תיבה  ת ובאו  רפסה  תיב   תולהנמ  י די  לע  תעצבתמ  ת פטוש  הקוזחת  .ורקמה

 34  . םימ  רוניצ  ,םיתורישב  ,םוי  ,םויב  םהש  םירבדה  .םעפ  דוע  הזה  ןיינעל  יתרזח

 35 ילוקיש  ירחא  הז  טקיורפ  הניהש  הלודג  הדובעל  הסי נכ  לכ  .טושפ  דואמ  והשמ

 36  ט קיורפה  ק ומע  המכ  דע   . רבודמה  ה מב  קדוב  הסד ההנ  ףג א  .הסדנהה  ףגא
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 1 ת וליעפה  וא  הדובעה  .'ו  דע  'ד  םיפיעסב  םכלצא  עיפומ  הזו  ןורקיעב  .לודגו

 2  ת י נכות  ןיא  תוחיטב  הנ וממ  רדעהב  .הדובע  תינכו ת  יפ  לע  עצבתהל  הכירצ

שנ  לש  בבסב  ם יקדוב  ד יגנ  וישכע  ונחנא  ת רמואש  תפטוש  הדובע  3  ל כ  .הכל 

 4  רבד  לש  ופוסב  .רבעמ  וי לע  םישועו  אשונ  אוהש  הז יא  םינש  שולש  לכ  ,שדוח

 5  ת ולקתה  םילפטמ  ונחנא  ףוסבו  תוצצש  תויעבל  ףטו ש  ןורתפ  ןתמ  הרוקש  המ

 6  ל ופיטל  רבעמ  אוהש  הז יא  ן יא  .היעבבלים  פמט  ,ת ולוע בעיות  ה  רצק  חווטל

 7 ק ר  הז  .יתושר  תוחיטב  הנוממ  רדעיה  .ףטוש  אוהן משהו שיא  רבש  תולקתב

 8  שי  .הדובע  תינכויזה שהיא תאב  אלו  תופירש  יובי כב  קר  םיקסוע  .יקודפת

 9  י נכסמ  םהש  הלא  .ספא  תוניקת  .דחוימב  םירומח  םייוקיל  לע  רבדמש  ףיעס

 10 אל  הז  םא  .הקוזחתה  תקלחמל  ידיימה  הנעמה  ןתינ  םבורב  םשלו  .םייח

 11 ז א הז תא השעיש .ינוציח ןלבק שרוד .דבכ דואמ טקיורפ שממ אוהש והשמ

 12  ם ייק  אל  .םייללכה  םינו תנל  םירבד  המכ  .רהמ  יד  ך ילהתה  תא  רבוע  הקוזחת

 13 בגא  םויה  ךנויחה  תודס ומל  ןיא  .ךוניח  תודסומ  תוחיטב  הנוממל  ןקת  ןיאו

 14  ת ו חיטב  הנוממ  לש  ןקת   שי  .שי  ביבא  לת  ומכ  הלודג  ריעש  תויהל  לוכי

 15 ה קוזחתל  תלאה, עבודומ  הרשמ  לש  חפנ  אלמל  עדוי  אוה  יכ  ךוניח  תודסומ

 16  תיבה  תובא  .םניוש  עוצ קמ  ילעב  וא/ו  ,הקוזחתה  תקלחמידי    לע  תועצבתמ

 17  . םני וש  םינלבק..  םיעצמ אב  םי תיעל  .תפטושה  הקו זחתה  תי ברמ  תאם  ילהנמ

 18  םימתרנ  ןכ  .תיבה  בא  הנוממל  םיעייש מסיוורד  השמו  הרוזע  ינור  .םינטק

 19  ה ז   םא  ן יב  וא  הקוזחתה   תקלחמ  ל ש  תימצע  הדו בעב  הז  ם א  ןיב  ךירצשכ

 20  ה נוממ  . ןטקה  םוחתב  ת ודובע  םה ש  תודובע  הש ועש  ןטק  ןלבק  איבהל

 21  , עבוק  חודה  .הייריעה  ידי  ל ע  קסעומ  ימינפ  וא  , ינוציח  אוהש  תוחיטבה

 22  ללכב דבר  נ  ףכית  .ךוניחה   ף גאל  אלו  ריעה  תסדנהמל   ף ופכ  תוחיטבה  הנוממש

 23 ן כא  הסדנהש  םצעב  ונל  תרמואעיר  ה  תסדנהמ  .תוירחאו  תופיפכה  הפיא

 24היא    .הל  ף ופכ  וניא  אוה  ךא  ת וקלחמה  לכל  תוחיטב   ץעוי  ת ר שעוובע  תמלשמ

 25  ת קלחמל  ת וריש  ןתונ  או ה  .הל  ף ופכ  אל  אוה  לבא  ות וא  ה קיסעמ  תמלשמאכן  

 26  ן י אש  עבוק  חודה  .ךירצ ש  תומוקמב  הסדנהל  םג  , ךוניחה  תקלחמ  .ןוחטיבה

 27  ה י יריעה  תודיחי  לומ  תו חיטבה  אשונ  תולהנתה  ת א  זכרמש  םרוג  הייריעב

 28  ן ומה  ת יבחור  ארקנש  המ   הפ  שיש  ה לוע  םצעבש  עד וי  ינא  ה ז  ךותמ  .תונושה

 29  ת וחי טבה  אשונל  תללכתהמ יות  רחאהש  הפ  םיצילמ מ  ונחנ אש  המ  ,תויופיפכ

 30  ה ר ואכל  יכ  .הייריעה  ל" כנמ  לצא  תויהל  הכירצ  ת וחיטבה  הנוממ  תופיפכו

 31 ת וקלחמהו  םיפגאה  לכ  לעמ  בשוי  ,תוכמס  תניחבמ  תחא  םעפ  הייריעה  ל"כנמ

 32  קיזחהל  תקפסמ  הארנ כ  הלוכת  ןיא  יכ  .דחא  .הז ה  תורישה  תא  תולבקמש

 33  שי  .אבצב  ינויסינמ  םעפ   דוע  םכל  דיגהל  לוכי  ינאו  .ולשמ  הנוממ  הזכ  ףוג  לכל

 34  ו פוסב  תוחיטאי על הבר חאה  אוה  הדגואה  דקפמ  ןגס  זא  .הדגוא  ומכ  םיפוג

 35  ן יצק  ש י  ויתחתמו  ,קשנ ב  תוחי טב  ,שאב  תוחיטב   . םיגוסה  ל כמ  רבד  לש

 36  ןי ינעה  ךותב..  יפוג  רפסמ   ד ובעל  חילצהל  ךירצש  לל גב  ?המל  .יתחות אוגדיטב
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 1 םייק  אל  ,ינוריע  תוחיטב   הנוממ  םייק  אל  זא..  תוחיטב  הסקת ממונעה  .הזה

 2  ת וחיטבה  י יוקיל  לש  זכו רמ ים רישום  יק  אל  ,ךוניח   תודסומ   תוחיטב  הנוממ

 3  ת ז כרמ  המישר  םויה  ן יא  הקידבה  דעומב  םויה   םא  .ךוניחה  תודסומב

 4  תודסומב  םייוקילה  לכ   תא  קודבנ  אוב  תרמוא ש  ונמייסש  םיישדוחבש

 5נה  וממ  לש  זכורמ  םושי ר  רדעיהב..  תורדגה  הלא  ם ייתש  דחא  ספאו  ךנויחה

 6  םא  תאזה  המישרה  לע  רבעמ  ןיא  .ריף וסדשוט  בק עמ  םייקתמ  אל  תוחבטי

 7  תויעבב  םילפטמ..  הז  ל כהם  ג  יתמראש  ומכ  .ריבס   בצקב  ,העצוב  אל  העצבו

 8ם  ישוע  ,רחא  וא  הזכ  בבס ומרת אנחנו באשודה  בע  תינכותה שהיא  זיא  ןיא..

 9הרשימה   זוכריל  עייסל  הלכי  תבשחוממ  תכרעמ  .הלאהם  ירבדה  לע  רבעמ

 10ה  מ  יכ  לעיי  םייניב  ןו רתפ  תויהל  ויהשע  דקומה   תכרעמו  .עוציב  בקעמו

 11  ת ו פצומ  םשל  יכ  הב  םי שמתשמ  .הב  םישמתשמ  םצעב  הז  ,םויה  הרוקש

 12  י פל  .םימ  לש  ,למשח  לש   היעב  הז  םא  .תיבחור  ד יגנ  ךלי  הזש  ידכ  תויעבה

שהיה  ת  ל"כנ מס  ם גו  הקוזחתה  לקתחמ   להנמ  ם ג  ונתנש  תודעה  13  . הפפעול 

 14  .םייקש  המ  תרגסמב  םו ייש. הש  ליעיו  בוט  יכה  ר בדה  וניה  דקומה  תאירק

 15  ה ז   דקומה  ,ריעה  ןויקי נב  םדוק  ונרבידש  המ  לע   םירזוח  ונחנא  ,הייריעב

 16  ן וכנ  התוא  ףיצהל  היעב  ל בקל  לש  עטקב  שיש  הבוט  יכה  תילטיגידה  תיתשתה

 17 ה ז  תא  הריבעמ  .יק  וא  תרמוא  איה  .הרזג  תרדגה  ומכ  הרטממ  רשפאה  לככ

 18     .םיהזמ םהש ךיא  יפל תיטנוולרה הקלחמל

 19 .ןיינעהמ  קלח  הז  תרמוא  תאז  .רדוסמול  פוטש  הרזה קו  בוקעלה  לכויא  יה  :אבי גרובר  רמ

 20   .רדוסמ דקומ שי .בשו יש קתפ .איזה רשימה אל

 21  ה זו  הזה  ןיינ על  הנ עמ  תתל  עדויש  רחא  רבד  ם וש  ןיא  ,דקומה  תכר עמ  ם ויה  מר רוני בלקין:

 22 ת ואירק  שי  םאש  רמוא  אוה  ונלצא  עיפומ  םג  אוה  יכ  דקומה  להנמ  לש  תודעה  יפל  .הרוק

 23ם  ע  לגרודכ  ק חיש  ך לה  וישכע  חרזאש  י מ  .רפסה   תיבב  לסה  לע  ונר ב יד  םעפ  ופורפא  תוחיטב

 24 ת וחיטב  תאירק  שי  םא  רבד  לש  ופוסב  זא  .עגפמ  הזיא  היהנ  ,רפסה  תיב  רצחב  ולש  דליה

 25  ת ודסומ  הנומ מ  ןיא  יכ  שיוורד  השמל  ךוניח  תודסומ  תוחיטבה  הנוממל  בתונמ  הז  תאזכ

 26 ף סונ..  םידיקפת  ילעב  יונימ  תויהל  לוכי  ינמז  ןורתפ  הזכ  בותינ  אוהש  הזיא  שי  .ךוניח

 27 ,הרומש  טיל חמה  תא  םא  .המיאתמ  הרשכה  שורדי  הז  .תוחיטבה  אשונ  תוירחאל  .םדיקפתל

 28  א היש  הזיא  ל בקל  תבייח  א יה  .הזה  ן יינעה  לע  ת וירחאה  תא  ת לבקמ  ת להנמ  תינגס  וא

 29  ן דגוא  יפ  לע  תלעופ  הייריעה  .םילהנ  תנ יחבמ  .הילע  לטומ  קר  תו יהל  לוכי  אל  הז  .הרשכה

 30  ם ילהנ  רפס  אהו ש   הזיא  ן יא  .תאזה  תולי עפה  ל ש  ך"נתה  ם צעב  הז  ל "כנמ  ירז וח  .ל"כנמ  ירזוח

 31 ה לעמל  תורישי  דרוי  הזה  ז  וליאכ  הזה  ןדגואהת  א  םיחקול  .ינוריעה  ךוניחה  תקלחמ  לש  ימינפ

 32  ם יסרוק  תשרו ד  .דיקפת  ילעב  תרשכה  רבכ  ונרמא  .םידבוע  ותי או  ,זיא  זא  ,הטמ  יפלכ

 33 . ןרמע  תחא  םעפמ  רתוי  הז  תא  םתעמש  רבכ  םיאשונה  דחא  .דקומה  תוינפב  לופיט  .תורשכוה

 34 םירקמ  המכב   ונחנא  השעמלש  ללגב  .םייוקילה  ןוקית  בקעמו  דקו מה  ילהנב  SLA  תעמטה

 35  . ריעב  תמייקש   תיתשתה  םע  ומכ  .ןורתפ המ  קלחכ  דקומה  לע  םיסי מעמ  ם הילע  ונרבידש  ומכ

 36  ם צעב  עדנש  ידכ  SLA  םג  ונל  היהיש  ך ירצ  ת אזה  תיתשתה  תא  שממל  ה יהי  רשפאש  ידכ
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 1 .ןיינעה  תבוטל   הלש  תופיחד  גורדהו  הלש   יפוא  המ  .הבתונ  איה  ןאל   .הינפה  התייה  המ  דיגהל

 2 תרחמל  םיירה צה  רחאמ  רהמ  ביגהל  םיכירצ  ונחנאש  תויהל  לו כי  יכ  .עצוב  המ  רקיעבו

 3  שי  ןכל  אמגוד ל   .םייח  ת נכסמ  למשח  תיי עב יכ  ת ותיכ  יתש  םירגוס א ל  ונחנא   דיגהלו  .רקובב

 4 אוה  םייקה  םיניינעה  בצמב  ןמתסמ  תמאב  ינוריעה  דקומה  ןכלו  . םינפבש  SLA  תא  הפ

 5 רחא  בקעמ  עוציב  SLA  ,תוחיטב  יחוויד  ילהנ  וב  עימטהל  שרוד  הז  לבא  ליעי  ןורתפכ  ןמתסמ

 6 ק ר  אל  ונחנ אש  עדנש  .בוביסה  לכאת    רומגנש  ידכ  הלאה  םירבדה   לכ  תא  .םייוקילה  ןוקית

 7  . תוחיטבה  תו קידב  תומלש  .הזה  ןיינעה  לע  בקעמו  הרקב  ארקנש  המ   םיאדוומ  אלא  םיחוודמ

 8 הצלמהה  ונר מא  זא  ,םירבדה  לכ  תא  תו חפל  ונרקס  םצעב  ונחנאש  אדוונש  ליבשב  השעמל  שי

 9 רידגהל  זא  ךו ניח  תודסומ  יט"בק  ינש  ם ימייק  שי  וליפא  םויה  שי ו  תויה  .הככ  התייה  ונלש

 10 ת מישר  םצעב  הזה  ןוכדעה  תא  עצבל  .ותו ירחאל  הז  תא  לבקל  תויהל   ךירצ  םהמ  דחאש  תוחפל

 11 ,אבצב  םינגס  שיש  ומכ  ,יתרמאש  ומכ  . רפסה  תיב  תולהנמ  תוינגס  תא  שי  .תמייקה  םיעגפמה

 12  , בגא  .הייריע ב  תוחיטבה  הנוממו  רפסה   תיבב  םג  .תוחיטב  לש  רו פיסה  לע  תוירחא  ולבקיש

 13  ד צ  ויהי  םיר והה  םגש  רפסה  יתבב  תו חיטבה  תודעו..  עיפומ  םג  הז  םצע  הזה  רבדה  ךותב

 14  םישגפנש  םי ש גפמ  תויהל  םירומא  הזה   אש ונה  לע  הנוממש  תורומ ה  תחא  ב ור  יפ  לע  .ןיינעב

 15  ל ש   רמאנ  אוב   תימינפ  .הרקב  םיצעבמו  תולוע  ןהש  י פכ  תיועבה  לע  םירבדמש  ,ןיינעב  םייטיא

 16 זא  .םייוקיל  לופטי  רחא  בקעמ  .רפסה  תיב..  ךותב  יתנוכש  יתליה ק  ןיינב עורל  הז  הנוכשב

 17 ת אז  .ללכב  רב דל  המ  לע  ןיא  ספא  םיארקנש  הלא  .םיתיבשמה  םי יוקילה  את  שי  לכ  םדוק

 18  ת מייק  ןכא  ו בש  רוזאה  תא  רוגסל  ארקנ ש  המ  םצעב  רומא  אוה  םיי ח  ןכסמש  םייוקיל  תרמוא

 19 ןכסמ  אל  ךא  ידימ  לופטי  שרודש  רבד  הז  .תחא  הלקת  תמרב  םייוקיל  .הב  לפטול  הנכסה

 20  א ובל  לוכי  אל   הז  .הקוזחתה  תקמחל  לה נמ  תא  תונמל  םיצילממ  ו נ חנא  וק  רשייל  ידכ  .םייח

 21  ל כתסמ  אוה  םאש  ןיבה  א וה  יכ  וילא  המ זויה  ת א  חקל  ארקנש  ומה  יארח א  רא בחווהש  קר

 22  . ותוירחא  םו חת  הז   הככ  ם אש  .הז  תא  רידגה ל  אלא  ה ז  תא  השעיש   ר חא  והשי מ  ןאי  הרוחא

 23  ת א   רותפל  אל   ומצע  לע..או ה  יכ  םייח  ןכ סמש  וה שמב  לפטמ  אל  או הש  בגא  עד וי  םג  אוה  זאו

 24  ר אית  יבוקש  המ  יפל  .תבשחוממה  תכרע מו  תוחודה  תייעבל  םעפ  דו ע   ונתוא  ריזחמ  הז  .היעבה

 25  ך ירצש המ םצ עבו ה עמטה ךילהתב איה  . תבשחוממ תאזכ תכרעמ  השכרנ ם צעב זא ,םש ונל

 26  ן יינעה  לע  הר קבה  תא  ר שפאת  תאזה  תכ רעמהש  ידכ   העמטהה  ךילה ת  ת א  ם ילשהל  הז  תושעל

 27  ח ווידה תא ו נתיש ם צעב לכנמו הייריעה  ט"ב ק ,ט"הקב לש שרגמב  הז תא  ונמש ונחנא .הזה

 28 ונמשש  והשמ  ר בכ  הז  רבכ  יכ  ונלש  הרקב ה  תא  רפשל  היושע  איה  .העמטוה  תאזה  תכרעמהש

 29  ה ז  .הייריעה   ידי   לע  םילפוטמ  םניאש  תודסו מ  שי  .םינפב  םצעב  אוה  רבכ ו  ףסכה  תא  וילע

 30 ונחנאש  ידכ  ךותל  סינכהל  ךירצים.  יאמצע  םהש  תודסומ  .הרהזא  הרעה  .ונמצעל  הרעה

 31 האצקה  םילב קמש  הלאה  תודסומה  םע   םימכסהה  ךותל  סינכהל   ךירצ  ,ונמצע  תא  חיטבנ

 32 תוירחאמ  ןור שה  תמר  תייריע  תא  ררחש מש  ףיעס  ,הייריעהשל    הנבמב  וא  ,חטשב  שומישל

 33 ל ולעש  המ  תרחא  יכ  .תוחיטבה  םוחתל  תוירחאה  תא  םהל  ריבעמו  הקזחוא  תוחיטבה  אשונ

 34  ם יארחא  הי ה נ  וליאכ  ינש  דצמו  .םהי לע  הטילשו  תוכמס  ונל  ןי א  דחא  דצמש  הז  תורקל

 35 ,ןוחטיב  זכרטוב,    .םייאמצע  םניא  םה ש  תודסומ  14  קרפ  .םש  תויהל  הלולעש  הלקתל

 36  י תגצה  רבכשם  יאשונ האחד    הז  ,ירפס  תי ב  תוחי טב  תדעוזה    לע  ונרב יד  .םוריח  תעשל  תוחיטב
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 1  ד חא  וא  ,להנ מ  ןגס  ו א  תלהנמ  תינגס  ,רפ ס  תי בב  ודיקפת  לע  ףסונב   ךמ סומש  ימ  םצעב  םדוק

 2  ילעבל  תוכרדה ה  ת א  ם. לקיי לכנמ  רזוח  ת ויחנה  י פל  םיגיצנ  זכרל  ך ירצ  םצע ב  אוה  םירומה

 3 רבד  לש  ופוס ב  הזה  םושירה  יכ  .הלאה  תודעווה  לש  לוקוטורפ  לש  םושיר  םייקלו  םידיקפתה

 4 .תולועש  תו י עב  ףיצהל  רומא  אוה  הזה   םושירה  םצעב  אלא  ינכט   י למרופ  ןיינע  קר  אל  הז

 5 ו נחנאש  יתייעב  תמאב  יל  הארנ  אוה  .ונלוכל  .םכל  רמוא  ינא  תמאב  יניעב  אוה  ןורחאה  ףיעסה

 6 וישכע  והשמ   הז  עגפנו  טעמכ  אירוע  .עג פנוכמעט    יעוריא  קית  ןיאש   אצמנ  םעצב  .וב  םילקתנ

 7  ע וריא  קית  יכ  .'וכו  ם ירימעב  הרק  המ  תע דוי   םימולע  תלהנמש  .בחבר לרו וע  ם ג  הז  ךיא  ונממ

 8 לוכי  ןיידע  או ה  לבא  .םיעגפנ  ששב  רמגנ לזמב  אל  וא  לזמבש  עוריא חקול  אוה  דחא  דצמ  הזכ

 9  ו נלש  הצלמהה   ןכלו  יבחור  ןוכדע  רשפא מ  אל  הז  אוהו  והשמ  לע  וא  היעב  לע  דיעמ  תויהל

 10  י לעבו  להנמ  ל כל  שיגנ  היהיש  ,ביע ישוגפ מ  טעמכ  יעוריא  קית  ידיימ בליצור    תחא  םעפ  התייה

 11 היה  .םהל  ץיפקמ  הז  וא  הלע  הז  םא  תו ארלו  סנכיהל  ולכויש  .ךונ יחה  תודסומב  םידיקפתה

 12 ךוניחה  תודסומ  ללכל  ריבעמש  יבחור  ע דימ  דקומ  רוה ולצז  תא  ם הל  ץיפקמ  הז  םה  .עוריא

 13  ה ז   .לש  הלקת   הז  ם כל  ר מוא  ינא  .עגפמ   טעמכ  י יעוריאו  תובטיח  י עוריאל  עגונ ה  עדימה  תא

 14   .תוחיטב אשונל

 15 

 16 שאר  םעו  לכנ מה  םע  םג  ,ךוניחב  םג  .תית כרעמ  הבשיחם  ג  התשענ  הזה  ןיינעל  מר קובי אלפסי:

 17 ם תקרזו  .םהיניב  לידבה לו  םתוא  ןיבהל  ךירצש  ם יגשומ  ינש  הפ  שי  .ריעה

 18  ך ו ניחה  ד רשמש  והשמ  שי ו  תוחטיב  הנוממ  ארקנש  המ  ש י  .רי וואל  הפ  םתוא

מוחיטב  ל הנמ  ול  םיארוק  19  ת ונטק  תויושרב  ,ינור  ה זב  עגנ  . ךוניח  תודסות 

 20 םגו  ךוניחה  תודסומ  ל ש  םוריחל  תומוכנ  לע  יארחא  םג  א..הו.  טקב"

 21 םידירפמ  הלומע  ונלש  לדוג  רדסב  תויושרב  .תיתביבסה  תוחיטבהו  .תוחיטבה

 22  . ילצא  בשיש  .ךוניח  תודס ומ  תוחיטב  להנמל  זרכמ אצוי  הלא  םימיה ובז  תא

 23  . קיתר ותוי  ט "בק  לש  םג   ת פטעמ  לבקי   ך,וניח  תודס ומ  תחטבא   תקלחמב  בשי

 24 ן בש  .םהב  תעגנש  םירבדה  בור  תא  יתעדל  רתופ  הז  ינור  השעמלשכ  ,ילש  םג

 25   הז אוהש .םדא

 26  .ךוניח תודס ומ תוחיטב הנוממ אוהו  .ךלצא בשייש האלמ הרשמ ב והשימ קין:מר רוני בל

 27 

 28 שממי  אוה  לב א  .רדסב  .רחא  גרד  הז  הנוממ  יכ  תוחיטב  להנמ  .הנ וממ  אל  מר קובי אלפסי:

 29  .ךונ יחה דרשמ לכנמ רזוח תא

 30    .הזה  אשונה תא זכרי והשימ תו חפל אדר' עירית טלמור:

 31   .תמייק היהת אל סויג  לש היעבה פרופ' נטע זיו:

 32 

 33 ך וניח  תודסומ  ,טקב"  תחקל  לוכי  ינא  ן יינעה  ךרוצל  יכ  המל  ריבסא  ינא  מר קובי אלפסי:

 34  ס ייגלו  תו חיטב  להנמ  לש   ה רקמ  לכב   תאזה  הרשכה ה  ת א  רוב על  ךירצ  אוהש

 35  א שונה  .םתיארש  ומכ  ם קב"טי  ינש  יל  ויהי  זא  .תו חיטבב  קר  קסעתהל  ותוא

 36 ט עמכ  אוה  ראתמ  התאש  המ  .םויה  ונלצא  רדסומ  דואמ  אוה  ןוחטיבה  לש

 37  ו ל  שי  .גירח  עוריא  ול  םיארוק  ונחנאש  המב  ןוחט יבב  םג  הז  תא  שי  .עגפנו
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 1 תודסומ  ילהנמל  תיבחו ר  עדימ  תרבעה  וב  שי  .רדוסמ  חוויד  ול  שי  .רדוסמ..

 2  ה ש עמלש  .תוחיטבב  םג  ותוא  ליכנו  הז   לכ  תא  םיחק ול  ונחנא  ה ז  תאו  .ךוניחה

 3  ו מ כ  תכרעמ  .ל"כנמ  רז וחב  בייחתמכ  ךוניח  תודס ומ  תוחיטב  להנמ  היהי

 4  ז ו כירה  לכ  ת א  וב  שי...ומ   טלקב"  ב שחוממ  קית  .קל מת  הז  ו נינק  רבכ  ונרמאש

 5 ך וניחה  דרשמ  לש  לכנמ  רזוח  לכ  .םוריח  תעשל  תונכומ  ,ןוחטיב  תוחיטבה  לש

 6  ה ז   השעמל ו  ,יתנש  ברו  יתנש  ן נכתל  ת לוכיה  םע  .ם ש  םידועיי ה  םיספטה  םע

 7   .תוחיטבה אשונ תא רי דסהל ידכ השענש ךלהמה

 8  .תרק וס  .הדובע תינכות ונרמא ש המ הז ר רוני בלקין:מ

 9 

אלפסי: קובי   10 ה זכ  אוה  לכנמ  רזוח  .םיניבמ  םישנא  םא  עדוי  אל  ינא  .קלחב  ק ר  תעגנ  מר 

 11  ם י יקלו  ףיעס  ,ףיעס  ויל ע  רובעל  םיבייח  ונחנאש  ונלש  ךנתה  הז  השעמלש

 12  ת ושעל  ת כלל  קר  .הדובע   םיימוי  ה ז  ךוניחה  דרשמ   לש...  ת מישר  קר  .ותוא

 13 ינאו  .המ  םישוע  יתמ  קודבלו  םייוקילה  לכה  זכרלו  וירחא  בוקעלו  רבד  הזכ

 14  הרקי  הזה  רבדהש  הווק מ  ינא  זא  .הזה  ןוויכל  טו שפ  םיכלוה  ונחנאש  חמש

 15 ה נשבש  הווקמ  ינא  ונחנאשו  ,תוירחאה  תא  הז  לע  לבקל  לכונ  רהמ  רתויש  המכ

 16   .הרוק הז ךיא םוצע לדבה  תמאב הארנ ונחנא האבה

 17   תכרעמה יתמ : עידן למדן עו"ד 

 18 

 19 ת עשל  תונכומבו  ןוחטיבב  עגרכ  התוא  םיעימטמ  ונחנא  .ונלצא  רבכ  תכרעמה  מר קובי אלפסי:

 20 י נאש  םדא  ןב  יל  היהישכ  .ילצא  אל  דוע  ךוניח  תודסומ  לש  תוחיטבה  .םוריח

 21  ל י חתת  ,לכנמ  רזוח  הנה  . ינודא  םולש  .בשחמ  דרשמו   דיה  תא  וילע  םישל  לכוא

 22   .ושענש תוקידבה לכ  תא ,םייוקילה לכ תא אי בת .תכרעמה הנה .דובעל

 23 לוכי  אל  רחא  והשימ  התא  ינור  .הזו  םיצעויהמ  םויה  ונל  שיש  המ  תא  לבא  : עידן למדן עו"ד 

 24 ץיקל  וליפא  םקלחש  תורחאו  הלאכ  תודובע  השע  ץעויה  הז  .עגרכ  רבכ  עימטהל  ליחתהל  םויה

 25  םקלח

 26 

 27 ת א  ךל  שי  וישכע  רפסה  תיבל  השענש  קדבמ  ןיב  םוצע  לדבה  לידבהל  ךירצ  קובי אלפסי:  מר

 28  הז  ם ויהו  הז  תא  השעתש   תינכות  שבגל  ליחתהל  ך ירצו  םייוקילה  תמישר

 29 הזה  אשונה  לכ  תא  תחקל   ןיבל  .הרוק  הז  .שיש  תולבגמה  לכ  םע  ,ךוניחב  הרוק

 30 ת דעו  דעו  קדבמהמ  ,הלקתהמ  ,רמא  ינורש  הממ  ,ףוסה  דעו  הלחתהמ

 31  ל לוכ  ,רפס  יתבב  יכוניח  דסומ  לכב  םימעפ  שולש  םי יקתהל  הכירצש  תוחיטבה

 32 ת צלפמ תכיתח הז .תוריש ונחנא םהל םינתונ ונחנאש םינג השישו םינומשב

 33 ה זה  רבדהו  ,ךרדב  םירוקש  םירבדה  לכל  גואדלו  הב  לפטל  תעדל  הכירצש

 34  תכללו השק ת מאב ,תמאב התייה היעבה  יכ .תוניצרה אישב חקלנ

  35 

 36 הזיא  וא  ,הקעמ  ,גרוב  הזיאמ  םימעפל  םירוק  םישק  יכה  תומשהה  ףוסבל  :אבי גרובר  רמ
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 1   .לפונש הקעמ .ןורימ ב הרקש המ והשמ אוהש

 2 

 3 רואיתה  לע  יל  וחלסתו  .דלי  לע  טטומתה  ,ןוראב  רסח  היהש  דחא  גרוב  הפיחב  מר קובי אלפסי:

 4  א מגודלש  ונחנאש  םירבד ה  גוסמ  ה זו  . גרוב  לע  .תלו גלוגה  ת א  ו ל  רבש  .יפרגה

 5  . ה ז  תא  תושעל  תעדל  םי כירצ  ונחנא  .תונורא  םילות   ךיא  הזכ  לכנמ  רזוח  אצי

 6 . הז תא קדובו רפסה יתבב רבוע אוהש עדויש והשימ שיש .הרוק הזש אדוול

 7  ל כ   .םישיש  תואמ  שולש   הז  תוחיטב  יכ  .תוחיטבה   תא  קדובש  ץעויל  רבעמ

 8  יכ  .ונלצא  הנוח  הז  ןכלו   .עוצקמהמ  קלח  הז  .דרפנ  קלח  אל  הז  תוחיטב  .ןמזה

 9  הזה  ןוראה  תא  וארי  ר פס ה  יתב  ךותב  םיבבותסמ   י לש  םהקב"טי  םג  ףוסב

 10  .לכת סמ אל ינא תוחיטב הז םו לש ול דיגהל לוכי אל ינא

 11 ת וחיטבה  אש ונ  ,תוחיטבה  לש  אשונב  ךו ניחה  לש  דצל  סחייתהל  קר   הצור  ינא  :הרוזע  ינור  רמ

 12  אשונב  םידימלתל  תוכר דה  םג  שיש  תאזכ  הרוצב  ה שענ  אוה  רפסה  יתב  ךותב

 13  ונחנא  םויהש  והשמ  הז   םצעבש  הלאכו  ,םידעומ  ינפל  ,םיגח  ינפל  תוחיטב

 14  ך וניחה  דרשמל  םיעיגמש   המ  ת א  ם צעב  הווחמ  אל ו  ז יא  זא  ו תוא  םיריבעמ

 15  תו חיטב  להנמ  ותוא  שגפ יהל  ר ומא  םצעב  הזכ  םדא   . םתוא  םיריבעמ  ונחנא

 16  ם יננוכתמ   ךיא  שבגל  ר פסה  ת יב  לש  תוחיטבה  תדעו  ם ע  שגפיהל  רומא

 17 ה לאה  םירבדה  תא  םיררבדמ  ךיא  .ץיקה  תשפוחל  םיננוכתמ  ךיא  ,םירופל

 18  יתב  ךותב  עוצקמ  ישנאל   ,תוכרדהה  אשונ  לכ  תא  שי  הזל  רבעמ  .םידימלתל

 19  ם י טנרובל  הז  םא  .רפס  תיב  ךותב  םינוש  עוצקמ  ישנא  ונל  שי  .ונלש  רפסה

 20  ה ק וזחת  ישנא  הז  םא  . הכרדה  רובעל  םיבייחו  םינ כוסמ  םירמוחב  םיקסועש

 21  ת וכרדהב   לכב  םיבייחש   ה ז  םאו  .הקוזחת  ישנאל   הכרדה  ר ובעל  םיבייחש

 22  ם י כירצ  םה  םגש  םג  ונ לש  םירומה  יפלכ  רבד  ותו א  .תיללכ  תוחיטב  אשונב

 23  ם ויה  ונ ל  רסח  דואמש  ו השמ  הזו  ת וחיטב  אשונב  , הנשב  םעפ  ה כרדה  רובעל

 24  ת וחיטבה  הנוממ  םנמא  .םיל שיש  הווקמ  בשוח  ינא  ונ חנאש  והשמ  הזו  ,םצעב

 25 תיחכונה  םידומילה  תנשל   הנכה  איהש  הזיא  ןתנ  אוהו  יתיא  שגפנ  רבכ  ץעויה

 26  י נ או  הדובע  תינכות  הנ ב  אוה  .התליחתב  אל  הז  . תמדוק  הנש  עצמאב  סנכנ

 27  ם ע   שגפייו  סנכי  אוהש  ,וישכע  התוא  םשייל  םילי חתמ  רבכ  ונחנאש  הווקמ

 28 דחא  לכ  םע  בשי  אוה  םתוא  םיקי    תוירפס  דבעי   שגפייו  ,תוחיטבה  תודעו

 29  ר פסה  ת יב  לש  ןוחטיבה  קית  םצעב  ,ירפס  תיב  תוחי טבה  ק ית  לש  המקהל...מ

 30  ם י רבדה  דחא  הז  .עגפמ  טעמכ  יעוריא  תא  רמוא  ה תאש  המ  תא  קוידב  ללוכ

 31  ם צעב  ת רמואו  האב  תר וקיב הש  המ  ת א  יתחקל  ה ז  םצעב   ונממ  יתשקיבש
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 1 ת צובק  רצייל  םצעבו  .רפסה  יתב  לכ  לע  יפנע  אוהש  והשמ  אוהש  הזיא  זכרל

 2  ת מישר  ללוכ  םיסנמ  ו נחנא  ע גרכו  הייריע  דבוע  ותוא  ס נכייש  דע  הדובע

 3 תיעוצקמ  הכרדה  ללוכ  ריבעהל  ןווכתמ  אוה  .יל  ןיכה  רבכ  אוהש  תוחודה

 4  ה א רוהב  ונעמטה  .תוחי טבה  ימוחתב  להנמ  לש  תו ירחא  רפס  יתב  תולהנמל

 5  ו רבעוה  .הנורחאה  הנשה ל  ש  ת וחיטבה  תוחוד  לכ   דקומה  ל כ  תא  ןרע  לש

 6  ו ר תונש  ם ייוקילה  לכ  רב מטפס  שדו חב  תרמוא  תא ז  .דקומה  ךרד  תועצמאב

 7  ת ו אמ  עברא  שי  בקעמ  ךר וצל  .תונושה  תוקלחמל  דק ומה  ךרד  תורישי  ורבעוה

 8  ם יאשונב  הזהא  שונה  ת בו טל  וחתפנש  ךרעב  דקומ   ת יאורק  תואמ  שולש  וא

 9   .בקעמל םג הזש .םינוש

 10  ת מאב  ן יבמ  י נא  .דחא  ז א  , ינורו  יבו ק  לש  תויוסחי יתהל  רבע מ  המלשהב  קר  :רץור ערן שמ

 11 ך ילהת  היה  הז  ירחא  רטפנ  ונרעצל  םהמ  דחא  חסומ  תוחיטב  ילהנמ  הפ  ויהש

 12 . ודיקפת  תא  םייסל  שקיב  הנש  ינפל  אוה  םגש  .ףסונ  םרוג  לש  הרשכה  לש

 13 הז  ותוא  גישהל  תוסנל  ידכ  םיזרכמ  המכ  ונרבע  םגש  ,יתושר  תוחיטב  הנוממ

 14 סיוג  ,הבישיה  תליחתב  םדא  חוכ  לש  רחא  רשקהב  הז  לע  ונרבידש  היגוס  היה

 15  ר ב כש  ישוק  ותואמ  קלח  .רבמצד  תארקל  ודיקפת  תא  םייסל  טילחה  ילויב

 16   .וילא ונסחייתה

 17 ו נמימ  לש  המרב  וליפא  .תועשה  ופורפא  הזה  רבדה  ךותב  רמוא  ינא  בגא  תרעה  מר רוני בלקין:

 18  , ת לוקשמ  ןמ  הזכ  הז  .הר ירב  ןיאש  הארנכ  ,תועש  םינומש  והשימל  תינוציח

 19  .הנעמ תתל ן מז קיפסמ היהיש ליבשב ק ר האלמ הרשמ ןממנ אוב

 20  ת וישדוחה  תועש  םינומש ה  תא  וליאכ  םש  היהש  ן וכנ  .אבה  ןוקיתה  הז  זא  :רץמר ערן שו

 21  ה כ ימת  ת תל  ידכ  ,תועש  םינומשל  ר בעמ  .לופב  תועש   תואמ  ה זל  רבעמ  ונרשיא

 22  ת ו דובע  ,ץיקה  ישדוח  ל ש  םיסמועה  ךרואל  ךירצ ש  המ  לכב  הלבגמ  ילב

 23   רבעמ הלוע יאד ווב הזש .'וכו םיצופישה

 24   .ינוציחה ץעויל תוע ש תפסות מר רוני בלקין:

 25 .החילס  יבוק  תכרעמה תא  ינור  ריכזה  .האלמ  הרשמל  רבעמ  הלוע  הזש  .ןוכנ  :רץשו מר ערן

 26 ה דעווה  תצלמהל  םאתהב  ,ןיינעה  תבוטל  השכרנש  תידועייה  תכרעמה  תא

 27  ע גרכ  ם ישרדנה  םינוקית ה  ךרע מ  לכ  ל ש  העמטה  ל ש  א שונה  תא   ינור  ריכזה

 28 ז כורמ  םוקמב  ,עוציבה  ת א  םגו  םושירה  תא  םג  תוולל  ידכ  דקומה  תכרעמב

 29  ת ועצבתמש  תושדוחמ SLA  תורדגה  תרגסמב  לפוטמ  SLA  אשונ  .דחא
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 1  ת א   ריכז ה  ןורקיעב  חוו דמ  םיעורי אה  אשונ  .השדח ה  .דקומה   תדובע  ןויפאל

 2  ן יב  י בחורה  ךתחה  לש  א שונה  תא  הפ  ךירצ  םגו   ךוניחה  ד רשמל  ינור  הז

 3 ך תח  עצבל  ונשקיב  ,הנורחאל  הרקש  עוריאל  תיפיצפס  הזל  םג  תוכרעמה

 4  םע  אדוול  םיצור  ונחנא  ,דחא  לשכ  לש  גוס  וניהיז  גו ס  היה  תרמוא  תאז  .בחור

 5 א צמנש  המ  הז  םגו  תכרעמב  רחא  םוקמ  םושב  םייק  אל  הזש  תיבחור  ץעוי

 6    .לופיט יבלשב

 7  תורודצורפהו  אשונו  .ןקתה  לש  אשונ  לע   םתרביד  ,דחא  .סחייתהל   ה צור  ינא  :י גרובראב  רמ

 8  ו נ חנאו  הדובע  קיפסמ  הפ   שי  םעפ  דוע  ינא  ,ינוציח  , ימינפ  לע  רוביד  םג  שי  .הזו

 9  ר תוי  א צוי  ה ז  וליפא  יתע דל  .הדו בעה  תא  השעיש  ם ינפבמ  והש ימ  םיצור  ןכ

 10  ב ש וח  ינא  . הפ  ןיינעה  ה זש  אל  ל בא  ץוחב  רשאמ  ,םינפבמ  ם יחקול  םא  לוז

 11  הז  ם או  רדהנ  הז  זא  ימ י נפ  הז  םאש  תאזכ  הייטנ  םי מעפ  הברה  ונל  שי  קרש

 12 ה תייה  אל  הז  תועש  ךל  ורמא  אל  הז  .יולת  הז  .ונישע  המ  יוא  זא  ינוציח  וליאכ

 13  ו ה שימ  ד וע  איבהל  ךיר צ  היה  ם ירבדהמ  קלחבו  ,תאזה  ה ניחבהמ  הלבגמ

 14  ה ברה  הז  . ןוכסיח  לש  דצ המ  ה יה  אל  ה זו  ךירצ  םא  . דוע  היה  ם ג  זא  לכתסיש

 15  א יבמ  התא  ה מכ  .איבמ  הת א ש  ינוציח  ם דא  ןב  ותוא  י מ  .םדא  ן בב  יולת  םימעפ

 16 ם דא  ןב  ותוא  תא  סיגמ  התאשכ  השוע  התא  יניצר  המכ  .יניצר  רתוי  ותוא

 17  ע ד נש  ןבומכ  ז א  ,בוט  וה שימ  א וצמל  חילצמ  התאו   ץמאתמ  ה תא  םא  .ימינפ

 18  ל ע  םשש  ימו  ,זרכמ  השו ע  התא  ףוסב  םעפ  דוע  םא   .תכרעמה  ךותב  ךל  שיש

 19 בושח  .ותוא  תחקל  וליא כ  רומא  התא  הכומנ  יכה  העצהה  תא  םשש  ימ  .וינפ

 20 . הזה  רשקהב  הז  זא  .תוכיאה  לע  םידיפקמשכ  הלאה  םיאשונבש  תוארל

 21  . הזה  םוחתב  תיתוהמה  אי ה  יתעדלש  הדוקנב  סלכ ת  ת עגל  הצור  ינא  וישכע

 22  ת עדל  ך ירצו  ו השמ  וא  ר רחתשהל  ל וכי  ג רוב  רמא  י בוקש  ומכ ש  ףטושל  רבעמ

 23  תודסומ  תוחיטב  לש  הזה   אשונב  תיזכרמה  היעבהש   בשוח  ינא  ירחא  בוקעל

 24 ר בד  לש  ופוסבש  םינוויכ  המכב  הז  לע  לכתסהל  רשפא  המכ  הזל  שי  ךוניח

 25  ם ישיש  ,םישימח  ,םיעב רא  ינב  םה  ןורשה  תמרב   ךוניחה  הנבמ  לכ  טעמכ

 26  ל ש  םינקת  יפל  .םינשי  ד ואמ  ם ינבמב  אצמנ  התא..  ה זמ  רתוי  ו ליפא  שי  יתעדל

 27  ך יא  ה אור  התא  ,תוגרדמ   םרג  האר נ  ךיא  האור  הת א  ת ומוקמהמ  קלחו  םעפ

 28  ה ככ  ת ואריהל  ךירצ  אל  הז  . םויה  הככ  ה ארנ  אל  הז   . םויה  הככ  ם ינוב  אל  הז

 29 , היהש ןשי דואמה הנבמה תא וחקל םג הלאה יםנבמהמ טעמ אל זאו .םויה

 30 .הז אוהש הזיא ויפסוה  הפ ,ףגא ויפסוה הפ .תומל שה ינימ לכ ושיבלה וילעו

 31 לכ  ,לכ  םדוקש  עדוי  הז  ריכמ  ,היינב  ריכמ  תצקש   ימ  לכ  .הלאכ  ינימ  לכ

 32 ר פס  תיב  תא  רכוז  ינא  .תויתייעב  דואמ  םהש  תודוקנ  ןמ  הז  הלאה  תודוקנה

 33  ה א רנ  םלואהו  םירחא  ם ישרגמו  הלאכ  הלעמל  םי שרגמ  םע  הפ  ןיקשיסוא

 34  ת אזכ  הגרדמ  ל היהגר  רו דכ  ונקחיש  הפ  ילש  רבח  רכ וז  ינא  דלי  רותב  .הזו  הככ

 35י  נ א  .םיניינעו  תוניטלפ  ד יה  לכ  תא  הפפץ  ינ  ,ןותחת   שרגמ    ןיועל  שרגמ  היה
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 1  ונייהנ  רבכ  ונחנא  הנש  ם יעברא  רבכ  ךתיא  רבדמ  ינ א  דלי  יתייה  ינאשכ  רבדמ

 2  ם ויה  יתקחיש  זא  ה.רוח א  הנש  סולפ  םימעפל  םיעברא  רבכ  ונחנא  .םינקז

 3  אשונ  הז  יכ  םייניצר  היה נ  אוב  לבא  .לגרודכ  יתיאר  לומתא  ירעצל  .תוחפ  תצק

 4  ה פ   שיש  הזה  רבדה  תא  איבת  לארשי  תנידמש  הפ צמ  תייה  וינפ  לע  .בושח

 5  ל ש  םייסיסב  םינקתב  ם ידמוע  אל  םהש  ,םינשי  דו אמ  םינבמ  הפ  שיש  .היעב

 6 ינימ  לכו  םיליט  לש  םיאשונ  .המדא  תודיער  לש  םיאשונ  ,היינב  לש  .םויה

 7  ת א   ואיצמה  תטיפר  היי נבל  .המצע  תונשייתההו  ןו רתפ  ועיצה  .םירבד  הלאכ

 8  תא  םינממ  הז  ךרדו  .ת ויוכז  שהם  הזיא  ונתנא  ו בל  לוכי  התא  .38  א"מת

 9 ה תא  הנידמל  שגינ  וליאכ  התא  שגינ  התא  .םולכ  ןיא  רוביצ  הנבמל  היינבה

 10  ו רשאיש  םיננחתמ  ונחנ א  וישכעש  ה רודצורפ  רבוע   ה תא  .הש קבה  תא  שיגמ

 11  ונמי ס  םהש  םינושארה   ם הש  ה שולשה  תא  אלו  ם ינבמ  ה שיש  תושעל  ונל

 12  ונחנ א  לבא  לבקנ  אל  חט ב  ת רמוא  תא  .רשאל  םינכ ו מ  םהש  םיפוחדכ  וליאכ

 13  ת וקידבה  ירחאו  .וישכע  תוקידבה  תא  תושעל  קר  ונל  ונתיש  םיננחתמ  לש  גוס

 14 ק ר  לבקמ  התא  זא  םגו  ןממל  ידכ  והשמ  אוהש  הזיא  לבקל  חילצנ  ילוא

 15 ו ישכע  םיצרש  ומכ  תאזה  הדוקנהש  ןיבהל  הצריכ  הנידמה  יתעדל  .תיקלח

 16  ל כל  םיצר  םואתפ  זא  .ןולוחב  הנבמה  לש  הנושארה  הסירקה  התרק  ירחא

 17  . ןטק  ק דס  לכל  בל  םימש   רתוי  ה ברה  םלום וכתוא  ם ישפחמו  הלאה  םיניינבה

לנאש  וניב י  ז א  סורקי  ן ושאר  רפס  ת יב  ק רש  ירעצלש  הארנכ  18  ם ילוכי  א חנו 

 19 ה יינב  קר  אל  .תיתועמשמ  בצקתל  םג  םיבייחו  ךוניחה  ינבמ  תא  הככ  ריאשהל

 20 א ל  הז  .ףרוטמ  רגתא  רציימ  הז  וישכע  .םימייק  לש  ץופיש  אלא  ,םישדח  לש

 21  ו ה שכיא  ונחנא  .הזה  קח שמה  תא  דוע  ונל  שי  םידל י  ןג  .רפס  תיב  הפ  יל  שיש

 22  םירבוע  הככ  ונחנאו  ם ייונפ  םהש  םידלי  ינג  הש ולש  ,םיינש  שי  הנש  לכ

 23   .דוסיהמ םידלי ינג המכ םי צפשמ הנש לכ ,םיצפשמו

 24 עבש  לכ  בבס  תושעל  השענ  זאו  רייפס  ר פס  תיב  היהיש  יל  רמא  םעפהו  שימ  מר רוני בלקין:

 25    .םינש

 26  ה פ   ויה  דיקפ תל  יתסנכנ   ינאשכ  םירבדה   דחא  י תימא  ך ל  רמוא  ינא   קלח  זא  : אבי גרובר  רמ

 27  ע בש ויה רדה רפס תיבב  .םידלי םישולש תואמ הנומש ןיקשיסוא רפס תיבב

 28  תואמ  עבשל  ךלה  םירי מא  .םידלי  םישימח  תואמ   עבש  ןוויכל  ךלה  תואמ

 29 ק וידב  הז  .םידלי  סולפ  תואמ  שש  םע  היה  םינרוא  .קוידב  הז  .םידלי  והשמו

 30 ל ופכ  םג  וילע  סימעמ  .ןשיה  הנבמה  תא  חקול  התא  תרמוא  תאז  .בצמה  היה

 31 לכ  תאו  הזה  יאלבה  תא  הארת  התא  זאו  .וב  תויהל  רומאש  המ  יכ  םידלי

 32  . ם יידוסי רפס יתב ינש  שי ונחנא .םיידוסי רפסה י תב ינש תא ונינב .םירבדה

 33 ת א  דירומ  הזו  .שדח  הנבמב  דמוע  םג  אוהו  .תונבל  וליחתה  דחא  ,יונב  דחא

 34  ו י היש ע גרב ונחנאש יתעד ל ךילהתה ה זו .רפס תיב  לכב ם ידליה לש תויומכה

 35 ח ילצנ  ילוא  זא  ,ררועתת  הנידמהש  הווקמ  ינאו  1010  ,רפס  יתב  ינש  תא

 36 ת וקידבה  לש  ךילהת  ותוא  םע  דחי  תמאב  הרוק  הזה  ךילהתה  תא  תוארל
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 1  . התוא  ו שדחיש  לבא  בו ט  ב צמב  רפסה   יתב  לכש  ה ווקנ  ,רפס  י תב  לש  הלאה

 2  גוס  הז  םישוע  ונחנאש  ה מ  עגרכ  יכ  יתועמשמה  ןור תפה  תא  ןתיי  תמאב  הזו

 3 ם יכרצ  םג  ונל  שי  .הלאה  םינוקיתה  ירחא  םיצר  .הקיטמסוקה  ירחא  םיצר  לש

 4  ה זיא מ  עבונ  יתעדלש  רע פ  אוהש  ה זיא  היהו  םירוהה   דעווה  ם ע  יתבשי  .םירחא

 5 תונבל  וישכע  םיצור  ונחנ א  ובש  הזה  רבדה  תא  ןיבהל   םהלש  ןוצר  רסוח  אוהש

 6  ן כ  םג   םהש  םירבד  דו מא  ה ברה  תושעל  םיצור  ונחנא  . ימוקיש  םוי  ןועמ

 7  ה ת א  המ  תא  .הלאה  םי רבדל  לודג  דואמ  ךרוצ  שי ו  .ריע  לש  םייחב  םיבושח

 8  ל כ ה  התאש  וא  הזל  ותו א  ןתונ  התא  .ףסכה  תא  ןתונ  התא  המל  בצקתמ

 9  ת ורוקמהמ   םעפ  דועו  ט ושפ  א ל  הזו  . רוביצ  ינבמ  ל ש  הזה  א שונב  קר  עיקשמ

 10 ם ירשאמ וישכע ןכ זא .ףסכה תא ךל ןיא זא תיתועמשמ םינוב אל םא ,ונלש

 11  ל א  םירמוא  דחא  דצמ  .םיטקיורפ  ןומה  םירשאמ   אל  וא  םיטקיורפ  ןומה

 12  בשוח  ינא  .הלאה  םירב דל  םיכירצ  ונחנא  ינש  ד צמ  ,תויתשת  ןכ  ורשאת

 13  ה פ  שיש  לקש  לכ  טעמכ  ונחנאו  ףסכ  ןומה  ונעקשהנו  חנא  תונורחאה  םינשבש

 14  ך י שמי  ןפוא  ל כב  ינא  וננח א  ךוניחה  ה נבמ  לש  אשו נל  םיפ חוד  רקיעב  ונחנא

 15  ע נכנ  אל  אוהש  ץיוושמ   ריע  שאר  יתיאר  הככ  .תאזה  הניחבהמ  ףוחדל

 16  ם ילקש  י נוילימ  תורשע   ה ברה  ה פ  עיקשה  אוהש   לבח  ק ר  ,היטרקוריבל

 17  .הזה ףסכה  תא םיכירצ ויה תמאבש  רפס יתבב אלו םיקראפב

 18  ה זיא הפ דיגה ל ךירצ .םלוכ יל וחלסת .י עוצקמ תצק הככ אוהש קר פ הפ שי קין:מר רוני בל

 19  ה כ כ  .ךרדה  הלעמ...  הפ  גיצנ  ונחנאש  םירבדהמ  דוא מ  הברה  ,דחא  םירבד  ינש

 20 לש  םיכילהתל  טסוב  הנת נ  הזה  רשקהב  הנורוקה  תפוקת  אקוודש  ינשה  רבדה

 21 ל ש  תלוכיה  תא  רקיעבו  תילטיגיד  הרבעה  ללכב  םג  הייריעב  הפ  היציגיד

 22  יתנמיסש  םיירקיעה  םי רבדב  עגא  הככ  ינא  זא  .קז ח  יד..  הזו  קוחרמ  הדובע

 23  ה ז  ת א  ד יגהל  ךירצ  .םי נוכיס  ל והינ  ל ע  תתשומ  רב ייסה  תנג ה  ,דחא  .ימצעל

 24  ס ו חיי  שיחרת  תויולע  חכ ונ  םיילאיר  תונורתפ  ןתמ  לע  םירבדמ  רבד  לש  ופוסב

 25 תולעה  .ןמזה  לכ  זוחא  האמב  לכה  תא  תוסכל  רשפא  יא  ,םיריבס  םימויאו

 26  ךלהמב  התשענ  תרוקיבה   .םויאה  קמוע  לומ  לא  חר כהב  אלו  תפרוטמ  היהת

 27  ה נורוק ..  .ושמומו  ועמטו ה  ר בכ  ם קלח  ,םיחקל  וקפו ה  .ןושארה  הנורוקה  בבס

 28  רבעמ ו  הנורוקה  םע  ת וד דומתהה  ךלהמב  ונרבע ש  ך ילהתה  .ישילשו  ינש

 29 תמר  תייריעב  עדימה...הו  היצטיגידה  יכילהתל  תו בר  םרת  קוחרמ  הדובעל

 30 ת כרעמה  תצירפ  לש  םיעוריא  לע  הז  תא  דיגהל  ךירצ  ,םיעדוי  אל  ונחנא  .ןורשה

 31  ן כש  תויהל  לוכי  יכ  םיעד וי  אל  ונחנאש  שיגדמ  הנווכ ב  ינא  .תינוריעה  תנווקמה

 32  א ק ווד  ה לע  הככש  והשמ   הזיא  ה פ  ונרעה  .םהל  םיעדומ  א ל  ונחנאו  ורק

 33  ח ודה  רק במ  רובע  תעצ במש  ה רבחה  . א  הז  ,םת וא  ו נרקחתש  םישנאמ

 34  ח ינמש  תוחנה  ןאכ  שי  .םי נש  רפסמ  רבכ  הזה  םוחתב  תורוקמה  .םוחתב..איה

 35  א ל  ק לחש  ידכ  יללכ  ןפו אב  ו נצלמה  ונחנאו  תונוכנ  אל  ת וחנהכ  ולקתנ  םקלח

 36  ת ורעה  ן ניה  חודב  תורעה המ  רכינ  ק לחש  ןיינעב  ונלש   ת ורעהה  .םהיבגל  לאשנ
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 1 ר בייס  .םיניינעב  תמדוק  תרוקיב  ונלהינ  .םדוק  תרוקיב  ךותמ  תורזוח

 2 דוע  .ןקות  תמאב  קלח  ,תורזוח  תורעה  היה  הזו  בושקתה  לש  םינוכיסהו

 3  ידי  לע  תרוקיבה  תא  ןנער לו  תצק  ררוואל  םיצילממ   ונחנא  .רבשמה  ךלהמב

 4  א ל  ר קבמהש  ע דוי  ינא  . תורזוח  תור וקיב  לבקנ  אלש   . השדח  הר בח  איבנש  הז

 5  ה דובע ה עצוב .הזה ןיינ עב ותדמע ת א יתלביק אל  י נא לבא י תדמע תא לבקמ

 6  םינוכיס  לוהינ  אוהש  הז יא  חקל  הז  .הפישחה  תדר והו  ןוגימה  תמר  רופישל

 7  תר יו  ה ברה  והשמ  היה  הז   . ונל  וגצוה  .םיבאשמ  תעק שה  תוירבס  יבגל  לכשומ

 8  ה ז   תא  דיגהל  ךירצ  .ונל ביקש  תובושת  דואמ  הברה   זכרמ  הזה  ףיעסה  .ךורא

 9  הארנ  רבד  לש  ופוסב  סנ כומש  םיבאשמ  תעקשה  יבגל  רבד  לש  ופוסב  הפ

 10 .םירבד  המכ  הארנ  ףכית  ןכאו  הריבס  איה  םויאה  שיחרת  לומ  לא  העקשהש

 11  . ב יכר  הזיא  דוע  הפ  שי   .ףסונ  יוהיזל..  תובכרומ  ת ואמסיס  תפיכא  תוינידמ

 12  א ר קנ  הז  ב יכר  ףיסוהל  ו נצלמהו  ם תיא  ונרביד  ונחנ א  .הזה  ן יינעב  הבכש  דוע

MFA  13  םצע ב  ידכ  ד וק  תלבק  יר ק  י רלולסה  ן ופלטב  םג  םיי ק  ה זו  ישיא  סיטרכ 

 14  .סנכיהל  דוק  לבקמ  הת א  תירלולסה  תכרעמ  םע   סנכנ  התאש  הזל  םורגל

 15  , ה רובחתה  דרשמ  ,םיית כלממ  תודסומ  םיקניל  דוא מ  הברהב  הז  תא  םיריכמ

 16  ת פוקתל  ןימז  םג  הזו  ו תוא  סינכמ  דוק  םע  SMS  ל בקמ  התא  .םינפה  דרשמ

 17  ת ינוריעה  תנווקמה  תכרעמב  השיגה  יקשממ  הרקמ  לכ  לע  .הרצק  דואמ  ןמז

 18  ו דירוה  ם ש  ואצמש  תור תוימ  תו בותכ  החטבא  תו שלוחו   תופישח  .וחשקוה

 19  א י הש  ה זיא  התייה  .ה גרדוש  שאה   תרמוח  תכר עמ  .ודרוה ו  הקירס  ושע

 20  ל ש  רופיסה  .ןשקטורפ  GEO  הזו  אבה  ףיעסב  ע יפומ  םצעב  הזו  המיסח

 21 .ינימ  לכמ  הסינכ  םצעב  רשפאל  אלש  ידכ  סנכנ  הז  םירחא  םירוזאמ  הסינכה

 22  ךירצ  רבתסמ  תאזה  הנגה  WAF  תכרעמ  םצעב  הרעה  איהש  הזיא  התלע

 23 קזנב  רבודמ..  חותינ  הזו  ןיינעה  תא  וקדב  .הבשחמ  תחת  לוקיש  השענ  דיגהל

 24 ינתחבמ  .העצוב  אל  תאזה  העקשהה  תלעות  תולע  ילוקישמ  ןכלו  .דבלב  ינשמ

 25  ה ז   .קוחרמ  השיג  תורשפ א  ילעב  םילהנמ  ינש  קר  ו רדגוה  םיינוציח  םיקשממ

 26 הדבכ  תוליעפ  וא  םייוניש   ארקנש  המ  תושעל  םילוכיש  תשרלי  הנמש  םילהנמ

 27  ו נ רמאש  ומכ  הז  תא  ןי טקהל  ידכ  הלאכ  םיינש  ק ר  שי  הז  .קוחרמ  תשרב

 28 .ואידיו  תושיגפ  לש  המרופטלפה  יבגל  .סנכויו  בצוי  ן שקטורפ  GEO  לש  תוריש

 29 וא  םוזב  תובישי  תודעו  תובישי..  הרבעה  ,זאמ  הרק ש  הר מבד  לש  ופוסב  זא

 30  ל כ. לא  ריבעהל  לכוי  דחכל א   אלש  ידכ  םאות  ריבעי  רוטרטסינימדא  קר  זא

 31 ךכו  ןגומ  רתוי  שומיש..ב  שומיש  לע  םיעצבמ  ימינפ  והשמן.  מזל  ליכו  דחא

 32  ם י טוטרש  .םימכסמב  הי יפצו  םיכמסמ..  הרקב  םג   דחא  דצמ  םצעב  רשפאמ

 33 םוזב  השענן  יידע  הז  םיינוציח..  שישכ  רמול  ךירצ  לבא  .םידבכ  רתוי  םירבד

 34 ר שפאמו  טפוסורקימ  לע  בשוי  םצעב  םוזה  .הזה  ןיינעה  תא  בייחל  היעב  שי  יכ

 35  רמנמה  .םוזב..לוכי  המי נפ  םירחא  םייונימ  םיסינ כמ  .סנכיהל  ןכ  שמתשמל

 36 ונישעש  .םדוקה  תרוקי ב  חוד  הארנ  הז  בגאו  רביי סה  תחטבא  להנמכ  הנומ
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 1  ה שיג  יקשממ  לש  החשק ה  .קבדה  רוזג  הז  םירמו א  ונחנא  ןכלו  הזה  ןיינעב

 2 םהש  םידבוע  ינימ  לכ  ונל  שי  הסינכ  לש  רופיסה   לכ  VPN  ללוכ  קוחרמ

 3 לש  אשונ  שי...הז  רבדה  זא  תכרעמל  םהלש  ןופט רמסמ  סנכיהל  םילגוסמ

 4 ידכש  דבכ  דואמ  אשונ  הז  .ירבקיר  וא  תויכשמה  ארקנש  המ..  תוששואתה

 5 ה זה  רבדה  לש  תולעה  העקשהה  ידייאו מ  תמא  ןמזב  ירבקירל  עיגהל  דיגנ  אוב

 6  א ל   ונחנאם כל  דוק  .הבו גמ  עדימה  .ונקדבש  המ  רב ד  לש  ופוסב  .המוצע  איה

 7 םא  אל  איה  הלאשה  אל  הז  ינשה  רבדה  .הבוגמ  עדימה  עדמי  םידבאמ

 8  י ל  שיו  ,הבוגמ  עדימהש  ע גרב  .ששואתהל  ונל  חקי י  ן מז  המכ  אלא  ששואתנ

 9  . דובעל  ךישמת..תכרעמ  לע  ת ידיימ  תילועפכה תימת   ן כלו  תוששואתהב  ךרוצ

 10  ר בכ  הז  ,תועש  עבראו  םירשעל  עיגהל  לולע  האלמה  תוששואתהה  ןמז

 11 , תוכרעמ  תוינויח  לש  רבד  לש  ופוסב  לכשומ  לוקישב  .האלמ  תוששואתה

 12  ו נל  חווד  הככ  איה  תו משרתהה  וינפ  לע  תלעותעלות    לומ  עדימה  רומיש

 13  ם ירשע ך ותש החנה ךותמ  ר יבס ונל ה ארנ הזו הזה  ןיי נעב םומיטפוא השענש

זהירבקיר  ארקנש  המל  עיגהל  ן תינ  תועש  עבראו  14  ד צהמ  . ריבס  ונל  הארנ  , 

על  הז  םיצילממ  ונחנא  ינהש  15 םג  ןוחטיב  תדעו  תביש י  ופורפא  ונל  הכבר 

שיטיא  םילוג רת  םייקל   םיצילממ  ונחנ א  .רחא  א שונב  תמדוקה  16  י ל עב  ל ים 

 17  םיכתח  ,םינוש  םיכתח ב  תכרעמה  תא  ליפהל  י דכ  תכרעמהו  םידיקפתה

 18  ו א   ףקתומ  תכרעמהמ  קל חשכ  תוליעפה  ךשמה  תא   םצעב  עצבלו  םימיוסמ

 19  ש ו מימו  םישיחרתה  תב יתכש  הז  ונלש  הצלמהו  .י רבקירה  תא  תוארל  .לפונ

על  טות  ,הרקב  לוגרתו  20 אשונב  ותוירחא  לש  א שונמ  קלחכ  בל  רב  ימרל 

 21  ת ליחתב  ה לחתהב  הפ  די גהל  ך ירצ  לכ ה  ךסב  ,קוחרמ   ה שיג  תחטב א    .ןוחטיבה

 22  בקע  .הזה  ןיינעה  לש  תוצ ירפ  דואמ  הברה  ושענ  ,הנו רוקה  תפוקת  לש  ךילהתה

 23  ה דובע  ת רתה  הדובע  םג  . םיתבהמ  םיישיא  םיבשחמ מ  םג  ה דובע  .העשה  ךרוצ

 24  ל ע  ה תשענ  .הסינכה  לש  ר ופיסה  לע  ה כומנ  דואמ  הר קב  םע  ה סינכ  םע  קוחרמ

 25 ם יבשחמ  לע  קר  אלא  םיישיא  םיבשחמ  לע  מרחוק  הדובע  עגרכ  ןיא  הדובע  הז

 26 ם יבשחמה  תא..  םצעב  הייריעה  ונמזב  ןושארה  בלשב  .הקפיס  הייריע  לש

 27 לע  וקפוסש  םיבשחמה  לכב  לכה  ךסב  .הרזיפו  תודסומה  ראשו  רפסה  יתבל

 28  םצעב  רשאמ  אוה  ךכרק  ו  בשחמה  תא  ההזמש  ההז מ  ביכר  םייק  הייריעה  ידי

 29 ם יבשחמ  לע  םג  תשוה  ןש קטורפ  GEO  ונרמאש  ומכו  .תכרעמה  ךותל  סנכיהל

 30  ר שפאמש  ןוישיר  ןאכ  ש י  .ןתנ  הפ  רקבמהש  םירב ד  המכ  .ץוחבמ  שעובדים

 31 ם ע  ,VPNל..  ךילהתב  MFAל  רבעמ  עצובו  קוחרמ   דובעל  םידבוע  האמ  דעל

 32 ד יגהל  ךירצו  ללככ  .קוחרמ  הה לעבודאשרה  בעלי  םיעובק  םידבמונים עוש

 33 ו יה  .הנורוקה  תפוקת  לש  ןושארה  טקטה  לע  קר  הפ  םירבדמ  ונחנא  םעפ  דוע

 34  , ד חא  הפ  םילעמ  ונחנאש   םירבד  הפ  שיש  םירבדה  דחאו  ונדמל  םיבר  םירבד

עובומש  לש  הזה  רפסמהש  ונל  רורב  אל  35 לע  ונעגה  םצעבו  .קפסמ  םידנים 

 36  הצקה   ישמתשמ  תומכה   א יה  ה מ  םצעב  קודבל  ל כנמ  ל עו  שונא  יבאשמ
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 1  קודבל  .קודבל  ךירצש  ינש   רבד  .ךירצ  המ  .קוחרמ  הד ובעל  תרשואמש  האלמה

 2 ר אווצ  רצייל  אל  ידכ  תינמז  וב  םיהמשתמש  רפסמ  תא  לידגהל  ךרוצ  שי  םא

 3  ם י כירצ וא םירשפאמ ונ חנא דחא דצמש ללגבש תו יהל לוכי .םוריחב קובקב

 4קה ידבהמ  תוחפל  הארנ  היה  הז  הארנכ  ,קוחרמ  דובעל  םישנא  רתויל  רשפאל

 5 רשפאל  ידכ  תינמז  וב  םישמתשמל  בחר  רתוי  קובקב  ראווצ  גם  רשפאל  ךרישצ

 6 .דשח  יררועמ  םיליימב  לופיטו  יוהיז  .לודג  הדימ  הנקב  םוריחבוק  דה מרחובע

 7  ו זכ  תכרעמ  ונעמטה  הנ ו רחאל  שממ  וישכע  ילש  הרב חב  ילצאש  עדוי  ינא

 8  םא  אלא  דשח  םיררועמש   םיליימ  קנ'גל  תקרוזו  תר תאמ  קר  אל  איה  םצעבש

 9  א וה  . לכנמה  תוירחאב  ה לאכ  םיטנטפ  ש י  רוציקב  ה זו  הז  תא  ת עבוצ  שממ  םג

 10 תויהל  םייושע  םהש  םיליימ  עובצל  וא  ןמסל  תוחפל  רומא  .הז  תא  ריכמ

 11  תמישר  איצוהל  הז  דחא   ,בוה נושא חשז  םוריחב  תואשרה  לוהינ  .םייתייעב

 12כל  נמה  .הייריעה  תודיח י  ל כב  םיינויחכ  םירדגומש   ים מפורטת דיקפת  ילעב

 13  ם י דיקפתה  ילעב  הלאה  ם ישנאה  תא  ןמסל  םיכירצ  שונא  יבאשמ  ףגא  תשאור

 14  ה ל א  תא  רידגהל  םיינוי חהן העובדים  יבמ  םתוא  ר ידגהל  םיינויח  םירדגומש

לה  ולביקש  15  ו א  תויהל   לויכ  נהעמהש   י דכ  .םורי חב  קוחרמ  ה דובערשאה 

 16 הבוגת  לע  רביד  ןורחאה   קרפה.  זירז  תויהל  לכוי  קוחרמ  הדובעל  רבעמה

 17 י לעב  ינש  הדובעה  תועש  בורב  םצעב  ונל  שי  דיגהל  ךירצ  .עדימ  תחטבא  עוריאל

 18  ה זיא  ו נל  ן יא  לבא  ,ןמז  ת דוקנ  לכב  הייריעהמ  קו חר  אל  ם יבשויש  עוצקמ

 19 לעב  רדעיהב  תולועפ  רי דגהל  ךירצ  ןכלו  .עבש  עבר או  םירשע  לש  IT  דקומ

 20 .הדובעה  תועש  אל  ןהש  תועשב  הזב  םילפטמ  םצעב  ךיא..  םוחתב  דיקפת

 21 ינוכיסו  רבייס  אשונל  הז  .הזה  רבדה  תא  תושעל  ,תיבב  םיאצמנ  רשאכ

 22     .ונחנא וישכע .רבייסה

גרובר  רמ  23 א אילו לכ  הנורוק  תפוקת  במהלך  הזש  המ  רשקה  המ  ןיבהל  יתח לצה  אל  :אבי 

 24   .וליאכ לומתא יתמ  ,םויה ונייה .הבבס לכה ו ליאכ .רבייס ןיא הנורוקב

 25   .קוחרמ הדוב עה תא המיצעה הנורוקה  תפוקת לבא דימת ןוכנ הז  :רץמר ערן שו

בלקין: רוני   26  רתוי  ויהי  םא  .תיבל  תותלד  רתוי  ואצמ   הרואכלו  קוחרמ  הדובע ה  ללגב  מר 

 27  יתבו  ונלש  תואירבה  תכ רעמ  ופורפא  הז  תא  ונעמ ש  הנורחאל  קר  .תותלד

 28 ת נוכמ  לכ  רבד  לש  ופוסב  ,יליבד  יד  עוריא  הארנ  הזש  םילוחה  יתב  .םילוחה

MRI 29     .הסינכ תרשפאמש תלד אוה הזכ הצק לכ 

 30  .רמוא ינא ש המ הז :אבי גרובר רמ

 31  ן פואבש  םישנ א  הזה  ן יינעה  תא  םיצעה  ה ז  הנורוקה  ת פוקתב  ונל  ה רקש  המ  מר רוני בלקין: 

 32  ן י ינעה  תבוטל  .רוגס  גוח ל  בורק  גוחב  ודבע  הייריע ה  ןיינבל  םיאב  ויה  ףטוש

 33     .הזה רוגסה גו חה ץוחמ לא ואצי םואתפ

 34 לע  םידבוע  ונחנא  םיתוריש  םומיסקמ  תתל  םיסנמ  הייריעכ  ונחנאש   עדוי  ינא  :גרובר  אבי  רמ

 35 הז  .קוחרמ  םתוא  תושע ל  רשפאו  עיגהל  וכרטצי  אלש  םיתוריש  ןומה  ריבעהל

 36  . םירבדה  ל כו  הלאה  םי ח תפה  תא  ה ברה  רמוא  הת אש  ומכ  ם עפ  דוע  רציימ



 26מספר   – 17.10.21 רמת השרוןשלא מן המניין  ה ועצישיבת מ

88 

 

 1  י נימ  ל כ  לע  ונרביד  ברע ה  לכ  ךלהמב  הפ  םג  םתר ביד  .םיסינכמש  תוכרעמ

 2  .םעפ דוע הז  םתס .הפ םירוקש םירבד י נימ לכו תוסנכנש תוכרעמ

 3 הסנמ  מסומליה  והשימ  םא  ,ןשקטורפ  GEO  תכרעמ  סינכמ  התאש  לשמל  מר רוני בלקין:

 4   .רזומ הארנש והשמ  הז הארנכו מסומליה אוה  יכ ול ןתיי אל הז סנכיהל

 5 

 6  ר תוי  ודבע  םי שנא  .םיילטיגיד  .תיתועמש מ  ו לע  תוצירפהו  תופיקתה  תומכ  :לאר ה  רימא  רמ

 7  . םיינויח  רתויל  וכפה  ם יילטיגיד  םיתוריש  הקו סעת  ר תוי  ושפיח  ,תיבב

 8   .רבד םוש ונל הרק  אלש חמש ינאו תובישחל  הביסה הז .ולע תופיקת

  9 

גרובר  רמ  10  ם ע  היה  ילש  ךס מה  לכ  ם ואתפ  יל  היי הנ   .הז  ל ע  ונל  וטלתשהש  םעפ  ה יה  : אבי 

 11   .םלועה ףוס לש םיטרס

 12 . ןיטסלפ..  הי יריעה  תשרמ  ןיטולחל  דרפ נ  אוהש  ירוביצה  רתאה  ת א  היה  :לארה  רימא  רמ

   13 

גרובר  רמ  14 הלאכו  םידרשמ  תודסומ  דואמ  הברה  לע  רבייס  תפקתמ  םוי  הז יא  היה  :אבי 

 15 .םיטרס  הלאכ  ינימ  לכ  םיטרס  םש  ץורל  וליחתה  ילש  תכרעמה  םואתפש

 16  ?ה זה רקובה תא רכוז התא

 17     אל טנרטניאה ר תאב הז :לארה רימא רמ

 18  . ת צצפומ  ביבא   לת  לכש   םיטרס  היה  .אל   .והשמ  וא   הייריעה  לש  הי ה  .ןכ  הא :ראבי גרוב  רמ

 19  .ראש ית אל ביבא לת תדמשומ

 20   .תויוסחייתה דוע  :רץמר ערן שו

 21 ת וחכונ  לש  חו ד  תא  הפ  שי  .תוצלמהה  לע   קר  י נא  הז  לע  רובעי  אל  ינא  .בוט  מר רוני בלקין:

 22    ירבח

 23   .םכלש תוסחייתה ה לכ הז :גרוברבי א רמ

 24  לכב  ףסכ  דואמ  הברה  עקשוה  םיצמאמ  דואמ  ה ברה  השענ  לכה  ךס  .ןכ  :רץמר ערן שו

 25   ,תולופכ תוכרעמ  ,הנגה .רבייס לש םוחתה

 26 םירבדה  תובק עב  הרק  םצעב  .ןושארה  הנורוקה  בבסה  ףוס  לע  רב דמ  חוד  מר רוני בלקין:

 27  ה דובע  התשענ  ידכ  חוד  תושעל  הסנמ  אל  ינא  םעט  ן יא  זאמ  םצעב  הפ  וראותש

 28  ם ירבדהמ   דואמ  הברה  הנקיתש  ,ישילשה  בבסהו   , ינשה  בבס ה  ךותב  הבר

 29 והשמ  הז  ,הלאה  תוכרע מה  לש  החשקה  םג  התשענ  .הזה  רבדב  הפ  ואצמנש

 30  ל י בשב  ם צעב  לבא  .דומלל   ליבשב  ק ר  ת ועש  הברה  הז ב  יתעקשה  .הככ  יעוצקמ
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 1  ץ ו ח  םירבדהמ  קלחב  . םעפ  דוע  רמוא  ינא  הלאה  תוכרעמהמ  קלח  עימטהל

 2 ש יחרת  ףוסב  תמאבו  ןיינעה  לע  .הבישח  ושע  םה  הפ  יתראיתש  םיינשמ

 3  ת וטל חה  הז  םימעפלש  ת וטלחה  ו לביק  ,תלעות  ל ומ  תולע  , ןוכיס  ,סוחייה

 4  ז ו חא  האמה  לכ  לע  ארק נש  המ  תכלל  םילוכי  אל  ו נחנא  יכ  םילבקמש  תושק

 5  ע ב ראו  םירשע  לש  אלו  .םידבכ  םייתכלממ  תודסו מ  לש  תויולע  .ךרואה  לכל

 6 ת וינויחה  תוכרעמהו  רי בס  הזו  עדימה  תא  דבעמ   אל  התא  רשאכ  תועש

 7    .ירמגל  ריבס הז .דובעל ךישמהל

 8  ה נורוקל  קר  יטנו ולר  אוהש  והשמ  אל  הז  .טפשמ  ד יגא  םג  ינא  זא   רוציק ב  :אבי גרובר  רמ

 9  ת ונורחא ה  םינשב  הדובע   ן ומה  ונ ישע  ונחנא  ,םיכלו ה  ונחנאו  .תכרעמ  תניחבמ

 10 דואמ  יתעדל  הדובע  הפ  ונישעו  הייריעה  לש  ךרעמ  ל כ  לש  היצטיגיד  לש  אשונב

 11  םג  ,דקומה  םע  םג  .םשל תכלל  םיכישממ  ונחנאו  הר וחא  םינש  המכ  רבכ  הפי

 12  ד ימת  ת ויהלו  הזה  ןיינע ל  ם יינריע  תויהל  תוניחבה   לכ  תא  ךירצ  ןכל  .ללכב

 13  ה ז  לבא . םכלש הדובע הז  .הזו ת ויתואהמ הברה הפ  ןיבמ אל . ינפל דחא דעצ

 14 ד ואמ  הברה  לש  םיטרפ  קיזחמש  ירוביצ  ףוגל  הייריעל  .בושח  אוהש  אשונ

 15  י מש  א דוול  בושח  תאזה  הניחבהמ   .םישנא  ינימ  לכ   לע  ע דימ  קיזחמ  .םישנא

 16  .שמתשמ  ךירצש ימו סנכנ ךירצש

 17 ש גא  ינא  .האילמה  תובישיב  הצעומה  ירבח  תוחכונ  לע  רבדמש  אבה  קרפה  מר רוני בלקין:

 18 תרוקיבה  תדעו  .תופצל   לוכי  דחא  לכ  תואלבטה  י נש  תא  םכל  שי  .ףוסל  קר

 19 ל כ  םויסב  ףרצל  שי  .א  .הצלמה  התוא  .םינש  שולשכ  הזמ  התצלמה  לע  תרזוח

 20  ה אילמ  .הירבח  תוחכונ   חוד  תא  ריעה  תצעומ  תא ילמ  תבישי  ןומיזל  ןועבר

 21  . ם ייניעה  ל ומ  הזה  רבדה   תא  ר בכ  ם ישנאל  שי  זאו   .האילמה  י נוידב  הנווכה

 22 ת בישי  ןומיז  ןועבר  לכ  םויסל  ףרצל  שי  .ירחא  עברו  הנש  תוכחל  םיכירצ  אל

 23  ח ו דל ן יתמהל ךרוצ ןיא  .האילמה ת ודעו תובישי סו ניכ חוד ת א ריעה תאילמ

 24  ה ז   זא  ה ז  תא  ונאלימו   השקב  ה חלש  רבנע  תמאב ש  וישכ ע  יתיארו  .יתנשה

 25  ת נומת  תא  לבקל  תנמ  לע  יתנשה  חודל  ןיתמהל  ךרוצ  ןיא  .הבוט  הלחתה

 26 ת ויורדעיהמ  ענמיהל  האילמה  ירבח  תא  דדועל  היושע  חודה  תרבעה  .בצמה

 27 . ןרדסכ  ןסנכל  תונושה  תודעווה  שאר  יבשוי  תאו  האילמה  תובישימ  תופוקת

 28 לע  תיביטקפא  הרקב  עצבל  ריעה  שארל  רשפאת  ןועבר  לכב  חודה  תרבעה

 29  י דעצ  ל לוכ  האילמה  תו דעו  ל עו  האי למה  ינוידב  ה אילמה  י רבח  תופתתשה
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 1  .סמיצ הזמ תו שעל .הצור אל ינא .הזש ה מ הז זא .םישרדנ הפיכא

  2 

 3  ת וקד  שמחל  תו חכונ  ה ז  תוחכונ  .דיגהל  עד י  לאכי מ  ילוא  תינורקע  הל אש  יל  ש י  פרופ' נטע זיו:

 4 רשע  ירחא  ךלוהו  לוקוטורפב  םשרנ  הבישיל  אבש   ימ  .תוחכונ  הז  המ  .םג

 5    .תוקד

 6 שדוחב  ,לקש  ףלא  םיעברא  חיוורמ  אוהו  רכשב  ןגס  אוהש  הזמ  רומח  רתוי  :מר ירון גדות

 7   .ללכב הז .הבישיה ע צמאמ הפ אצמנ אל אוהו

 8    .םושר תויהל  ךירצ אוה םינפה דרשמ ת ניחבמ :עו"ד מיכה בלום

 9     .יווד שרע לע ולש רבח לש  אבא יכ .יווד שרע לע ולש  רבח אבא :בראבי גרו רמ

 10     .סחייתהל הלוכי  תרוקיבה פרופ' נטע זיו:

 11 ם ישנא  שי  זא  יווד  שרע  לע  ותמשנ  תא  ריזחמ  היינש  דוע  ולש  רבח  לש  אבא  יכ  :גרובר  ביא  רמ

 12 תויהל  םיכלוה  הזה  בצמב  אצמנש  רבחשו  םירבח   תויהל  םיעדוי  םג  םהש

 13    .םתיא

 14    .הנו וכה וז אל ופ' נטע זיו:פר

 15     .ךלה םדא ןב המ ל קודבת :אבי גרובר רמ

 16  שרע  ל ע  ימ  ע דוי  אל  ינא  . עיגמ  אל  א וה  םיזרכמ  תד ע ווב  םגש  ד יגהל  לוכי  ינא  :מר ירון גדות

 17    .יווד

זיו:פ'  פרו  18 ם ג  .סחייתהל  הלוכי  םג  .סחייתהל  םג  הלוכי  תרוקיב  תדעווש  תבשוח  ינא  נטע 

 19   .פא פופל קר אלו תוחכונל

 20     .תיקוח הלאש אל הז : עידן למדן עו"ד 

 21  .תיקוח לע י תרביד אל פרופ' נטע זיו:

 22  ו בזע  סקיאש  ד יגהל  .ןכ  ה ז  תוחכונה  בי טל  סח ייתהל  תרוקיבב  הל וכי  תא  : עידן למדן"ד  עו

 23  .ירחא

 24     .תובישיה לכב ןושיל  ידכ עיגמ מר רוני בלקין:

 25  ב גא  םימשור   ונחנ א  .תוניקת  לש  והשמ  הז  .תיקו ח  הניחבמ  קר  תלא וש  אל  י נא  פרופ' נטע זיו:

 26     .אצויו סנכנ והשימש יתמ

 27   .ןכ .םושר .ןכ  :מר ירון גדות

 28     .ןכ .ןכ :עו"ד מיכה בלום

 29     .ןמז קרפל .תוקדל חודה  תא ביחרהל רשפא ילוא  :דותון גמר יר
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 1     .העש חכנ תוחפל . תוקדל אל פרופ' נטע זיו:

 2  ת וחכונ  יא  לע  אלכל  דחא   ףא  הפ  םיסינכמ  אל  הככ  םג  .וליאכ  .ןמז  קרפל  .אל  :מר ירון גדות

 3     .תורדעיה וא

 4  ת א  ףידעמ  הי הש  הצעומ  רבח  היה  םא  הצעומ  רבח  היה  םא  וינפ  לע  היינש  :ראבי גרוב  רמ

 5  ה ר וצב  להונ ה  תא  וילע  ם שיימ  יתייה  ז א  .הבישי  ףא ל  עיגמ  ה יה  אלו  ותדובע

 6  רבח  רקיעב  רגתאמ  הז ה  חודב  ונתוא  .הז  ירחא  םיבקוע  ןכ  ונחנא  .האלמ

 7     .ולש תורדעיהל תיתימא  הביס ול שיש דחא הצעומ

 8    תו בישי תוחפ תצקל עיגמש ך ילק רפוע תא לבא .רדסב  :מר ירון גדות

 9     .תובישי סקיא לכ עיגהל גא וד אוה לבא תוחפ תצקל  עיגמ אוה :רוברגאבי  רמ

 10    .תו קד רשעל :פרופ' נטע זיו

 11    .הז בשוי אוה  םהמ קלחב תוקד רשעמ  רתוי תצק :אבי גרובר רמ

 12    .תו קד םירשע פרופ' נטע זיו:

 13    ןייד ע הז לבא :אבי גרובר רמ

 14     .לשמל אוה םויה  :מר ירון גדות

 15    .היה אל  אוה םויה :רובראבי ג רמ

 16    .היה אל  :מר ירון גדות

 17   .היה אוה תמדוק הב ישי לבא :גרובר אבי רמ

 18    .ירוביצ ן יינע הז :עו"ד מיכה בלום

 19  . עיגמ  אוהו  .ט עמ  אל  הפ  בשי  אוהו  היה  אוה  שדוחה  לש  הבישיבש  רכוז  ינא  :אבי גרובר  רמ

 20  הז  רגתאמ רקיעבש ימ לבא

 21    .המ טופשי רו ביצהש :בלום כהעו"ד מי

גרובר  רמ  22  ם ג  איצמה  א לש  .קילומש  דגנכ  ךילהת ה  תא  םילשהל  וינפ  לע  ל וכי  ינא  :אבי 

 23    .םיכמסמ

 24     .קילומש לע תרבדמ  אל שממ פרופ' נטע זיו:

 25     .והשמ רבוע תמאב  קילומש .הלוח תמאב קיל ומש לבא :אבי גרובר רמ

 26     .קילומש לע תרבדמ אל  ינא .יבא פרופ' נטע זיו:

 27     .קוחה תא וילע םשי ימ אל ינא :רובראבי ג רמ

 28  .ם ירחא לע תרבדמ ינא .וילע  תרבדמ אל ינא .קילומש י ל דיגת לא נטע זיו: ופ'פר

  29 
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 1    .רפוע לע תר בדמ תא :אבי גרובר רמ

 2    .ןכ  :מר ירון גדות

 3  ל כב  העש  עב ר  ו יהו  רשע  ך ותמ  עשת  ועי גהש  ם ימושר  .תוקד  שמחל   םיעיגמש  פרופ' נטע זיו: 

 4     .הצעומ תבישי

 5     .קילומשמ ץוח .עיגהש  תוחפ יכה םושר אוה םגו  :ירון גדות מר

 6     .היהי הזש זא ,תועמשמ  איהש הזיא הזל שי םאש ת בשוח ינא פרופ' נטע זיו:

 7    .עורג רת וי דוע הז אצמנ אלש ריע  שאר ןגס הזמ רומח רתוי  :מר ירון גדות

 8     .ינורקע ןפואב תרבדמ  ינא .רומח אל רומח ןכ תעד וי אל ינא פרופ' נטע זיו:

 9     .ךישמת הבושת תלבי ק .תרמא :אבי גרובר רמ

 10    תדעו  תובישיב םג ךל רמוא ינא  :מר ירון גדות

 11  .רו שק הז המ וישכע .םיזרכמ  תדעו תובישיל וישכע רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

  12 

 13 ראשנ  ינד  המל  .עיגמ  ינד  המל  .רכשל  ריע  שאר  ןגס  .עיגמ  אל  אוהש  םיזרכמ  :מר ירון גדות

 14   .התאו .וישכע דע

 15    .יבא .ישיא ת ויהל ךפוה רבד לכ המל : מדן עידן לעו"ד 

 16     .יתייה תובישי המכ ,רנו יציזופוא יתייהשכ םג הז ת א קודבת :אבי גרובר רמ

 17  . הנ ווכב  התוא  יתמרחהש   תחא  ה בישימ  ץוח  הבישי   םינש  ש ולש  יתדספה  אל  :תמר ירון גדו

 18     .רנויציזופוא םינש שולש

 19   .םג הז לע עיבצהל םירו מא ונחנא :גרובר אבי רמ

 20  ן יינעב  תחא  הרעה  .תוקד  הרשע  הנומשו  הרשע  תחא  וישכעש  הז  תא  לצינ  : עידן למדן עו"ד 

 21 חודמ  ללכב  הלוע  הזו  .ותצלמה  לע  רזוח  םצעבש  ךכל  תרשקתמ  .הזה

 22  ת א   שישכש  םייוקילה  ן וקיתל  תווצ  תויהל  רומא  . רכזיהל  יתיסינו  תרוקיבה

 23 ר כוז  אל  ינא  .ונלצא  רדגוה  לכנמ  רזועו  לכנמ  היה  תמאב  הז  רבעב  תוחודה

 24 ת ווצ  חוד  ארקנש  המ  היה  לבא  .חוויד  אוהש  הזיאב  וא  הצעומ  תטלחהב  םא

 25 ם תבשי  םאה  וא  ךתרזועו  התא  ןיידע  הז  םאה  זא  .שרדנ  םגש  םייוקיל  ןוקיתל

 26  ה זהו  הזה  ףיעסה  המל  תר וקיבה  תדעו  שאר  בשויל  םתרמא  םאה  רקבמה  םע

 27 םינד  םיבשוי  םתס  אל  ונחנא  תורעה  דואמ  הברה  ה פ  שי  טלחהב  יכ  .םשוי  אל

 28  .הז  תא השועש תווצה תא ןיא  ףוסבו ,ןמזה תא םיזבזבמ

 29  .הזה  תווצה  ןכא  אוה  ם ייוקילה  ןוקית  לוהינל  תו וצה  ונחנא  ןושאר  רבד  זא  :רץמר ערן שו
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 1  ונחנא

 2  .הזה הר קמב ןצינ .רזועהו התא : עידן למדן עו"ד 

 3  ם כל  גצותו  תאצמנ  2019  ל ש  הריגס  הזה  אשונה  תא  ם יזכרמ  ונחנא  .ןוכנ  :ץרשו רןמר ע

 4  ה זה  חודה  רושיא  םע  דימ   לפטל  ליחתנ  ונחנא  2020  .םיבורקה  םימיב

 5  ה ת וא  שיגהל  ידכ  םישד וח  השולש  לש  הפוקתה  וע בקש  ונל  המדנ  ןורקיעבו

 6   .תווצה הז .ןכו .ינפל הפ יט וליפאש הווקמ ינא .הש עי ךכו תרוקיבה תדעוול

 7   .ריע תצעומכ .םייוקיל ה ןוקיתה עוציב לע חוויד  לבקנ ונחנא תרמוא תאז : דן עידן למעו"ד 

 8   .ןכדעת תרוקי בה תדעו .תרוקיבה תדעוול  תילאמרופ שגומ הז .ןוכנ  :ץרשומר ערן 

 9  .הדות : עידן למדן עו"ד 

 10  ת וליעפ  לע  םי בושח  ם יאשונ  המכל  סחיית מ  חודה  ,דחא  .םוכיסל  םי רבד  המכ   מר רוני בלקין:

 11  ו נ ממ  קיפהל  ןתינ  .םור יח  ןמזב  הייריעה  תוליעפ לו  הייריעה  לש  תפטושה

 12  ב שוח  ינא  דחא  .םוריח  ת עשל  ת וליעפל  רופישל  ם יפטוש  ם יכילהתו  דוסימ

 13  ט וחכ  רבועש  המש  בשוח   ינא  ,רבד  לש  ופוסב  ןבתהמ   ץומה  תא  ררוב  ינא  םאש

 14 ת ורמל  תונידעב  הפ  רמוא  ינא  .םובה  .בקעמו  תרוקיב..  לש  אשונה  לכ  הז  ינשה

 15 תרוקיב  אשונב  ונד  ובש  ,הנש  יצחכ  ינפל  ,םדוקה  םייניב  חודה  .לכנמה  תבושת

 16  ת ו חפל  ףסומ  אל  ןיידע  ר בד  לש  ופוסב  םיטמרופ  הנ וב  ןצינש  ונל  גצוה  .בקעמו

 17  ה אילמ  תוטלחה  עוציב  ל ע  בקעמו  ת רוקיב  חוד  יתיא ר  א ל  דוע  י נא  יכ  יתניחבמ

 18  ר מוא י נא .הדעווה תדוב ע ת א.. הד בוע .תרוקיבה ת דעו תו צלמה שומימ וא/ו

 19  י רבח  םע  הדעווה  תדוב ע  ת א  הנ מאנ  תושעל  לדת שמ  י נא  . שוריפב  הז  תא

 20 םיצילממ  ונחנא  ףוסב  םא  ץמאמו  ןמז  הזב  םיעיקשמ  תמאב  םהש  הדעווה

 21  ת א  . ונמדקתה  רבד  לש  ופוסב  ר מואש  בקעמו  תרו קיב  לש  ף וסב  ךילהת  ןיאו

 22  ו נחנאש  ו נלוכ  לש  םגו  הדע ווה  לש  ם ג  ןמז  לע  ל בח  ז א  הלאה  תוצלמהה

 23  , ת ודוהל  ינוצרבו  .עגרכ  םייתשו  םירשע  שולשו  םי רשע  העש  דע  הפ  םיראשנ

 24  , הדעווה  י נפב  דיעהל  תנ מ  ל ע  ועי גהש  הריכבה  תוד יקפו  הי יריעה  ידבועל  .א

 25  ת נ כהב  ןומה  ועייסו  ה דעווה  תוריכזמ  היבצו  ידעל  .ריעהלו  ריבסהל

 26  תועש  דואמ  הברה  הפ  וי ה  .העיקשה  הדעווהש  תועש   הברה  תמאב  .םימוכיסה

 27 ם ימוכיסהמ  םגו  םישנאהמ  קלחל  םירבד  ריבעהל  ידכ  ישיא  ןפואב  יSלש  םג

 28  ה פ וצר  תובישי  תרדס  םוי קל  ומתרנש  הדעווה  ירבחל ו  הדובע  תועש  הברה  ויה

 29  ת צ ק  חודה  תא  ונלביק  י כ  .םדקהב  ר וקחתה  םויס  ת א  רשפאל  ת נמ  לע  הפוחדו
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 1  י דה  ז  ת א  ונצחל  .טסוג וא  ף וס  ד ע  םינמזב  דומענ   ונחנאש  ו נטלחה  .רחואמ

 2 ת ומושת  הברה  שרד  הזו  הזל  ומתרנ  םישנא  לבא  טסוגואב  בשוח  ינא  ץחלב

 3  . ןקילב  י נור  ק ר  אל  .תמא ב  הז  י כ  הז ה  ףתושמה  ץמא מה  ל ע  םלוכ ל  הבר  הדות

 4   .הדובעד ואמה  ברה ושעש םישנא רפסמ

 5    .םכל הדות : עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  6 הדובע  הפ  התשענ  תמאב  הפ  התשענש  בשוח  ינא  .ךל  אימחהל  דחפמ  ינא  :אבי 

 7     .תיניצרו תידוסי

זיו: נטע   8 . ראתל  ןיאש  הרוצב  תמאב  .ינור  ליבוה  הזה  תווצה  תא  לבא  תווצ  ונייה  פרופ' 

 9 .ינור  הזב  דומעל  השק  תצק  םויה  םתיארש  ,תוידו סיהו  תוניצרהו  תונדפקה

 10  ה ד ות זא םייקתמו רשפ אתה הזה ךלהמה לכ ךתוכ זב תמאבש קפס ןיא לבא

 11  .הבר

 12   .בושחו הדות תמאב : ן עידן למדעו"ד 

 13  . ם הלתמ  אל  רקיעב  י ניינעה  לופיטה  לבא  רקו במה  דצב  ינא  .ןיטולחל  :רץמר ערן שו

 14    .הכרעהל  יואר תמאב זא םירבד לש  םשרושל דרויש יתדוקנה

גרובר  רמ  15  ה ימוכיס  תא  הדעווה  השיגהש  םוימ  ם יישדוח  ךות  ונחנאש  עבו ק  קוחה  :אבי 

 16  ח ודבו  םהב  .םויה  ונישעש  ה מ  הזש  דחוימ  ןויד  הצעומה  םייקת  היתועצהו

 17 ו נחנא  זא  .רומאכ  תועצהה  וא  םימוכיסה  רושיא  רבד  טילחתו  רקבמה

 18 ינא  לבא  .הרמאנש  הלימ  לכ  ומיכסי  םא  עדוי  אל  ינא  .הז  תא  רשאל  םיכירצ

 19 ?תא ץמאל דע ב ימ ?םויסל והשמ דיגהל  הצור והשימ .דעב עיבצמ

 20    .ינור ו נתוא תגרה ני לביא:מר ד

 21   .הבר הדות ,בוט  הליל .דחא הפ לבקתמ .דח א הפ זא :אבי גרובר רמ

 22 

 23  :הטלחה

 24 .2020 תנשל הייר יעה רקבמ חוד ןיינעב תרו קיב תדעו תוצלמהרו ושא

 25יעקב קורצקי,   ני בלקין, ירון גדות, צחי שריב, דני לביא,אבי גרובר, רו  )פה אחד(:  11  –בעד  

 26  נטע זיו, רביד פלד.ל דורון, גיא קלנר, עידן למדן, מיכא

  27 
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 1 

 2 ת וטלחה ץבוק

 3 

 4 

 5 . 25.7.21 ךי ראתמ 23 'סמ ןיינ מה ןמ אלש הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא  .1

 6 

 7 

 8  :הטלחה

 9 . 25.7.21 ךיראתמ 23 'סמ ןיינמה ןמ אלש הצעו מ תבישי לוקוטורפ רשוא

 10נטע   ,רנלק  אי ג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :10  –  דעב

 11 .יד פלדרון גדות, רביריב, צחי שזיו, 

 12 .ןד מל ןדיע :1 – ףתתשמ אל

 13 

 14 

 15 .תרוקי ב תדעו תוצלמהו 2020 תנשל   הייריעה רקבמ חודב ןויד .2

 16 

 17  :הטלחה

 18 .2020 תנשל הייר יעה רקבמ חוד ןיינעב תרו קיב תדעו תוצלמהרו ושא

 19, ייעקב קורצק  ני בלקין, ירון גדות, צחי שריב, דני לביא,אבי גרובר, רו  )פה אחד(:  11  –בעד  

 20  נטע זיו, רביד פלד.נר, עידן למדן, ל דורון, גיא קלמיכא

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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