
 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

1 

 1 

 2 

 3 המניין מן   מישיבת מליאה 30מס' פרטיכל                              

 4   תשפ"א  כ"ד בתמוז ,4.7.21ראשון ביום אשר התקיימה                       
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 6  :משתתפים

 7  ראש העיר ויושב ראש   -    אבי גרובר  רמ

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

 9 ר ייעה 'ר 'סו חבר מועצה -    י לביאמר דנ

 10   חברת מועצה -    גב' דברת וייזר 

 11 חבר מועצה -    ת מר ירון גדו

 12 חבר מועצה  -    מר גיא קלנר

 13 ר יע ה ' ר 'סו חבר מועצה  -    עו"ד עידן למדן 

 14  חברת מועצה  -    גב' נטע זיו 

 15 חבר מועצה  -    מר רביד פלד 

 16 חבר מועצה  -    מר רמי בר לב 

 17   חבר מועצה   -    ד"ר צחי שריב 

 18 חברת מועצה   -  גב' בת שבע אלקובי 

 19 חבר מועצה   -    מר מיכאל דורון 

 20   חברת מועצה   -     גב' ענבל דדון 

 21         ריעה  'רל  הנשמ  ,חבר מועצה -    מר עופר קליך  

 22 חבר מועצה  -    מר רוני בלקין 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

2 

 1 :צוות מקצועי

 2  ה ייגזבר העיר -    מר גידי טביב 

 3  של העירייה משפטי היועץ ה -  עו"ד מיכה בלום 

 4   מהנדסת העיר   -  ור אדר' עירית טלמ

 5 העירייה מבקר  -  מר ניסים בן יקר  

 6 בעירייה תובע מחוזי  -  עו"ד עמית גייגר 

 7 מנהל הנכסים של העירייה  -  מר עינב בן יעקב 

 8 ח וקיפו ןוחטיב ףגא להנמ -  מר קובי אלפסי  

 9   םינומיר תיל"כנמ -    ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 10 ם ינומיר ,םיפסכ להנמ -  ש ובד יבור ח"ור

 11 .'תושו  רגניז אביקע ח"ור דרשמ -    רלגנא הירא ח"ור

 12 

 13 להק

 14 ן ג הוונ בשות -    קושילופ ןולא רמ

 15 

 16 ורדענ

 17 הצעומ רבח -    ידיירג לאומש רמ
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 1 :סדר היום

 2דיון  -ווה גן )בי"ס דורון(ר וביצוע הקמת אולם ספורט ומרכז קהילתי נ"טעינת תב .1

 3 נייה בפקודת העיריות.  ספת הש )א(  לתו 9חברי מועצה לפי סעיף  8 שתלבק

 4 

 5 : 2.5.21מתאריך   28 המשך דיון מישיבת מועצה מס'

 6 דוחות פיקוח וקמפיין עירוני   -28.4.21- הצעה לסדר גיא קלנר  ועידן למדן  מ .1

 7 פה ק  פיפן למסעדות ובתיא טיצאות עוידוא המ – 28.4.21-.      הצעה לסדר ירון גדות מ2

 8 

 9 : 6.6.21ך  מתארי 29 המשך דיון מישיבת מועצה מס'

 10 . 18אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  .3

 11 תיקון    – 27אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  .4

 12 1010עבודות פיתוח במתחם רש/ –  27.5.21שאילתה ירון גדות  .5

 13 ערכות ללא קהל וללא תקשורת  נ  מדוע ישיבות מועצת העיר  –  29.5.21שאילתה ירון גדות  .6

 14 הפסקת זיקוקי דינור. – 22.4.21י לביא  סדר דנהצעה ל .7

גריידי   .8 ושמואל  גדות  ירון  לסדר  ראש  17.5.21הצעה  לאירוע  פוליטי  קשר  לשלילת  פוליגרף   ,15 

 16 החזיר.  

 17 שבוע הערכה לחיילי צהל.  31.5.21הצעה לסדר יעקב קורצקי   .9

 18 מיליון שח.   1לממדים בסך  תחדש לצורך מתן הלוואויחת תבר אישור פת  .10

 19 25.4.21יום ועדת תרומות מ  וטוקולאישור פר  .11

 20 + מסקנות ועדת ביקורת   2019דיון בדוח ביקורת מפורט לשנת  .12

 21 

 22 :4.7.21מתאריך  30ישיבה מן המניין מס' סעיפים חדשים:

 23 ש ישיבת רמת השרון במיקומה החד  -27.6.21שאילתה ירון גדות  .13

 24 רים אחסיעות ומשרדים  רדח  -27.6.21ן גדות שאילתה ירו  .14

 25 לעניין טיסות מעל העיר   – 27.6.21וגיא קלנר למדן  שאילתה עידן  .15

 26הנצחת נשים ברחובות    –  26.6.21י אלקובי, דני לביא, ענבל דדון  'צא הצעה לסדר, צחי שריב, ב .16

 27 העיר  

 28 ן.  אולם ספורט לבית הספר דורו -30.6.21הצעה לסדר ירון גדות  .17
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 1 רכבים חשמליים.  עידוד שימוש ב -30.6.21ר ירון גדות הצעה לסד .18

 2 אישור צו הארנונה ותעריפי הארנונה.    – 30.6.21לקין  ר רוני בלסד עההצ .19

 3אישור מר אריק רודמן כעוזר לסגן ראש העיר דני לביא בחוזה אישי במשרת אמון. טווח התקן   .20

 4 משכר מנכל.    40%- 30%בין 

 5 צחי שריב ת מכרזים במקום דען חופשית כחבר בוויעת רמת השרומינוי דני לביא מטעם ס .21

 6 23.7.21עיר בתואר במקום עידן למדן החל מתאריך  יזר כסגנית ראשברת וי מינוי דו .22

 7 2020דוח שנתי כספי  –דיווח רימונים  .23

 8 2020דיון בדוח תלונות הציבור לשנת  .24

 9 2021לשנת  1דיון בדוח רבעון  .25

 10 שלח בהמשך ההסכם תי  וטתטי –תיקון הסכם עם ביס' רימון   .26

 11 רון  רמת השהענקת אות יקיר העיר    –עודכן הל מונ אישור  .27

 12מינוי נציגי ציבור לתאגיד המים "שרונים" מהנדסת העיר, אדריכלית עירית טלמור, נציג ציבור   .28

 13 ישלח בהמשך.    –מר בני סרוסי + נציג ציבור נוסף  1מטעם סיעת רמת השרון   –

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

5 

 1 פרטי כל

 2 

 3  8יון לבקשת  ד -רון(מרכז קהילתי נווה גן )בי"ס דוורט ופסת אולם  מר וביצוע הק ". טעינת תב1

 4 נייה בפקודת העיריות.)א(  לתוספת הש 9חברי מועצה לפי סעיף  

 5 

 6  א ש ונל  'א  9  יפל  השקב  ה שגוה  ונל  שי  הז  ינפל  לבא  30  'סמ  ןיינמה  ןמ  הבישי : אבי גרובר רמ

 7  ז כרמו  ט רופס  םלוא  תמקה   ע צויבו  ר" בתה  תניעט  ןיי נעל  הצעו מ  ירחב  8  ידי  לע

 8  .ןדעי  השקבב ?םישיגמה םשב  רבדמ ימ ןג הוונב יתילהק

 9  תקסוע  םצעב  איהש  םכ ינפב  החנוה  העצהה  זא  ן לוכלו  םלוכל  בוט  ברע  : עו"ד עידן למדן 

 10  ןורוד  ריאמ  'סיב  לש  יתלי הקה  זכרמב  טרופסה  םלו א  עוציבו  ר"בתה  תניעטב

 11 ןי ידעש  רמאנש  ס יסבה  לע  ר אשה  ןי ב  .השקבל  םירבח  ר פסמ  ופ רטצהו  ,ןג  הוונב

 12  הז  םא   ןיב  םיבשותה  ונחנא   םה בש  תובר  דואמ  םינש  י רחא  םיבכעתמ  םיכילהה

 13 םו יקל  םיכחמ  םלוכ  יתליהקה   זכרמה  לש  דעווה  םגו  םי רוהה  ידעוו  ,הנוכשה  דעו

 14  ץ לחל  וניצר  ןכלו  יתליהק  ז כרמו  טרופס  םלוא  תיינבל   הייריעה  לש  תובייחתהה

 15 ונלוכל  .העצהה  הדלונ  ןאכמו   העצהה  תא  שיגנש  ךכ  לע  ונרבידו  ,רצונש  קקפה  תא

 16 ט רופסה  ינקתממו  ,ריעב  תוליעפה  יזכרממ  הקוחר  ןג  הוונ  תנוכשש  ףוסב  עודי

 17 לב א  ן טק  ינמ ז  יתליהק  זכרמ   םנמו א  םש  ש י  ,שיש  יתל יהקה  זכר מהמ  הב  שיש

 18 ם י אצומ  םיבשותה  ןמזה  לכ  .ךירצש  ומכ  הנוכשה  יכרצ  תא  קפסמ  וניאו  ףופצ  אוה

 19 ת ו יתשת  שי  בושו  בוששכ  ךשמ תמ  היינב  רתאב  תובר  םי נש  םייח  לעופב  םמצע  תא

 20 ו לאכ  םיינמז  תונורתפ  םינ תינ  םעפ  לכו  ,םינבנש  םיניינב  וא/ו  תורחאו  הלא

 21 ה תובייחתה  תא  אלמת  הייריעהש  תמאב  םיכחמו  הבר  תונלבס  םילגמו  םירחאו

 22  .יתליהקה  זכרמהו  טרופס ה  םלוא  תא  םילשתו  םה ל  הנבתו  תמאב  םייקתו

 23 ד חא  םינבומ  ינשמ  דלונ  טרופסה  םלואל  יתליהקה  זכרמה  תא  ףרצל  לש  ןויערה

 24 ינ שה  רבדה  .רפסה  תיב  דצל   ילאמרופ  יתלבו  ילאמרופה  ךוניחה  תמאב  בוליש

 25 םויה  ב שוי  ה ילעש  עקרקה  ת א  ת מאב  ת ונפל  לכונש  ידכ   ה ז  עיגהל   םיצור  ונחנאש

 26  בצמל  ו נעגה  .םיכילהתה  ו דלונ  ם המש  םימעטה  הז  . ינמזה  יתליהקה  זכרמה

 27 , ת ונורחאה  ם ייתנשב  לודג  דו אמ  שופ  הזל  ן תינ  .תובר  םי נש  תומדוקמ  תוינכותהש
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 1 ת ווצ  םע  תבשל  לכונש  תושורדה  תויחנהה  לכ  תא  ןתנ יבא  ,איג  םע  הלועפ  ףותיש

 2 ם ירבדה  לכ  ,ר"בתה  רשוא  ונתינ  .ךירצש  יפכ  םיטקיורפה  תא  םדקל  הסדנהה

 3 . ך ילהת ל  תאצלו  רתיה  תאצו ה  בלש ב  םייוצמ  תויהלו  םד לק  ת מאב  ידכ  םישורדש

 4 ביצקת  ר דעיה  וא  יפסכה  טב היב   רקיעב  תושדח  תונעט  ת ולעל  וליחתה  הזה  בלשב

 5 ומכ   ה אוושה  ת ושעל  עדנ  ונחנ אש  י ואר  הזה  רבדה  ךרוצל ש  הנקסמל  ו נעגה  ונחנאו

בע  תושעל  ונעדיש  6  ם יטקיורפ  םע  תושעל  ונעד יש  ומכו  רמוע  הרובד  רפס   תים 

 7 ל יחתהלו  ,ךירצש  לככ  האוו לה  הפ  תחקל  עתדל  הפ  םילוכי  ונחנא  ,ריעב  םירחא

 8 .רתיהב  בכעתהלו  ךשימהל   הביס  םוש  ןיא.  ידימ  ןפואב  טקיורפה  םע  םדקתהל

לרוצם  וש  ןיא  9 אי הה  יעבה ש  לככ  םיכירצ  ונחנאו  . רתיהב  בכתעהלו   ך ישמהך 

 10 ת ועצמאב  ידימ  ןפואב  שורדה  ר"בתה  תא  ןיעטנ  ,םישנ  םג  ונחנא  תיביצקת

 11 ר שע  טעמכ  םצעבש  ךכל  בל  םישו  יאדוובו  ץוחנמ  רתויוא  ה  הזה  רבדה  .האוולה

 12 םתטישל  ר בכש  הזה  טקיורפ ל  ם צעים בכחמו  תובשותה ו  ם יבשותה  םידמוע  םינש

 13 ם ישולשכ  לש  לדוג  רדס  לע  רובד  ,ונתכרעהל  .לכה  הז  .ןמזמ  תונביהל  יהה  רומא

 14 ו השימ  .ותוא  גיצת  התא  ףכית  יבא  יאדווב  עגרכש  ריינה  תא  האור  ינא  ח"שמ

 15 ל ש   ךרוצכ  הזת  א  םיכירעמ   ונחנאש  ונרביד  ונחנא  ל בא  .הסדנהמ  ותוא  גיצי

 16  .הנוכ שב  היונפש  תקוושמ  ע קרק  ריכזנ  ם ג  תמייק  הז ה  ב לשב  ח"שמ  םישולשכ

 17  ןג  הו ונ  םצעב  הז  1010שרו  ם ילטיה  סינכהל  הליחתמש   1010/שר  תינכות  תמייק

ויינעה  ךרוצל   ןג  ה וונל  ש  ך שמה  וא  'ב  18 ר יהמ  דואמ  ב לשב  לכונ  םג   נו חנא  ן כלן 

 19   .שרדייש לככ וללה  םיפסכהמ וואהלהה תא רי זחהל ץמאל בורק דואמו

 20 ?ריזחהל המ ל ,עורפל :אבי גרובר רמ

 21 תאז  .ןמקלדכ  םירבדה  תא  ונשקיב  ונחנא  ןכלו  .ןכ  .האוולהה  תא   עורפל  :עו"ד עידן למדן

 22  ת אצוהל  לועפל  תומייק  רב כ  תוינכותהש  ךכל  בל  םיש ב  םדקהב  לועפל  תרמוא

 23 טסוגואמ  רחואי  אל  דע  ןג  הוונב  יתליהקה  זכרמהו  טרופסה  םלואל  היינבה  רתיה

 24  יכילה  תא  םדקל  שרדנש  ה מ  לכ  תא  עיקשהלו  הזה  ד עיה  תא  ונל  גיצהל  ,2021

 25 רחואמה  לכל  ולחי  תודובעה   תליחת  ,תודובעהש  ןפואב   היינבהו  זרכמהו  ןונכתה

 26 שר דנה  ל ככ  ידועייה  ר"בתה   תניעט  ת ידיימ  רשאל  , 2021  ל ש  ןורחאה  ןועברב
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 1  רדעיהב  שרדייש  לככ  תודו בעה  עוציב  תליחת  ךרוצלו   זרכמל  האיצי  .טקיורפל

 2 םי יוצמה  םיפסכהו  החבשה  ילטיהמ   ר"בתה  לש  תידיי מ  ה נעטהל  תקפסמ  הרתי

 3 ח "שמ  םישולשכ  לש  ךסב  האוולה  תחיקל  רשאנ  ונ חנא  זא  הייריעה  תפוקב

 4  יפלו  ז רכמל  םאתהב  תיפו ס  ע בקיו  ירוקמה  ר"בתל  ם אתהב  ךרעומה  םוכסה

 5 ןע טי  קלח  האוולה  התואמ  ןעטי  קלחש  תויהל  לוכי  . תווצה  תקידבו  תוינכותה

 6 ת צעומש  םישקבמ  ונחנא  .ךכ  םע  היעב  םוש  ןיא  החבשהה  יפסכ  רתימ  ךשמהב

 7 וסנכיש  םינושארה  החבשה ה  יפסכמ  רזחות  האוולה הש  הרות  תמאב  ריעה

 8  ה שמישש  האוולהה  ןוערי פלו  הזה  ר"בתל  םיידועי י  ויהיו  הייריעה  תפוקל

 9 ת ר יכממ  לבקתתש  הרומתה  לש  הפולחה  תא  םיריאשמ  ונחנא  ןיפוליחלו  ותניעטל

 10 תו עקרקהמ  ד חא  ,רחא  טקי ורפ  םג  ת ויהל  לוכי  וא/ו  10  ם ינגה  בוחרב  עקרקה

 11 שארב  שמשיו  הז  תא  ןקתנ  ונחנאש  טילחהל  וישכע  םיל וכי  ונחנאו  ,רוכמנ  ונחנאש

 12 לש  ןיעקרקמב  העקשהו  שו מיש  הווהמ  התויהב  .האו ולהה  ןועריפל  הנושארבו

 13 ןיאש  לככ  הז  לבא  םירבחה   לע  הדוהא  תוחפ  התייהש   הפולחה  וז  ןיידע  ,ריעה

 14 .הט לחהה  ת א  רשאל  םירבחמה   שקבנ ו  .וללה  םיפסכב  ש מתשהל  ךר וצ  שי  הרירב

   15 

 16 ם ש  ונחכנ  לבא  ,םירבדה  בור  תא  רמא  ןדיע  יכ  יתיצמתו  רצק  היהא  ינא מר גיא קלנר:

 17 רכ וז  אל  י נא  ןו ריו  דיברו  יכו נאו  יבאו  הצעומה  ירבחמ  ק לח  רב עש  עובש  הבישיב

 18 ר וגס ידו רורב יד םייח לגעמ  הפ שי יתעדל .ןיקלבו והש ימ דוע ספספמ ינא ילוא

 19 תא  האור  אל  תמאה  ינא  .םלועה  ריוואל  ותוא  ררחשלו  ותוא  םייקל  רשפאש

 20  ןיא  ד חא  ף אל  תנחבואמ  ה נוכש  ם ש  ש י  .הזה  רבדה  ם ע  בכעתה ל  המל  הביסה

 21 ת מ ר ב  םג  ,םיכרצה  תמרב  םג  . דמימ  לכב  הנוש  הל ש  ן ידהש  הז  לע  ןיררוע

 22 ן"לדנ  יסכנ  םש  שי  .םש  הרוקש  ךשמתמה  ןמזה  קר פ  תמרב  םג  ,םיתורישה

 23  ם הלש  האיציה  ךילהת  תא   ץיאי  הזה  ךילהתה  םאו  הריכמל  תאצל  םירומאש

 24 רשפאו  לארשי  ןמלא  אל  ע גרכ  ן"לדנה  קוש  ,והשמ  דוע  ונחוורה  זא  הריכמל

 25 ה ביבסו  םייח  לגעמ  הפ  שי  הזה  ךילהתה  תא  רציילו  המידק  םדקתהל  טלחהב

 26 העשה  העיגהש  בשוח  ינאו  ןכ ות  םלוע  ותואב  Y  תא  תרשמ  X  התרגסמבש  תינויגה
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 1  ם ש   עיבה  הצעומה  ירבחמ  ד חאש  הזתה  תא  לבקמ  אל  י נא  .המידק  הז  תא  איצונש

 2 אל  םיבשותה  םג  רדחה  תא  יתנבהש  לככ  םגו  םיבשו תה  םע  הבישיה  תרגסמב

 3 הי צפואה  תא  ש פחמ  אל  דחא   ףא  ת ילמינימה  היצפואה   לע  ת כלל  ה ז  תא  םיצור

 4 איצוהלו  ןומימה  תורוקמ  תא  אוצמל  .הבחרה  היצפואה  תא  ךירצ  ,תילמינימה

 5 ה ז ה  ןחלושה  ביבס  םירבחהמ   קלחש   עדוי  ינא  ללכ  ךרד בש  ן וויכמו  ךרדל  הז  תא

 6 ם ייח  .הפ   הרקמה  א ל  הז  .ן יאש  הממ  תויחל  םיבהוא  א ל  ,תואוו לה  םיבהוא  אל

 7  תא  תחקל  ר שפא  ,ןמז  ןומה   ם יכחמש  ן וכנ  ךילהתב  הז   תא   םישוע  ק ר  שיש  הממ

 8 לע  ה אוולה  תא  ותרשי  םש  םימ ייקש  םיסכנהו  ךרדל  ה ז  ת א  איצוהל  הזה  ןולבה

 9 ל כ מ   ןכל  . הלאה  םיסכנה  לש   הריכמ ל  תאצל  ונווכתה  א ליממש  ו זה  יצחו  הנשה

 10 לגעמ  תירוטסיהה  תובייחת הה  הנוכשה  ךרוצה  הז  ת א  ןחוב  אל  ינאש  תיווז

 11 תו יובייחתהל  סנכיהל  ילבמ  דחיב  הזה  ךליהתה  לכ  לש   ןויגיהו  ,ילכלכה  םיהחי

 12 םו קמ  שיש  בשוח  ינאם  ירחא  םירקמו  הלאכל  סנכיהל  םיצור  אל  ונחנאש  ריואוב

 13  .המידק תאצ ל וזה העצהה תא םדקל

 14  הרוצב  הנתינש  תוריחב   תחטבה  תאז  הזה  טרופ סה  םלוא  ןכא  לכ  םדוק :מר ירון גדות

 15 תחטבה .יצחו םייתנשמ רתו י ינפל רכוזש ימל ויהש תוריחבה ינפל דוע תשרופמ

 16  .עדו י אל ינא הז דיבר לש םג יל וא ריעה שאר לש תוריחב

 17  . ילש םג מר יעקב קורצקי:

גדותי  מר  18 י נפל  ןמזממ  עצבתהל  הכירצ  התייה  ,ו ישכע  דע  העצבתה  אלש  .ך לש  םג  ןכ  :רון 

 19 ד וע  רשואמ  תויהל  ךירצ  הי ה  ביצקתה  .תרשואמ  תויה ל  הכירצ  התייה  םייתנש

 20 ם " במר  ר פס  תיבל  ץופישה  ת ויולעה  ת או  ,םור  לעיל  ף סכה  ת א  ורשיאש  ינפל

 21     .ח"ש ןוילימ האמב רש ואש רמוע הרובד וליפאו

 22   ?רבכ התא המ .ה רוגא ןתינ אל דוע ם"במר : וברגר ביא רמ

 23    .לא לב א .ם"במר הצעומב רשוא :מר ירון גדות

 24  ?ץפוק התא  המ .הרוגאב ןועט אל אוה : אבי גרובר רמ
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 1  ך ירצ  םייתנש  ל ש  ןמזה  רבעש  ןוויכמ  םי נש  עבש  ינפל  רשוא  םגו מר יעקב קורצקי: 

 2 ףו סב  .הז  לבא  .רבדמ  רבכ  התא  םא  האילמ  תבישיב   םעפ  דוע  הז  תא  איבהל

 3  .ם ימשא דימת םה םייתדה

 4 םייתדה  דימת  אל  ילוא  םיצפוק  םייתדה  דימת  ,רפ ס  יתב  השולש  הפ  יתרכזה :מר ירון גדות

 5 י ל  ןת  ,יבא  התא  םג  .עיגרתו   רוביד  תוכזב  וישכע  ינא  יל  עירפת  לא  לבא  .םימשא

 6    .הצור התאש  המל ביגת ךכ רחא םייסל

 7  .רדסב  לכה זא םירקש דיגת לא : אבי גרובר רמ

 8   .ןמזמ הז תא רשאל רש פא היה תוריחב תחטבה ת אז ,םירקש רמוא אל ינא :מר ירון גדות

 9   .תוריחב תחטבה. . אל ינא רושק אל םרמב" : אבי גרובר רמ

 10 תרמא התא ,ח"שמ הרש ע עבש לע רבודשכ ןמזממ  הז תא רשאל רשפא היה :מר ירון גדות

 11 ך ירצ  היה  .דחא  ףיעסה  הז  ח"שמ  העבשו  םיעברא  לע  תרמא  התא  םירבדמ  וישכע

 12  , רדסל  העצה  תובקעב  רבעש  ע ובש  היהש  המ  רוביצ  ףות יש  . הז  ינפל  הז  תא  רשאל

 13 אל   הז  רוביצ  ףותיש  .רוביצ  ףותיש  ארקנ  אל  הז  .המ  עדוי  אל  וא  ץחל  תובקעב

 14 ר וביצ  ףותיש  .ךתוא  ףתשמ  וישכע  ינא  יתטלחהש  המ  הז  .רוביצל  רמואו  אב  ינאש

 15  ת ויצפוא  יתשב  םיטבלתמ  ונחנא  דיגהל  אובלו  הנוכשב  רוביצה  תא  לואשל  הז

 16 ת ו כחל  וא  ח"שמ  הרשע  ע בשב  תידיימ  טרופס  םלו א  וישכע  םיקהל  םייקל

 17 ס " נתמ  ם ע  דחיב  טרופס  םל וא  םיקהל  םיצור  ונחנא  יכ  י צחו  םייתנש  ,םייתנש

 18 ו נחנא  הז  ל לגבו  ח"שמ  עב שו  םיש ולשב  וא  ח"שמ  עבשו  ם יעבראב  היירפסו

 19 ה נוכשה  יבשות  בורש  ךל  רמוא  ינאו  .תוחדל  וא  וישכע  הז  תא  תושעל  םיטבלתמ

 20 ף י דעמ  יתייה  ינא  םג  ,םיפידע מ  ויה  רבעש  עובש  התייהש   הבישיב  רבתסה  םג  הזו

 21 ןגוה  רתוי  ,עונצ  רתוי  .םייקש  ןמזממ  רבכ  טרופס  םלוא  ,הנוכשה  בשות  רותב

 22   .ם ייק לבא ריעה ראש יפלכ

 23   ?םש תייה םינווגמ הפיא מר רביד פלד: 

 24  א לו  ר פסה  תיבב  ס"נתמ   תושעל  ר שפא  יכ  רפסה  ת יבב  ם ש  יתייה  םינווגמ :מר ירון גדות

 25  תיבב  ם ג  םיגוח  םהב  םישוע ש   םירדחב  שמתשהל  רשפא   שדח   ס"נתמ  תונבל  ךירצ

 26    הטלחה םע רפסה
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 1   .ריעל ךל שי ןוזח הלחא : אבי גרובר רמ

 2 ע גרכ  רסח  אל  ,טרופס  םלוא  הז  הנוכשב  רסחש  המ  ,הצור  ינא  זא  .רדסב :מר ירון גדות

 3 תי ניצ  העצה  ןאכ  ונל  שי  .ןאכ   ונל  שי  המ  .רסח  היה  תונורחאה  םייתנשב  סמתנ"

 4    .תי ניצ םגו תיטילופ םג וא תי ניצ תיטילופ וא תיטילופ

 5   .תיטילופ אלו תי ניצ אל וא :אבי גרובר רמ

 6   ?תיניצל תיטילופ ןיב לד בהה המ :ד"ר צחי שריב

 7  ה י הי  הזה  םלו אה  םתו כזבש  ןויזח  אוהש  הזיא  ג יצהל  םיצורש  הצעו מ  י רבח  לש  : מר ירון גדות

 8   .תונגפה ונגראש  ,הנוכשהמ םייטילופ םישנ א ,הצעומ ירבח .ןג הוונב

 9   .םותחל ול וארק אל ש סאובמ :בראבי גרו רמ

 10 י נא  יכ  הפ  שיש  תיטילופה  תויניצה  לע  דיעמ  םג  הז  םותחל  יל  וארק  לש  הז  .א  :מר ירון גדות

 11 ה מיתחה  ילב  םג  רובעי  הז  לבא  ,רובעי  הזש  םיצור  ויה  תמאב  םאו  הנוכשה  בשות

 12 ת ויניצ  הפ  שי  לבא  .הנשמ  אל  הז  .רובעי  הז  דגנתא  םא םגו  ענמא  ינא  םא  םג  ילש

 13 שרגמב   יכ  ם ידליהמ  וא  םל ואהמ  ם הל  תפכא  תמאבש   םישנא  ל ש  אל  תיטילופ

 14 ול יפא  םש  ןיא  ח"שמ  הרשע   עבש  הלוע  אל  איהו  היל צ  םש  ןיא  םויה  טרופסה

 15 הז ה  טרופסה  שרגמ  .םימח םימ  ם ש  םיתוש  םידליה  .ד בוע  א ל  םש  רלוקה  .רלוק

 16 י מיב  םתו א  חותפל  ליבשב  חקפ  ח ולשל  ב יצקת  ןיא  יכ   ם ימיהמ  ק לח  רוגס  אוה

 17  .ישיש

 18    .רלוק ה תא ןקתל ליבשב הלאכ  הטלחה תועצה ןיא המכ: דן למדן עו"ד עי

 19 ?רלוקה  תא ןקתל תשקיב יתמ .ןכ מר גיא קלנר:

 20     ?רדסל העצה תולע ל ךירצ ינא :מר ירון גדות

 21    ?הז תא לסופ התא המל :לנרמר גיא ק

 22 ר בדנ  אוב  ,טר ופס  םלוא  שי  .רלוקה  ללגב   רקובב  עברא  דע  היהת  אל   הבישיה  :אבי גרובר  רמ

 23   .וישכע רלוקהמ םכת א ובזע ,טרופס םלוא לע

 24  ת וארהל  ליבשב   תיטילופ  ת יניצ  האצי  רד סל  תאזה  ה עצהה  קר  רמו א   קר  ינא  :מר ירון גדות

 25    .והשמ

 26  .הא לה .ונבה :אבי גרובר רמ
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 1    .ה זה שרגמה תא םיריכמ אל  ירה םתא :ירון גדות רמ

 2   ?שרגמה תא ריכמ התא  .שרגמה תא םיריכמ אל מר גיא קלנר:

 3     .ןכ :מר ירון גדות

 4 ך לש  החפשמה  ינב  וליפא   .ךתוא  עומשל  הצר  אל  דחא  ףא  הבישיב  תרביד  ירה קלנר: גיאמר 

 5   ?רבדמ התא ימ  םשב ?דיגת רבדמ התא המ  לע ךתוא עומשל וצר אל

 6  ?קייטסל  רוזחא ינש הצור התא ?רנ לק תלחתה :מר ירון גדות

 7   .םישנא םש ובשי מר גיא קלנר:

 8    .ה רואיל הפ תבשוי .הצור הת אש המ הז :ותון גדמר יר

 9   .המידק רוזחנ אוב מר גיא קלנר:

 10    .יתוא עטקת  לאו דיגהל הצור ינאש המ  רמוא ינא :מר ירון גדות

 11  ?תיטילופו תינ יצ הסיפתמ הז תא םישוע  םישנאש רמוא התא המל מר גיא קלנר:

 12     .םייתנש ינפל תויהל ךירצ  היה הז יכ :מר ירון גדות

 13   ?הזב אצמנ אל התא יכ יא קלנר:ג מר

 14  .רלוק ולי פא םש ןיא .וישכע רבד םו ש םש ןיא :גדותרון מר י

 15  .הז תא אי צוהל ןמזה עיגה םייתנש ינ פל תויהל ךירצ היה הז ללג ב אקווד :עו"ד עידן למדן

 16  ? תאבה  אל  רלוק  לע  ז א  י קנ  ריווא  םושנל  לע  ר דסל  ת ועצה  איבמ  התא מר גיא קלנר:

 17   .עגרכ ךממ האב תויניצה

 18 ל כ  .ןג  הוונל  טרופס  םלוא  םתאבה  םתא ש  תוארהל  איה  תויניצה  רמוא  ינא  :מר ירון גדות

 19  .דובכה

 20 אל  הז  זא  .הי ליצה  לע  ובתכ  אלו  ובתכ  אל  .קובסייפב  ובתכ  אל  רל וקה  לע  :עו"ד עידן למדן

 21     .הטלחה תעצהל עיגה

 22   . הנומת  םיחלו ש  דבוע  א ל  רלוקה  הייריעה   ל ש  פאסטווה  053-2551106  ה'רבח  : אבי גרובר  רמ

 23    .דיברל רשקתהל ךי רצ .דקומל םירשקתמשכ  דבוע אל הז :תמר ירון גדו

 24    .דב וע רלוקה מר רביד פלד:

 25  . אוב הסנת :אבי גרובר רמ
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 1  ת א  ודיספה  םג   ילש   םידליה  רפסה  תיבב  םיד מול  ילש  םידלי  הנוכשה   בשות  י נא  :מר ירון גדות

 2 תובקעב  ט רופס  םלוא  היהי   ם א  ונהייו   טרופס  םלוא  ה יה  א לש  הלאה  םייתנשה

 3  ם ינכשהמו  הנוכשהמ  םיצחל  אלמ  יתלביק  םג  רדסל  העצהו  הזה  רוביצ  ףותיש

 4   .דעב עיבצהל ,םירבחו

 5  .יתנבה  הנוכשה תא בוזעל םיצחל  תלביק מר יעקב קורצקי:

 6  ד וגינ  הפ  ןיא  םא   ה כימ  תא  לואשל  הצור  ינא  ן כלו  רדסל  העצהה  דע ב  ע יבצהל  :רון גדותי  מר

 7  ם ידמול  ילש  םידליה  .תאזה  העצהה  לע  יל  אבש  המ  עיב צהל  לוכי  ינא  םאו  םיניינע

 8 ללגב  הז  ילא  םיעיגמש  םיצחלה  .ישיא  והשמ  הז  ,םי ניינע  דוגינ  .רפסה  תיבב

 9     .ילש םידליה הנוכשב

 10   .ריעה יניינעב םי קסועו ריעה יבשות ונלוכ מר גיא קלנר:

 11  טרדנטסהמ  לודג  רתוי  הברה  ביצקת  אוה ש  והשמ  הפ  שישכו  ריעה  יבשות  ונלוכ  :מר ירון גדות

 12 ם תוא  תוארל  אב  אל  התא  םא  .ןומיאב  םתוא  תוארל  אב  אל  התא ש  הדבוע  :בי גרוברא  רמ

 13  .עיבצ הל לוכי התא זא ןומיאב

 14  ן יינעל  הטלחה  תעצה  תשגה  ךיא  זא  םיני ינע  דוגינב  התא  םא  .העצה   תשגה  :עו"ד עידן למדן

 15  .םלואה

 16     .יל הנעיש הצור ינא ותוא  לאוש ינא :מר ירון גדות

 17 י נא  זא  ךלש  תעדה  לוקישו  םיניינע  דוגינב  התאש  שיגרמ  התא  .תכחוגמ  הלאש  :אבי גרובר  רמ

 18  .ךל הנוע

 19     .יטפשמ ץעוי אל התא  לבא ןטפשמ התא .ןטפשמ  אל התא :מר ירון גדות

 20   .בגא ךרד ןיד  ךרוע ינא :אבי גרובר רמ

 21  י ל  שי  ,ם"במרב   םידלי  יל  שי  .הלאשה  תא   דדחל  הצור  ינא  .החילס  הכימ  מר יעקב קורצקי:

 22 תדמול  ילש  חא  לש  תבה  רמוע  הרובדב  םידמול  ילש  חא  לש  םינבה  ןולאב  הדלי

 23 ה ל אה  ת ויוטשה  הז  המ  הלא ה  ר פסה  יתב  לכמ  עונמ  י נא  המ  זא  .ןיקשיסואב

  24 

 25  ?עיבצהל  לוכי אוה :רובאבי גר רמ

 26     .עיבצהל לוכי אוהש  יאדווב :עו"ד מיכה בלום
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 1   .עיבצהל לוכי אוהש  יאדווב :אבי גרובר  רמ

 2  י נפל  התוא  שי גהל  ךירצ  התא  םיניינע  דו גינל  השקב  .עיבצהל  לוכי   התא  :עו"ד מיכה בלום

 3 י נ ש  רבד  .ןושאר  רבד  הז  םיניינעה  דוגינב  היהת  התאש  בשוח  התאשכ  הבישיה

 4 אלו  תאצל  ךממ  ענומ  אל  י נא  ךמצעב  והשלכ  םיניינע   דוגינב  שיגרמ  התא  םא

 5 לוכי  ד חא  לכו  םיניינע  דוגי נ  הזב  האור  אל  ינא  ,שולש   . ךלש  היעב  הז  עיבצהל

 6  א ל  ה תאש  ב ותכ  ךלש  םכס הב  ןכ  ם א  א לא  ,ריעה  יני ינע  לש  ם יאשונב  עיבצהל

 7  .לוכי

 8  ?םכ סה הזיא  :מר ירון גדות

 9 .הצעומ  רבחכ  .דיקפתל  ךתסינכב  וילע  תמתח  התאש  םיניינע  דוגינ  םכסהב  :עו"ד מיכה בלום

 10   .הנשמ אל לבא .תיניצר  אל תמאב הלאש הז לבא

 11  .יתמייס .ך ל םג הדות :מר ירון גדות

 12  .ןג הוונ לש םיבשותה לש קבאמה תורתו כל רתוי הלע הז הנורחאה  הפוקתב מר רוני בלקין:

 13 לי בוה  ףוסב  הזה  קבאמהמ  קלח  םצעבו  ידימ  טרופסה   םלוא  תא  ומיקה  םהשכ

 14 ה אוו לה  תחיקל  ב ייחל  איה  ם צעב  אי ה  הלש  הרטמהשכ  רדסל  ה עצה  השגוהש  הזל

 15 שאר  םע  םיכסמ  ינא  .המקה ל  תידיימ  הסינכ  השעמלו  ר"בתה  תניעט  רשפאתש

 16 ה אוולהכ  חישק  ביצקת  עג רכ  הצקי  אוה  םאש  םיפס כה  תדעווב  רמאש  ריעה

 17 תיתיתשת  הדובע  לכ  ענמי  רבדה  ןורוד  רפס  תיב  םלואב  ידימ  ר"בת  תחיתפל

 18 , ם יכסמ  ינא  ,ריעה  שאר  רמא   .תיחכונה  היצנדקל  ךשמה ב  ריעה  יבחר  לכב  תרחא

 19 ל ע  דבלב  הזה  טקיורפל  םייפסכה  םיבאשמה  לכ  לש  דובעש  איה  תועמשמה  יכ

 20 .ריעב  םירחא  רפס  יתב  ללו כ  םג  הזו  ,תויתשת  גורדש  ,ץופיש  תודובע  לכ  ןובשח

 21 שדח  ר פס  ת יב  לכש  האילמה   י רבחמ  ה מכמ  יתעמש  הר ימאה  םע  ם יכסמ  םג  ינא

 22  םויה  םוקמ  ןיאש  בשוח  י נא  .טרופס  םלוא  וכותב  ל יכהל  בייח  םויכ  הנבייש

 23 ך רוא ל כל רסח ך כ רחא הזה  ר בדה .טרופס ם לוא וב ןי א רשאכ ר פס תיב םיקהל

 24 ר נלק  איג  טרופסה  קית  קיזחמו  ריעה  שאר  םע  םיכסמ  ינאש  אבה  רבדהו  .ךרדה

 25 לש  יתועמשמ  רסוח  םויכ  רבכ  םייקש  םינעוטש  טרופסה  תדוגא  ל"כנמ  םעו

 26 ,וישכע  םימייקש  םיינוריעה   םיכרצל  הנעמ  תתל  ליבשב  טרופס  תומלואו  םינקתמ
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 1 . הלאכ  ם ינקתמב  רסוח  שי רב כ  וישכע  ם ייקש  המ  .םיי דיתע  םי ינוריע  םיכרצ  אל

 2 ר פ ס  י תב  ינש  ת וחפל  שי  ןור שה  ת מרבש  רמאש  ריעה  ש אר  םע  ם יכסמ  םג  ינא

 3 ף אבש  הנש  שמחו  םישימח  ם ייקש  םירימאו  הנש  םיעבש   םייקש  ןלוג  ומכ  םיקיתו

 4 ת ורקל  ךרוצה  תא  ריכזמ  ינא  לבא  .םויה  דע  טרופס  םלוא  ןיידע  ןיא  םהמ  דחא

 5 תל יחתמ  יתרמא  ינא  .םינרוא  רפס  תיב  לש  חטשב  אצמנש  טרופסה  שרגמ  תא

 6 גו רדשב  הנושאר  תופידעב  לכ  םדוק  עיקשהל  םיכי רצש  תיחכונה  היצנדקה

 7 ר פ סה  יתב  לכב  םייואר  טרופס  תומלוא  תיינבל  תופידע  ןתמ  ,ירק  ,םייקה

 8  ן ורוד  רפס  תיבב  טרופס  םל וא  רפס  תיב  ןנכותמש  ונלוכל  ריכזמ  ינאו  .םימייקה

 9 ליכמ  אוה  לבא  ח"שמ  העבש ו  העברא  לש  ביקצת  תכר עה  סיסב  לע  צםעב  אוהש

 10 ל דוגב  יתנוכש  ס"נתמו  תיתליהק  תיתנוכש  היירפס  ,די  רודכ  ,לודג  טרופס  םולא

 11 וה שמל  ספיט  ביצקתהש  הב יסה  םצעב  תאז  .ר"מ  םי רשע  תואמ  שמח  ףלא  לש

 12 סנ כתי  ה ז  יל וא  החנה  ירחא   ריעה  שאר  ר בדכ  וא  ח" שמ  העבש ו  םיעברא  ומכ

 13 טרופסה םלוא ,האוושהה ם של ,םיטוטיצ קר ,טטצמ  ינא ח"שמ םיעברא ןוויכל

 14 תמקהל  תי ביצקת  הכרעה  ,ח " שמ  רשע  ה עבש  וא  השיש  ל ע  םירע י  יתירקב  םקוהש

 15 ו נ לוכל  ר מוא  ינאו  ,ח"שמ  םי ע ברא  ביבס  בבותסמ  םלו א  ללוכ  םור  לעי  רפס  תיב

 16  ם גו  םגו  םג  חיטבהל  הייריעה  תלהנהלם  גו  ריעה  שארל  םג  הייטנ  הזיא  הפ  שי  הפ

 17  ב קציתה  תא  םילהנמ  ונחנאשכ  ונלאצ  םג  םגום  ג  רשפא  יא  .רשפא  יאש  והז  זא

 18 ה א ילמה י רבחו נחנא םגו הי יריעה  תהלנה ם גו ריעה שא ר ם גש בש וחני או .תביב

 19 ויהי  םהש  תויופידע  ירדס  . םיינוריע  תויופידע  ירדס  יפ  לע  ביצקת  להנל  םיכירצ

 20 וא הנש  תוכחל ךרטצי המ ד ימ ר שפא המ רוריבב טחליהל , ןהזמ ריצל ע םירורב

 21 ם ייניעב  לוח  תורזלך  ישמנו  נחנא  הז  י לב  י כזמן    רתות יוכחל  ךירצ   המ  .םייתנש

 22 זאו  ,םהב  דומענ  אל  תויפיצ  תוחתפתהל  הייפיצל  םורגנו  נחנא  .רוביצהל  ש

 23  האנוה  לגעמ  ןמ  הז  .22  דוכל מ  ותואל  םיסנכנ  תויפיצבם  ידמעוש  הלאל  םיעיגמשכ

 24 חילצה  אל  הז  המל  תומשאההת  א  קורזלו  ריבסהל  םיל יחתמ  ונחנא  .ףשוכמ  הזכ

 25 לכב  ם יווח  ונלוכש  ומכ  םיבשא מ  ר של חוס  םלועב  לבא  ל כה  תוצרל  רשפא  .תורקל

 26 יא מ  .הרבעש  הנשמ  ח"שמ  ה רשע  ששלו  לש  ןועריג  לש  תנביגה  תפסותבו  ,םוקמ
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 1 תד עו  ת בישי  תא  ונרבעו  תא זה  ה נשה  יבגל  תמייק  ן יידעש  תיביצקת  תוריהב

 2  טרו פס  םלוא  םע  םג  ,םור  יעל  רפ ס  תבי  םע  םג  ךרדל   ת אצל  רשפא  יא  ,םיפסכ

רשימוע  םע  םגו   ןורוד  רפס  ת יבב   תבחרומה  תנוכתמב  3  לש  ה כורא  דואמ  הד 

 4 ח"ש מ  העשתו  םיעשת  תואמ  עברא  לש  ביצקתבנו  ל  שי ש  םייתיתשת  םיטקיורפ

 5  היצילאוקהוה  ייריעה  תלה נהש  בשוח  ינא  ןכלו  .2021  תנשל  ונרשיא  ונחנאש

 6 א ו הש  הזיאל  סנכיהל  םיכי רצ  ונחנאש  םינפהלו  ןיבה ל  םיכירצ  ,ונלוכ  ללכבו

 7 ,רורב  תויופידע  רדס  יפ  לע  דיתעה  ינפ  חכונ  תלכתסמש   הייארב  יארחא  בוצקת

 8 ך ירצ  אוהש  יתמ  כי  דיתעל  תובוח  ריאשהל  טדנמה  תא   ךכ  לכ  ונל  ןיא  םג  ,בגאו

 9 ד יגא  םג  ינא  ,לא  המי  תרמאש  ירחא  .חקול  התאש  המ   תא  עורפל  .הז  תא  םלשל

 10 .תי שעמ  םג  ילואו  תיראחאו   תלכשומרה  וצב  תושעל  ןתינ  ןכ  המ  יתייארל  המ

 11 טרופס  ם לוא  .םיבשלב  תונב יהל  לכויש  ך כ  ןורוד  'סיבב   םלואה  ת א  ןנכתל  ,דחא

 12 ת ב ב  טרופס  תומלואשה  ולש   תיינב  ,םייתש  .ךשמהב  היירפסו  ס"נתמ  ,הליחת

 13 ת חיקל  ,שולש  .םינרוא  'סיבב  שרגמ  יוריק  םגו  ןורדוום  ירימא  ,ןלוג  ,תחא

 14 ו נחנא  ח"מש  רשה עשיש  ומכ  והשמ  לש  לדוג  רדס  םוכסהמ  שילשכ  לש  האוולה

 15 תח יתפ  לשב  םללאו  ןוילימ  רשע  ה שיש  לש  חתפמ  יפל  הזה  רבדה  תא  םיביתכמ

 16 ונמזב  ונישעש  המלה  מודב  יד  .יאקנב  יארשא  רותב  ראשה  תא  תחקלו  ר"בתה

 17  ת וחבשהמ  ף סכ  לש  הסינכל   וניפיצ   יכ  ם לוכל  ריכזמ  ינ א  . רמוע  הרו בד  רפס  תיבב

 18  םירשע  קר  וניוולות,  ולל  םי כירצ  ונייהש  ח"שמ  העבוש  םישימחמ  קרו  נחקל  ןכלו

 19  תויה  תיקוחמבחינה    ר"בת ה  תניעט  תא  רלאפש  ידכ  יארשא  וק  ונחקל  ,העבשו

 20 ףסונה  חובה  םצעמו  יארשא ה  וקמ  דרפיהל  םג  ונלוכי   ךכ  רחא  וסנכנים  פסכהו

 21 ר "בתה  תאלטעון    דחא  דצמ  רשפאת  םג  תאזה  תנוכתמה  .רציימ  הזה  רבדהש

 22  ץ רמבקו האשראי    תריגס  ד ע  לש  ן מז  ו תואב  לפטל  ינש   דצמו  ת ודובעב  ליחתהלו

 23 ד ח א  שראו מג  ,םישרגמ  ינש  םתוא  תריכממ  לשמל  איצו הל  הלוכי  הייריעהש  המב

 24 בש ו ח  ינא  .תובוחה  תא  ע ורפלו  רוגסלו  ליחתהלי  דכ  רחא  שרגמ  וירחאו

 25  ו נלש  תינכותב  ונל  שיש  םיר בתהמ  קלחב  לפטל  ןכ  רשפאת  םג  תאזה  תנוכתמהש

 26  ע ולפר  ך רטצנ  ונחנאש  האו ולהה  חפנ  ת א  םצמצל  ,תו פידעב  ר "בת  והמ  רידגהל
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 1 י פצה  יפל  סנכיהל  וליחתיש  םייות הכספרוקמה  תא  םדקנ  םגל  יבקבמו,  דיבעת

 2 י בשותל  שיש  ר עצו  באכ  םג ו  ד ובכ  םג  ל כם  עש  בשוח  ינא  . הייריעב  שיש  תוחפל

 3 ב שוח  ינא  ,ךרדה  ךרוא  לכל  םיקפדנ  ,םיקפדנ  תמאב  םהש  בשוח  ינא  יכ  ןג  נווה

 4 קר  וליאכ  .תישק  ךרד  ןורוד   רפס  תיבב  טרופסה  םלוא   לע  לכתסהל  רשפאשאי  

 5 ר פ ס   יתבב  ם ג  םימייקש  םיר חא  ם כירצמ  םלולהתע  ףו חד יתי ומא  ך רוצ  שי  םש

 6 נו חנאו  ןגוה  א ל  הז  םג  ןגוה  א ל  ת אם זהרמואת  אז  .ןגו ה  אל  הגם ז   .ריעב  םירחא

אווע  תריציב  תחא  הלווע  םירתופ  אל  7 ונענש  יממ  שקבמ  ינא  ןכלו  .תורחלות 

 8 ב ש חתהל  ילב  תיעמשמ  דח  השירדב  ךומתל  ןורוד  רפ ס  תיב  ירוה  לש  השקבל

 9 ך ירצם  אש  תורמל  ,יתאו  ךופהנ  אל  ואוב  שקבמ  םג  ינאו  רפסה  יתב  ראשב  ימעטל

 10 ם ג ש יש ןביהל הסננ ואוב הז  םע ,ביואל ,הבהאב הז תא  לבקא ינא הזת א ושעת

 11 ר תוי הפיט ימעטלש הייארבו תרחא תצק םירבדה תאראות ל תורשפא םימעפל

 12 רש ע  לש  ןמזה  ר יצ  לעש  בשו חאמת  ב  י נא  ן ג  הוונ  יבשו תל..  ה ז  תמ אב  יכ  הבחר

 13 םייתסהל  החילצמ  אלש  הנוכשל  וסנכנש  הזה  עטקבקו  פדנת הם  ונורחאה  םינשה

 14   .בשוח ינא לבא

 15   .קקפה תא ץלחל ןמ זה עיגה :דןעו"ד עידן למ

בלקין:  רוני   16  ן ורשה  תמרב  ידיחי ה  םוקמה  א ל  הזו  ל אר שי  לע  א ל  הזש  בשוח  ינא  לבא  מר 

 17   .שרוש לופיט די גהל רשפאו לופיט שרודש

 18   .הנוכש לש םיניינב לש ביצ קתמ עיגי ףסכ הנוכשהש  הז םע המ :מר ירון גדות

 19  א וה  ןאלו  אצו י  אוה  ה פיאמ  ביצקת  ןיב  ר שק  ןיא  . סנכנש  ףסכ  ןיב  ר שק  ןיא  ן: מר רוני בלקי

 20 א ל ו  ף סכה  לכ  אצי  תמיוסמ  ה נוכשבש  .ךופה  תושעל  ןו כנ  אל   הזש  ןוכנ  הז  .ךלוה

 21 ך ירצו  תושע ל  ךירצ  תונקתמ   תויל פא  .םישוע  א ל  הז  ת א  ם ג  .העק שה  םוש  היהי

 22 תנקתמה  ה ילפאה  תא  חקו ל  התא  המכ   דע  הלאשה  ו ישכע  ך ירצש  ומכ  תושעל

 23 התאש  ךיא  התאש  המכ  הל אמש  קז ח  יכה  וא  הנימי  ק זח  י כה  ךשומ  התא  המכ

 24   .םירבדה תא האור

 25  ל סרודכ  םע  א ל  ם לוא  ך ירצש  המכסה  הפ   שיש  ר ורבש  ה ווקמ  ינא  םל וכל  ר ורב  : ד"ר צחי שריב

 26  ת א  םישו ע  ךיא  . םלוא  םש  ך ירצו  2021  ל ש  לארשיבו  ינר דומה  םלו עב  שמשב  ץוחב
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 1 יל א  ת ינפ  רכוז  ה תא  םא  עד וי  א ל  די בר  הרבעש  הנש  .הלאשה  ם צעב  תאז  הז

 2    .הזה רבדה םע תושעל  רשפא המ תוארל הסננש

 3  .ןרע םע  םוז ונישע פלד: מר רביד

 4 א יצוהל  רשפא   ךיא  חתנל  ידכ  ,תילכלכה  הרבחב  זא  היהש  ץרוש  ןרע  םע  ונבשי  :ד"ר צחי שריב

 5 הי יריעה  יסכנ   .םש  שיש  ם ירבדה  ל ע  ךמתסהב  ץו בהמ  ת אזה  הלגעה  תא

 6 ךו מס  ש ממ  או ה  שרגמה  םש  לבא  ם ירבדה  ן יב  רשק  ךכב   ן יאש  ןוכנ   הז  .םיכומסש

 7 ר תופ  ינא  , ינויסינמ  יתאבה  י נא  .תונ ויער  ינימ  ל כ  ולעו  ם ירבדה  ן יב  רושקל  רשפאו

 8 ם דקתה  אל  הז  רעצה  הברמלו  תועצה  המכ  ויה  רשפאו  יתייחמל  הלאכ  םירטנולפ

 9 ן יידעש  הז  לע  ,העצהה  תא  ושיגהש  הלא  לש  לוכסתל  ףתוש  ינא  זא  .עוציב  ידכל

 10  ר יכזהל  הצור  קר  ינא  .האו ולה  תחקל  אוה  ןורתפהש  בשוח  א ל  ינא  לבא  .זז  אל

 11 תא   ונשבש  תרמוא  תאז  אל  העצהה  תא  ושיגהש  םירבח  תמזויב  הרבעש  הנשש

 12 ת ח קל  הייריעה  לש  רזחהה  רשוכב  ונעגפו  יטמוטואה   הנונראה  ןוכדע  ןונגנמ

 13  .םישוע א ל הלאכ םירבד ,תואוולה

 14    .ר"בתל רושק  אל הז :ן למדןעיד עו"ד

 15   .ינש ןיב רשקה המ מר גיא קלנר:

 16  .רוש ק  המ :קורצקי מר יעקב

 17   .ר"בתל רושק אל הז: ן עו"ד עידן למד

 18     .אוב דיגהל ינש דצמו הייר יעה תוסנכה תא ןיטקהל  דחא דצמ :ד"ר צחי שריב

 19   .הרקמ לכב הז תא  תרשל לוכי מר גיא קלנר:

 20   .הנשמ היה אל ה ז .הרקמ םושב ר"בתה תא  תרשמ היה אל הז לבא: עו"ד עידן למדן 

 21  ה נומתה  לע  לכ תסה ל  ךירצ  ,תויופידע  ירד ס  שי  ם יכרצ  שי  רמא  ינורש   ומכ  ש י  :שריבד"ר צחי  

 22  . רבמטפס  ד ע  ותוא  םתיצר  ,דרו  ת טמסב  ימוקישה  ןועמ ה  היה  . ריעה  לש  תללוכה

 23    ףסכ שי .הז תא ונבי ךיא  ,ירחא ,וישכע ינפל אב הז

 24    .םש ן עטומ הז :וייזר גב' דברת

 25   .ות וא ונעטה :אבי גרובר רמ

 26   .ץרממ ןועט אוה: דברת וייזר ' גב
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שריב צחי   1  ם ישיבכ  שי  , םיטקיורפ  לש  המישר  שי ו  ם יכרצו  םירבד  לש  המי שר  ש י  :ד"ר 

 2 בושח אוה .םהמ דחא הזש  ריעה יבחר לכב םיכרצ שי  .ץופישו םוקיש םישרודש

 3  ת ויהל  לוכי  אל  ןורתפהש  ל בא  בשוח  ינא  תומידק  ל בקל  ךירצ  טלחהב  אוהו

 4 אל  םה  זא  והשמ  םיכירצ  םישנאש  תישיאה  המרב  םג  תואוולהל  דגנתמ  ,האוולה

 5 אלא  התוא  ריזחהל  ךיא  ךכ  רחא  םיבשוחו  האוולה  םיח קולו  םיכלוה  ןושאר  רבד

 6 םי סכנב  ת ויהל  ךירצ  ןורתפ ה  . םתושרל  םידמועה  םי באשמה  םע  םידדומתמ

 7   .הז ביבסו םיכומסה

 8   .ךירצ  .ןמז חקיי הז םיסכנה תא  שממל י:מר יעקב קורצק

 9 י וושה  םיחטש  ןג  הוונב  שי  עגרכ  .הזה  אש ונב  יחצל  םגו  ינורל  תונעל  הצור  ינא  מר רביד פלד:

 10 א ל  םינש ר שע .םולכ םהו המ דאה ל ע םיבשויש חש ןוי ל ימ םייתאמ ךרעב םהלש

 11 םתיא  םישוע  אל  ונחנא  .הי יריעה  לש  םיחטש  םיבשוי  טושפ  .םולכ  םתיא  םישוע

 12 ל יחתהל  רשפא  םתוא  םירכומ  ונחנא  םא  .םהלש  יוושה  ןוילימ  םייתאמ  .םולכ

 13 ר ס ח  אלו  ןג  הוונל  ,םירימאל   ,ןלוגל  ,רמא  ינורש  ומכ  םירבד  דחאו  ףלא  תונבל

 14  ח טש  תחקל  רשפא  .זרכמל  םתוא  איצוהל  תושעלו  תחק ל   קר  ןוילימ  םייתאמ  .םש

 15 תבוטל  ןולב  תאוולה  תחקל  רשפא  יחצ  .ףסכה  תא  שי  רבכ  הז  ,ינש  חטש  ,דחא

 16 תא  ריזחהל  םיבייחתמו  רש ע  םינגה  תא  םירכומ  םלו אה  רכמנש  עגרב  ,םלואה

 17  1300  זרכמל  אצי  ,םש  ורכמ נ  וישכע  1010  ליבקמב  .הא וולהה  תבוטל  הזה  ףסכה

 18 ם ישימחו  תואמ  שש  ןוילימ  יפל  ,ידיג  ,ןוכנ  ןוילימ  יפל  הז  תא  ונרחמת  ונחנא  ד"חי

 19 ק ר   .עצוממ  םישימח  האמ  םי יתש  ,םייתש  םייתש  לע  דמ וע  םש  עצוממה  .הדיחיל

 20 . ןוילימ  םיעבש  ד"חי  1300  ל ע  דמוע  עגרכ  ונל  שיש  זוחא  הרשע  םיתש  לש  חוורה

 21 ה יה  אל  הזש  ד"חי  1300מ  ק ר  עגרכ  ןוילימ  םיעבש  לש  חוורב  ונחנא  תרמוא  תאז

 22  .יופצ

 23   .דוע ינש ה בלשב :גב' דברת וייזר

 24 א לש  הייריעל  סנכייש  חוור  ןוילימ  םייתאמ  תוביבסב  דומעי  הז  ינשה  בלשב  מר רביד פלד:

 25 ם יתש  יפל  ו נבשיח  .םיכירצ  ונחנא  ה מכ  , רפס  יתב  ןובשח ב  ו נחקלש  י רחא  .ול  וניפצ

 26   ?ידיג אל  וא תמא םישימח תואמ ש ש ןוילימ יפל זוחא הרשע
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 1 ונחנא  ךרעב  םוי  םיעשת  דוע  .עיצמ  ינאש   המ  הז  ךלש  וקה  תא  ךישמ מ  ינא  םא  מר גידי טביב:

 2 ה זיא  היהי  אל  םא  םייחכונה  הלאה  םייקווישה  לע  ףסכה  תא  לבקל  םירומא

 3   .אוהש

 4    ?אל ןוילימ שמחו םיעשת ר בכ ונלביק מר רביד פלד:

 5 תופסונה  ףלאה   וישכע  .תודיחי  תואמ  שמ ח  לע  ןוילימ  הנומשו  םיעש ת  ונלביק  מר גידי טביב:

 6    .קלח תוצקהל רשפא הז  ךותמ .שלושמ ךרע השעת

 7   .םייתש  םייתש ,שולש םייתשב הז  וישכע .הובג רתוי הברה  אוה חוורה פלד: דבימר ר

 8   לבק ת ףלא לע זא הנומשו םיע שת האמ תלביק תואמ שמ ח לע םא מר גידי טביב:

 9   . ידיג םייתש םייתש הזו .תו אמ עשת ןוילימב רמגנ .לוז  רתוי רמגנ רביד פלד:מר 

 10   .קלח אוהש קלחה  תא םיחקול הזמ .רתויש ה מכ רדסב מר גידי טביב:

 11    ?1010 שר  רושק המ :מר ירון גדות

 12   .גיש הל ןמזה תא םיכירצ ונחנ אש םוכסה תאו הייריעה  קלח הזש מר גידי טביב:

 13     .הב שמתשהל רשפאש  תיפסכ אתלד שי םירמוא מר גיא קלנר:

 14  ר "בתה  תא  לכ ונ  זאו  , םייתנשל  רמוע  הרו בדב  ו נישעש  ומכ  תיאקנב  ת רגסמ  חק  מר גידי טביב: 

 15   .וישכע רשאל

 16   .ןאכ  תעצהש ןוילימ עבראו םי רשע הז :גב' דברת וייזר

 17     .ןוילימ םיעבש ןוילי מ םישיש ןוילימ םיעשת וי שכע ךל שי מר רביד פלד:

 18  ן ורקיע  לע  טי לחנ  וא וב  .הייריעה  לש  ןובש ח  י אור  וישכע  תויהל  ליחת נ  אל  ו אוב  :ראבי גרוב  רמ

 19 לב ח  .הדובעה  תא  ושעי  עוצ קמה  ישנא  הז  ירחא  המידק  םדקתנו  וילע  םיכסנ

 20     .עיצמ ינא ?רדסב ,לקשל  סנכיהל ליחתהל סנכיהל

טביב: גידי   21  ק לח  תא  ונל  רש פאל  לוכיש  הזכ  ףסכ  ונל  ס נכיהל  רומא  םוי  םי עשת  ד וע  מר 

 22 ת א  וא  שרפהה  תאו  סנכנ  ףסכב  שמתשהל  האוולהב  תחקל  םוקמב  הייריעה

 23  ד ע   יצחו  הנש  לש  ןמז  חיננ  .ןמז  םיכירצ  ונחנא  הפ  םינגה  תריכממ  יופצה  הבוגה

 24 ל ע   רמוע  הרובדב  ונישעש  ו מכ  םייתנש  לש  יארשא  ת רגסמ  ךותמ  .רכמייש

 25 ן ו רקיעה  ליבשב קר חיננ לבא  ךומנ  רתוי תצק םוכס לע  ח קינ הפ ןוילימ םישולש

 26  .לכה הזו
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 1     ?יצחו הנש תחקל ךירצ  הז המל :ד"ר צחי שריב

 2  ת וארהל  ךירצ  ינא  םינפה  ד רשמב  ר"בת  ר שאל   ליבשב  י נא  .הנשמ  אל   הנש   יצח  מר גידי טביב: 

 3    .תרגסמה לכ תא

 4 ת חקל  רשפא  .רמוא  אוהש  המל  רמוא  התאש  המ  תא  בלשל  רשפא  ןיידע  לבא  :זרגב' דברת ויי

 5   .וילע רבדמ  התאש ןוילימ עברא לש  הבוגב ןולב תאוולה וישכע

 6 ,יארשא  וק  ת רגסמ  .יארשא  תרגסמ  הזל   ארוק  ינא  ןולב  תאוולהב  ה רוקש  המ  מר גידי טביב:

 7    .רבד ותוא רדסב

 8     .הנשמ אל .ךורא ןמזל וא  רצק ןמזל הז םא יולת יא רשא וק :גב' דברת וייזר

 9 ם ישדוח  השו לש  ןיתמהל  אלא  האוולהב   תחקל  אל  הייריעה  לש  ק לחה  תא  מר גידי טביב:

 10   .לודגה ףסכה ול אר קנ ףסכה סנכיישכ הלאה

 11  ת יביטקייבוא  .ךרדה  תא  ןיכנ  .לכה  תא  ןיכנ  .זרכמה  תא  ןיכנ  רבכ  ליבקמב  מר יעקב קורצקי:

 12   .םישדוח השיש  ,השימח תוחפל ונל חקיי

 13 יצח  דועב  םאתת  איהש   וישכע  האוולה  תחקל  הי עבה  המ  רמוחו  לק  לבא: עו"ד עידן למדן 

 14    .הנש

 15     .ךופה הז לע לכתסנ :מר גיא קלנר

 16  ה תאש  וא  הנש  הרש ע  שמח  ה אוולה  לע  רב דמ  ה תא  ה אוולה  לע  רבדמ   ה תאשכ  מר גידי טביב: 

 17   .םייתנשל  יארשא תרגסמ לע רבדמ

 18  ה אוולה  לע  םירבדמ  אל   . םינווכתמ  ונחנא  הזל  ם ייתנשל  יארשא  תרגסמ: זר רת וייגב' דב

 19   .הנש הרשע שמחל

 20  ה תא  .ףסכה  תא  שיש  עג רב  רוזחתש  ןולב  האוולה היהת  תאזש  אוה  ןויערה: למדן עו"ד עידן 

 21    .יארשא תרגסמ הזל ארק ת ,יארשא תרגסמ הצור

 22     .האוולה הזל אורקל הצור  אל אוה :רגב' דברת וייז

 23   .חקו ל אל ינא גידי טביב: רמ

 24 ת מאב  אל  הז  תא  דימעמ  אוה  רצק  חווטל  הנשל  יארשא  תרגסמ  חקול  אוה  :גב' דברת וייזר

 25  שיש  תוארהל  ךירצ  אוה  .ם לשמו  תמאב  ףסכה  תא  ח קול  אל  אוה  רורב  חקול

 26     התייה הנווכה  הז .רדסב .יביצקת רוקמ
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 1  ם יסכנה  תריכ מ  לש  הזה  טקאה  לע  יתעד   תא  עיבהל  תחא  הדוקנל  יתיצר  ינא  פרופ' נטע זיו:

 2  ל א יצנטופ  הז  ת וריד  םינומש   םיסכנ  ש י  ה ייריעלש  הז  ,י נורקע  ןפואב  .הייריעה  לש

 3 ונחנאש  עגרב  .םויה  םהילע  ונבשח  אל  ילואש  םירבד  הברה  ותא  תושעל  םוצע

 4 ן ויד  העצהב  ןאכ  שיש  האור  ינאש  תבשוח  ינא  ןכלו  רמגנ  הז  םתוא  םירכומ

 5 תא  ס ינכהל  אל  הזה  בלשב ש  תב שוח  ינא  .יבטימ  שו מי מ  לולסמ  לע  הטלחהב

 6 ר ש פא  ם א  .בושיחה  לכ  ךות ל  ם המ  תויופצה  תוסנכה הו  ם יסכנה  לש  רופיסה

 7  ש י ש  דואמ  רידנ  הז  .תויופצ  אלה  ולבקתיש  תותלדהו  החבשה  ילטיה  תועצמאב

 8  ךרואל  םירבד  הברה  הז  םע   תושעל  רשפא  ,םירוגמל  ד ועיי  םהש  םיסכנ  הייריעל

 9 ת ולקב  י ד  הככ   טילחהל  תבש וח  י נאו  ריע ה  לש  םיכרצה  תא  ב יטיהל  ל וכי  הז  .םינש

 10 יביצקת  רוקמ  ךרוצל  הנוכנ   אל  הטלחה  הז  הייריעל  שיש  םיסכנה  תא  רוכמל

 11  ת ושעל  ןיפוליח  תא  תללוכ  ה עצהה  םא  ןכל  זא  .סהמתנ"  לש  וא  םלואה  לש  דועייל

 12  ינא זא  תורידה תריכמב שומיש

 13 ם א  ונלצא  ןוידל  הרזח  הז  תא  איבהל  רשפא  .הרירב  רדעיהב  טלופיד  היה  אל: עו"ד עידן למדן 

 14     ךרטצנש לככו

 15  .ונלש  םיסכנה תא םירכומ ונחנ א הבש תלבסנ יתלב תולק  הזיא שי פרופ' נטע זיו:

 16   .םי נש המכ חקל...סכנה .אל  שממ .עטנ תולקב אל ונחנא  שממ צקי:מר יעקב קור

 17     .םיסכנ רוכמל הצור אל אי ה .ןורקיע לע תרבדמ איה מר גיא קלנר:

 18  ך רוצ  הזיא  ונ ל  שיש  עגרב  םויה  טילחהל  אלו  ונלש  םיסכנה  תא  רומש ל  םיכירצ  ע זיו:פרופ' נט

 19  הז ידי  לע הסכנו...הלאה םיסכנה  תא רוכמנ ונחנאש .ידימ

 20  . ןורחאה טלופיד היה הז ונת ניחבמ ןכלו ןוכנ טלחהב: עו"ד עידן למדן 

 21  רבדהש  רורב  זא  ל כהו  ביצקת  שיו  רדסב   לכהש  םלועב  .עטנל  הנע י  י נא  מר יעקב קורצקי:

 22 לש   םה  םיסכנהש  יתנעט  די מת  ינא  לבא  םיסכנב  תעג ל  תושעל  ךירצש  ןורחאה

 23 ת מ אב  אוהש  הרקמ  הפ  שי   םאו  םיבשותה  לש  םה  .ונלש  אל  םה  .םיבשותה

 24  ינא  . טרופסה  ק ית  קיזחמ  א ל  ם ינש  שולש  י נפל  ינא  .לכ ה  ך ס  ם יעגפנ  םה  ,ינוציק

 25  ונבשי  ונחנאו  תסדנהמה  לצ א  םיבשות  המכ  םעו  ןולא  םע  ילש  תושיגפה  תא  רכוז

 26 ומישיו  ו דמעיש  ןג  הוונ  לש  םי דליש  ןורקיעה  תא  יתרמ א  י נאו  הזה  טקיורפה  לע
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 1 ם ה  דימת  יכ  םתוא  רבחיש  ה מ  הז  ןורשה  תמר  שולש  ,םייתש  ,דחא  ודיגיו  םיידי

 2  ץ וחמ  יתקחיששכ  םג  יאטר ופסכ  ינא ש  ךיא  הככ  הז  . דדוב  י א  הזו  םש  םיאצמנ

 3 םתאו  ריעל  הלאה  םידליה  ת א  רבחי ש  המ  הזו  ונתוא  רב יחש  המ  הז  ןורשה  תמרל

 4 ם ש   םלואב  קחשל  וכליש  הזל   ארקנ  הנשיה  ריעה  ךותמ  םידלי  םג  שיש  המ  םיעדוי

 5    .הפל אובל  וכרטצי םהש קר אל םע

 6   .תבשוח ינא לב א .תרמאש הלימ לכל המי כסמ ינא  פרופ' נטע זיו:

 7 ןורי  םיכילהת ב  אל  התא  טושפ  םינש  הברה  וילע  ונבשיש  אשונל  עגונבו  מר יעקב קורצקי:

 8 ן יא  םיסנכנ  ונחנא  םא  ,םש  תושעל  ךירצ  .ןנכותמ  היה  לכה  לע  רבוד  הליחתכלמ

 9 ה לחתהב  ,ס"נתמה  תאו  ונחטבהש  ומכ  ,םלואה  תא  םש  השענ  ונחנא  ,ןויריה  יצח

 10  אל   םוקמה  ה יה  אל  הזש  ןו וי כמ  םיאתה  א ל  הז  לבא  ת סנכ  תיב  םש  תושעל  היה

 11 לש  ן ויערה  זא  םיאתה  אל  הז  ו נשגה  תוינכות  רבכ  ונ י שע  ,יתיצר  ינא  .םיאתה

 12  הז  תא  ונחטבה  ונחנא  .הר וחא  תכלל  רשפא  יא  ,םינ ש  ןומה  רבכ  הז  ס"נתמה

 13 תצק  ליחתמש  תויהל  לוכי  ינא  לע  דמוע  וישכע  הפ  לכ הו  םייקל  םיכירצ  ונחנא

 14  םיבשות הש  ,הטלחה  םע  ה פמ  ת אצל  םיכירצו  ןיבה  ר בזגהש  ונבשח  ברקתהל

 15 . לכה  ת או  קרא פה  תא  .דיגנ  ואוב  ה נשיה  ר יעל  םקלח  תא   ו מרת  םה  ,קיפסמ  הלאה

 16 תולכתסהה  םעו  םיבאשמ  וחקל  .ןג  הוונמ  .םינש  ןומה  רבכ  הזמ  םינהנ  ונחנא

 17  ינא ה מ םיעדוי םתאו דחפל  ךי רצ אל ,תויהל תורומאש  ת וסנכהה לכ םע המידק

 18 דירות  קר  ןיינעל  שממ  םירב ד  תרמא  התא  לדתשמ  די מת  התא  ינור  הצור  ןכ  םג

 19 רבעה תא

 20  .םתס  .ןיינעל   יכה  היה  הז  ריעה  שאר  םע   םיכסמ  ינאש  רמא  אוהש  המ  רקיעב  :אבי גרובר  רמ

קורצקי: יעקב   21  ם לואה  תא  םג   םיצ פשמ  ונחנא  ךיא  ןכ  םג  ב שוח  יתייה  בושחל  ם ג  .ןכ   מר 

 22    .םלוא הז ו יואר םלוא היהי םש םג ש ןמזה עיגה יכ םימולאב

 23    .הכורא המי שר ונל שי :אבי גרובר רמ

 24  .הברה שי מר גיא קלנר:

 25 ה תאש  ךל  ריכזא  ינא  רבזגה  .םוצע  אוה  הפ  יפצה  .דחפל  ךירצ  אל  ןכלו  קורצקי:מר יעקב  

 26  תסנכנ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

23 

 1  ו נחנא  .תויופידע  ירדסב רמוא  ה תאש  המ  קוידב  בק עי םיקסוע  ונחנא  ףוסב: ן למדן עיד עו"ד

 2   .ןג הוונל תופידע רדס  םינש דואמ הברה ירחא  הנושאר םעפ תתל םיסנמ

 3 ר מוא  ינאו  הפ  םיאצמנ  םהו  הפ  ונחנא  ןכל  ןבומכ  הז  ןושארה  תופידע  רדס  עקב קורצקי:י  מר

 4     הז ןחלושה לע הפ הז תא

 5  ה רו קש  המ  הז  .םתנבה  אל  םא  ע גרכ  הפ  הרוקש  המ   תויופ ידע  רדסב  ןויד  הז מר גיא קלנר:

 6  .עגרכ הפ

 7   .אל :ד"ר צחי שריב

 8    .ןכ: עו"ד עידן למדן 

 9  י נ או  ןוכנ  א והש  בשוח  ה תאש  תויופידע   רדסב    יטי לופ  ירוביצ  ן ויד  קוידב  הז מר גיא קלנר:

 10  .תויופידע רד ס הז .תרחא בושחל לוכי

 11     .הז תא רמוא התאו דחא  אשונ שי :ד"ר צחי שריב

 12   .תויופידע רדס לש ןויד ה קוידב אוה עגרכ עצבתמ ש ןוידהש רמוא ינא .אל מר גיא קלנר:

 13 ס נב הביצי דואמ עקרק ול היה סנכנ אוה ולש דיקפתל סנכנ אוהש רבזגה מר יעקב קורצקי:

 14 ל ל גב  ן ורשה  תמרל  תאב  המ ל  ת רמא  התא  םש  תייה  ם ינש  הרשע  עבש  .הנויצ

 15 ץורפל  ךיא  םיכחמ  ונחנא  המ ל  .חתפב  ונל  שי  המ  עדוי  ךו מכ  ימ  םוצעה  לאיצנטופה

 16 י נ א  רמא  ינורש  המו  הצימא   הטלחה  לבקל  ונחנא  םי רגובמ  םישנא  דחפל  אלו

 17 תא   םג  ץ פשל  ,תומלוא  השו לש  תחא  ה כמב  תונבל  .ז וחא  ףלאב   רבחתמ  ךתיא

 18 ה פ מ  יכ  ה ז  תא השענ  ונחנא םהל  ע יגמש  ןו רוד  'סיב  םע   ליחתהל  ן בומכו  םימולא

 19 .דחפל  א ל  ,קדוצ  התא  ,םיש יבכל  םג   יחצו  הז  תא  םיש וע   ונחנאש  הטלחה  אצת

 20 ל ש  תושירדה  תא  איבהל  ם גו  ךירצש  המכ  יתניחבמ  הטלחה  םויה  הפ  תחקל

 21  ם יפסכ  הפל  וסנכי  יצחו  ה נש  ,הנש  דועב  יכ  וישכע  האוולה  תחקל  .הסדנהה

 22 תולשכנ  תויריע  .דחפל  ךירצ   אל  .ונלש  בנזה  ירחא  ץור נ  הז  ירחא  אלש  םירידא

 23  .תואו ולה ח"שמ תואמ עבראו ת ואמ שולש תוחקול ץראב

 24   .רחא ןויד הז בקעי: עו"ד עידן למדן 

 25  ה זמ  דחפל  ךיר צ  א ל  ם ירידא  םיפסכ  הפל   וסנכ י  .רידא  י פצ  םע  ריע  ו נחנא  מר יעקב קורצקי:

 26  ם א   שש  דיגא  ינא  24/7  ולש  תוקסעתהה  הזש  רוטקייורפ  םג  םישלו  ללכב
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 1  ךל  היהי  םירבח  ךרדל  תאצ לו  24/6  .תיבב  רמוש  ינא  א ל  תיבב  יתשאו  םיטילקמ

 2 י נאו  הלאה  םירבדב  היציזופוא  אל  אוה  דימת  אוהש  ןיקלב  ינור  לש  לוקה  תא  םג

 3 א ל ו  הזה  ךלהמה  לע  תכלל  ךירצ  .הנשמ  אל  ומכ  אל  הז  לע  דואמ  ותוא  ךירעמ

 4 . תושע ל  המ  ן יא  לעופל  הז  תא  א יצונ  ונ חנאו  ונב  ורח בש  םישנא   ונחנא  .דחפל

  5 

 6  ת ו יושרב  ה לודג  יכה  י לוא  היצילאו ק  ונחנא  ,הפ   היהש  ח וכיווה  ופורפא : מר רמי בר לב

 7 הע ברא  יל  המדנ  ונחנא  הצעו מ  ירבח  רשע  העבש  ךותמ  .לארשי  תנידמב  תוימוקמ

 8 ל ש  תובישיבו  הלהנה  תובי שיב  הזה  יבמופה  ןוידה  לכו  .היצילאוק  ירבח  רשע

 9  הזה  חיש  ודה  תא  להנל  אלו   ה ז  לע  ת בשל  םיכירצ  ונחנ א  ,ןו דל  ךירצ  היצילאוקה

   10 

 11   .היצילאוקל  תרבודו לאכימ אבה ךורב מר ירון גדות:

 12     .רבדת היצילאוקב היהתש כ .עירפמ התא המל ןורי : מר רמי בר לב

 13     ?ןוכנ ביצקתה דעב וע יבצה םה :אבי גרובר רמ

 14    .ןכ מר ירון גדות:

 15   ךתוא םיכי רצ אל םה :בראבי גרו רמ

 16  ק ובסייפב  ם ג  םילועש  םי רבד  ללוכש  ר מא  יחצש  המ   ל לוכ  תויגוס  טעמ  אל  שי : מר רמי בר לב

 17 ו נחנאש  םיאשונ  דחאו  ףלא  דוע  שי  .הזה  סיב  קר  אלו  הפ   םיבשותה  לש  םיכרצ  לש

 18 .היצילאו ק  שי  הז  ליבשבו   ם יתחנמהו  םיסוטמה  ו מכ  . םהב  לפטל  םיכירצ

 19 תא  ליבומש  והשימ  תחקל  , םיאשונב  ןודל  ,הלש  רדחב  תבשל  הכירצ  היצילאוקה

 20 ת א   וילע  לבקל  ,ותוא  ליבוהל   ,רוביצה  ינפב  ותוא  תולע ל  םיצור  ונחנאש  עוריאה

 21 ונחנא  הז  ל לגב  תוקד  םישימ ח  ר בכ  ונח נא  .הזה  רופיסה   ת א  רומג ל  הזבו  טידרקה

 22 ת חאו  םיש ימח  רבכ  ונחנא  .הלילה  ך ותל  הצעומה  תו בי שי  תא  ם יחוד  ןמזה  לכ

 23 ןו ידה ל כ .םתו א רומגל היצי לאוק לש ה בישיב ונלוכיש  ם ירבד לע ם ירבדמ תוקד

 24 . תבישי  םג  ונל  שי  .היצילאוק  לש  ןוידב  ותוא  רוגסל  ונלוכי  ןאכ  ונישעש  הזה

   25 

 26  .הזה וא ושה תא היה אל זא לבא  זוחא האמ ךתיא םיכסמ מר ירון גדות:
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 1    .ןויד םייקתמש בוט בוש ח ןויד .אל ילוא ןכ ילוא: ן דלמעו"ד עידן 

 2  יתרפס  ינאש  םיאשונ  ה עשת  תוחפל  שי  םויה  רדס ב  הפ  םיאשונה  לכ  ךותמ : מר רמי בר לב

 3 ו נל  ש י  היצ ילאוק  תבישיל  ףס ונבו  היצי לאוק  תבישיב  םת וא  רומ גל  ונלוכיש  םתוא

 4  ם ילוכי  ונחנא  זא  .םש  םיבש וי  תועיסה  ישאר  לכ  .היצילאוקה  לש  הלהנה  תבישי

 5 רוביצה  יכ  רוביצל  הזה  ןוידה  תא  םיאיבמ  ונחנאש  ינפל  הלאה  תומכסהל  עיגהל

 6 ל ע  ,לבזה  לע  ,ותוא  םיניינעמש  םירחא  םירבד  לע  ונתוא  עומשל  ןיינועמ

 7    .ידו  םיקסעה לע ,תוכרדמה לע  ,םישיבכה לע ,םיסוטמה

 8 ה צעומ תובישי שי המ  ליבשב זא .היצילאוקב רו מגל לוכי התא הז תא םג מר גיא קלנר:

 9     םהב ונדש םיאש ונ םיאיבמ הצעומ תבישי : מר רמי בר לב

 10    .לכה לע המיכס מ אל םג היצילאוקה .אל מר גיא קלנר:

 11ך ורא  הזכ  יבמופ  ןויד  אוהש  הזיא  םייקל  תמאב  ךירצו  המכסה  ןיאש  הפיא : במר רמי בר ל

   12 

 13   . אשונה הז הנה ,אשונה הז מר גיא קלנר:

 14  ?עבק ימ : מר רמי בר לב

 15   .עוקתש והשמ  איצוהל ךירצ םימעפל: ידן למדן ע ד"וע

 16  .הזה עוריאה  םע םיכסמ ינא .בגא הז  םע יתמכסה ינאש תורמל : מר רמי בר לב

 17  ק קפ  הזיא  הפ  ץלחל  ךיר צ  ה יהש  ןיבמ  התא  יכ  .הע צהל  תפרטצה  םתס  אל: ן למדן עו"ד עיד

 18   .הדוקנ

 19   .רמוא ינאש המ לכ לע  ביגהל בייח אל התא .ןדיע : מר רמי בר לב

 20    .ונתיא התא .אל: עו"ד עידן למדן 

 21  ו נ חנא  םיאשונ  דואמ  הב רהב  היצילאוקהמ  קלח  הת א  ,םיכסהל  םילוכי  םתא : לבר מר רמי ב

 22   .םתוא םילעמ ונחנ אש ינפל םיכסהל םילוכי

 23   .היצילאו ק תבישי השענו עגר תאצל  ןוריו ינורמ שקבל רשפא : ד"ר צחי שריב

 24  ת ו בישיו  הלהנה  תוביש יל  עיגהל  ך ירצ  .יחצ  םתו א  איצוהל  ך ירצ  אל  התא : מר רמי בר לב

 25    .םש הז תא רומגלו  םיאשונב ןודל היצילאוק

 26  ל ש  תובישחה  י בגל  תונקסמה  תחאש  תב שוח  י נא  .טפשמ  קר  ינא : גב' דברת וייזר 
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 1 ה נקסמ  אוהש  הזיאכ  הפמ  תחקל  עגר  םיכירצ  ונחנאש  תבשוח  ינאש  דיחיה    רבדה

 2 א ל   ף דעתל  הצעומ  ירבחכ  םי לוכי  ו נחנא  ךיא  ןיבהל  תב ייח  י נא  הז  ךשמהה  יבגל

 3 ללכב  יבגל  תויופידעה  ירדס   תא  ןיבהל  האלהו  ןאכמ   םילוכי  ונחנא  ךיא  קר

 4  ףוסב  ונחנא  ירה  .ןיבהל  ה חילצמ  אל  ינאש  והשמ  ה ז  םיעצבתמש  םיטקיורפ

 5 ונאבה  ונחנא  זא  רעוב  אוהש  אשונ  אוהש  הזיא  הפ  שיש  הרקמבו  םינעוטו  םינעוט

 6 ך יא  .אבהל  הזה  בצמל  עיגהל  אל  םילוכי  ונחנא  ךיא  לבא  .רדסל  העצהל  ותוא

 7    .ריעה לש תויופ ידעה ירדס לע והשמל תחא  ןכדעתהל םילוכי ונחנא

 8  ף דע תנו  היצילאוק  תביש יב  הזב  ן ודנו  רמא  יחצש  ומ כ  ןוריו  י נור  תא  איצונ : ר לבמי במר ר

 9    .הז תא גיצנו

 10  .ת ויניצ ילב :אבי גרובר רמ

 11 י נאש  המ  קוידב  ביצקתה  לע  ונדש  םיפסכ ה  הדעווב  יתעצהש  הממ  קלח  ףוסב  מר רוני בלקין:

 12   . יצחו םייתנש וישכע רמוא

 13     .יתרמאש המ קוידב : מר רמי בר לב

 14 םיפסכה  תדעו  ךותב  השע נ  םג  ונחנאש  הממ  קלח  היהי  הזש  הז  לע  ונרביד : אבי גרובר רמ

 15 ח"שמ  תואמ  עברא  לש  לדוג   רדס  ונרשיאש  הז  םג  .תצק   םג  ךירצ  םגש  בשוח  ינאו

 16 לש  ,לדוג  רדס  לש  תוסנכה  לע  לכתסמ  יד  אוה  רבד  ל ש  ופוסב  חותיפ  ביצקתל

 17 , םינש המכ לע םיצרש םיטקיורפ המכ שיו םייופצ ח"שמ תואמ שולש ,םייתאמ

 18 ת יירק  ם ישועשכ  תושעל  לו כי  ה תא  ם א  םג  ל כה  תא  ב צקתל  ךירצ   התא  שארמו

 19 ו ל יאכ  בצקתמ  התא  ,םיפסכ המ  קלח  הז  םג  הז  וא  םי רבד  הלאכ  ינימ  לכו  ךוניח

 20 שא רמ  אל  התאש  עדוי  התאש   תורמל  ר"בת  אוהש  הזיא   חתופ  התא  לכ  תא  שארמ

 21  ך וניח  תודסומ  לע  1010  םינ ונכת  לע  ח"שמ  30  איצוהל  2021  תנשב  ךלוה  אל  התא

 22  ונחנא   לכה  ךסש  בשוח  ינ א  ן כל  רבדה  ךותב  ךילהת   אוה ש  הזיא  שי  .יק  וא

 23 ר דס  היהי  םומיסקמ  וא  רש ק  הזיאב  היהי  ןכ  אוה  חו תיפה  ביצקתש  ונלדתשה

 24 ב יצקת  אל  אוהש  חותיפ  ביצקתו  .סנכיהל  םירומאש  םיפסכה  לע  םייתנש  לש  לדוג

 25 הסנמ  ינא  לודגב  זא  ,רבמצדב  דחאו  םישולשה  דע  רא וניב  ןושאר  אוהש  ףטוש

 26 וישכע   .םימוכסה  רתוי  וא  תוח פ  ביבס  םיבבותסמ  ונ חנא  ל ודגב  זא  .ךל  תונעל
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 1 וא  ר במצדב  ן עטנ  םלואו  ץר מב  ן עטנ  ם ילוקיש  המ  .ןי ינע  א והש  ה זיא  שי  ךותב

 2 ן וידהמ  קלח   הז  םיפסכה  תד עו  ת מאב  לבא  םילדתשמ  ונחנא  ו כותב  םג  .רבמבונב

 3 ת אזו  םיפסכה  הדעווב  רתוי  תאזה  היצולוזרל  סנכיהל  םירומא  ,רתוי  רומאש

 4 ,ןזואמ  םירמוג  ונחנא  21  תא ש  אדוונ  לש  אשונה  תא  ונפדעית  עגרכ  ונחנא  .הנווכה

 5    .ונלש תבה תורבח לומ  םיניינעה לכ תא תוארלו

 6    .ףטושב  הז .בוט :גב' דברת וייזר

 7 ל ש  הלבגה  ןיאש  תורמל  .םג  םיפסכ  תדעווב  תבשל  רשפא  יא  ,רמוא  ינא  זא  :אבי גרובר  רמ

 8 אשונה  םע  ונחנא  ךיא  תוארלו  אובל  ןושאר  טקא  רותב  ונפדעה  םש  םג  זא  .םש  ןמז

 9 ק לח  הזו  םיפסכ  תדעו  לש  תובישי  דוע  תוננכותמ  טלחהב  ףטושב  םיפסכה  לש

 10 ינאו  תודוקנ  המכ  הפ  ולע  .הז  תא  רוכזנ  םג  ונחנא  לבא  םש  ולעיש  םיאשונהמ

 11 בושחו  ונתוא  םיאור  םישנא   תאז  לכב  .הז  לע  רובעל  תוסנל  רהמ  יכה  הצור  תמאב

 12 ךי רצש  תומלוא  המכ  לע  ית רביד  ןכא  .הפ  םירוקש  ם יכילהתב  וניבי  םהש  יל

 13 ו ז יאל  ק בדיהל  אל  איה  המכ וחהו  , םלוא  הנבנ  ןג  הוונב ש  ר וביד  םג  היהו  ,תונבל

 14  , חטשב  תויוחתפתה  האור   התאשכ   םג  תרוויע  הרו צב  ת רמאש  הלימ  איהש

 15  ל ע  ללכב  עגרכ  בשוי  חותפ ה  שרגמה  ,יברעמה  דצב  דומצ  בשויש  עגרכ  שרגמה

 16 ר פס  תיב  ךותב  תויהל  רומא  היה  ירמגל  אל  אוה    .ליבש  תויהל  רומאש  פ"צש

 17  ונחנא  םאו  .קחשל  םוקמ  טעמ  שי  םידליל  עגרכ  רפס ה  תיב  לש  רצחה  .לשמל

 18 לע  ם לואה  לש  תיסכתה  לכ . הפצרה  לע  הטמל  םלואה תא   םימש  ונחנא  ,םיחקול

 19 ה זו  ןכלו  .קחשל  םוקמ  דו אמ  טעמ  היהי  םידלילש  היהת  תועמשמה  הפצרה

 20 ם וקמ  אוהש  הזיאבו  ,רמוע   ה רובד  לש  טקיורפה  םע  ונמדקתה  ,שולש  ,םייתש

 21 הז   לצנלו  הלאה  םיסקלפמו קה  ת א  תושעל  רשפא  תמא בש  וני אר  .בוט  יכ  וניאר

 22 לכ תסמ  התא  ,ןג  הוונב  קזח דואמ  הז  תא  םיאורש  בשו ח  ינאו  ופורפא  ונרביד  םג

 23 ם ידלי  ינג  השולש  האור  התא  זא  םהילע  לכתסמ  התאשכ  ,לטפ  ,תות  ,ןבדבוד  לע

 24 לו צינ  הארו  ה תאו  תומוק  שו לשל  תולעל  לוכי  היהש  שר גמו  ה פצרה  לע  םיבשויש

 25 הי ה  ןונכת ה  .יתייעבה  יה  או הש  אר מ  הלש  ןונכתה  .ןג   הוונב  ע קרק  לש  בוט  אל

 26 המב   ויהי  ר פסה  יתבל  רבע מ  רובי צה  יחטשמ  הברה  ו יהי  ר וביצה  יחטש  לכש
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 1 תו יהל  ךישמה ל  ךלוהש  האר נו  ם ינש  רבכ   עוקת  דחא  ן נבמו  .דחא  ןנבמ  ארקנש

 2 ד יגהל  םא  ע דוי  אל  ינא  םש  םיבשותל  ת מאב  רצע  הז  תא זה  ה ניחבהמו  הככ  עוקת

 3 ל בא  ץנרפ  דופר  לע  החילס  ךיא  .םיבשותה  תא  עקת  יד  אוה  לבא  עגפמ  הלימה  תא

 4 י לב  םיעוקת  ירחסמ  זכרמ  םגו  רוביצ  ניבמ  תניחבמ  םהש  םיבשותה  תא  עקת  אוה

 5 ם א תוה  םלואה  לש  ןונכתה  ן כלו  .הלאכו  ודקימב  הרוקש   המעל    ןעשיהל  םיכירצו

 6 ף ו תישב  הז  תא  ונישעו  היצנ דקה  תליחתמ  רבכ  תוביש י  ןומה  הפ  ויהו  םאתהב

 7 י לוא  היירפסה  תא  רשפא  וי נפ  לע  טרופסה  תדוגא  םעם  ג  םינווגמם  ע  םג  הלועפ

 8  ר פס  תיב  ךותב  םיכרצ  ונל  ש יו  רפסה  תבי  ךותב  היירפס   ו נל  שי  יכ  ךכ  רחא  תושעל

 9  תמאב  ן כלו  ה זכ  רפס  תיבב   ך ירצשרים  בד  דועו  תתל  ם יצור  ונחנ אש  תותיכ  דוע

 10 , תותיכ  דוע  רשפאלו  סקלפמוקהמ  קלחכ  היירפסה  תא  תושעל  התייה  הבשחמה

וו נכתה  ע יגה  הזמו  .םירבד  ה לאכ  י נימ  לכו  חפס  ירדח  11  ותי א  םימדקתמ  ונחנאן 

 12 המ   ל כו  רת יהל  םדקתהל  הי יירע  ינבמ  תקלחמ  הסדנהה   תא  ר צוע  א ל  רבד  םושו

 13 הז  תא  תושעל  םיסמנ  םהו  רוצעמ  םושו  הלבגמ  םוש  םהל  ןיאו  הרוק  הזו  ,ךירצש

 14 או בי  1010  ל ע  םיגגוח  לוכיבכ   ונחנ אש  1010  ל ש  הזה  אש ו, הנרשפאש   יכה  הרוצב

 15 ונ לש  לודג   לזמ  ה זו  ונלש  םיט קיורפה  ל כב  שיש  םיאור  ו נחנא  , םיפסכה  לכ  םשמ

 16  ו נ ל  תנתונ  לארשינת  ידמ  ,ע שת  ימונוקא  ויצוס  רוזא  , ןורשה  תמרב  םירג  נוחנא

 17 ה וה בג  רתוי  תוכיא  ונלש  םיבשותל  תתל  םיצור  ונחנאו  היכול  אישה  םומינימב

 18 ת א  סינכה ל  ךרטצנ  1010ב  םגש  ק פס  ם כל  היהי  אלש  ן כלו  רוביצ  ינמב  תניחבמ

 19 ם יכלוהש  םילודגה  םיפסכה   לע  וליאכנו  חנאש  דיגהל ו  וישכע  אובלו  סיכל  דיה

 20 תועטה  תא  קיתענ  ונישעש  תועטה  תא  השענ  אל  ךרטצי    1010  םג  1010מ  עילהג

 21 הנ וכשל  םתחקל  ףסכה  לכ  תא   ל בא  ודיגיו  םשו  דמעי  דח א  םיובש  1010ל  ןג  הוונמ

 22 הש ולש  הנוכשה  ך ותב  הפ  שי   ינש  ד צמ  ,דחא  ד צמ  הז  .ונ ח נא  הפיאו  ו נתיא  המ  אלו

 23  הדובעה  ישימח  יעיבר  םויב   השענ  אשל  הדובע  הז  הפ םכלו  נמש  ונחנא  ,םישרגמ

 24 ל ש  תמאב  לדוג  רדס  םע  םישרגמ  השולש  הפ  שי  ,הפוקת  הפ  תבשוי  רבכ  תאזה

 25    .ןדמוא היהי זא .י ק וא .ףסכ הברהלנו  סינכה ל תוכלוהש ד"חי םינומש

 26    .םסרפתי ש זרכמה יפל ןד. אומאל : גב' דברת וייזר 
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ג  רמ  1 ם ייתש  לופכ  םינומש  זא  והשמו  םייתש  ,עקרקל  ריחמה  תא  םיחקול  םא  :בררואבי 

 2 אוהש  ה זיאב  הצור  עטנ  הפ   י נא  .דבל  םירפסמה  תא  ת ושעל  רשפא  זא  .תצקו

 3 רתויש  םיוסמ  םיסכנ  גוס  םג   שיש  בשוח  ינא  םג  שי  .תרמאש  המל  סחייתהל  םוקמ

 4 ה ז  םלוכ  אל  םא  םבור  יתנ בהל  הלאה  תורידה  .םתי א  קסעתת  הייריעש  ןוכנ

 5  ליחתת  הייריעהש  בשוח  ינ א  תרמוא  תאז  .הלאכו  תי סחי  יד  ,תולודג  יד  תוריד

 6 ונלש  DNAה  אל  הזש  בשו ח  ינא  ןג  הוונ  תנוכשב  תור יד  הלאכ  ריכשהל  וישכע

 7 בשוח  ינא  ,תונטק  ודיחי  םיעשת  םע  תישארב  םחתמבש  בשוח  ינא  תרמוא  תאז

 8 ג וס  םע  הרכשהל  טקיורפ  אוהש  הזיאל  םיאתמ  רתוי  הברהש  םחתמ  הזש

 9 ןיצקמ  תצק  ינאש  החילס  ןג  הוונב  םיזואהטנפ  הפ  ר יכשהל  ליחתהל  ,םיסכנה

 10 ם י סכנ   תרבח  בושחל  ליחתה ל  ת שפחמ  תאש  המ  םג   אל  ה זש  עדוי  ינא  לבא

 11 ו נחנא  .הייריעה  תילכת  ירמג ל  אל  הזש  יל  הארנ  ןג  הוונב  םיזואהטנפ  הריכשמש

 12 ם יטקיורפה  ך רוצל  ןאכ  שרד נש   המ  ת רמוא  תאז  ,הזה  ףסכה  ל כ  תא  ם יצור  אל  םג

 13 ו נ חנא ז א ,וליפא םימולע ,םי רי מא ,ןלוגב תומלוא יפל  םיכ לוה תמאב םא הלאה

 14 י צח  לש  לדוג  רדס  םיעברא  הזיא  דוע  וליפאו  םיעברא  לש  לדוג  רדס  לע  םירבדמ

 15 ת ודוקנ  ה מכ  דוע  יתספספ  חטב   .לודג  י ד  חוורמ  ןייד ע  ריא שמ  הז  .ביצקתהמ

 16 ת ו רוקמ ה  תא  ו נל  שיש  בשו ח  י נא  .רורב   ןוויכהש  בשו ח  י נא  ל בא  .הפ  ורמאנש

 17 ם ע  אב  הז  הללגבש  הנבה  י א  הפ  התייהש  בשוח  ינא  .הזה  טקיורפה  תא  ןממל

 18 .העצהה

 19     ?תורוקמה הז המ מר גיא קלנר:

 20     .תוסנכה לש הר וש ונל שי :אבי גרובר רמ

 21    ? האוולה ילב טקיורפה תא  עצבל רשפאש רמוא התא מר גיא קלנר:

 22 יתיסינש המו ישימח םויב דיגהל יתיסינ ש המ ,םעפ דוע יולת .קויד ב אל .אל :אבי גרובר רמ

 23 . זרכמל  אצוי  התאשכ  ףסכה  תא  ךירצ  התאש  ירה  ,ךרדה  לע  םכמ  קלחל  דיגהל

 24 ר תיהה  תא  הייריע  וא  תילכלכ  הרבח  חקול  ,רתיה  תרשיאש  ירחא  זרכמה

 25 ה ל אה םירבדה לכו תוע"בת  ,םירושיאה לכ .זרכמ לש  םיכמסמל ותוא תמגרתמ

 26 ינ א  ראיירפ  ל ש  גוס  ינא  רחמ   האו ולהה  תא  חקול  ינא  םא  ם ג  .זרכמה  אצוי  זאו
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 1 ר דס  ת חקל  ךירצ  האוולהה  תא  ז א  .קיר  ל ע  גוסו  ,קנבל  תיביר  א והש  הזיא  םלשמ

 2  י תוא  ן קת  , רהמ  קיפסמ  ונת יא  דובעל  ם יעדוי  םיקנבה  יכ  ם ייעובש  , עובש  לש  לדוג

 3 ת א  תחקל  ךירצ  זא  .זרכמל  םיאצויש  ינפל  ןמז  המכ  די גהל  ךרטצי  ידיג  לבא  ,ידיג

 4 ם רג  יתעדלש  וניניב  רעפ  הזי א  רסוחב  אוהש  הזיא  שיש  יתנווכתהש  המ  .האוולהה

 5 ם י כילהה  לכ  לע  םידבועו  רתי הה  םע  תאצל  םיצור  ונחנא   .העצהה  םע  םתצרש  הזל

 6 ל וכי  אל  סכנ  םושש  ןיבהל  ךירצש  םיסכנה  לש  שומימה  םע  םדקתהל  םיצור  .ולש

 7  דעב  העיבצה  הצעומ  תבישי ו  הצעומ  תבישיל  הפ  עיגה  א ל  אוה  םא  שמוממ  תויהל

 8 לוכי  אל  ינא  רחמ  סכנ  םושו  סכנ  םוש  תשמממ  אל  דו ע  וישכע  הטלחהה  .דגנ  וא

 9 ה פל  אובל  ךרטצי  םג  הז  .ותוא  רוכמלו  ימצע  תעד  לע  זרכמ  תושעל  ותיא  תכלל

 10 או בנ  הל אה  םיסכנה  תא  םכל   גיצהל  ם ירבדה  לכ  םע  רדו סמ  הפ ל  אובל  יתיצר  ינאו

 11 ם ג   ןכ ש  דיגנ  א והש  הזיא  ם ג  ו ישכע  ה שענ  ונחנא  םא   ב גא  ךר ד..  ךיא  תוארל

 12 רחמ  א יצוהל  ל וכי  אל  אוה  ס "נתמה  ל ע  בשויש  הרשע  ע ברא  םינג ה  תא  םירכומ

 13  ם ג  זא  הלאה  םירבדה  לכו  רתיה  איצומ  דע  של  םלש  ךילהת  ול  שי  םג  .רתיה

 14  .תיטפש מ רשפא תאזה הניחבהמ

 15     .יפולח ס"נתמ שיש  ינפמ תאצל לוכי אל אוה: עו"ד עידן למדן 

 16   .יארשא  תרגסמ תחקל הז ץילממ  ידיגש המ .אוצמל תיטפש מ רשפא :אבי גרובר רמ

 17    .הצור  התאש ךיא הזל ארקת רב ד ותוא הז מר רביד פלד:

 18 עגרמש  תרמואש  תחא  הרימאה  הזו  תחא  הלימ  קר  העירפמ  תאזה העצהב  יל  :אבי גרובר  רמ

 19 ל ו כי  הזו  תאזה  האוולהה  תב וטל  קר  ךלוה  חותיפב  סנ כנש  המ  לכ  השעמל  הזה

 20  . תודובע  י נימ  לכ  ה פ  שי  ףטו שב  י כ  םירבד  ל ש  הרושב  הי עבב  היי ריעה  ונתוא  םישל

 21  .םלוא דוע  תונבל םיכלוה אל ונחנא

 22  ש י   םא  םירמוא  ונחנא  . רמאנש  המ  הזש  בשוח  התא   המל  .רמאנש  המ  אל  הז: עו"ד עידן למדן 

 23    .ףסכ עגרכ

גרובר  רמ  24 ה ז  ר"בתל  םי דועי  ויהי  הייריעה  תפוקל   וסנכיש  םינושארה  החוו רה  יפסכ  :אבי 

 25   .ןועריפל  השמישש האוולה ןורקעו

 26     .םינושארה קר ,םלוכ אל : בר לב רמימר 
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 1 ל דוג  רדסב  . האוולה  הפ  חקול  התא  .םינושארה  החבשה  יפסכ  רמו א  ינא  .אל  :אבי גרובר  רמ

 2  ם עפ  דוע  , בוש  ךל  רמוא  ינא ו  םלואל  ק ר  ךלוה  הז  לש  וי שכע  ח"שמ  םישולש  לש

 3  ל וכי  חותיפל  סנכנש  לקש  ל כש  וישכע  דיגהלו  ךירצש  הפ  ם ירבד  ינימ  לכ  ונל  שי

 4   .יתייעב הז הזל קר תכלל

 5     .תויבלשב שמשל ךירצש ל קש לכ מר יעקב קורצקי:

 6  ם יסנכנש  החבשהה  יפסכ ו  יארשא  ת רגסמ  התוא  הי התש  ףידעמ   התא  המ  זא מר גיא קלנר:

 7  ךרואל  ת ויחל  הלוכי  האוול הה  ת רמוא  תאז  םירחא  ת ומו קממ  .םשל  וסנכי  אל

 8     .תרגסמה ןמז רתוי

גרא  רמ  9  ס נכיהל  הרומ אש  ה רומת  התוא  ךותמש   הרימ א  דיגהל  לשמל  ףי דעמ  ינא  : וברבי 

 10   רומא הזו הזה אשונל  וכלי םינושארה םכותמ םי נושארה םישולשה 1010מ

 11    .לבוקמ: עו"ד עידן למדן 

 12  .ה שולש םיישדוח ךות עיגהל  רומא הז :אבי גרובר רמ

 13  .האוולהל: עו"ד עידן למדן 

 14    .רקובב רחמ ה אוולה רצקי:מר יעקב קו

 15     .וסנכיש םיפסכה ר מוא אוה .ןיינעה ךרוצל רח מ האוולה רביד פלד: רמ

 16  .ריעה לכ תא  קשחל אל ידכ רדסב הז מר גיא קלנר:

 17   .1010 שרמ  ועיגיש םיאבה םיפסכה . 1010 שר :עו"ד עידן למדן

 18     .רדסב הז ,ןכ .רדסב הז : במר רמי בר ל

 19    ?רדסב הז :ברורג אבי רמ

 20   .רדסב הז : מר רמי בר לב

 21    .היינב ל םיצרש.. ןמז המכ .והשמ  דועו עגר מר רביד פלד:

 22  .ךל ודיגי  הסדנה הז מר גידי טביב:

 23   . םישדוח השיש .תילכלכ תר בח םיאצוי וישכע תאצוי  הסדנה מר יעקב קורצקי:

 24   .הז  לע םידבוע :אבי גרובר רמ

 25   ,רפוס תועט הז מר רביד פלד: 

 26    .םידבוע ליבקמ ב לבא ב קורצקי:יעקמר 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

32 

 1     .ןמז המכ תעדל  הצור ינא מר רביד פלד:

 2   .הזה  רבדה ליבשב רהמ יכה הז ל ע םידבוע  :אבי גרובר רמ

 3     .םינש שמח הז לע םי דבוע אלש מר רביד פלד:

 4   .שרגמה לע תויוכז  ןיא םא רתיה איצוהל לוכי  אל התא :אבי גרובר רמ

 5    .תוי וכז שי י:מר יעקב קורצק

 6  .רתיה  איצונ תויוכז שי םא .רתיה  איצונ זא :ובראבי גר רמ

 7    ?םכתושר ב בשותה לוק תא עומשל  רשפא :קושילופ ןולא רמ

 8    .אל .אל :אבי גרובר רמ

 9     .יבא .םינש שמחכ  הזה טקיורפה תא הוולמ  אוה .המל מר רביד פלד:

 10   אשו נ לכב ךירצ הזה אשונב .אל  יכ .אל יכ :אבי גרובר רמ

 11    .םיבשות םג אשונ לכב םי עמוש לבא מר רביד פלד:

 12    .םיסוטמה ל ע םיבשות קר הפ שי .יבא : גב' דברת וייזר 

 13  ה ז  ירוחאמ  דמ וע  י נאו  אל   יתרמא  ה'רבח   . םעפ  דוע   .תואבה  תוביש יה  ל כב..  : אבי גרובר  רמ

 14  .ק יפסמ הצעומ ירבח .הצעומ  ירבח הפ שי .תושעל המ

 15 רשפא  יא  המל  ?יבא  רבדל  תוקד  יתש  ליבשב  ןמז  ונעקשה  קיפסמ  אל :קושילופ ןולא רמ

 16     .תוקד יתש ?ונתוא עומשל

 17   .אל הצעומה תובי שיב אל יכ :אבי גרובר רמ

 18     .ונתנ אלש םעפ ן יא .םיבשותל רבדל םינתונ  ונחנא מר יעקב קורצקי:

 19   .שי :אבי גרובר רמ

 20    .רתוי אל תוקד  יתש דחא גיצנ .תוקד יתש  רבדל דחא גיצנל ןתית: עו"ד עידן למדן 

 21 ןולא  תא  בילע הל  הצור  אל  ינא  החילס  תאזה  הבישיב  וישכע  ןולאש   רבד  לכ  :אבי גרובר  רמ

 22 רוגסנו  הסדנהה  םע  דחי  םיר בדה  לכ  לע  בשת  .תרדוסמ  השיגפ  עובקל  םיצור  םתא

 23    .תאזה הניפב רעפ שיש  לככ תאזה הניפה לכ תא

 24 ר וטקייורפ הצור ינא .יבא וישכע היהיש תאזה תינכותל רוטקייורפ הצור ינא מר רביד פלד:

 25     .הווליש םדא ן ב היהיש .היהיש תינכותל

 26  ?הז המ .היירי עה ל"כנמ :אבי גרובר רמ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

33 

 1  ט קיורפה  לכ   תא  ה ווליש  ינוציח  והשימ   איבהל  . ינוציח  םדא  ןב  ה יהיש  . אל  מר רביד פלד:

 2   .רוטקייורפ .הזה

 3     .יעוצקמ םדא ןב לע  ץילממ מר יעקב קורצקי:

 4 .. תא שי .ט קיורפה תא םיליבומ םהו  הייריע ל"כנמ שיו תילכלכ  הרבח שי :ראבי גרוב רמ

 5  ל כ   ונישעש  ומכ   יפיצפס  הזה  טקיורפל  רו טקייורפ  הנמת  איה  הסדנ הה  םג  מר יעקב קורצקי:

 6    .םינשה

 7    .תומש ףולשל וישכע  ליחתמ אל ינאו .העצהב ה יה אל הז :אבי גרובר רמ

פלד:ר  מר  8  ןכומ  ינא  ,ךל   ר יבסמ  ינא  .הצור  התא  המ  ו נ  .הצרש  המ  לע  עיבצ מ  א ל  זא  ביד 

 9     .היעבה המ .רמ וא התאש המל בישקהל

 10    ?רוטקייורפ לש םש וי שכע הפיא :אבי גרובר רמ

 11 תומלוא  דחאו  ףלא  השועש  ןורוד  קיראל  דיגת  רוטקייורפ  אוצמל  היעב  המ  מר רביד פלד:

 12    ?ךל איבא ינאש  הצור התא .עדוי אל ינא . ךל קרוז ינא םתס אצמיש

 13  . רדסב...  דוע  ה שעתו  םש  איבת  התא  זא  םש  ה יהי  אל  םא  האבה  הב יש יה  דע  :אבי גרובר  רמ

 14   .ךל די גא ינאש הצור התא המ ונ

 15   .היעבה המ רוטקייורפ  היהיש .אל מר רביד פלד:

 16     .רדסב ךל רמו א אוה :קימר יעקב קורצ

 17    .םישנא  לש הרוש ונל שי .תעפי ןכו מ אל אוה :אבי גרובר רמ

 18   .תעפי  תא ונל שי :בבימר גידי ט

 19  .ילשמ רוטק ייורפ הצור ינא תעפיל דוב כה לכ םע .התיא יתרביד  םויה תעפי מר רביד פלד:

 20  .ידי ג לבא מר יעקב קורצקי:

 21  ?ל הנמ ףוסב ול ןיאש טקייור פ שי ר' עירית טלמור:אד

 22   .ה ז תא הוולי הצעומ רבחש : מר רמי בר לב

 23 םיעדוי  םתאש  עקרק  דועי  עצבל  שרדנ  עקרק  עוציב..  םאש  רוטקייורפה  ימ  מר רביד פלד:

 24 ת א   םתישע  אל  המל  רבכ  עקר ק  דועיי  יוניש  םע  השע  אל   דחא  ףאו  .הנש  לעמ  וילע

 25  ?הנש לעמ הז

 26    ?עקרק יוניש הז  המ ר' עירית טלמור:אד
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רביד    1 ה ז  םע  םתיכ יחו  הזמ  םיעדוי  םתא  הנ ש  .םש  עבת  יוניש  תושעל  םתמשרש  ד:פלמר 

 2  תחקל  היעבה  המ  .םש  היהי ש  רוטקייורפ  הצור  ינא  הז  ללגב  זא  .הנורחאה  היינשל

 3   .המו ימ תעדל רוטקייורפ  הצור ינא זא רוטקייורפ

 4 ם ש  איבת  הזה  טקיורפל  להנמ  אל  שדוח  ךות  םאש  ריעה  שאר  ךל  רמא  מר יעקב קורצקי:

 5   ?אל המל .היהי אוהו

 6  ?רמא ריעה שאר ש המ הז :ד"ר צחי שריב

 7  .יתעמש  הככ עקב קורצקי:י מר

 8    .רמא ר יעה שארש המ ןשרפת יחצ  התא רצקי:וק עקבמר י

 9 ך ותב  טקיורפ  להנמ  ףוסב  היהיו  וישכע  תומשל  ןכומ  אל  אוהש  רמא  ריעה  שאר  :אבי גרובר  רמ

 10 וישכע  ךלוה  אל  ינאו  .זרכמה   ךותב  טקיורפה  תא  להנמש   והשימ  שי  דימת  .זרכמה

 11   .דלונ בכוכ תושעל

 12   ... תא םא חמש  יתייה :קורצקי מר יעקב

 13 י ארחאש  םדא  ןבה  ימ  תעדל  לבא  םדא  ןב  תונמל  ךירצ  אלש  תויהל  לוכי  .אל :רנקלמר גיא 

 14     .תואסיכה ןיב לופיי  אל הזש הזה טקיורפה לע

 15     להנמ ךל שי תרמוא תאז  המ .תעפי :אבי גרובר רמ

 16  ?הילא םיאב טקיור פה תומדקתהב תונעט שי  .טקיורפה לע הנוממ תעפי קלנר: גיא רמ

 17  .ילא  אב התא :ברבי גרוא רמ

 18   .םואתפ עקרקה דוע י יוניש אשונ אב הפיאמ: עו"ד עידן למדן 

 19    .סמוע  הילע שי לבא יבא המיהדמ  תעפי מר יעקב קורצקי:

גרובר  רמ  20  ם ת א  המ  הז  תא  תלה נמ  תיריע  .הז  לע  תדבוע  ת ימרכ  ,הז  לע  תדב וע  תעפי  :אבי 

 21  ?םיצור

 22  ם ישנא  ינש  םע  דחי  הוולמ  ינא  .רבדל  תוקד  יתש  יל  רשפאל  שקבמ  ינא :קושילופ ןולא רמ

 23 ם י נש  שמח  הזה  עוריאה  תא םירוהה  תגהנה  לש  םיפתו שמ  שאר  יבשוי  םידבכנה

 24 רמול  תוקד  יתש  שקבמ  ינא   .ונינפל  םינש  שמח  הז  תא  םיוולמ  םיפסונ  םישנאו

 25    .ונירבד תא

 26    .רבד ל ולכוי םישנאש דעב ינא ירון גדות: רמ
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 1  ל כו  םישנא  לש  ת ומישר  ו איבה  אשונ  לכ  .הפ  ה רקיש  ה מ  קוידב  הא ור  ה תא  : אבי גרובר  רמ

 2   .אל יד .הזו  יתלביק רבדל הצרי דחא

 3     .וישכע הז תא תרמאש ןב צעמ יכה המ עדוי התא : גב' דברת וייזר 

 4    .זה ז תא רותפתו דחא בשות  ךל היהי אשונ לכבש דיגת מר גיא קלנר:

 5     .אל .אל :אבי גרובר רמ

 6     הזה אשונב ךל היהי מר גיא קלנר:

 7    .תכלל בש ות לכ וישכע זא םיקיספמ  אל םתא :רובאבי גר רמ

 8     .דחא בשות אשונ לכב מר גיא קלנר:

 9  .אל אי ה הבושתה ה'רבח .אל איה  הבושתה :אבי גרובר רמ

 10     .רבדא ינאש םיכסה ןורי :קושילופ ןולא רמ

 11  ?הבישי ה תא להנמ ןורי .ןוריל רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

 12 לכ  םירשפאמ  . הפ  ונלוכ  ונעקשה  .תוקד  יתש  שקבמ  ינא  יבא  זא :קושילופ ןולא רמ

 13   .הזה חוכיווה

 14     רבדל ול ןת השקב ב יבא מר יעקב קורצקי:

 15 עמשנ או ב הקד ונ :אבי גרובר רמ

 16  ם לוא  םע  דחי  רפס  ת יב  לש  הזה  עוריאה   תמא ב  םירבח  לכ  םדוק :קושילופ ןולא רמ

 17 םע  ונלחתה  .תאש  רתיב  תונורחאה  םינש  שמחב  .םינש  רשע  הזמ  םדוקמ  ס"נתמו

 18  ה ז  תא  םיעמוש  ונחנא  .רתי הל  םינכומ  םיכמסמהש  תו לשבל  ונעגהו  רתיה  יכילה

 19 ה ו ונ תנוכשש םיעדוי ונחנא  .תעפי םע רשקב ונחנא ןכו מ הז תעכ לבא ןמז הברה

 20 ת א  ושמש  אל  םבורב  ונרע צלש  החבשה  ילטיה  הדי מעה  תובר  םינש  ךשמ  ןג

 21 ל ע  םיעדוי  ונחנא  .ןורשה  תמרב  יללכה  רוביצה  תחוורל  ושמש  אלא  ,הנוכשה

 22  , הרשע  עב רא  םינגב  ,רשע  םינגה  ה ז  .ן ג  הוונל  הרישי   ה קיז  םע   םיסכנ  העברא

 23 הסנכה  דוע  איבהל  הרומאש  ונעמש  וישכעש  1010  תינכותהו  הרשע  שמח  םינגה

 24  ארקנש  ה מ  ו נתי  ריעב  םירח א  ם יסכנש  ש קבמ  אל  ינא  . ח"שמ  ם יעבש  לש  תפדוע

 25 ם י סכנה  תעברא  ןיב  המילהו   הקיז  תושעל  שקבמ  ינא  ,ןולבה  תאוולה  רזחה  תא

 26 תח קל  ך ירצ  א ל  .ןולבה  תאו ולה  תא  ומלשיש  הייריעל  םיפסכ  ו סינכישכל  הלאה
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 1 תאוולה  תא  שממל  םישנאל  תרשפאמש  תרגסמ  תתל  ךירצ  ,רחמ  ןולב  תואוולה

 2 ת אזה  תינכ ותהש  םיעדוי  ונ חנא  . תינכותה  תומדקתה  יפ  ל ע  התו א  תחקלו  ןולבה

 3  ז רכמל  םיכורעש  תויומכ  י בתכ  םע  תויהל  רשפאו  ךי רצ  םיישדוח  ךות  ,הלשב

 4 ת ועש  תורשע  י ל  שי  רמול  ביי ח  ינא  םתבש י  ונרמא  הז  תא   בכעל  ה ביס  ןיא  .םינלבק

 5 . רתיהה  לש  ךילהתה  תא  םילשנ  רמאו  אבש  ריעה  שאר   םע  םג  ,בקעי  םע  יאדווב

 6 י נ א הנה זא םיביצקתה תא  אצמנ הז תא ןממנו רתיה  תמרל תוינכותה תא איבנ

 7 תא זה  הטלחהל  ףרטצהל  ודב כתה  .החילס  הנומש  הצעו מ  ירבח  השיש  ואבש  חמש

 8 הש ולש  .ן ולב  תאוולה  התוא   תא  ת חקל  תורשפא  שיש   ב צמה  ת א  ונאבה  הנהו

 9 שאר  ךלש  דיקפתה  תאזה  ן ולבה  תאוולהל  ספא  תיבי ר  םע  רותב  ודמעי  םיקנב

 10 ם ינש  רשע  ונחנא  ,םיבשותל  ןוזח  תתל  .םיבשותל  קפוא  תתל  הז  דבכנה  ריעה

 11 בלא  םלש ל  וכישמת  ונל  םי רמואו  הנונרא  םימלשמ  , החבשה  ילטיה  םימלשמ

 12 לת ב  הפקה  תא  ונקת  וכל  בי בא  לתמ  רטמ  תואמ  שמח   םתא  ,ביבא  לתל  וכלת

 13 ן יא  .ביבא  לתב  רפסה  תיבל  םג  וכלו  ,ביבא  לתב  רמש  ימענב  וקחשת  וכל  ,ביבא

 14 ,יערא  הנבמ  אוהש  םינווגמ   ס"נתמ  ונל  שי  תאזה  הנוכשב  תחא  תיתשת  ולו  ונל

 15 םינגה  תא  שממל  םכל  ורשפ אי  ,רפסה  תיבל  הז  תא  וריבעת  ואוב  םירמוא  ונחנא

 16 ן ורי  םשב  םגו  תיבב  םיאצמנש  הלאו  ןאכ  יתיאש  םירבח ה  לכ  םשב  שקבמ  ינא  .14

 17  ר שע  ףולחב  םדקתהל  ונל  ת תלו  תאזה  האוולהה  תא  דימעהל  ךרדה  תא  אוצמל

 18   .ן ג הוונ תנוכשב תירוביצ תי תשת םוש ונל ןיאש םינש

 19 

  20 

 21  ןיבמ  ינא  לכ  ם דו ק  אבה  ןוקית  הנה  העצה ב  ה פ  בותכש  המ  .הככ  הטל ח ה  עתצה  :אבי גרובר  רמ

 22   ?שמחו םיעברא ל הז תא ןכדעל רשפא .חש  ןוילימ םיעברא םש שיש

 23   .היהיש  זרכממ האצותכ הז אלימ מ ירה .ןכ מר גידי טביב:

 24    .קיוד מ אל הז .ןדמוא ךרעב הז : ייזר ברת וד גב'

גרובר  רמ  25  ל ש   ףקיהב  ר "בת  ם ירשאמ  היירפסה  ם ע  ס"נתמה  ם ע  טרופסה  ם לוא  תא  : אבי 

 26  לש  . החבשה  יפסכמ  ןוילי מ  ם ירשע  :אבה  ןומימב  ח "שמ  השימחו  םיעברא
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 1 ח"שמ  השימחו  םירשע  .םי בורקה  םוי  םיעשת  ךלהמב   עיגהל  רומאש  1010/שר

 2 ימ  .רדסב  .רשע  םינגה  תריכ מב  תידיתע  הסנכה  דגנכ  ם ייתנשל  יארשא  תרגסמב

 3  ?דעב

 4 

 5 ? ןונכתהו רתיהה יבגל  םינמזה חול םע המ ,עגר : עו"ד עידן למדן 

 6  .לי בקמב קורצקי:עקב מר י

 7   .2021 ןועבר דע םיעדוי ונחנא: עו"ד עידן למדן 

 8  , ימר ,לאכימ  ,תרב ד ,יבא , בקעי ,רפוע ,ד יבר  ,ינד , יחצ ,לבנע ,י'צאב  ,ןור י :דעב : ןורהא ןר רמ

 9     .עטנ ,ןדיע ,איג

 10   .ינור  ?ענמנ ימ :ובראבי גר רמ

 11    .החילס  םייתשו םירשע .2021 דע  יפצ .יבא מר רביד פלד:

 12 ם ירבוע  ןושארה  אשונה  תא  השעמל  ונמי יס  יקוא  .רדוסמ  ךמסמ  ךל  ןיכא  ינא  :אבי גרובר  רמ

  13 

 14   ?ןיינמה ןמ הבישי  וליאכ ליחתמ התא וישכע : גב' דברת וייזר 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21  :הטלחה

 22 45בהיקף של    מאשרים תב"ר "הקמת אולם הספורט בבי"ס דורון כולל מתנ"ס וספרייה"

הבא:  ש"מ במימון  של מגרשי   20ח,  השני  ההשבחה מהשיווק  מכספי   23מלש"ח 

 24מלש"ח במסגרת אשראי   25  -ימים, ו  90-שצפויים להגיע בעוד כ  1010רמ"י ברש/

 25 . 10כירת חלקנו במגרש הגנים מבנק לשנתיים, כנגד הכנסה עתידית ממ

 26ני  ד  ,שריב  יחצ   ,ביקולא  י'צאב  ,לדפ  דיב ר  ,יךלק  רפוע  ,צקיקור  בק עי  ,וברגר  יבא  :15  –  דעב
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 1  דיע  ,קלנר  איג  ,לב  בר  ימר   ,רזויי  תרבוד  ,יוז  עטנ  ,דדון  לבנע  ,גדות  ןורי  ,לביא

 2 דורון.  לאכימ ,ןלמד

 3 .ןיקלב ינור :1 – ענמנ

 4 

 5 

 6   ריעה  לעמ תוסיט ןיינעל – 27.6.21 רנלק  איגו ןדמל ןדיע התליאש

  7 

גרוב  רמ  8  ת א   לולכל  הש קבה  ישיגמ  לש  המכסה  ה תייהש  ללגב  ,ונייה  וישכע   םג  ינא  :ראבי 

 9  אשונה  הז  זא  םימי  העבש  ך ות  הבישי  הליבשב  תושעל  אלו  תאזה  הבישיב  אשונה

 10   .הייריעה תד וקפב הככ הז .30 ןיינמה  ןמ הבישיה ךותב ןושארה

 11 םעט  ןיא  תאזה  הרובחה  םש  תכלל  םיצור  םה  יכ  ינפל  קר  רשפא  זא : יזר גב' דברת וי

 12     .לש הרובחה .וראשייש

 13    .םיפסונ םיאשונב עדימ  דוע םילבקמ םתא .המל מר גיא קלנר:

 14   .םיסו טמה םע ןיינעה יבגל םיצור  קר םהו תכלל םיצור םה : יזר גב' דברת וי

 15    .הלאה םירבדה לכו תוחו ד גיצהל םיכירצש תילכלכ  הרבח שי :אבי גרובר רמ

 16     .הזה אשונה לע םירת וומ ונחנאו רמגנ הקד הז : גב' דברת וייזר 

 17  י נא  רבדמ  ינא  ,ןושאר  ינא  יתאב  ינא  ,דחא   לכ  ואובי  םלוכ  האבה  הב ישיב  .יפוי  :אבי גרובר  רמ

 18    .הז

 19   ? הז תא תוקנל ךל תפכא ה מ הזו םיבשות םיאב םא מר גיא קלנר:

 20   .רהמ רתוי הז תא דבעמ הת א יתימא :י גרובראב רמ

 21   .הי הי רצק הז התליאש םג : למדן עידן עו"ד 

 22     .לכה הז בתכמ איצ ומ התאש םהל דיגהל קר : גב' דברת וייזר 

 23    .אצי בתכמה .בתכמ  יתאצוה :גרובראבי  רמ

 24    ?הזה לאויל : גב' דברת וייזר 

 25   .א"תר רליו"  בתכמ אצי :אבי גרובר רמ

 26   ?רדס ב הז ,םיכלוה םתאש ינפל  והשמ םיצור םתא יק וא : ' דברת וייזר בג
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 1    הרובחתה תרשל בותיכ : מר רמי בר לב

 2   .אל : גב' דברת וייזר 

 3   ?ילב : בר לב רמי רמ

 4   ותיא םיליחתמ .תא ברע ל יאדכ אל הזה בלשב אל : גב' דברת וייזר 

 5  ת א  שי  ם או  הנעת  הר צק  א יה  תאזה  התליאשל   ה נעת  תאז  ל כב  ילוא  : עו"ד עידן למדן 

 6  .בתכמה

 7  המ  ו א  רוציק  ו תו אש  ידכ  ל כה  תושעל  םי צור  ו נחנא  ב תכמ  אצי  .בת כמ  אצי  : אבי גרובר  רמ

 8  ר ד וסמ  הסיט  ביתנ  שי  ,ךר ד  שי  .קספי  ןורשה  תמר  לעמ  הרוק  עגרכ  לש  הזש

 9 לע  םיעדוי  ונחנא  .ןורשה  תמרל  עירפה  אלו  רקיעב  םיאלקח  תודש  לעמ  רבועש

 10 ן מזב  רוציק  תוקד  יתש  .ת ורקל  ךירצ  אלש  םירובס   ונחנא  ,תאזה  העפותה

 11 ת וקד י תש ז א ,תועש רתויו  שמח ם ג ם ימעפ הברהל שו לש ןיב ת וכלוהש תוסיטב

 12 ן כ לו  .שער  ותוא  םע  תועש  ךש מב  תדמועש  ריע  לומ  לא  ךותב  םילימורפ  הז  הלאה

 13 ת א   ונבתכ  .רדוסמה  לולסמ ל  םאתהב  וסוטת  ונרמא ו  ונינפו  ונשקיב  ונחנא

 14 . ו נלש  סייקה  תא  גיצהל  .רד וסמ  ןפואב  אובל  .השיגפ  עובקל  םג  הסננו  בתכמה

 15 ,ישיש  םג  .תותבשב  אל  חטב   .רדס  הזב  תושעל  תאזה  הרוצב  חילצנש  הווקנ  אובו

 16   .םיגחב  אל חטב .הלילב אל חטב

 17  ת א   וליבוהש  ה'רבחה  ם ע  תובישי  הזל  ומדק  םג   ,בוטה  רדסה  ןעמל  קר : מר רמי בר לב

 18 ו אי בה  ה ייריעה  ל"כנמ  םעו  ית יאו  ת רבוד  םע  דחי  הבישי   ה פ  התייה  .הזה  קבאמה

 19 ע ו צקמ  ישנא  ואיבהש  המ  קו ידב  הז  .עוצקמ  ישנא  םג  וא יבה  .היינש  ,עוצקמ  ישנא

 20   תא ו םילולסמה תא וארהש

 21   .ונל וצעיש : ת וייזר גב' דבר

 22  תכלל  חסונ הזיאב ,ונל וצעי םג : בל מר רמי בר

 23   ?ונת יא דבועש ץעוי הזיא שי: עו"ד עידן למדן 

 24   .ונחקל אל  ןיידע .תימשר הרוצב אל : ' דברת וייזר בג

 25  םיצור  םה יכ תימשר הרוצב אל : מר רמי בר לב

 26   .שי  הייריעהשכ וישכע םא הל אשה .םכתיא שגפמב הז: עו"ד עידן למדן 
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 1  ונמליש  וישכעש   ץ עוי  אל  ל בא  חסנל  רזעש  ו השימ  היה  ב תכמה  םע  םג : גב' דברת וייזר 

 2   .ול

 3  . הזה  אשונה  תא  ונחקלו  הזה  ןיינעב  הצעומה  לכ  תא  דירטהל  וניצר  אל  טושפ : במר רמי בר ל

   4 

 5    ונפ םתי נפש עגרב :אבי גרובר רמ

 6  ןודנ  ונחנאו  התוא  ונשקי ב  ונחנא  יכ  התליאשב  קסע תהל  הצור  תאז  לכב  ינא מר גיא קלנר:

 7 ה צור  ינאו  ונאבש  ינפל  הזה  אשונה  תא  ונרקח  תצק  ונחנא  .ךרדה  ירצקמ  לכל  .הב

 8 ןויד  ובים  יקתהש  יתועמשמ  הזכ  אשונב  םוקמ  שי  ,דחא  .תועיבק  המכ  דיגהל

 9 ו א   ח וויד  ת רגסמב  וא  התלי אש  תר גסמב  וא  האילמב  ן ויד  וב   םייקתהו  הצעומ

 10ו  השימל  והשימ  ןיבש  גנופ  ג ניפ  הזכ  תויהכול לי  אל  הז   ,תווצ  לש  חוויד  תרגסמב

 11 י נא ש  תוקידבה  לכמ  ,םייתש  .דחא  הז  .יתועמשמ  דואמ   תמאב  אוהש  והשמ  לע

 12 .המ ודא  הפיכ  ונל  םישוע  ,אש ונב  םייתועמשמ  עוצקמ  ימרוג  םע  יתכרעו  יתכרע

 13 םע   ץרחנ  ריהמ  ךלהמ  הפ  םי שוע  אל  ונחנא  םאו  .המוד א  הפיכ  ונל  םישוע  .יק  וא

 14 ע ג רכ  ג נופ  גניפ  קחשמה  עגר רמוא  י נא  ןכלו  .ךשמית  תא זה המודאה  הפיכה  ,חוכ

 15 תא  םידבאמ  ונחנא  יתעדל   א ל  ,ץעוי  םיחקול  .אל  ב תכמ  ןכ  בתכמ  תרגסמב

 16  ע קר  לע ונתשה  םהו .ונתשה   לארשי תנידמל  הסינכה לש  םיביתנה א שונ .תבכרה

 17 י ביתנ  .יונישה  ךלהמל  הבוגת  איהש  הזיא  עיבה  ינשה  דצהש  ילבמ  דחא  דצ

 18 ה קוצמה  תרגסמב  הארנכ  ,םייזכרמ  םיביתנ  השולש  ךרד  ורק  לארשיל  הסינכה

 19  ,ג"בתנל  םורדמ  הרוקש  המ   לכש  וטילחה  לארשי  תני דמב  התייהש  תינוחטיבה

 20 .ג"בתנל  ןופצמ  ףסונ  הסיט  ביתנ  חותפל  וטילחהו  תותיחנבו  ,הסיטב  בכרומ  רתוי

 21 ב י תנ  היה  .הזה  ביתנה  תא  וריאשה  ,הזה  ןיינעהמ  הא צותכ  .ביבא  לתל  ןופצמ

 22 הנומתה  ת א  יתנבה  ינאש  ל ככ  הזה  ב יתנה  .הינתנ  ר וזאב  ס נכנש  רתוי  ינופצ

 23  ם ויה  שי ש  המ  .רתוי  הינתנ  ביתנ  ןיא   .לטוב  הזה  ביתנה  הזה  ר בדב  הקמעה  יתישעו

 24 רתו יב  ירקיעה  עגרכ  הסינכ  ביתנה  א וה  ןורשה  תמר  היי לצרה  ך רד  סנכנש  ביתנ  הז

 25 תו תיחנ  תס ינכל  םויה  םיי רקיעה  םילולסמה  םהש  התיחנ   ילולסמ  רפסמל

 26 תו סיטה  אשונ  תרדסהו  ץיקה   ת נועשל    רבוגו  ךלוה  בצק ב  ונחנא  .לארשי  תנידמל
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 1 ו נחנא  ץרחנ  דואמו  ריהמ  דואמ  והשמל  הפ  םיסנכנ  אל  ונחנא  םא  לארשי  תנידמב

 2 ן ורשה  תמר  היילצרה  וק  ,עגרכ  םייקה  תותיחנ  וק  ונישעש  תנוספ  הקידבמ  .היעבב

 3 םיבשותה  תומכ  תא  ,ולש   התיחנה  ריצ  תמרב  ו בוחב  מןוטש  וקה  אוה

 4 ו ק  לכמ  סומע  רתוי  אהו  .הל אה  םיהבגב  התיחנה  וקל סחיב  רתויב  תיתועמשמה

 5 ה פ  ש י  ,ןורשה  ת מר  לש  היע ב  קר  א ל  הז  ר מול  הצור  . עגרכ  םי יקש  ,רחא  התיחנ

 6 ת ו שרו  א "תר  ה רוקשה  מ  .'וכ ו  ן ורשה  דו ה  ,הננער  ,היילצ רה  , ןורשה  ת מר  לש  היעב

 7 םירצוע  א לשכ  הפועתהת  וד ש  ת ושרו  תיחרזאה  הפועת ה  ת ושר  ,הפועתה  תודש

 8 םי סחייתמ  א ל  םה  םיאצמנ   נו חנאם שהל  םירמוא  אל שכום.  יס רוד  םה  םתוא

 9 רצייל  םיכירצ  נוחנא  .תומר  שולשב  םיחווט  רצקל  הז  עגרכ  עיצמ  ינאש  המ  ןכלו

 10  ץ ע וי  םיכירצ  ונחנא  .ונביב ס  תואצמנש  תויושרה  לכ ם  ע  אלמ  הלועפ  ףותיש

 11 אצמנ  ,םיניינע  דוגינ  אל  וא  םיניינע  דוגינ  ול  שי  םא  ונתיא  דבועש  ריהמ  ,יעוצקמ

 12  ת לשממ  לומ  םג  הריהמ  תיעוצקמו  תטיילופ  הלועפ  וש,לש  .םיניינע  דוגינ  ילבד  חא

 13 םיצור  םתא  .ןכ  םג  הילא  ית ינפ  רבכ  ישיא  ןפואב  ינאש   הורבחתה  תרשו  לארשי

 14 ךרד  םגוה  ז  םע  העיב  םוש  ןיא  םיינוריעה  תונורדסמה  ךרד  קר  םג  תונפל  רשפא

 15 הז ה  א שונל  ס נכיהל  ליחתנ  אל   םא  . הפועתה  תודש  תושר ו  א"תר ב  עוצקמה  ימרוג

 16ם כל  ד יגהל  לי יכונא  םירבדה   צה קב  .לודג  דואמ  רופיס  ה פה  יהי  ש"מק  םייאתמב

 17 ל ע מ  תינעגופ  הרוצב  רבוע  או הש  קר  לא  םג  ביתנהש  ,עי גלה  םיצור  אל  וחנה אנזלו

 18 הב וגהמ  ם יגרוח  םג  םהי  כ  .םיהבג  לש  ה יעבם  ג  שי  , תופסנו  יםרעוו  נלש  ריעה

 19  תנומש ,םיפלא תשמח לש  םיהבגח ווט שי .רצייל שרפ א .התיחנה תמרב רתומה

 20 . תוןחתה  וקה הז  אליממש  ם יפלא  תשמחל  תחתמ  םידר וי  הרקמ  כלב  םה  םיפלא

 21ה, ינתנ  ו ק  תא  ףילחמו  נלש  וק הש  ןוויכמ  הלעמל  רתוי   ת ולעל  םהמ  שקבל  רשפא

 22 ןוויכמ  היילצרה  וק  התיחנה   קחמרש  רמוא  הז  הינתנ  וק  תא  ףילחמ  היילצרה  וק

 23 ה ז   .רתוי  רצקא  וה  גלנתב"  קחרמהש  רמואה  זה  ינתנ   וקמ  ימורדר  תוי  אוהש

 24 ו קב  ראשנ  היה  וקה  םא  .רתוי  ךומנ  םיליחתמ  ,ןשינפ  הד  ייב  םיסוטמהש  רמוא

אייתינתנה  ,הינתנ  25ת א ם  יעמוש  לא  םהי  כ  האח מל  כ  םעפ  ףא  ועיבה  אל  בגם 

 26  .הינתנ ו קמ הסיהכנ יכ .םיסוטמה
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 1     .םוקי רוזאב היה הז: דן למדן עו"ד עי

 2 תנידמ  לש  תרכומ  תינופצ   הסינכ  איה  הינתנ  וקמ  הס ינכה  .קודב  אל  .ןדיע  אל קלנר: גיא רמ

 3    .םיש דוח המכ ינפל דע לארשי

 4    ?ןכ התליא שב ונחנא :אבי גרובר רמ

 5  ה ביבסה  תניחבמו  ונתניחבמ  ןורתי  וב  היה  הזה  וקה  .לטוב  הזה  וקהו  .ןכ מר גיא קלנר:

 6  ו נחנאו  לטוב  אוהש  עגרמ  .ר תוי  ןופצמ  סנכנ  אוה  ,רתוי   בר  הבוגב  ליחתה  יכ  הלוכ

 7 ך ומנ  א וה  הס יטה  הבוג  .וני לא  רב וע  לטנה  ל כ  םדוק  , ינופצה  וקה   תויהל  ונכפה

 8 ם יכירצ  ונחנאש  בשוח  ינא  ן כלו  .רתוי  הובג  תויהל  ךל וה  הערפהה  ףקיהו  רתוי

 9 ת יתשתה  תולועפה  לכש  רמוא  הזו  .םויה  ,ישימח  ךוליהל  ינש  ךוליהמ  תולעל

 10  , עגרכ  םהילע  יתרבידש  םיט נמלאה  לכב  ךוליה  הלענ  א וב  .הבבס  תוטקש  רתויה

 11    .םדוק תחא העש הפיו

 12    . עוצקמ שיא הפ שי .תוטקש  תולועפ אל הז לכ םדוק : ר לבמי במר ר

 13  ה שענ  אל  ,ןיינעב  האור עגרכ  י נא  המ  רמוא  ינא  ,עוצקמ  ש יא  המ  עדוי  אל  ינא מר גיא קלנר:

 14   .קיפסמ

 15     .איג קעצת לא לכ םדוק : מר רמי בר לב

 16    .קיפסמ השענ אל זא מר גיא קלנר:

 17  ה ל אה  םירבדה  לכ  .םדו ק  יתרבידש  המ  קוידב  הז  .בגא  קועצל  ךירצ  אל  התא : מר רמי בר לב

 18    .היציל אוקב רגסיהל םילוכי ויה

 19    .הצעומ תבישי שי .עג רכ היצילאוק תבישיב אל מר גיא קלנר:

 20  אוהש  קירא  תא  הפ  שי   .הזה  ןיינעל  םותר  שיא  ן ג  הוונמ  היהש  ומכ  הפ  שי : במר רמי בר ל

 21     .הסיט חקפ התא המ . ןוכנ חקפ אוה עוצקמ שיא

 22    .ותוא וגיצת זא ר:א קלנמר גי

 23 ם ה  לבא  .טקשב  םישענ  םירבדה  ראש  תולוק  ילוקב  ,רבדמ  התאש  ךממ  ץוח : מר רמי בר לב

 24   .הצובק  הפ שי .טקשב םישענ אל

 25  ש י , דיגהל ול שי ש ה מ תא ד יגי בשותכ קיר אש ינפל ד חא טפשמב קר : זר ייגב' דברת ו

 26    .עדיה תא ול
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 1   .ב שות.. המ :אבי גרובר רמ

 2   .םדוק הז ת א םתרמא .תופידע םהל ם ינתונ ,םיבשות שי ה'רבח : מי בר לבר מר

 3 יללכ  ןפואב  ךלש   הדנ'גאה  םע  המיכסמ  דוא מ  ינא  הזה  הרקמב  אקווד : גב' דברת וייזר 

 4  ,שעת  םעו  הפרשמה  םע  ו נישעש  םירחא  םיקבאמ  ת מגודכ  תמאב  םיקבאמל

 5   .םג ךירצו

 6    ?תאזה הצובקב אל התא  .תאזה הצובקב םג התא : מר רמי בר לב

 7 םיסחיה  תכרעמו  דמלמה  לש  ןויסינה  אקווד  הזה  יפיצפסה  הרקמב : גב' דברת וייזר 

 8 ם י רע  םע  תוחוכ...  שממש  איה  םייטנוולרה  םימרו גה  םע  ונרציש  הנושארה

 9    .המצעל תגאוד  הפ ריע לכ ,ךפיהל תורחא

 10    .המצעל תגאוד ריע לכ : מר רמי בר לב

 11 תאזכ  המרב  הז   הזה  הרקמב  ריע  לכ  .הפ י  יתוא  ןיבמ  אוה  .היינש : גב' דברת וייזר 

 12 ת א ז  . הנופצ  הז  תא  םיזיזמ  בת כמ  תחלוש  אבס  רפכב  הרו ק  המ  םיאור  ונחנאש

 13  הזה  הרקמב  .ומצעל  גאוד  דחא  לכ  שממ  הז  .ןיעה  שא רל  םיזיזמ  בתכמ  תחלוש

 14 ג א דנ  ונחנאש  ףידע  אקווד  םי רחא  םיקבאמ  םירבדל  תמ אב  דוגינב  תמאב  יפיצפס

 15  .ונמצעל

 16   היה אוהש הפיא ינופצ ה וקה תא ריזחהל טושפ א יה הרטמה הזה הרקמב: למדן "ד עידן וע

 17 י כ ונמצעל גואדל םיכירצ ונחנא ןכלו .ןוכנ .וקה תא ריזחהל ונמצעל : גב' דברת וייזר 

 18  .עגר ןדיע לש  ןידה אל אוה ונלש ןידה

 19   .הדוקנ .קבא מה תויהל ךירצ הז לעו: עו"ד עידן למדן 

 20 ם תס  אל  ונחנא  הלאכו  הרובחת  תרשל  תונפל  לש  ןיינעה  ינש  רבדו : גב' דברת וייזר 

 21  זאו  ח ילצנ  אלש  תויהל  דוא מ  ל וכי  ,ןושאר  בלשב  תוב הל  ך ימנהל  אקווד  וניסינ

 22 לבא  .תינחוכ  דואמ  הרימא  םע  חוכה  אישב  ,רמוא  התאש  ומכ  תכלל  ךירצ  תמאב

 23    .אקווד

 24  א יה  ה פיא  ,ליעוהל  אל   ה לוכי  א יה  ?הפ  העירפמ   הרובח תה  תרש  הפיא מר גיא קלנר:

 25   ?העירפמ

 26    .והז זא : גב' דברת וייזר 
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 1   .ץעו יה תא ריכנ ץעויה  הז ימ מר גיא קלנר:

 2    .בשות אוה .ץעוי אל הז : גב' דברת וייזר 

 3   .םג  אוה הרקמבש בשות אוה : מר רמי בר לב

 4   .לכה  הז םוחתב ןיבמ הרקמב : וייזר  רתגב' דב

 5    .םוחתהמ אב : מר רמי בר לב

 6    .ץעוי ונל ןיא זא לנר:יא קמר ג

 7   .הילע חקל אל א והש קר ץעויה תא ונאבה : גב' דברת וייזר 

 8    דחא טפשמב :קירא רמ

 9  . יחצ ,יד .רמגנ אל הז וישכע  ליחתמ הז קירא החילס א ל אל .המ :אבי גרובר רמ

 10 י וניש תמאב  שי .הפ הרק המ ןיבהל םיי לאמרופ אל םיצורעב רבכ  יתינפ ינא :ריבש ד"ר צחי

 11 ו איבהו  ,דחי  ופרטצהש  ,םי נוש  םירבד  השולשמ  עבונ  אוהו  ,ותוא  םישח  ונחנאש

 12 תוחפ  הנופ  דחא  םילולסמ  ינש  שי  גבנתב"  .ונילעמ  םיסוטמ  לש  רתוי  בר  סמועל

 13 אוה   ברעמ  ח רזמ  ךלוהש  הז   ר שאכ  .ה נופצ  רתוי  הטונ  דחא   ברעמ  ח רזמ  רתוי  וא

 14 הפ וריאמ  םיעיגמ  ונייה  רבע ב  ונתחנ  וילע  .תותיחנה  ר קיע  תועצבתמ  וילעש  הז

 15 ל ב קמ  ה ארבה  ימכסה  תובק עב  הזה  לולסמה  ,ביבא  לת  ל עמ  םיתחונו  החיננ

 16 , וילע  תותיחנה חפנ  תא  וליד גהו  ע יגהל  תוליחתמש  .חר זמהמ  ת וסיט  רתוי  הברה

 17  ןורמתה  בחרמש  הנופצ  הנ ופש  ביתנל  תועיגמש  תוסי ט  רתוי  שי  ךכמ  האצותכ

 18 ןו רשה  תמ רמ  ליחתמ  םיסו טמה  ת א  ב תנל  םילוכי  ם ירקבה  ו בש  רוזאה  ,ולש

 19  ר בעב  םא  .רגסנש  בד  הדש  הז  הרקש  ינשה  רבד  .םדוק   רכזוהש  הינתנ  דע  הלועו

 20  אל  א וה  וישכע  הנופצ  רתוי  םי לודג  םיסוטמ  הקחד  בד  הד ש  ביבס  םיסוטמ  תעונת

 21 .הנורוקה  הז  ,הרקש  ישילשה  רבדה  .ונילא  בורק  רתוי  םתוא  איבהל  רשפא  .םש

 22 הנופש  ה זה  לולסמה  לע  ,תו תיחנה   לע  סמועה  םעפ  םא   זא ו  סמועה  תא  דירוהש

 23 ה ברה  ןיא  זא  .רצק  רתוי  ה פמ  הינתנ  דעו  הפמ  ערתשמ  היה  הנופצ  רתוי  תצק

 24  ר תוי  תולעל   תויופצ  ,רוזחי  ס מועהש  ו יהיש  .הפל  םלוכ  תא  ם יחלוש  ם ה  זא  תוסיט

 25 ך ותב  רשפאו  ןורמת  יבחרמ  רידגמ  אוה  הזה  רבדה  לכש  קפס  ןיא  .םשל  תוסיט
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 1 ו קחדיו  הובג  רתוי  הפ  ורבעיו  תוחפ  הפ  ורבעיש  גואדלו  עיפשהל  הלאה  םיצוליאה

 2  .תו שעל ךירצ ,םהילע רבודש  תולועפה תאו הנופצ רתוי

 3  ת א  ךירעא  ינא  יתוא  םלצל   לוכי  התא  םא  םכל  דיגהל   הצור  ינאש  המ  לכ  םדוק :קירא רמ

 4  .בד  הדש לש.. ןיצק ירבעב  ינא ן ורשה תמר בשות ינא  ,הצו רש םכמ ימ .הדות הז

 5 י נ א  .ידי  ףכ  תא  ומכ  טעמכ  ןוירוג  ןב  לש..  תא  ריכמ  ינא  םיאולימ  םש  יתישע

 6 ל ש  לילב  הפ..  םה  .א"תר  ישנא  םג  .גבנתב"  םיחקפ  םע  םג  הזה  אשונב  יתקמעה

 7 ימ  יבא  עיצמ  ינאש  המ  .תו בושח  חרכהב  אלו  תונוש  תועפות  שולש  לש  תודבוע

 8 המ   םכתי א..  ינא  .הרוק  המ קוידב  ם כל  ריבסא  ינאו  דח יב  בש נ  אוב  הצורש  םכמ

 9 הע פותב  ע גונש  ,קיודמ  דואמ  בתכמ  א וה  אציש  בתכמהש   בשוח  י נא  .תושעל  ךירצ

 10 ה תאש  העפותב  עגונ  אל  או ה  ,ספא  שולש  לע  םיתחונ ו  םיעיגמש  םיסוטמה  לש

 11  ם א  .תיעוצק מ  ארונ  החיש ה ז  .םינוש   םירבד  י נש  הז  .ה ארבה  ימ כסה  לש  תראית

 12   .םשמ ו .רדוסמ העש בשנ ואוב  ןיבהל תמאב םיצור םתא

 13     .ןיוצמ ןויער הז .ונישעש  ומכ קירא .הז לע סנכתנ : מר רמי בר לב

 14  א צמת מש  ימכ  ךתניחבמ   ע גרכ  זא  . החילס  תחא  הל אש  קר  ז א  הלועפה  עגרכ :מר גיא קלנר

 15  ?ןי ינעה תא קפסמ בתכמה תח ילש לש הלועפה םוחתב

 16  ץ עוי  תחקל  ךירצ  םאה  ת ויהל  לוכי  לכה  אל  התאש ץעוי  עגרכ  ךירצ  םאה  וא: עו"ד עידן למדן 

 17   .םוחתל החמומש ימ וא

 18 ל ש...שיגי  אל  ינמחול  ןיד  ךר ועו  .ינמחול  ןיד  ךרוע  טעמ ל  ץעוי  אצמת  אל  אל  ינא :קירא רמ

 19 ם יצור  םא  ןכל  .ןבל  רוחש  אל  הז  .בכרומ  רתוי  הברה  אוה  הזה  טרסה  .א"תר

 20   יצחו העש ,העש  ,בשנ אוב תלכשומ הטלחה ל.. קימעהל רתוי תמאב

 21  ף תוש  ה יהש  רמא  איגש   םיר בדהו  ורמאש  םירבד ה  לכ  ר ואל  דחא  טפשמ: למדן עידן  עו"ד

 22 ר בכ  תמאבש  ללגב  התליאשה  תא  ונבתכ  ונחנא  וישכע  ןכ  קוידב  הז  התליאשל

 23 ןכל  ו מדקתה  ,םירבדה  ושע נש  י לבמ  ,יצחו  שדוח  וא  ,עוב שו  שדוחל  בורק  רבע

 24     ןכל .םיבשותה ליבש ב םג הז תא תולעל וניצר

 25  .ושענ... .יתעדי  אל ללכב :אבי גרובר רמ
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 1  ת ויה  הז  םע  םדקתהלו  ךישמהל  ךירצ  תמאב  םירבד ה  יפלו  הז  תא  ונישע  ןכל: עו"ד עידן למדן 

 2   .קירא םע דחי ה אלה ותיא ךישמנ תמאב ו אוב זא שגפנ רבכ תווצהש

 3   .היעב ןיא : גב' דברת וייזר 

 4 . ועיגת  וסנכית  .הזה  פולב  םימושר  בגא  םתא  .הזה  פולל  םכתא  סינכנ : בר לב מימר ר

 5  תובישיל

 6 

 7  . ןומא  תרשמב   ישיא  ה זוחב  ,איבל  ינד  ,ר יעה  ש אר  ןגסל  רזועכ  ןמד ור  קירא  ר מ  רושיא    .20

 8   .ל"כנמ רכשמ 40%- 30% ןיב ןקתה חווט

  9 

 10 תויהל  םירומאש  םיפיעס  השולש  הזיא  םע  רהמ  רומגנ  אוב  ,וישכע  שקבמ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 11 ןמ דור  קירא  רמ  רושיא  20  ףיעס  .הייריע  ידבוע  הפ  םיריאשמ  לבא  ,םיינכט  תיסחי

 12טווח התקן בין   בחוזה אישי במשרת אמון.  ,יאלבי  דנ  ,ראש העירכעוזר לסגן  

 13  ? דיגהל והשמ והשימל שי .ד חא ףאל ןיאש הווקמ ינאל.  "משכר מנכ 40%-30%

 14     .ונרשיא אל ףוס ב ?אל םעפ ותוא ונרשיא מר גיא קלנר:

 15    ?דחא הפ ?דעב  ימ יק וא :אבי גרובר רמ

 16     .זוחא םיעבראל  םישולש ןיב ?זוחא המכ מר גיא קלנר:

 17 ?עבוק ימ זא : בל רב ימרמר 

 18   .שונא  יבאשמ :י שריבד"ר צח

 19    .ריעה שאר : מר רמי בר לב

 20  .קי ודמ םיעבוק ונחנא דימת מר גיא קלנר:

 21     .םינפה דרשמ לש  תויחנהב :ד"ר צחי שריב

גיד טביבמר   22 א ובל  ךירצ  א ל  זוחא  השימחל  תולעל  ך ירצשכ  זאו  חווטה  תא  עב וק  התא  :י 

 23     .ןוכנ .הצעומל

 24   .לבא .תומדוקה  םימעפב היהש המ אל הז גיא קלנר: רמ

 25     .םיעברא ,שמחו  םישולש ,םישולש ונעבק לל כ ךרדב :עו"ד עידן למדן

 26  .היה אל מר גיא קלנר:
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 1   .והזו חווט רידגהל רשפא ש םירמוא םינפה דרשמ ל ש םיללכ :יבחי שרד"ר צ

 2 ם יעבוק  ונייה  ללכ  ךרדב  .ונלעה  ןמז  המכ   ירחאו  שמחו  םישולש  וא  םישולש  :למדן  ןעו"ד עיד

 3    .םוכס

 4  ו נעבק  תומדוקה  םימעפ ב  יכ  ל אוש  קר  ינא  .לפייאה   ה צקב  ליחתיש  יתניחבמ קלנר: גיאמר 

 5  ?תוילעה  הז המו .ליחתמ אוה יתמ

 6  ה ז  ליח תמ  .זוחא  םיעבר אל  ם ישולש  ן יב  הז  תתל   םילוכי  ו נחנאש  חווטה :לאוי הילד 'בג

 7 ע יג מ  םצעב  אוה  םינש  עבר א  ירחא  ,םייתנש  ירחאו  שמחו  םישולש  ,םישולש

 8 א וה  םאה  .ליחתמ  אוה  הגרד   הזיאמ  ןאכ  טילחהל  םיכירצ  ונחנא  .זוחא  םיעבראל

 9    .םיעברא .שמחו םי שולש ,םישולשמ ליחתמ

 10    .הפי לנר:מר גיא ק

 11    ?ונחנא הז  ימ ?ונחנא פרופ' נטע זיו:

 12   .רמאנ אל הז זא מר גיא קלנר:

 13  .רמא נ אל הז :עו"ד עידן למדן

 14   .ןאכל עיגמ הז ןכל .רדסב  .תדדחמ ינא ןכל ?החילס :לאוי הילד 'בג

 15  .הלאשה ןכל: עו"ד עידן למדן 

 16  .ןכ  םג התוא רשאל םיכירצ הי לע לכו :עו"ד מיכה בלום

 17     .אל :לאוי הילד 'בג

 18  .הפוקת  תרבועש עגרב .ךירצ אל  היילע .אל :רוברג אבי רמ

 19  .תחא םעפ :לאוי הילד 'בג

 20 .םישולש  וישכ ע  תעבוק  תא  םא  לבא  .ןכ   םיעברא  תעבוק  תא  וישכ ע  םא  :עו"ד מיכה בלום

 21   .הצעומל אב הז .תולע ל הצור תא םייתנש דועב

 22  .ל"כנמ לש  הצלמהה תא הכירצ ינא :לאוי הילד 'בג

 23 ת רמוא םינפה דרשמ לש  היחנהה :בירש יחצ ר"ד

 24     רמוא ינא לבא  .חווטה תא תרדגהש ללגב  רדסב :"ד מיכה בלוםוע

 25   .םישולש.. ,םיעבראל םי שולש ןיב :אבי גרובר רמ

 26  .תע בק םא .שמחו םישולש םי צור םה םירמוא םייתנש י רחא יכ :בלום עו"ד מיכה
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 1 ל יחתמ  אוה  .ינש  ראות  ול  שי  .הנוש  הפ יט  טרדנטסב  דמוע  קיראש   בשוח  ינא  מר דני לביא:

 2  . הילד עדוי אל ינא .םינש בר  ןויסינ םעו ינש ראות םע

 3 י נש  ראות  םע   עיגמ  אוה  יכ  משח  םישול שמ  ליחתמה  ז  היהת  ילש  הצלמהה  :לאוי  הילד  'בג

 4  , עיגה  בי בא  לת  תייריעמ  ולש   רכשה  ת א  ונחקל  ,רכש  תא וושה  ינו שע  םג  עיגמ  אוהו

 5    .זוחא השימחו םישול שב ליחתהל ילש הצלמהו

 6   ?הלוע הז המכ  הייריעל ףסכב ?םיזוחאב  אלו םירפסמ לבקל רשפא : מר רמי בר לב

 7    .ל" כנמ רכשמ זוחא השימחו  םישולש :דן למדןעו"ד עי

 8    .ףסכ הצור אוה מר גיא קלנר:

 9  ה אמ  ה זו  ו עיגה  אל  תויל איצוס  תודב ועמ  זוחא  םיש ולש  ר מוא  ה תאש  ומכ  הז : מר רמי בר לב

 10    .זוחא

 11  ם י שולש  ל"כנמ  רכש  הז   המ ?םייתשו  םישולש  הז   ?ל"כנמ  רכש  םויה  המכ :נרמר גיא קל

 12    ?םייתשו

 13   .בכר תק זחא סולפ והשמו םייתשו  םישולש גידי טביב: רמ

 14  ה חיוורה  רוצ  ןנור  לצא   םירבשמ  תקלחמ  תלהנמ   התייה  בגא  ךרד  תילד  : גב' דברת וייזר

 15 זוחא  םישולש  םע  הליחתה  איה  תאז  תורמלו  וטורב  לקש  ףלא  הנומשו  םיעברא

 16 ה ילע יל באוכ םתס זוחא םיעברא.. יכ הרצ יניע הלילחש אל .תיללכ העידיל קר

 17  .זוחא םישול שב הליחתה וליאכ איהש

 18 הלוכי  ינא  ,םייתנש  טעמכ  דיקפתב  םויה  תאצמנ  ינאש  המ  רמול  הלוכי  ינא :לאוי הילד 'בג

 19 י נא .ינפל .ידיל ןאכ םיאצמנ םירפסמה .היצלומיס יתישע הקידב יתישעש רמול

 20 המכ  ,זוחא  השימחו  םישולש   הז  המכ  זוחא  םישולש  הז  המכ  םכתא  ףתשל  הלוכי

 21    .םיעברא הז

 22    ?רבכ העבצ ה התייה מר גידי טביב:

 23    .שמחו םישולש...וישכ ע לבא .םלוכ ועיבצה דעב  ימ יתרמא :אבי גרובר רמ

 24  המ  הניבמ אל ינא .זוחא םיעבר אל םישולש ןיב חווט ונרשיא ונחנא  : גב' ענבל דדון

 25   .וא  וא ,וא ,תרמוא תא .ללכ  ךרדב חווט לע העיבצמ אל  תא יכ :עו"ד עידן למדן

 26 . ל"כנמ  רכש  זוחא  םיעברא  דע  םישולש  ןיב  .חווט  לע  העצה  בותכ   העצהב  : גב' ענבל דדון
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 1 ? וישכע ןודל דוע שי המ .לכ ה הז .דעב ועיבצה םלוכו

 2    .יתעבצה  אל ינא :עו"ד עידן למדן

 3  .הזה שק שקה ?הלאה םינוידה לכ  תמאב המ : ןבל דדוגב' ענ

 4     .הז תא קקזל הצר איג : מר רמי בר לב

 5  .הככ  הצור ינא :רובראבי ג רמ

 6    .זוחא שמ חו םישולשב םיליחתמ: עו"ד עידן למדן 

 7 ש י  .זוחא  םיעבראל  םישולש  ןיב  אוה  חווטה  ה'רבח  םישולש  ןיב  אוה  חווטה  :אבי גרובר  רמ

 8   .הצלמהה תא וארי  םהו ובשי םהו םדא חוכ ף גא תלהנמו הייריע ל"כנמ

 9  . ונ המ .תואירבל ול היהיש  זוחא השימחו םישולש דע ב ינא מר יעקב קורצקי:

 10 . הנש דועו זוחא השימחו םישולש ול תתל אל המל ,זוחא השימחו םישולש: עו"ד עידן למדן 

 11   .הלעי הז וא

 12  .הש ימחו םישולש רמוא אוה מר גיא קלנר:

 13  .ךתיא רמוא  ינאש המ םע םג יתיא חכ וותמ התא ?יתרמא המ: ן עו"ד עידן למד

 14     .רשאנ ואוב הללאי  .ימצע םע.. יתייהו ימצעל  יתבשח :ימר יעקב קורצק

 15   .דחיב  ובשי םה .ל"כנמ שיו הז ה מ הילד ךל הרמאש םכל ת פכיא המ :אבי גרובר רמ

 16     .טילחי ל"כנמהש םיעברא ל םישולש ןיב .קדוצ אוה מר גיא קלנר:

 17     ?דעב ימ :רגרוב אבי רמ

 18   .הרמא לבנעש המ מר ירון גדות:

 19    הז תא עובקל םיכירצ םתא  הז תא עבקי ל"כנמהש י ואר אל :עו"ד מיכה בלום

 20 ?סרוה הת א המל ?הכימ ךל שי המ מר גיא קלנר:

 21     .םתא הצעומה םת א .אל :עו"ד מיכה בלום

 22    .הז םע היעבה המ .. עובקל ילוהינה גרדל םי נתונו חווט םיעבוק ונחנא מר גיא קלנר:

 23   ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 24   זוחא השימחו םיש ולש םישוע ונחנא דימת: דן למדן עו"ד עי

 25     .והזו הטלחה השימ חו םישולש םע ליחתנ עיצ מ ינא מר יעקב קורצקי:

 26    .םיעבראל םישולש  ןיב ונרמא :אבי גרובר רמ
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 1  .הו וקת ידסח ןובשח לע ףסכ : מר רמי בר לב

 2     ?ןיינעב הנפי ימ: למדן עו"ד עידן 

 3   תמאב דיגהל היינש םי לוכי םתא :אבי גרובר רמ

 4     .הטלחהה תא אירקת .טיל חי ימ הטלחהה המ לבא: עידן למדן  "דוע

 5  .ם דא חוכ תלהנמו ל"כנמה : רבורג יבאמר 

 6  זוחא  םיעבראל  םישולש   ןיב  םינפה  דרשמל  וצילמי   םדא  חוכ  תלהנמו  ל"כנמ: עו"ד עידן למדן 

 7    .העבצה ה הז .םתעד לוקיש יפ לע

 8  .ןדיע .ןכ גיא קלנר: רמ

 9   .הדות: עו"ד עידן למדן 

 10     ?דחא הפ :אבי גרובר רמ

 11    .ןכ מר ירון גדות:

 12   .הדות מר גיא קלנר:

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18  ת רשמב  ישיא  הזוחב  , איבל  ינד  ,ריעה  ש אר  ןג סל  רזועכ  ןמדור  קי רא  י ונימ  רשוא  :הטלחה

בין    .ןומא  19ומנהלת כוח יה  יירעה  מנכ"למשכר מנכ"ל.    40%-  30%טווח התקן 

 20 חוז על פי שיקול דעתם. א פנים בין שלושים לארבעים אדם ימליצו למשרד ה

א)פ  15  –  דעב  21 י'צאב  ,ןודד  ל בנע  ,איבל  ינד  ,בירש  יחצ  ,יקצרוק  בקעי  ,רבורג  יב א  :חד(ה 

 22 ,ןורוד  לאכימ  ,רזייו  תרבוד  ,בל  רב  ימר  ,ויז  עטנ  ,ןדמל  ןדיע  ,רנלק  איג  ,יבוקלא

 23 .תודג ןו רי ,ךילק רפוע ,ןיקלב ינור

  24 

 25 
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 1כחבר בוועדת מכרזים במקום   תישפוח  ןורשה  תמר  תע יס  םעטמ  איבל  ינד  יונימ .21

 2  צחי שריב

 3 

 4 ם עטמ  איבל  ינ ד  יונימ  .ךורא  תויהל  רומא  אל  הז  ינכט  הז  ,םעפ  דוע  21  ףיעס  :אבי גרובר  רמ

 5 והשימל שיכחבר בוועדת מכרזים במקום צחי שריב  ת ישפוח ןורשה תמר תעיס

 6    .דחא הפ ?דעב ימ  .אל ?הז לע והשמ דיגהל

 7 

 8 םיזרכמ  תדעווב  רבחכ  תישפוח  ןורשה  תמר  תעיס  םעטמ  איבל  ינד  יונימ  רשוא  :הטלחה

 9 . בירש יחצ םוקמב

אחד(:    15  –בעד   יע)פה  גרובר,  קורצקי,  אבי  באצ'י קב  דדון,  ענבל  לביא,  דני  שריב,   10צחי 

 11זר, מיכאל דורון, ויי  רתובאלקובי, גיא קלנר, עידן למדן, נטע זיו, רמי בר לב, ד

 12 רוני בלקין, עופר קליך, ירון גדות.

 13  23.7.21 ךיר אתמ לחה ןדמל ןדיע םוקמ ב ראותב ריעה שאר תינג סכ רזייו תרבוד יונימ .22

 14 

 15    .הדעו ש י הזה ישילש םויב רבכ : זר רת וייגב' דב

גרובר  רמ  16 ןדיע  םוקמב  ראותב  ריע  שאר  תינגסכ  רזייו  תרבוד  יונימ  םייתשו  םירשעו  :אבי 

 17   ?דעב ימ .23.7.21 ךיראתמ לחה ןדמל

 18     ?תמייס רבכ ןדיע : מר רמי בר לב

 19    הז המ ?המל דות:מר ירון ג

 20    .אל הז םקואליציוניי םי מכסה שי : גב' ענבל דדון

 21   ?םכסהב היה הז : בע אלקוביבת שגב' 

 22     .המ .היה הזש  חטב מר יעקב קורצקי:

 23    .ןכ ש םינעוט :אבי גרובר רמ

 24 תמאב  ,ובישק ת  ,תאזה  דובכו  םיראתה  תפידר  ?תאזה  תוטשה  עיג ה  הפיאמ  : דדון  לנבע  גב'

 25 ד ו ע  ינא  וזה  דובכו  םיראתה   תפידר  .הזה  ןוטה  לע  הח ילס  .תיניצר  ינא  וישכע
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 1 ד ובכ  תפידר  טושפ  הזש  ,םי ישדוח  ינפל  הצעומ  תבישי ב  יתרמאש  המ  לע  תרזוח

 2  .ראותו

 3    ?רושק  הז המ מר יעקב קורצקי:

 4   .םיינויצילאוק םימכסה שי  : ןדוגב' ענבל ד

 5    .םימכסהה  יפל קוידב םידמועו םימכ סה שי מר יעקב קורצקי:

 6     .אל .היה ימ אל ?םידמוע המ  : ןגב' ענבל דדו

 7     .היה הז .םהיניב ומ יכסה םה :אבי גרובר רמ

 8    .והש מ הז לע דיגהל הצור ינא מר ירון גדות:

 9  ?הלאה תויוטש ה הז המ : גב' ענבל דדון

 10  ז א  .ינד  םע  ותו א  ת א  ונפלחה  וישכעו  הדע ווב  ר בח  היהי  יחצש  םימכ סה  ש י  קי:רצקוב  קיעמר  

 11   ?ךל עירפ מ הז המ ?היעבה המ דחא  הפ םלוכ ונעבצה אל המ

 12     .םטמוטמ אל רוביצה .ועד תש .והז יקוא םטמוטמ א ל רוביצה : גב' ענבל דדון

 13   .רדסב :אבי גרובר  רמ

קורצקי: יעקב   14 ורוגה  יחצ  םו אתפו  דגנתהל  םתיצר  םדוקמש  םטמוטמ  אל  רוביצ ה  םג  מר 

 15    אל  םתרמא ךרדה לכ .דעב תח א היינשב םכל ךפה הפוה

 16     ?אל ונרמא המ לע ?אל רמא ימ  : ענבל דדון' גב

 17 ?רבדמ  התא המ זיו: פרופ' נטע

 18     .ךמצע תא סינכמ הת א המ מר יעקב קורצקי:

 19  ן גסו  ר כשב  אל  הזש  תורמ ל  ריע  ש אר  ןגס  לכ  םדוק  בשוח  י נא  .וישכע  ינא  .עגר מר ירון גדות:

 20   .ןורשה תמרב תאז לכ ב דמעמ אוהש הזיא םע .ד בוכמ דיקפת הז ריע שאר

 21    .הפל םעפ דוע  עיגי הז :"ד מיכה בלוםוע

 22  , רכש  ילב  הזה  ריעה  שאר  תונגסב  הלאה  םיקחש מה  םע  הפ  םתישעש  המ :ן גדותמר ירו

 23  י צחל  ו השימ  ךכ  רחא  .שול שו  הנ של  הנמתמ  אוהה  .ם יישדוחל  הנמתמ  והשימ

 24 י נויצילאוק  םכסהב  ןגועמ  תויהל  ך ירצ  הז  לכ  םדוק  ,הל אה  םירבדה  לכ  .הנש

 25 לכו  הרפרופו  קחשמ  הזמ  םת ישע  ינש  רבדו  .בצמה  אל  הזו  קיודמו  רוביצל  ףושחו

 26  דבכמ  א לו  דיקפתה  תא  דבכ מ  אלש  הזה  רבדל  תתל  לוכ י  ינאש  םיביטלרפוס  ינימ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

53 

 1  .והז .די קפתה תא אלממש ימ תא

 2     אשונל סחייתא ןכ  ינא .בוט מר רוני בלקין:

 3  ?ינורל תתל השק בב רשפא :אבי גרובר רמ

 4 בשוח  ינא  לכה   תורמל  לבא  ,ילארודצורפ ה  אשונל  סחייתמ  ינאש  לצ נתמ  ינא  מר רוני בלקין:

 5 הזה  םכסהה  ימעטלש  .יתעד   תא  קר  דיגהל  לוכי  ינא  .תו סחייתהה  תא  בייחמ  ןכש

 6  ה יצנדקב  היצילאוק  ירבח  רפסמב  ר אותב  ריע  שאר  ןג ס  ל ש  דיקפתה  תקולח  לש

 7  ת א   תדבכמ  אל  וליפאו  תרת וימ  םידוביכו  דובכ  תקולח   תועמשמ  רסח  ,ימתס  הז

 8 .ם טמוטמ  א ל  רוביצהו  רובי צה  תא  תד בכמ  אל  איה  ח טב  . יתעדל  ראותה  אשונ

 9 הז יאל  דיק פתל  סנכנ  ימרש  ה יצנדקה  ת ליחתב  ונל  הי הש  עורי אהש  בשוח  ינא

 10 הזל  םרג  קר  רנלק  םע  ףלחת ה  הז  ירחאו  תועובש  השימח  וא  עברא  וא  השולש

 11 ונרבע  ונחנאש  המ  םג  ףרטצה   הזה  רבדה  לע  .יניעב  ךיבמ   וליפאו  געלנ  הזחמ  תויהל

 12 ה ז   ,ףוקש  היה  הז  ,ירבח  יל  רצו  .איבל  ינד  לש  יונימה  םינורחאה  םיישדוחב  הפ

 13 הז   םיכרעב  ת וכמתנו  תומימת   ו יה  הז  י רוחאמש  תונווכה   לכ  ם עו  , םוקמב  אל  היה

 14  י לואש  עגרל   תוכחל  אלו  ה זה  ן יינעל  ומדקש  םייתנש ה  לכב  ת ורקל  לוכי  היה

 15 טושפש  חירסמ  ליגרת  היה  הז  ,ומשב  דליל  ארקנ  אוב  .לעופל  אובי  הזה  יונימה

 16 הע ידומ  תרבוד  ,תרבודל  דובכה  לכ  םע  .האלה  םיכישממ  ונחנא  וישכע  .חלצ  אל

 17 ן גס  תויהל  תרבועו  רכשב  ןגסכ  הדיקפת  תא  תמייסמ  איהש  טסופב  רוביצל

 18  ראותב

 19  .תרחמלמ : יובאלקע גב' בת שב

בלרומר    20 ר יעה  תצעומ  ת אילמ  תא  םגו  ריעה  שאר  תא  םג  ךפוה  הז  המצע  תעד  לע  קין:ני 

 21 ךשמהב  החידב  לש  גוס  הז  .דבעידב  תאזה  הרהצהה  לע  עיבצהל  וישכע  םישרדנש

 22   .תאזה הסראפה לכל

 23  .החידב אל  שממ מר יעקב קורצקי:

 24 ו נקסעש  ללגבש   רחא  רזומ  עוריא  ףסונ  הז ה  רבדה  לע  הזמ  ץוח  .הרוק ש  המ  הז  מר רוני בלקין:

 25 ת א  הגיצה  םגו  הגצוה  םגש  תרבודש  רבתסמ  ןיינעה  ףקותמ  ,הזה  ןיינעב  ללכב

 26  רמ  יכ  תויהל  הלכי  אל  תונ ורחאה  םייתנשב  ריעה  שא ר  םוקמ  תאלממכ  המצע
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 1  .לדחמ  תרירב אוה יקצרוק בקעי

 2   .ולש םוקמה תאלממ איהש  רמא ריעה שאר םוקמ לכ ב לבא מר יעקב קורצקי:

 3   לוכ י אל אוה קין:לב ניור מר

 4  .םינפ ה דרשמל הז ללכ ךרדב : גב' דברת וייזר 

 5  תונמל לוכ י אל אוה מר רוני בלקין:

 6  .הז םע ונמכסה  ונחנאו םוקמ אלממ תונ מל לוכי אוה ריעה שאר תנ יחבמ מר יעקב קורצקי:

 7    .בקעי מר רוני בלקין:

 8  .רמוא התא  המ הניבמ אל ינא .םינפה ד רשמל הז לע חוויד אוה : גב' דברת וייזר 

 9 י פל  רחבנ  אוה   םא  הבקנ  וא  רכז  אוה  םא   הנשמ  אל  ,םדא  ןב  תונמל   לוכי  אל  וני בלקין:ר  מר

 10  .ימ תא לו אשל לוכי התאו 15 ףיעס

 11  ןוכנ  אל  הז  .םוקמ  אלממ כ  וישכע  ינד  תא  םג  תונמל   לוכי  אוה  .ןוכנ  אל  הז    : גב' דברת וייזר 

 12  .ןיקלב

 13    םולב הכימ תא לואשל  לוכי התא מר רוני בלקין:

 14   .הז ל ע םתח םינפה דרשמ לבא  קדוצ התא :תודג ןורימר 

 15   .ןוכנ אל הז : רת וייזר דב גב'

 16 ת א  ךל  ריבסהל  לוכי  הכימו  לוכי  אל  אוה  האיגש  לעו  תועט  לע  םתח  אוה  זא  ין:מר רוני בלק

 17  .הז

 18   .תושע ל המ ונ הז לע תעד תווח  יתבתכ :עו"ד מיכה בלום

 19   לוכי אוה תיטרואית : גב' דברת וייזר 

ב רוני   20  ל ש  יטפשמה  ץעויה  ת א  ףילחת  םיטפשמ ל  ה טלוקפה  תא  רומגתש כ  ,בקעי  ין: לקמר 

 21   הזה עוריאה לכ ך ותבש בשוח ינא .הייריעה

 22  ן מזה  לכ  המל   ?17  ףיעס  י פל  התוא  תונמ ל  ת וכמס  ר יעה  שארל  שי  , הכימ  מר יעקב קורצקי:

 23  םתס

 24   .רבורגל תעד ת ווח שי :עו"ד מיכה בלום

 25 י רגוב םכלוכ  .םולכ ילבו תוטלוקפ ילב  ?אמלעב םתס ןמזה לכ רבד ל המל י:רצקקומר יעקב 

 26  .דרופסקוא
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 1  ת וגיהנמ ןיגפי  ריעה ש ארש בשוח ינא הז ה ל ובלבהו תוריהבה רסוח  לכ ך ותב מר רוני בלקין:

 2 ימ  ,רוביצל  םג  בושח  יכהו  הי יריעה  תלהנהלו  הצעומה  ירבח  לכל  ,ונלוכל  ריהביו

 3 המ ו  ם הלש  תוכמסהו  תוירחא ה  ימוחת  המ  ,םהלש  דיקפ תה  המ  , ולש  םינגסה  םה

 4 ק יזה  קר  הזש  בשוח  ינאו  קו תשל  תרחב  הז  תא  תושעל  םוקמב  .םהב  רוחבל  ךרדה

 5 ילש  םירבחהש  הווקמ  ינא  .היצילאוקה  ךותב  םג  הפ   היהש  רבשמה  תקמעהב

 6 . רומג  ר דסב  ש ממ  לכהש  ד יגהל  וש קעתי  אל  היצילא וקה  ירב ח  ,הפ  האילמל

 7 דיגהל  ב ייח  ינא  הככ  הז  ם א  י כ  ידדה  ןומא  שי  .אלפ ומ  אוה  הלועפה  ףותישש

 8 הנורחאל  םג  הלע  ,וישכע  .יד דה  ןומא  לש  רשקהב  ,םינו ש  תצק  ןה  ילש  תומלועהש

 9 יצ חו  ם ייתנש  ינפל  הלבקתהש   הר יחבה  לש  הרודצורפהו   ןוכנ  הז  ם אש  ןועיט  הזיא

 10 יפכ  יוקל  לולסמב  ךישמהל  אלו  התוא  ןקתל  ןמזה  קויד ב  הז  זא  ,תונלשרב  העצוב

 11  ת להנה  ת קסוע  םהבש  םיבו שח  דואמ  םירבד  ש י  .ןוכנ  ה ז  ם א  תעכ  הרוק  הארנכש

 12 קסעתהל  םוקמב  המ  םושמש  דיגהל  בייח  ינאו   .היצילאוקהו  הייריעה

 13  השולש תוחפל ,ןג הוונ תנו כשב  'ג בלש חותיפ .הנורוק ה ירגתא םע תודדומתהב

 14 ה רבעש  הנשב  ח"שמ  רשע  ה שולש  לש  יביצקת  ןועריג  .יוניבו  יוניפ  לש  םימחתמ

 15 היהי  א וה  ם אהו  היהי  אוה  ך יא  המכ  2021  לש  ביצקת ה  יבגל  ת וריהב  יא  .2020

 16 וישכע  קרש  לולכמה  תמקה  ל ש  ןומימ  .םור  לעי  רפס  תי ב  תמקה  לש  ןומימ  .ןזואמ

 17  וא  ם יעברא  ןורוד  ס"יבב  הי ירפסו  ס"נתמ  םע  טרופ ס  ם לוא  לש  וילע  ונרביד

 18 םירימאו  ןלוג  ומכ  .םיפסונ  טרופס  תומלוא  ינפל  הז  .לקש  ןוילימ  העבשו  םיעברא

 19 ל כ ב  ם יקסעתמ  הפ  ילש  םירב חהו   היצילאוקה  זא  ,הזה  רבד ב  קוסעל  םוקמב  .הזו

 20 תועמשמ  םוש  םהל  ןיאש  ם ידוביכו  דובכ  תקולחו  חו כה  יקבאמ  לש  םירופיסה

 21    .רבד לש ופוסב

 22 . ןג  הוונב  אל  .הזב  אל  ,םיסוטמב  אל  .םולכב  םיקסעתמ  אל  ונחנא : גב' דברת וייזר 

 23 ?םולכ

 24  י נ א  יכ  םג  .תר בדמ  תאש  םעפ  לכ  הדפקה ב  קתוש  שממ  ינא  תרבוד  , בשוח  ינאו  :מר רוני בלקין

 25 , רבג   ינאש  יל  רצ  ינא  זא  .רב דל  השיאל  עירפמ  ינאש  יד יגת  אלש  םגו  ךתוא  דבכמ

 26 ת ירוביצה  תוחילשה  תוהמ  אל  וזש   בשוח  ינא  .הדות  רב דל  יל  ינת  לבא  ,יתדלונ  ךכ
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 1 םע   תיניינע  דדומתת  היירי עה  תלהנהש  הזה  רבדה  ךותמש  בשוח  ינא  .ונלש

 2 אלו  ,תישעמ  הרוצב  הז  תא  השעתו  רוביצה  לש  תוקו צמהו  ריעה  לש  םיכרצה

 3 ר יעה  ת בוטל  םידבוע  אל  ונ חנא  ךכ   יכ  םידוביכו  םירא ת  לע  םיימינפ  םיקבאמ

 4   .הדות .היבשותו

 5  ק וידב  ה ז  תא  יתבשח  . דבכל  ך ירצ  םימכסה  ,דחא   .םילימ  ה מכ  הצור  ינא: עו"ד עידן למדן 

 6  י תרמאו ן בל ר וחש ,אל ,ןכ  ה רמאש הביש י התייהו םינ וידב ונייהש כ שדוחכ ינפל

 7 , ע בר  ,עבר  היהיש  ךכ  לע  הד מעו  ה שרד  תיב  תעיס  .םי מ כסהה  תא  םייקל  ךירצ

 8 ל כו  תוחנהו  תובטהה  תאו  םידוביכה  תא  בהוא  ארונ  ינא  .ראותב  ןגסה  אשונ  עבר

 9    תופיה םילימה

 10   .הריכזמו הכשל : מר רמי בר לב

 11  .המ םושמ: עו"ד עידן למדן 

 12 ?היה הז םכס ה הזיאב :יבשרי צח ר"ד

 13  .עגר  יל יעירפת לא המ םושמ: עו"ד עידן למדן 

 14   .םכסה הזכ יל רוכז אל : גב' בת שבע אלקובי

 15     .םייסל ול ונת  י'צאב מר יעקב קורצקי:

 16   .הזכ םכסה היהש עדוי  יחצ םגו .הזכ םכסה היה לנר:יא קמר ג

 17    .הזכ  םכסה היהש עדוי יחצו: עו"ד עידן למדן 

 18    דואמ בוט עדוי יחצ קלנר: גיא רמ

 19  .הז ה םכסהל ףתוש היה יחצ : מי בר לבר מר

 20  . ןמז ול חקל הזה םכסהה: ידן למדן ד עעו"

 21   .עבר לע  אל יצח לע םיעיבצמ םתא : בת שבע אלקובי' גב

 22   .הזל ףתוש היה יח צ םג .עבר ,עבר ,עבר .אל : מי בר לבר מר

 23   .ןושאר רבד: עו"ד עידן למדן 

 24  .עבר  ןיא .יצח תויהל ךירצ התא ש תרמא :ד"ר צחי שריב

 25  א ו בל ,םמצע תא דבכל ם יכירצ םישנאו דבכל םיכי רצ םימכסה ןושאר רבד: עו"ד עידן למדן 

 26 ומכ ק וידב הז .יתלביק אל  רכש . קוניפו דוביכ הז ראות ב ן גס לש ראותש דיגהלו
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 1  בשוי  וא  תורחא  תובישיב  ם ינגסה  םע  דחי  רכזומ  אוה   ילוא  הצעומ  רבח  תויהל

 2  . לבקמ  אוהש  ה מ  לכ  הזש  בשוח  י נא  ל בא  םיסקטב  ה ייריעה  שאר ל  בורק  רתוי

 3  ןכ  ויה  ללכ  ךרדבש  ימ  לש  ד יקפת  אוה  אלממ  ינאש  די קפתה  .יתלביק  אל  תרזוע

 4 הב ר ה  הפ  םימרות  םישנא  ם ינווגמב  םויה  קסוע  ינאש   דיקפתה  ,רכשב  םינגס

 5  ק ר  ם ה  םא  ן יבו  ראותב  ןג ס  ם הל  םיארוק  ם א  ןיב  ,ה צעומ  יר בחכ  תועש  דואמ

 6 ע ב קנש  ראות  הז  ,ןתינש  ראו ת  הז  .תאזה  הדובעה  תא  םישוע  םה  .הצעומ  ירבח

 7 ת עיס  . שילש  ,שילש  ,שילש  לע  ןוכ נ  הלחתהב  םירוביד   ויה  ,םימכסהה  תרגסמב

 8 י דכ  תמאב  הז  תא  וריאשה  יכ  םינמזה  וניוצ  אל  םימכס הב  ידכב  אל  השקיב  תיב

 9 םל וכל  ריכזא  ינא  םג  היה  הז   .םינמז  תוחול  ועבקנ  אל  .וניניב  לועפל  לכונ  ונחנאש

 10 הי ה  םש  בשיש  ימ  רקיעב  םינוידהו  תאזה  היצילאוקה  תריצי  לש  תובכרומה  תא

 11 ת א זה   היצילאוקה  תא  רציינ   נוח נאש  תמאב  ידכ  הלאה  םיר בדב  קסעו  ,איג  ,ירבח

 12 ם יראתו  םירודיס  ינימ  לכ  לע  רבדל  וישכע  ליחתהלו  אובל  זא  תאזה  הצעומה  תאו

 13 ן י בו ר אותב ןגס ינא םא ןיב  תוחפ ב וט וא רתוי בוטו הצ עומ  רבח היהא ינא .'וכו

 14  המ  אל  הז  .ראותה  םדא  ן בה  תא  השועש  המ  הז  אל   .ראותב  ןגס  אל  ינא  םא

 15 ,ם ייסל  ךירצ  י נא  םוכיסה  הי ה  הז  ה רקמ  לכב  ,ותדובע  ת או  םדאה  ן ב  תא  השועש

 16   .הדות .םידדצה ןיב  םכוס ךכו יתבייחתה ךכ  יכ הרקמ לכב םייסא ינא

 17    ?הפוקת  שילש וישכע תמייק התא : גב' בת שבע אלקובי

 18   .םייקל ךירצ אוה עבר מר גיא קלנר:

 19     .עבר יתמייס: דן ידן למעעו"ד 

 20   ?תמייס עבר הזיא מר ירון גדות:

 21     .עבר תויהל רומא  יתייה ינא .עבר יתמייס: עו"ד עידן למדן 

 22   .היינש תויהל רומ א היה הז :אבי גרובר רמ

 23   .עברה תא יתמייס: עו"ד עידן למדן 

 24  .העבצה  הללאי י:קצב קורעקמר י

 25   .עיבצהל וישכע  םיכירצ ונחנא המ לע .םכס הה תא תוארל הצור ינא : ע אלקובישבגב' בת 

 26  .תרבוד תא  רשאל ורצקי:מר יעקב ק
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 1 ם ירבחה ןיב המכס ה הפ שי :רבורג יבא רמ

 2   ?ןמז המכל ?ןמז המכל : גב' בת שבע אלקובי

 3  ם יישדוחו  ה נש  וא  םישד וח  השולשו  ה נש  .הל  שי   .םישדוח   השולשו  הנש: עו"ד עידן למדן 

 4  .ךרעב

 5   .יתנבה אל ?םישדוח הש ולשו הנש תייה התא המ מר ירון גדות:

 6  .רדס ב .םעפ דוע יתרמא ינא: עו"ד עידן למדן 

 7    .ותוא לאש ת הז ירחא ךישמת .ול הנ עת לא :מר יעקב קורצקי

 8  ?תונעל ה צור התא :רובראבי ג רמ

 9   .תונעל היעב יל ןיא: עו"ד עידן למדן 

 10  התאש המ כ אלמת התאש םהל בושח ש צרמ יעיבצמ הברה שי : בת שבע אלקובי 'גב

 11 ע דוי  ינאש  יל  ינימאת  ?םה  הפיא  ורבידו  יתיא  ויהש  צרמ  יעיבצמ  הפיא  .ןכ: עו"ד עידן למדן 

 12  ת וליעפ  .םינווגמ  לש  תוליעפ המ  םינהנ  צרמ  יעיבצמ  ,בט יה  צרמ  יעיבצמ  תא  גצייל

 13 צר מ  י עיבצמ  .תבשה  סובוטו אמ  םינהנ  ם ה  ,ןג  הוונב  ש דחה  ס"נתמהמ  .הוואגה

 14     .םישועש םיעוריאו םי רבד דואמ הברהמ םינהנ

 15  .ואו ב .ה'רבח :אבי גרובר רמ

 16  ןגסה  תא  יתלביק  ינא  ם א  ןיב  .םינהנ  צרמ  יעיבצ מ  הלאה  תוליעפה  לכמ: עו"ד עידן למדן 

 17 ינ א  .ךכ  ל כ  אל  ראותב  ןגסה  תא  יתלביק  אל  ינא  םא  ןיב ו  ם ישדוח  סקיאל  ראותב

 18   .ילש הפוקתה ת א יתמייס ינא .רתוומ אל

 19     .הארנכ הזוחה יפל אל : גב' בת שבע אלקובי

 20   .הז תא  ךופהל רשפא יא .שולשו  הנש תייה אל התא ןדמל מר ירון גדות:

 21    .םיטפשמה השיש ,השימח  ,העברא דיגהל הצור ינא גיא קלנר: רמ

 22  ךל תתל  םידוביכה תרגסמב רשפא : מר רמי בר לב

 23    .היזה לע  םישנא שי .היזה תוירטפ: עו"ד עידן למדן 

 24 הפ  שי  .ןגוה  אל  אוה  הייגוסה  יפלכו  ןדיע  יפלכ  הפ  השענש  המש  בשוח  ינא מר גיא קלנר:

 25 ה קזחאל  תב כרומ  דואמה  ה יצילאוקב   אקווד  .הכופה  היצאוט יס  יתעדל  אקווד

 26 .ה בחר  ה מכסהל  וב  ונעגהש  אשונ  היה  ראותב  ןגס  אש ונ  ה בחר  דואמהו  ,תאזה
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 1 ם ע  ,ימר  םע   ,איג  םע  ,ןדיע  ם ע  ,תרבוד  ם ע  ,יחצ  םע  ונ עגה  ו זה  הבחרה  המכסהל

 2 .עדי  אוה  םג  .הזה  בוביסב  היה  ןיקלב  םג  ,דוס  םכל  ר פסא  ינא  ,םיפסונ  םישנא

 3 םירדתסמש  הז  לע  '?םיימש  ומוש'  המ  לע  וישכע  .ןגסה  אשונ  תא  םיקלחמ  ךיא

 4 המ  לעו  ?עברב  ,שילש  םוק מבש  ןמז  יקרפ  לע  היצי לאוק  ירבח  רשע  העברא

 5 םו י  ס קטב  הנושארה  הרושב   םיבשוי  ם הו  ןגס  םהל  םי ארוקש  ה ז  לע  ?םידוביכה

 6  ?םיימשל   םיקעוזו  םיבלענ  ך כ  לכ  ו נחנא  ה מ  לע  ?האוש ה  ם וי  סקטב   וא  ןורכיזה

 7 אל יעל  תירוב יצ  תוחילש  םיש וע  . הנמאנ  ם תדובע  תא  םי עצבמ  םי שנא  הפ  םיבשוי

 8 ונחנא  ו ישכע  ה ז  לעו  תוליל ו  ם ימי  ם ינתונ  .לקש  הז  ל ע  םיל בקמ  אל  .אליעלו

 9 ט לחומ  יוביג  תתל  הצעומה  השקבתה  שדוח  ינפל  ?ינשל  דחא  ןיע  איצוהל  םישפחמ

 10  י פלכ  םכסההש  תוירוחאה  םיילגרה  ל ע  ונדמע  םירחאו   אוהו  , ינאש  םיעדוי  םתאו

 11   .האלמ ,האלמ הרוצב  אלומי תישפוח ןורש תמר

 12    .דחאל דחא: למדן עו"ד עידן 

 13     רשפא ךיא .דיגהלו  אובל רשפא ךיא .היה ךכו מר גיא קלנר:

 14  .תרמוא תאז המ  : גב' ענבל דדון

 15  .הרשפ תע צה ךל היה התא הז דעב  תעבצה אל התא .אל שממ : גב' בת שבע אלקובי

 16    .דעב עיבצה  שממ מר יעקב קורצקי:

 17  ?המ מר גיא קלנר:

 18  .ןכ : גב' בת שבע אלקובי

 19 ד יגהל  םיכירצ   םתא  תויטפשמ  תואכרעל   ת כלל  אלש  ןורתפה  תא  אצ מ  אוה:  קורצקי  מר יעקב

   20 

 21  .השקבב  המלצמל ידיגת .תרמא המ  יתעמש אל ?היה הז המ מר גיא קלנר:

 22    .הרשפ  תעצה תעצהש הרמא איה :  רבורג יבאמר 

 23 ? תאזה הרשפ תעצה ןיי נעה תבוטל היה אל הז זא מר גיא קלנר:

 24   .העצהה דעב שפ נ ףוריחב תייה התאש תרמ א התאש המ ןוכנ אל הז : גב' בת שבע אלקובי

 25  .עגרה דע הז ת א הניבמ אל תא םא .ןגסה  תא ולבקתש ךכל יתמרג קלנר: יאמר ג

 26     .הניבמ אל ינא עגרה  דע .הניבמ אל ינא יק וא : בע אלקוביבת ש 'גב



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

60 

 1  ?ןגס אל וא ןגס  איבל ינד הנותחת הרוש מר גיא קלנר:

 2    .ךת וכזב אל הז לבא ןגס אוה : גב' בת שבע אלקובי

 3  ?הז  ימ תוכזב זא ונייה םא זא מר גיא קלנר:

 4    ?הז המ: עו"ד עידן למדן 

 5   .ךל תתל הצור אלש הע בשה תוכזב הז ימ תוכזב מר גיא קלנר:

 6     .םכסה אלמל אל  וצר םישנא העבש תוכזב: דן ידן למעו"ד ע

 7    .תיטילופה  תוריהיהו הבוט תויפכה מר גיא קלנר:

 8     .תמאב תואיגש  םע.. טטרחמש םדא ןב ?הבוט תויפכ  : בל דדוןענ גב'

 9     ןגס לבקמ דחאש הבו ט תויפכ תקדוצ איה .אל ת:ודמר ירון ג

 10  המכ..  ם ג  יתיאר  ינא  .טק שב  ב ש  .ךתוא  קיתשיש  ךמ חל   ארקא  ינא  ?תררועתה :מר גיא קלנר

 11    הזה רופיסה רוציק ב .טקשב בש רבדמ התא

 12    .טקשב  בשוי אוה מר רביד פלד:

 13  ה רקש  יטילופה  ךילהתה   .ןמז  ה ברה  יתיאר  אל  ךי במ  ה זכ  הזחמ  .המ  רורב מר גיא קלנר:

 14 ךיל הת  אוה  ו נלוכ  ןיב  הרקש  יט ילופה  ךילהתה  .תוינש  רשע   דוע  יל  ן ת  ונלוכ  ןיב

 15 ךילהתב  ןתיא  קוצכ  הז  לע  ונדמע  ונחנא  .םינוויכה  לכמ  דבכל  םיכירצ  ונלוכש

 16 ןדיעת  א  וישכע  איצוהל  תוס נל  .הזה  ךילהתב  הז  תא  דבכל  םיכירצ  םתאו  ,םדוקה

 17  ל בחב  הכי שמ  הזיא  ול  םשיוע  וליאכו  ,רתוי  ונממ  הצ ור  ר וביצהו  רתוומש  ימכ

 18   הז ,המוקמב הניאש

 19    .ןמזה רמגנ: דן למ עו"ד עידן

 20   .המ עדוי אל .ךל תתל םי צור ןכ ךל תתלם יצור אל :מר גיא קלנר

 21    ?צרמ  ישנא םשב תרבדמ איה: "ד עידן למדן וע

 22   בשוח ינא .רבתסמ נר:מר גיא קל

 23  א ל  דחא  ףא  המל  .חלש  םכמ  הארנכש  ימ  לש  ימינונאה  בתכמה  תא  תלביק: עו"ד עידן למדן 

 24 יר בח  םשב  רבדל  ירמייתת  לא   .חרט  אל  צרמ  ירבח  לכמ  דחא  ףא  ?ילא  תונפל  חרט

 25     .ימינונא בתכמ.. צרמ

 26     .הזה דיקפתהמ החיד ב םתישע םתא .בושח אל מר ירון גדות:
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 1  ? תושעל  לוכי  ינא  המ  זא   תסנכנש  םוימ  הצעומב  החידב  ונתיאמ  השוע  התא מר גיא קלנר:

 2 ה צ עומה  תא  הזבמ  התא  .הש עא  ינא  המ  .המ  ונ  ?תושע ל  לוכי  ינא  המ  הפ  התא

 3  .ה מ תושעל לוכי ינא המ .וני לע... רוביצ.. .םייתנש וזה

 4  א ל  הנממ  תאב  התאש   העיסה מ    ,ךלש  העיסהמ  ,ה תצר   אל  ךלש  העיסה  םג: עו"ד עידן למדן 

 5    .היצ יזופואב.. םוקמ ךל תתל א לו קוחה תא דבכל התצר

 6   לע םירבדמ .רושק אל הז ות:ון גדירמר 

 7    .םי יקל ךירצ קוחו םימכסה: עו"ד עידן למדן 

 8    .ה חידב הזמ םישוע םתא הח ידב השעת לא לבא .ןוכנ מר ירון גדות:

 9  י תוא  ם יכתוח  יכ  .תוינש  ר שע  .םייסמ  י נא  עגר  השוע   התא  . החידב  השוע  התא :מר גיא קלנר

 10 התא  .תותליאשמ  החידב  הש וע  התא  .רדסל  תועצהמ  .ה חידב  השוע  התא  .עצמאב

 11  ו נחנא  הז  ללגב  תועש  יבג  לע  תועש  המלש  ריעו  המל ש  הצעומ  לש  ןמז  זבזבמ

 12 ף י טמ  הת א  .הרוחא  םייתשו   הבישי  ל ש  ןחלוש  תוקנל  ם צעב  ה בישי  לכב  םיעיגמ

 13    ?קו חצ תושעל רסומ והשימל

 14     .ןגסמ קוחצ .ןכ מר ירון גדות:

 15 ה יהת  תאזה  היגוסבש  שקבמ  ינא  .םייסל  יל  ןתו  הכיסמה  תא  השקבב  םיש  זא מר גיא קלנר:

 16 ה ז ש  ם עפ  .דבכל  ךירצ  םימכ סה  , םלוכ  ןיב  ירבחו  יטי לופ  . ידדה  דובכ  הפ  היהי

 17   .הדות .רחא והשי מ רובעב הזש םעפו ךדיצל

צ שרד"ר   18  ם ימכסהה  תא   ריכמ  ינא  .דבכל  ךירצ  םימכסהש  ןיטולחל  םיכס מ  ינא  :יבחי 

 19 לכ   .תיב   תעיס  ם ע  ,םהמ  ד חאל  הפ תוש  ונלש  העיסה   ו נחנא  .םיינויצילאוקה

 20 רתאב  םיאצמנו  .רוביצל  םימסרופמ  היצטורה  םכסה  ללוכ  קוח  יפ  לע  םימכסהה

 21 ירשפא  ירמגל  הז  .ריכמ  אל  טושפ  ינא  וילע  םירבדמ  םתאש  םכסהה  תא  .הייריעה

 22 ש א ר  ןג ס  תויהל  הצור  אל  או הש  , ריעה  שאר  ןגסל  הנומ  א והש  ירחא  טילחי  ןדיעש

 23     .רדסב הז ,רתוי .ריע

 24   .יחצ הרקמה אל הז לנר:ק מר גיא

 25   .ומוקמב רחא והשימ  הנמת ריעה תצעומש רדסב  םג הזו :ד"ר צחי שריב

 26  .עבר  ,עבר ,עבר הזש תעדי יחצ: ן למדן עו"ד עיד
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 1   .ירבד תא םייסל הצור  ינא עגר :ד"ר צחי שריב

 2    .תעדי: עו"ד עידן למדן 

 3  ?ינופלט רבח כ תינגד תא תולעל רשפא לנר:יא קמר ג

 4     .עדוי ינא :בריד"ר צחי ש

 5  .ינופ לט רבחכ התוא הלענ אוב מר גיא קלנר:

 6     עדוי ינא :בד"ר צחי שרי

 7   .ונ יד ונ יחצ מר גיא קלנר:

 8    ?הפ לעב םכס ה הז המ :ד"ר צחי שריב

 9  .יד .ליעפו אל מ ןפואב קלח וב תחקל הז ה םכסהל עדומ תייה יחצ קלנר:מר גיא 

 10   .הזה רבדב ףסונ  עבר שי תיב תעיסל םגש: עו"ד עידן למדן 

 11 ה תייהו  תאזכ  השירד  התייהש  עדוי  ינא  .הזכ  םוכיסל  ונעגהש  בשוח  אל  ינא  :ד"ר צחי שריב

 12 םת חנש  םכסה  לע  םויה  דע   יל  עודי  אלו  ,ונדיצמ  תירטמיס  היצטורל  השירד

 13 תל יחתב  םסר ופמ  תויהל  ךיר צ  היה  אוה  ז א  ,הזכ  םכסה   ם תחנ  םא ו  .הזה  ןיינעב

 14 , ם ירבדה  תא  תושעל  רשפא  יאש  רמוא  אל  הז  ,וישכע  .הייריעה  רתאב  היצנדקה

 15 הז ה  ראותב   םיצפחש  םישנא   שי  ת מאב  ל כ  םדוק  ,אל  י נא  לבא  ,רשפא  ,םיצורש

 16 א ל   תמאב  לבא  .ול  בושח  הזש   דחא  ףאב  לזלזל  הצור  אל   ינאו  .לודג  ראות  אל  אוה

 17 ב שוח  ינא  .םש  אל  ונחנא  .הזל  ביבסמ  שיש  םידוביכ  טעמה  אל  םגו  ןיינעה  הז

 18     ינד דגנ השענש ןייפמקהש

 19  ?םש אל ונחנא הז ימ לנר:ק אימר ג

 20     יבגל אל ןכ ,דיגהל  הצור אל :ד"ר צחי שריב

 21  ?פ"ח ימ ונחנא מר גיא קלנר:

 22   ?דובכ אל הז .הנשמ היה  הנושארה םעפב הנשמה: עו"ד עידן למדן 

 23 ס ינכהל  .םיר בח  ול  ונעצה..  םה  לכה  ךס   .ינד  דגנ  השענ  אל  ןייפמק   םוש  מר יעקב קורצקי:

 24  .תוע ט תישעש דיגהל תוינכות

 25  . ןגסכ .רדח הפ יתחקל אל: עו"ד עידן למדן 

 26  .ךירצ  אל התא :ביד"ר צחי שר
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 1    .רכשב אל הז: עו"ד עידן למדן 

 2 א ל  ראותב  ריע  שאר  הנשמ  ףאל  .רדח  תלביק  התא  ריעה  שארל  הנשמ  רותב : מר רמי בר לב

 3 ר וביצה  לומ  הפ  םישוע  םתאש  הגצהה  .הפ  םישוע  םתאש  המ  ושייבתתו  רדח  היה

 4  .םכלש

 5    ?םידוביכ המ: עידן למדן  ד"עו

 6   המ לע .םש וישכע דע עיפו מ ךלש םשה הפרחו השוב : מר רמי בר לב

 7    ?הינחל ?םירדח תחקל: דן ידן למעו"ד ע

 8    ?הנ שמ הזיא ?המ לש רדח הז : מר רמי בר לב

 9    רדח שי :אבי גרובר רמ

 10    .תוי וטש רבדל וקיספת ה'רבח : לבי בר מר רמ

 11    .הנשמל רושק אל הז ת:מר ירון גדו

 12  ה יה יחצל .תאזה תועיב צה םע קיפסמ .הללאי םירבדה תא חצחצל וקיספת : מר רמי בר לב

 13  .ריעה  שארל הנשמ תויהל בושח

 14    .אל שממ :ד"ר צחי שריב

 15   .בושח ךל היה : בר לב מר רמי

 16    .אל שממ :ד"ר צחי שריב

 17  . אוה  .אוה  .דרשמ  ול  ןתי ת  לא  רמא  העיסל  ךלש  רבח הו  .דרשמ  הז  לע  תלביקו : בר לב מר רמי

 18    .הזה עוצעצה

 19    .רושק אל הז ,ןוכנ רון גדות:מר י

 20    .הזה ןקחשה : ר לבמי בר מר

 21   .רח א והשימל ארקת עוצעצ  .הנשמל רושק אל הז לבא מר ירון גדות:

 22   .לכשה תא לבלבל וקיספת : מי בר לבר מר

 23   ?הלחתהב ןגס תוי הל בושח הז ךל המל .ימר : ובישבע אלקגב' בת 

 24   ול בושח היה יחצש ומכ ןגס  תויהל יל בושח היה םא : לב רמר רמי ב

 25  ת שרד  התאש  ת ובירמה  ת א  תרכוז  ינא  ך ל  בושח  היה  הזש  הדבוע : ובילקשבע א תגב' ב

 26    ?ךל בושח ןכ הז זא ?המל.. אלו .ןושאר תויהל
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 1   .יד .רדח.. :אבי גרובר רמ

 2  . ךכ  לכ  ןושאר  ן גס  ת ויהל  .ךל  בושח  היה  ה ז  המל  םלוכל  רפסת  אוב : גב' בת שבע אלקובי

 3    .ונל רפסת אוב זא  .המל םיעדוי הפ ונלוכ יכ

 4  ?תעמש .יתרתיו  ינאו איגל בושח היה ,םירו דהה תא ירשייתש ליבשב : מר רמי בר לב

 5    .ןושאר ןגס תייה התא : בע אלקוביבת שגב' 

 6   ?יתרמאש המ לבא תעמש : מר רמי בר לב

 7    ןושאר ןגס ךל בוש ח היה המל קוידב רפסת : גב' בת שבע אלקובי

 8   .יתרתיו ינאו איגל בושח  היה ?יתרמא המ תעמש : מר רמי בר לב

 9   .םירחאל  תרוקיב ןתונ התאש ינפל : לקובישבע א גב' בת

 10    .איגל בו שח היה .איגל בושח היה : מר רמי בר לב

 11    .רתיו אוה לבא מר גיא קלנר:

 12  ב ושח  ה יה  .הבישקמ  אל   ת א  .הבישקמ אל  תא  .יתר תיו  ינאו  א יגל  בושח  היה : מר רמי בר לב

 13     .דבוכמ דואמ הז יכ ית רתיו ינאו תונמתהל איגל

 14  .רדס ב .יקיספתש שקבמ ינא י 'צאב .םימעפ רשע הז תא ת רמא ימר :רי גרובאב רמ

 15   .יל ונימאת  .ריזח לע רבדל ילב םינוט ל ונעגה מר מיכאל דורון:

 16   .ןמזה לכ שפנ יפי  התוא קחשל וקיספת זא : מר רמי בר לב

 17  ם תא  ךכ  לכ  םכ תא  דירטמ  ה מ  קשה  ןמ  עצ רמה  תא  ו איצות  ילוא  י'צא בו  יחצ  : דורון  למר מיכא

 18  ?צרמ לש  םיעיבצמל תמאב םיגאוד

 19  .צרמ לש םיע יבצמל תגאוד ינא תמאה : גב' בת שבע אלקובי

 20  .תמ אב הא מיכאל דורון: רמ

 21  .טלחהב .ןכ : אלקובי ת שבעגב' ב

 22  .תיב תעיס לש  םיעיבצמל גואדל ךתוא הנ מא ינא מר מיכאל דורון:

 23   .ןכ .אל התאש הארנכ : גב' בת שבע אלקובי

 24  ,ה פל אב ינאש םעפ לכ הזה  ץובל ררגיהל אל קפאתמ י נא הז .ןכ :שריב יצחר ד"

 25  .הציבה  התא קי:מר יעקב קורצ

 26    .וב שדשד מ התא אל דורון:מיכמר 
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 1    .יד .יד :גרובר אבי רמ

 2  ?וישכע השו ע התא המ מר דני לביא:

 3  ה ת א  .דומח  ה זכ  ם ייפקשמה  םעו  תוקות מ  םייניעב  . הציבה  התא  ץ וב  אל  קי: ב קורצקיעמר  

 4 ? תעמש  ,ןו רשה  תמר  תייריע   תא   תבנגש  ה יינבה  תא  רד סתו  תו ינכותה  תא  שיגת

 5   .ץוב לע רבדמ רבכ םא .ךל ש היינבה תא רדסת התא

 6   .היינב תוגירח שי םגש  תיבב רג התאש ךל ריכזנ : לקוביגב' בת שבע א

 7  .יתוא יעבת ת זא קי:צורמר יעקב ק

 8    תיבה םע המ : גב' בת שבע אלקובי

 9  .הי צילאוק לכה הז ךממ ץוח :נרקלמר גיא 

 10    .הזה תיבה לע יתוא  יעבתת יכלו יתרכש ינאש  תיב הז מר יעקב קורצקי:

 11 ?רושק הז המ : רת וייזר דב גב'

 12     .תרמוא איהש המ  לע םתוח התא .היצילאוקב  ךתיא הז ן:י בלקימר רונ

 13  .רשקה ה מ שיא רשע השיש הפ םיב שוי רשקה המ יק וא .אל קלנר: אגימר 

 14 ו נחנאו תישאר ה הציבה אוהש ול רמוא  ינא זא ץובב הפ ונחנא רמו א אוה קי:קורצ בעקמר י

 15 ה תא  .תישאר  הציב  התא  לבא  .תושעל  המ  ןיא  .קדוצ  התא  ךתיא  הציבה  ךותב

 16 תא  , ולש  ת יבה  תא  ריכשה   . עשופ  אוהש  ם דא  ןב  ל ע  ן גמ  ה תא  ,םהלש  ורוג

 17     .ולש תודיחיה

 18  ?המלצמה לומ ?לצנת ת התאש תרמא אל התא מר ירון גדות:

 19    .יתוא  יעבתת קורצקי:עקב מר י

 20 .רמוא  אוהש  המ  תא  םיבהוא  אל  םתא  םא  םג  רבדל  יחצל  רשפאל  שקבמ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 21  .השקבב יחצ

 22     .רוזחי אוה .תיזכרמה ה ציבה אוה זא יחצ רמא רב כ םא ורצקי:מר יעקב ק

 23 תלחתה  .והז  .השקב  ךישמהל  לוכי  התא  .םימעפ  שמח  הז  תא  תרמא  בקעי  :אבי גרובר  רמ

 24    ?הזה שערה הז המ ,ט פשמה תא םייסת ,דיגהל

 25   הצע ומהמ םיעמושש תוחרצה : מר רמי בר לב

 26     .הז תא רוגסנ יד : דברת וייזר ' גב
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 1 ?א ל וא טפשמה תא םייסמ  התא יחצ :אבי גרובר רמ

 2     .אל :ד"ר צחי שריב

 3 לכל  הז  םע  םיכלוה  םתאש  לבחו  םלועב  טושפ  יכה  אשונה  תא  הפ  שי  ימעטל  :י גרוברבא  רמ

 4   ,הלאה תומוקמה

 5    ?ותוא חק ל ימ  מר יעקב קורצקי:

 6   .יתוא.. םגש וישכע ךי רצ אל ינא :רובראבי ג רמ

 7 ל כה  אוהו  .לכב  ודי  .לכה  ול  רתומ  אוה  ,םלוכ  לע  ץוב  הפ  קרזש  ימ  ,יבא  רצקי:קב קומר יע

 8     .היצמיטיגל ןתונ התאו

 9  .הרזע ךי רצ אל ינא :אבי גרובר רמ

 10    .ול ןתינ אל  ונחנא קי:צעקב קורי מר

 11  .הרזע ךי רצ אל ינא :אבי גרובר רמ

 12 ה פ  טלתשהל  ול  ןתינ  אל  ונחנאו  .הרשע  עבשמ  דחא  אוה  .יבא  ול  ןתינ  אל  מר יעקב קורצקי:

 13    .ולש... לע

גרובר  רמ  14  ם היניב  המכס ה  םהיניב  ומכיסש  ה'רבח   העברא  הפ  שי  ?רבדל  ל וכי  ינא  :אבי 

 15  ך ל  יתיארהו  םימכסהה  לע   יתיא  תרביד  התא  .הפל  הז  תא  איבהל  םישקבמו

 16 ורג ס  אל  .םיינגומוה  אל  םימכסההו  .םיוסמ  רעפ  אוהש  הזיא  םימכסהב  שי  ןוכנש

 17   תומכסהב השעמל ה יצנדקה תליחתמו .ראותב  ןגס לש תאזה הניפה תא

  18 

 19     .תוינמלטנ'ג תומכסה מר גיא קלנר:

 20 י נא  הלעת  השקב  יבא  פאסטוו  תא  ילא  םיאיבמו  םיאב  םהש  יתמו  םיאב  םה  :אבי גרובר  רמ

 21 א ו בל  םיעדוי  תאזה  הניחבהמ   אקווד  םהש  הזש  בשוח  ינא  .הז  תא  דבכמו  הלעמ

 22  ו ישכע  המל  ן יבמ  אל  ינא  ,ם היניב  י נשה  םע  דחא  רדסב   תויהל ו  ינשל  דחא  ןגרפלו

 23 ה פ   ם ילעמ  םתאש  ה מ  לכ  ,םי רחא   םירבד  ל כ  רופיסל  הז   ת א  ךופהל   םיכירצ  ונחנא

 24 דחא   לכו  ןאכ  ךלוהש  הממ  והשמ  ו ל  באוכ  דחא  לכ  יל  רור ב  ,ולש  דצהמ  דחא  לכ

 25 ל כה  ךס  לבא  .ץפוק  אוה  םה ילע  םיצחול  םאש  ולש  תו שיגרה  תודוקנה  תא  ול  שי

 26 ה ב רה  הפ  םדקל  תעדוי  תונ ורחאה  יצחו  םייתנשב  תא זה  הצעומהש  בשוח  ינא
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 1 . םכל  רמוא  ינא  יתימא  .הככ   וישכע  הז  לע  בירל  תמאבש   בשוח  ינאו  םירבד  דואמ

 2 ל כ   הפ  שי  הז  לע  םואתפ  יכ  ת כחוגמ  הרוצב  הזה  םורו פה  ל כ  תא  הארמ  הז  דחא

 3 םיצור  וליאכ  תמאב  הז  .ךכס ה  םכל  ףע  םעפ  דוע  הז  לע  , םיבושח  םיאשונ  הברה  ךכ

 4 רשפאש  םיאשונ  הפ  שי  לבא   םירבדה  לע  תוכמ  ךלנ  דיג א  אל  ינא  םיאשונ  לע  בירל

 5  א ב  .הבבס  ומיכסה  םלועב ט ושפ  יכה  .והזו  .ריעל..  בוש ח  רתוי  .םהילע  חכוותהל

 6 ומכ  זא  .והזו  .םהיניב  ומכי ס  םהש  ךיראתב  הל  ריבעה ל  ןכומ  ינא  רמוא  םדא  ןב

 7  ן דיע  םוקמב   ראותב  ריע  שא ר  תינגסכ  ר זייו  תרבוד  יוני מ  : רמוא  חסונה  יתרמאש

 8 ,י מר  ,איג  , ןדיע  .ינור  ?דעב  ימ   ד חאו  םירשע  יעיבשל  ישי לשו  םירשעהמ  לחה  ןדמל

 9    .דיבר ,רפוע , בקעי ,ינא ,תרבוד ,לאכימ

 10     .עיבצמ אל ינא :מר ירון גדות

 11 ת פתתשמ  אל  עטנ  ?ענמנ  ימ  .ימ  תמשר  השולש  ?דגנ  ימ  .רשע  ?אצו י  הז  המכ  :אבי גרובר  רמ

 12    .ענמנ יחצו

 13     .ףתתשמ אל ןוריו מר גיא קלנר:

 14     .יתפתתשה אל םג ינא מר ירון גדות:

 15  ןייפמקו  חוקי פ   תוחוד  .2  ףיעס  .החילס  ח וטב  י תייה  החילס  .תפתתש ה   אל  .הא  : רובאבי גר  רמ

 16     ?םינומיר תא תושע ל םימיכסמם תא .ינוריע

 17     .םיחדנ ךרעב ונחנאש  תישילשה הבישיה הז יכ מר גיא קלנר:

 18     .תיסחי והשמ תויהל רו מא םג הז :אבי גרובר רמ

 19    ?ימ מר גיא קלנר:

 20     .םינומיר :י גרובראב רמ

 21     .םינומיר השעת קלנר:א מר גי

 22 .םינומ יר הללאי :אבי גרובר רמ

 23 

 24  :הטלחה

 25  .23.7.2021  ךיראתמ ןדמל ןדיע םוקמב  ראותב ריעה שאר תינגסכ  רזייו תרבוד יונימ רשוא
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וייזר,  וני בלקין, עידן למדן, גיא קלנרר  :10  -  בעד  1אבי , רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת 

 2 , רביד פלד. פר קליךוע , יעקב קורצקי,ברגרו

 3 אלקובי. דני לביא, ענבל דדון, באצ'י  :3 - גדנ

 4 צחי שריב.  :1 – עננמ

 5 נטע זיו, ירון גדות.  :2 - ותתפלא הש

 6 

 7 2020 יתנ ש  חוד - םינומיר חוויד .23

 8 

 9 ד יקפתה  ת א  יתלחתה   .םינומיר  תיל "כנמ  ,ימד ק  וקנרפ  לכימ : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 10  . ת גצמ  םכל  תו יהל  הרומא  םייפסכה  תו חודה  .שדוח  ינפל  ,ינויב

 11  ן וירוטקרידה  ידי  לע  ורשואש  תוחוד  םה  םייפסכה  תוחודה  .םכינפב

 12  י נ א  ,עלוק  ,רצק   הז  תא  השעא  ינא  .דיקפת ל  יתסינכ  ינפל  דוע  יאמב

 13 תולאש  םכל  ש י  םא  .  הז  םע  ץורנו  תוחודה  לש  טיילייהב  קר  עגא

 14 ה פ  אוה  ,הירא  הרבחה  לש  רקבמ  ,ןובשח  האור  םג  אצמנ  ,רשפא

 15  ו נרמש  הרבחה  לש  תוליעפה  ירוזחמ  תוחת פתה  תניחבמ  זא  .רדחב

 16  ח "שמ  הנומשו   ם ירשעמ  הנטק  היילע  םע   2019ל  סחיב  המגמ  לע

 17 , ד ספהו  חוור  תוחוד  לש  טביהב  .2020  תנש  הנשב  ,ח"שמ  םישולשל

 18  ח " ש  ןויליממ  .יקנה  חוורב  47%  לש  הי ילע  תוארל  םילוכי  םתא

 19 ל ש  לודיג  ימלו גה  חוורה  תניחבמ  ,2020  תנשב  ח"ש  יצחו  ןוילימל

 20 ה פ  זא  ,םולג  חו ורב  תוסנכה  .2020-ב  ח"שמ3.5-ל  ח"שמ  2.8-מ  25%

 21  ה מכל  תוקלוחמ   ם יעדוי  םתאש  ומכ  הרבח ה  ל ש  תוסנכהה  לכ  םדוק

 22  ת ו רחאו  תינור יע  ת ושדחתה  ,םוזי  ,לו עפת  ,עוציב  :תוירוגטק

 23  . ה ייריעה  רובע   םה  תעצבמ  הרבחהש  תוס נכהה  עוציבה  םוחתבשכ

 24  , ץ יק  יצופיש  ,י דיל  ב שוי  דיבר  .ןג  הוונ  תא   ןייצל  לשמל  הלוכי  ינא

 25 ,תעצבמ  הרבחהש  םיטקיורפ  דואמ  הברה  .האלה  ןכו  תולילג

 26  . 2020ב  הנשה  הילע  ךות  המגמה  הרמש נ  2019  תנשל  סחיבשכ
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 1 י ראלוסו  טולישמ  תוסנכהה  תא  ןייצל  רשפא  רקיעב  לועפתה  םוחתב

 2 . ש ולש  הדוקנ  ןוילימ  התייה  הסנכה  יראלוסה  לש  טביהבשכ

 3 םיאור  םתא  .ש ולש  הדוקנ  םייתש  ויה  טולישה  םוחת  תאמ  תוסנכהו

 4 ר בודמ  ח"ש  ףלא   םישיש  תואמ  שולש  לש  ןוטיק  ,הנטק  התחפה  הפ

 5  ם ע  תודדומתהה   תובקעב  םוסרפה  םוחת ב  ןייכזל  ןתינש  שדוחב

 6 ם וחתב  .2021  ךלהמב  םליש  ןייכזהש  ףסו נ  שדוחו  הנורוקה  רבשמ

 7 . תליא  םחתמ  לע  טקיורפל  ןאכ  הנווכה  תינוריעה  תושדחתהה

 8  ח " ש  ףלא  תואמ   שש  ל ש  םוכס  תוארל  םי לוכי  ם תא  הזה  רשקהבו

 9  ה ר ואא  ןיבל  ו ניניב  םכסה ב  רכומש  ןוט סליימ  א והש  הזיא  הזש

 10  , ר סחב  איה  הס נכהה  םצעב  ,רסחב  איה  ה ייבגהש  ןייצא  ינא  הפשכ

 11 הזה  רשקהב  תובגל  םידיתע  ונחנאש  ח" ש  ףלא  תואמ  שולש  שיו

 12 ט ביהב  רקיעב  אוה  הפ  יונישה  ,תויללכו  הל הנה  תואצוה  .ובגנ  םרטש

 13  ד צ מ  הז  ,2020  ילויב  הרבח  סדנהמ  לשס  ויגמ  עבנ  אוהו  רכשה  לש

 14  ה פ   רכינ  2020  רבוטקואבה  ייריעל  רבע  ץרוש   ןרע  ינש  דצמ  ,דחא

 15  י ו נישה  לודיגה   ם צעב  ה זו  .הזה  רשקה ב  ןוכסיח   אוהש  הזיא

 16  ף ק שלת  רבוע  י נא  . תויללכו  הלהנה  תואצו ה  ל ש  רשקהב  יתועמשמה

 17 ד חא  לש  לודיג   אוה  הפ  ןייצל  רשפאש  המ   .ןוהב  יונישה  תוחוד  לש

 18  הפ  שיש  בל  ומיש  .יתנשה  חוורה  תובקעב   ימצעה  ןוהב  ח"שמ  יצחו

 19 ד ס פה  לש  רשקהב  ח"שמ  השימחו  םישימח  לש  דספה  תרתיה  תא

 20  ב ו ט  רתויה  ז  תא   םיריכמ  םתאש  החינמ  ינא  ש"טמל  רושקש  רבע

 21ם י ירוביצ  םיסכנ  לומ  סכנ  אוהש  הזיא  הווהמ  ןבומכ  הז  .ינממ

 22 ם ינמוזמ  ימירזתה  תוחודל  תרבוע  ינא  .יוסימה  דבורב  םיידיתע

 23  ת ו ריתב  העלי  ררג  ה רבחה  לש  חוורה  .דח וימב  תבהוא  ינאש  ףקש

 24  ת ו רתיהמ  לודג   קלח  .ח"שמ  הנומש  הד וקנ  השיש  לש  םינמוזמ

 25 ל ש  טקיורפ  תב חרהל  וישכע  רבכ  ונתוא  תושמשמ  השעמל  הלאה

 26  ר ש ע  םינשב  םו יה  ם יעצבמ  ונחנא  ותואש  טקי ורפ  םיירלוס  םינקתמ

 27 ת פסונ  תוליעפל   ונתוא  שמשמ  ףסכהש  ןבומכו  ,םינוש  םירתא

 28  ם י ביכר  ינש  םנ שי  םינזאמה  לש  רשקהב   זא  ,םינזאמ  .תידיתעו
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 1 ם י אב  םהש  2019  תמועל  .תמדוקה  הנשה  תמועל  םייזכרמ  םייונישו

 2 ם לשל  תואצהוו  הבוח  תורתיב  םיבייחבו  לבקל  תוסנכהב  יוטיב  ידיל

 3 2020ב  הכרענש  תרוקיב  תרגסמבו  תויובייחתהב  םיעיפומש

 4  ן פ ואב  עוציבמ  תוס נכהה  תא  גיצהל  הש קבתנ  םינומיר  הייריעב

 5 ן אכו  לעופב  ןמ וזמ  לש  סיסב  לע  אלו  הר יבצ  לש  הטישב  רבטצמ

 6  ל ש  דצב  .יתו עמשמ  יד  אוהש  יוניש  םיאור  םתא  השעמל

 7  ת ו ארל  םילוכי  םתאש  המ  ה שעמל  זא  ,םלש ל  ת ואצוה  תויובייחתהה

 8 ז ו חא  השימח  לש  אתלדם  ע  תוסנכההמ  זוחא  השימחו  םיעשת  הז

 9  ע ו בקה  שוכרה .  תלבקמ  הרבחה  השעמ לשרה  וקתהמ  האצותכ

 10  . 2011בשנת    ונ קתוהש  תויראת סולוכרעמ   הזו  לוככ  ובור  ןורקיעב

 11 ש ו לש  ,םינומיר  תוכרעמ  רשע  ,תוכרעמ  הרשע  שולשב  רבודמ

 12 ם יטקיורפה  תא  הפ  תוארל  רשפא  עובקה  שוכרבו  ,םינוומג  תוכרעמ

 13  א ש ונהו  תויראל וס  ת וכרעמ  לש  תומקהב םיעיקש מ  ונחנא  ,המקהב

 14  ן ו יצל  הדוקנ  דוע  .2019  תנשב  םינרימו  לש  ןוירוטקרלדי  אבוה

 15 ם תא  ,םייאקנב  םידיגאתמ  תואווהל  הז  ןזאמה  לש  הזה  רשקהב

 16 ם תא  הפ  ,לקש  ןוילימ  הנקוד  העבש  ךסב   האוולה  תוארל  םליוכי

 17  ה ח קלנש  האוול הב  רב ודמ  האוולהה  תרתי ש  המ  ת א  םיאור  השעמל

הזאוולהה  ,2011ב  תוירא ל וסה  תוכרעמה  תבוטל  18  ה דיתע  תאה 

 19   .ןאכ דע והז . תיביר 3.5% לש תיביר םע  האוולה 2025ב םייתסהל

 20  ר ב ד   לש  ופוסבש   ריעמ  י נא  תישאר  .תולאש   רפסמ  ל ואשל  חמשא  יאנ מר רוני בלקין:

 21  והשמ  2020  תנ שב  זוחא  העבש  לש  לודיגה  ירחא  תילכלכה  הרבחה

 22  ן ו וכל םיכירצ ם תאש ב שוח י נא .טעמ תצק  ה ז ,ח" שמ םישולש ומכ

 23   .הובג רתוי הברה

 24   .ךתיא המיכסמ : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 25  ד ו מעב  ליבומש   המ  הז ש  לקש  יצחו  ןוילי מ  לש  י לועפת  חוור  ,תינש מר רוני בלקין:

 26 , תוולונ  רכש  ט עמכ  םה  לשמל  רכשה  תו אצוהש  הז  לומ  לא  ,ינשה
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 1 , המצע תא הני זמש תכרעמ ןיעמ וז .החיד ב לש גוס הז האמ ןוילימ

 2 ה זו  חוור  אוהש   הזיא  ףוסב  ראשנו  הבש  םיקסעומל  רכש  תרציימ

 3 ר ר חשל  ףידע  תרחא  יכ  ירמגל  רחא  םוקמב  תויהל  םיכירצ  םתא

 4 ם י יתנש  רבכ  ינא  יכ  תישילשה  םעפב  לאוש  ינא  ,תישילש  .םכתא

 5 ? םכלש  קוסיעה  ימוחתב  םכל  שי  יסחי  ן ורתי  הזיא  ,האילמב  יצחו

 6  ן ו פוקה  תא  ם שמ  ח לגלמ  ץוח  ,תליא  ט קיורפ  להנל  לשמל  ומכ

 7 וחילצת    ילואש   ןוכנ  הז  ,םעפ  דוע  .טקיורפ ה  לש  ריחמה  תא  הלעמש

 8 ה ז  לבא  הזה  רבדהמ  םירסחה  םילקש  ףלא  תואמ  שולש  תא  תובגל

 9     .הזכ סונוב הזיא איבי

 10  .םינש  תכורא השורי תיפיצפס וז : אבי גרובר רמ

 11  ך ו ת ב  יתעדל  ה תוא  ל בקל  רשפאש  םינ ש  תכורא  ה שורי  .רדסב מר רוני בלקין:

 12 . ןיינעב תיעוצקמ רתוי תצק  איהש הסדנהה תקלחמ

 13 ס חייתהל   חמשנו  תויללכ  ןהש  תורעה  םצעב  ןה  ךלש  תורעהה : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 14  םירב דה בורל ךתיא המיכסמ ינ א טפשמב ילוא דיגא ינאו

 15  ה נ ש ב  ךתוא  ש וגפל  ילש  ה קדצהה  היהת   המ  ת עדל  ה צור  ינא  יכ מר רוני בלקין:

 16  .םינו מיר תיל"כנמ רותב האבה

 17   .ילש הבו שתה הז םוזיו םוזי ,םוזי : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 18   .אל איה ,השדח איה לבא קלנר:מר גיא 

 19   .ל"כנמה תא םייתנש  לכ יל ופילחי לבא רדסב מר רוני בלקין:

 20    .םכל םירמ וא םינש :ביד"ר צחי שר

 21  .איה אל  ונחנא הז הזל ןעמנה זא מר גיא קלנר:

 22  ל כ   םא  ף וסב  יכ  .התוא   רגתאל  ך ירצ  ינא  .הילאו   רוביצל  , ךילא  רבדמ  ינא מר רוני בלקין:

 23     .הזה ךילהתה

 24  .ןוכנ הז קלנר: יאג מר

 25  ם ירגוס  ז א  תורוכשמ  םי יתאמ  ן וילימ  ומלשיש  ידכ   ח"ש  י צחו  ןוילימ  איבמ מר רוני בלקין:
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 1  ת קלחמל  ו סנכי  וסנכי  הלאה  ם ייתאמ  ןוילימה  ו ליפאו  ה זה  קסעה  תא

 2   .ונלש הסדנהה

 3  ?ךלש םשה המ : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 4 שאר  םג  ינא  יכ  ךלש  ןוירוטקרידב  רבח  תויהל  לוכי  אל  טושפ  ינא  .ןיקלב  ינור מר רוני בלקין:

 5     .תרוקיבה תווצ

 6   .הל לקוה יתעדל נר:קלמר גיא 

 7 .םיזרכמ  תדעוו ב  היהתש  תשקבמ  יתייה  ז א  ןוירוטקרידב  תייה  םא : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 8  ה ברה  שידקהל  הז  ילש  האבה   תינכותה  תמאבו  ךת יא   המיכסמ  ינא  ,הארת

 9  ר וזחמש  םיליבקמ  םיל" כנמ  םע  תשגפנ  .םוזיל  רו שקש  המ  לכב  בל  תמושת

 10 םישיש  האמ  ,תובוחר  הז  םא  .יתועמשמ  רתוי  הברה  אוה  םהלש  תוליעפה

 11  רשקהב  הייריעל  רבועש  דנדיבידה  לע  ללכב  ךתיא  רבדל  הצור  אל  ינאו  ח"שמ

 12  .הזה

 13   .שמש תיבל יכל מר רוני בלקין:

 14 א ובל  ץעה  אל  הזו  וישכע  םורופה  אל  הז  לבא  .תושעל  המ  הברה  שי : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 15 ת ושעל  םיכלוה  ונחנאש  המו  הרבחה  לש  היגטרטסאה  לע  רבדל  ליחתהלו

 16   .רקובב רחמ

 17  ם ע   יאובת  ת א  האבה  הנ שב  תרחא  י כ  ?המל  תעדו י  תא  . םורופה  קוידב  הז מר רוני בלקין:

 18  .הז ת א דיגהל םורופה אל הזש  יל ידיגתו תומוד תואצות

 19 תינכות  םע  הפל  אובא  ינאש  ינור  ךל  החיטבמ  ינא  היעב  ןיא  ,ינור : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 20    .חמשא  ינאו םוזיה תינכותל ךלש ת ורעהה תא ריעתו םוזייה

 21  .ונ רביד הז לע קוידב זא ןוירו טקרידב לכימב ונרחבשכ :פרופ' נטע זיו

 22    .םכל ש הריחבה תואצות תא הא רנו הכחנ מר רוני בלקין:

 23   . שדח  ל"כנמ  לש  הריחבה   ך ילהתב  ןודנש  אשונה  הי ה  ה זה  אשונה  לבא  .רדסב ' נטע זיו:פרופ

 24  י תרמאשכ  .הייריע  ל"כנ מל  םדוק  אוה  זאו  הזה  ןי ינעב  יתחלצה  אל  ןרע  םע מר רוני בלקין:

 25  י ח ילצת  ת מאבש  וא  היי ריעה  תיל"כנמ  י הת  ילוא  ,ה ארנ  זא  . םירבד  םתוא  תא

 26  .םי מוצע םיחוור םהל תושעל

 27   .דסח  לש תועש המכ אוב .םישד וח המכ דועל תויניצה תא  רומשת :יבצחי שר רד"

 28     .רבעוה רסמה  .סנא'צ ןת פרופ' נטע זיו:
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 1  י כ   ךב  רושק  אוהש  יתעד ל  חוכיו  שי  .ריכהל  םיענ  .החלצהב  לכימ  ,לכ  םדוק :מר גיא קלנר

 2  ם אה  יבגל  יגולואידיא  , ידוסי  חוכי ו  אוה  לבא  הר בחה  ת יל"כנמ  תא  וישכע

 3  םיאנת  הזיאב  ןכ  םאו  הלשמ  עורזכ  תילכלכ  הרב ח  קיזחהל  הכירצ  הייריע

 4  .'וכו  ריזחהל  הרומא  אי ה  םיחוור  הזיאו  עצבל  הר ומא  איה  םימושיי  הזיאו

 5 ןויד  אוהש  תילכלכ  עור ז  לומ  לא  תימוקמ  תושר  לש  יגטרטסא  חוכיו  אוה

 6  ה סנכנ  קר  לכימו  ,הרבחה ש  בשוח  ינא  .ןורשה  תמרל   יפיצפס  ן ויד  אוהו  ינורקע

 7 תרגסמב  םג  תחא  אל  ונד  ונחנאש  בשוח  ינא  .רובע ל  ךרד  תרבכ  הל  שי  ,וילא

 8 ח פטלו  ךישמהל  ךירצש  יתעד  .ריעה  תצעומ  תרגסמב  םג  ,הרבחה  ןוירוטקריד

 9  דימתנ  םא  ,םוי  לש  ופו סב  .ןורשה  תמר  תייריע  ל ש  תילכלכה  הרבחה  תא

 10  םג  תנתונ  איה  .הייריעל   הרזח  תוריפ  ריזחהל  עד ת  וזה  הרבחה  וזה  ךרדב

 11 ת ושימג  ,הלועפ  תוזירז  ,תילכלכ  הרבח  התויה  תרגסמב  תופסונ  תורומת

 12  ו זה  עורזהש  בשוח  ינא  ןכלו  . 'וכו  מ"עמה  אשונ  ם ימיוסמ  תומלועב  הלועפ

 13  ה ברהב  ה רוק  הז  היארל ו  ן ורשה  תמ ר  תייריעל  הנוכ נ  ע ורז  איה  תינבמה  המרב

 14  ה ר וק  אל  ה זו  שי  .לגלגה   תא  ו איצמה  אלש  ,תורחא   תוימ וקמ  תויושר  דואמ

 15  םיירוביצ  םיפוג  דואמ  הברה  דועב  םג  הרוק  הז   ,תוימוקמ  תויושרב  קר

 16 ךרדב  ,תומישמ  עוציבל  תוילכלכ  תורבח  ןהיתחתמ  םיקיזחמש  םייתלשממו

 17  ה רבחהש   ןוכנ  הז  .רתוי   תדקוממו  ,רתוי  תילכלכ  ,ר תוי  ה ריהמ  ,תרחא  הלועפ

 18  אל  ןיידעו  ,םינש  דואמ  ה ברה  ךרואל  הנוויכ  לע  התה ת  ןורשה  תמרב  תילכלכה

 19   .םינשה ךרואל הנממ הפו צמה האצותה תא הקיפה

 20     תבותכ שי ?הרבחה  .הז לע ןידה תא ןתונ ימ :?

 21  .םימ תשרפ  אל הז תילילפ תבותכ אל  הז .וזה הנעטל תבותכ שי מר גיא קלנר:

 22     .ריעה תצעומ : מדן עו"ד עידן ל

 23  .הרבחה .תו ינמה תצרה תשרפ אל הז  מר גיא קלנר:

 24    .תו ינמה תלעב ריעה תצעומ: עו"ד עידן למדן 

 25 םעפמ  ןכלו  ,הרבחה  ןוירוטקריד  הזו  ריעה  תצעו מ  הז  ןידה  תא  ןתונש  ימ מר גיא קלנר:

 26  ת ו נווכה  לשו  תילוהינה   הרדשה  תפלחה  לש  תו לועפ  םש  תוטקננ  םעפל

 27  ן ו ירוטקרידב  םינוידו  םי שדח  הלועפ  ימוחתל  הסי נכו  תופסונ  תויגטרטסא

 28  ה ז   .הבו נת  קיפסמ  םיקי פמ  אל  ו   ,ה  ,ד  י כ  ,ג  , ב  ,א  ת ודשל  סנכי הל  ךירצ  םאה
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 1  א ל   ינא  , הרוק  המ  עדוי  א ל  הפ  ד חא  ףא  ,םינש  עבש  הרבח  ה פ  היח  וישכעש  אל

 2 ו א  ,ריעה  תצעומ  וא  ,םשל  סנכנ  אל  ריעה  שאר  לבא  ,עגרכ  ןוירוטקרידב

 3  ש י ו  הקמעהו  הניחבו  תו לכתסהו  תוברעתהו  תופת וש  םש  שי  .ןוירוטקרידה

 4 .םש  ברועמ  הייריעה  רבזגו  הייריעה  לש  הסדנהה  להנמ  םע  הלועפ  יפותיש

 5  ת ייריעש  בשוח  ינאו  .תיר וה  הנווכהו  ןמז  חקול  דלי  לדגל  םימעפלש  בשוח  ינאו

 6 ת יטנרהוק  הרוצב  אל  לבא  הלאה  תולועפב  הטקנ  ךרדה  ךרואל  ןורשה  תמר

 7  ת ורוק  ת א  יתיאר  הנושא רל  הפ  ם שרתמ  ינא  וישכ עש  ב שוח  ינאו  .תיבקעו

 8 בשוח  ינא  .המידק  הרב חה  תא  דיעצהל  ידכ  דיקפתל  הסנכנ  לכימש  םייחה

 9  ל בא  .האצותה  תא  האר נ  ם ג  ונחנא  הרטמב  תוקבד ו  ה דמתה  ,תיבג  חור  םעש

 10  ם י יפסכ תוחוד לע חוודל  האב איהשכ הנושארה הצ עומה תבישיבש יל הארנ

 11   . החלצהב  ך ל  לחאמ  ינא  ית עד  וז  . םימה  םע  קוניתה  ת א  ךופשל  ע גרכ  ךירצ  אל

 12  ת דדמנ  ה לש  הרטמה  תו יהל  הכ ירצ  תילכלכ  הרבחש   עבק   ימ  .הל אש  קר  יל  שי :מר ירון גדות

 13     .ריעל השוע איהש חו ורב וא חוורה תומכב קר

 14  .אל איה מר גיא קלנר:

 15  .אל איה : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

 16    .קלח  םהש םיניינע שי .אל איה :ירון גדות מר

 17     יתעדל .הזב קר אל איה מר גיא קלנר:

 18   ?הדיספמש תילכל כ הרבחש הצור התא המ : אבי גרובר רמ

 19  ם ת א  ילוא  וא  יתעדל  םג  הלוכי  תילכלכה  הרבחהש  רמוא  ינא  .יתרמא  אל  .אל :גדות ןוירמר 

 20  ר י עה  ת צעומ  לש  תוינידמ   יפל  ת ויכרע  תוטלחה  לב קל  הז  ם ע  םימיכסמ  אל

 21 ה ארנ  יכ  ,אמגוד  ןתא  .ףסכ  חיוורהל  הדוקנ  לכב  אקווד  תויהל  תובייח  אל  ןהש

 22 הרבחל  תרבוע  איה  םאש  ,שיש  לשמל  תיחרזאה   הרובקה  תקלח  לע  יל

 23  , תאזה  ה קלחה  תא  להנ י  י מל  ,זרכמ   האיצומ  תיל כלכה  ה רבחהו  ,תילכלכה

 24  א יה  רחביתש  הרבחהש  הז  ריעה  תצעומ  לש  ,ריעה  לש  סרטניאהש  חוטב  אל

 25  ל ו כי  .הייריעלו  תילכלכה   הרבחל  ףסכ  הברה  יכה  הסינכמש  הרבחה  היהת

 26  ן ת ונ  רחביתש  הרבחהש   תויהל  לוכי  ריעה  תצעו מ  לש  סרטניאהש  תויהל

 27  ואל  םיבשותה  םע  הברה  יכה  הביטימ  הרבחש  אקו וד  איה  ,תיפיצפס  אמגוד

 28   לוהינל .הזיא הפ שי  זא תיפסכ הרוצב אקווד
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 1    .רובי צה תלעותל הרבח אל הז: עו"ד עידן למדן 

 2  ה תא  ת ילכלכ  הרבח  םא  םגו  הייריע  ה ז  םא  םג  ירו ביצ  ף וגב  ,ןורקיעה  תמרב : אבי גרובר רמ

 3  ס כ נ  חקולו  א ב  התאש  ז רכמ  תושעל  ר ומא  התא  .ם יחוורה  ת א  גישהל  רומא

 4  א יצוהל  הסנמ  התא  זא  תודובעל  זרכמ  השוע  התא  םא  הייריעב  התאו  ירוביצ

 5 ת א  תחקל  רומא  התא  זא  סכנ  רוכמל  שקבמ  התא  םאו  ,ךומנ  יכה  ריחמה  תא

 6  ו השימל  הז  תא  תתל  םתס   לוכי  אל  התא  .ןורקעה  תמ רב  הז  .הובג  יכה  ריחמה

 7  .תויה ל ךירצ ,רחא והשיממ בוט  רתוי תצק ךל אב אוה יכ

 8  ת בוט  אלא  ,ףסכ  אל  אוה  סרטניאה  ילוא  יתרמא  .רתוי  בוט  אב  יתרמא  אל :מר ירון גדות

 9    .םיבשותה

 10 הרבחה .הז תא תעבוק  לבא הצעומה רציימ התא  ובש ךילה ךותב לוכי התא : אבי גרובר רמ

 11  ה ר בח  .ותוא  תמגרתמו  הצעומה  לש  הטלחהה  תא   תחקול  איה  תילכלכה

 12  ה מ  םע  םומיסקמה  תא   תושעל  תוסנלו  אובל  הכירצ  המצעשכל  תילכלכ

 13  ב שי  ת יחרזאה  הקלחה  לש   א שונהש  ,ילוא  הביסהש  בשוח  ינא   .הל  ןתונ  התאש

 14 אשונב  שיש  בושחנש  שי ש  לככ  הזיא  לע  רבגתהל  ידכ  אוה  תילכלכה  הרבחב

 15  . הזו  ם ירבד  הלאכ  ינימ  ל כו  התוא  ה צקמ  התא  ךיא  ,תירוביצה  עקרקה  םא  לש

 16  א ל  . הרבח  םימיקמ  הז   ליבשב  אל  .התוא  דומלל  םיסנמ  ו נחנאש  היגוס  וזו

 17  ת א  לעפתל  הל  תתל  ליבשב  תילכלכ  הרבח  ןורשה  תמרב  םימיקמ  ונייה

 18  .הככ  הז המ םשל וישכע הז תא  תחקלו תיחרזאה הקלחה

 19  ה ז   תילכלכה  הרבחל  תר בוע  תיחרזאה  הקלחה  הז   םאה  ,ןיבהל  הסנמ  ינא :מר ירון גדות

 20. ףסכה  תא  חיווריש  הז  היהי  אוה  הז  תא  לעפתיש  ימש  היהת  הרטמהש  רמוא

   21 

 22   .הרגסנ אל דועש הניפ וז : אבי גרובר רמ

 23 תוארל  הצור  התא  .םימוצע  םיחוורב  דובעל  הכירצ  חרכהב  אל  תילכלכ  הרבח ין:קמר רוני בל

 24  ה יי ריעכ תוטלחה לבקל  ל וכי התא , ןוילימ תואמ ש ולש ,לודג ר וזחמ הל שיש

   25 

 26 ה זש  יתענכוש  אל  דוע  ינא  ?ןחלושה  לע  יתימא  יכה  הז  תא  הצור  התא  ,ינור : אבי גרובר רמ

 27   .ילש תולאשה תא יל  שי .תיחרזאה הקלחה לש  רשקהב תושעל ןוכנש המ

 28     .עגרכ יטנוולר אל הז : עו"ד עידן למדן 
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 1  .יתענכו ש ירמגל אל דוע ינא .ילש ת ולאשה תא יל שי דוע ינא : ראבי גרוב רמ

 2     ?לבא אשונל רושק הז המ  :  דלפ דיברמר 

 3  .הד וקנה תא הלעה אוה .אל : אבי גרובר רמ

 4 ה פ  םירבדמ  יכ  םומיסקמה  תא  איבהל  הכירצ  .טקיורפ  לכב  םאה  לאוש  ינא :תמר ירון גדו

 5 ק ר  הז  םשש  .הזכ  אשונבש  בשוח  ינא  .הזו  םיחוור  קיפסמ  ןיאש  ,םיחוור  לע

 6    .היירי עב ראשיי הזש זא .ףסכה

 7   .אל דוע ינא .אל דוע ינא : אבי גרובר רמ

 8 ת לוכיה  תאו  ףקיהה  תא  ,רוזחמה  תא  הל  שי  םא  הקדצה  שי  תילכלכ  הרבחל  : ן למדן עו"ד עיד

 9  ך ו תב  ףסכה  תא  ריאשה לו  ,םירחאו  הלאכ  םיטקי ורפ  לוהינ  הייריעל  לעייל

 10  ך ירצ  הככו  .םיבשותה  תבוטלו  ה רבחה  תא  הל  שיש  ה ביסה  וז  .הייריעה

 11  .תויהל

 12  .דיספהל  אל רקיעב מר רוני בלקין:

 13  . ם יטקיורפ  קיפסמ  ונתי נ  אלש  םינש   הברה  ויה  ו נרעצל  םויה   דע  .קוידב  : עו"ד עידן למדן 

 14     .היהש המ רקיעב הז  להנל היה ךירצש םירבדו

 15 ך תיא ףילחהל ןכומ היהא ינא הזה יפיצפסה הרקמב .ךתוא ןיינעמ דואמ הז : י גרובראב רמ

 16     .עדוי ינא לבא ךל רי בסהלו החיש איהש הזיא

 17     .תכלל רשפא .בוט מר גיא קלנר:

 18  ה ז  תא  ר יזחנ  ונחנא  וי ש כע  ןכ  ל בא  ,הזה  ןיינעל  ת ולאש  הברה  ד וע  יל  שי : אבי גרובר רמ

 19   .תילכלכה הרבחל

 20     .ךיראת העש עבקנ  אוב טרחתמ התאש ינפל :מר ירון גדות

 21 ם תוא  לש  רו חמתהמ  קלחה  ,ינור  לשמל   הפ  ונרביד  ?עגרה  תא  תס רה  המל  :אבי גרובר  רמ

 22  ו נ חנא  הפ יא  ךירעהלו  א ובל  יתלוכ יו  ונבשי  םסי סב  לעש  םיסכנ  השולש

 23 ד וע  ןרעש  הדובע  הז  תאזכ  האוולה  אל  וא  תאזכ  האוולה  לומ  לא  םידמוע

 24  ל כ   שיו  הזכ  סכנ  יל  שישכ ש  יתבשח  ינא  .תילכלכה הרבחב  בשי  אוהשכ  איבה

 25  ה ד ובע  התשעו  הבשי  תיל כלכה  הרבחה  זא  ,הזכ  סכ נ  שממל  תויורשפא  ינימ

 26  ל שמל  םירבדה  דחא  תמ אב  הזש  בשוח  ינאו  ,תונושה  תופולחה  תא  הנחבו

 27  .השוע תילכל כ הרבחש והשמל אמגוד

 28 א ל  התא  תרחא  יכ  תילכלכה  הרבחל  טקדורפ  ייב  רפוס  תויהל  ךי רצ  הז  זא  י בלקין:מר רונ
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 1 רחא  והשמל  וא  תואמש   דרשמל  ךלוה  התא  .תי בב  ךלצא  הז  תא  קיזחמ

 2     .םילקש ףלא םירשע  האמ וא ףלא האמ םלשלו

 3 ל ש הזה אשו נב ,ילש חומה ,ילש טוביפה  תויהל אובל רומאש ףוקי ת שי לבא :אבי גרובר רמ

 4  , הנוב  הייריע  .הובג  יכה ךרעה  תא  הנממ  רציילו  המ דא  תכיתח  תחקל  תוסנל

 5  ה ז  ת ילכלכ  הרבח  .תולו עפ  דואמ  ה ברה  השוע  ,הקנ מ  , תכנחמ  ,תדמלמ  השוע

 6  ק ית  לע  תבשל  ,הייריעה   יסכנ  ל ע  הנוממה  םע  דח י  א ובל  .םירבדה  קוידב

 7  ה רבחהש  בשוח  ינא  .םי רבד  דואמ  הברה  שי  תואר לו  הייריעה  לש  םיסכנה

 8 ד יגהלו  אובל  .הלאה  םירבדה  תא  תושעל  הסינ  טלחהב  ןרעש  ,תילכלכה

 9 םירבד  המכ  לע  עדוי  ינא  ,םש  בשי  ןרעשכ  ,ןגוה  אל  הזש  בשוח  ינא  ,םינשש

 10  ,תובוח רב  הרואתה  לש  א שונב  ם גו  םיטקיורפ  שיו   ת ושעלו  ם דקל  הסינ  אוה

 11  ל ש   המלש  הרוש  שי  ,םיי ראלוס  .הלאכ  ינימ  לכו  הנ יעט  תודמע  לש  אשונב  םג

 12  א ל ו  תוריחב ,ינימ  לכ  וי ה  .עיגה  א והשכ  השק  דואמ   םהילע  ד בע  ןרעש  םירבד

 13 א למ  םע  ץורל  רשפא  אל  הז  הלאה  םירבדה  ךותבו  הלאכ  ינימ  לכו  ,תוריחב

 14 ם ירבדה  תא  ליבוהל  ךישמהל  הצור  איה  .האב  לכימ  .ןכ  ןיידעו  םיטקיורפ

 15 ר עתסהל  הנכומ  תאו  הזב  םימה  םע  ירמגל  תאש  איה  ילש  השוחתה  .הלאה

 16  ו נרביד  ןמזה  לכ  תמאבו  הז  תא  השעת  תילכלכה  הר בחהו  הלאה  םירבדה  לע

 17 הסנכהה  בורש  הזש  תילכלכה  הרבחה  לש  םילוקוטורפב  לכתסיש  ימו  הז  לע

 18 לכ  םיחתפמ  םתאו  רדסב   הז  ,םעפ  דוע  תיסחי  הז  עוציב  לע  בשוי  ,םש  ונלש

 19  םירפתשמ  רתויו  רתוי  ם הו  הלאה  םירבדה  לע  םיד בוע  םכלצא  םישנא  ןמזה

 20  א קוודש  איה  השוחתה  . הפי  ם ירבדה  תא  תושעל  תע דוי  ו נלש  הסדנה  םג  ,הזב

 21  .םכ יניב הפי הלועפ ףותיש שי

 22     .ןיטולחל ירמגל : ימדק וקנרפ לכימ 'בג

גרובר  רמ  23  ת א  תרשמ  הז   ףו סב  ריעה  ת בוטל  הז  ד חיבו  ו ילע  םידבוע  םתא  רה"ע:   - אבי 

 24  ה יה  הז  תליא  טקיורפה  םירבדה  לכו  ש"טמה  חט ב  בשוח  ינא  .םיבשותה

 25 י כ תילכלכ הרבח םוקמ אוהש הזיאב ןיבהל לוכי ןכ ינא ,ותוא ושריש והשמ

 26  ה דות  .םירחא  םה  הזה  רתיהב  םש  םיאטחה  .הלאכו  הייריעל  םיסכנ  םש  ויה

 27 ם כל  העיגמ  תמאבו  הרבחה  ךותב  םידבועש  .יבור  םג  ,דעלג  םג  ה'רבח  שי  הבר

 28  .תאזה הפוקתה  לכ השק םתדבע המכ עד וי ינא .הדות .הבוט הלימ
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 1     .המידק התוא  ידיעצתו החלצהב הברה: עו"ד עידן למדן 

 2   ?םיינשה ימ .עגר גיא קלנר: מר

 3  .ןובשח האו ר ינא :רלגנא הירא ח"ור

 4     .יבור ,םיפסכה להנ מ ינאו :שובד  יבור ח"ור

 5   .המיתח השרומ .םינו מירב םינש המכ רבכ יבור מר גידי טביב: 

 6 

 7 

 8 דוחות פיקוח וקמפיין עירוני  -28.4.21-מ  ן למדןדעיר  ודר גיא קלנהצעה לס .1

   9 

 10     .ינוריע ןייפמק חוקיפ תו חוד ןדיע איג רדסל העצה : אבי גרובר רמ

 11  ה ש וחתה םדוקה ןוידל ך שמהב הצור ינאד חא הצו ר ינא העצה ונשגה ונחנא מר גיא קלנר:

 12 ונלוכש  בשוח  ינא  .םיענ  אל  דואמ  יתשגרה  ינא  בשוח  ינא  .המיענ  אל  דואמ  איה

 13 לש  ןמזהמ  זוחא  העשתו  םיעשת  השימחו  םיעשת  . םיענ  אל  שיגרהל  םיכירצ

 14  ה פ  טועבל  . היישעב  קוסע  ה זה  ר דחל  ץוחמ   םגו  הזה  ר דחב  םג  ו זה  ריעה  תצעומ

 15 ש י  היצנד ק  עצמאב  וא  הנש  יצחב   םעפש  וב  םיקסעתמש   המ  הז  וליאכ  ונלוכ  ילדב

 16 לע   שארב  םמצעל  םירוי  הפ  ם לוכ  יכ  .אל  תושעל  הזמו   םיפילחמ  יתמ  לע  חוכיו

 17  ם ואתפו  .הפמו  ,הפמ  םיאש ונ   ףלאב  רוביצה  ןעמל  הש ק  הפ  םידבוע  םלוכ  .המ

 18  ל בוקמ  אל  הז  .ןוכנ  אל  טוש פ  הז  הקיטילופב  קר  קסו ע  הזה  רדחה  וליאכ  רייצל

 19  .אשונל רזוח י נאו .הז תא םישועש לבחו

 20    .רדסב  הז הקיטילופב קוסעל םג  : מר רמי בר לב

 21  ם ישדוח  ה מכ  ינפל  רדסל   העצה  ו נשגה  ונחנא  .הנוכנ ה  ה יצרופורפב  ךירצ  לבא מר גיא קלנר:

 22 רק יעב  ר שקהב  חוקיפ  תוחו ד  לש  א שונב  תונולת  דואמ   הב רה  ורבטצהש  רחאל

 23 הא צותכש  ן ויד  ה פ  היה  .בוח רב  םינו טרקו  הפשא  תכל שה  אש ונל  רושקש  המב

 24 ת א  ליבומש   ךלהמהו  וטקפ הד  ת וחודה  ן תמ  אשונ  לע . לאש  ןור י  םגש  התליאשמ

 25 ר א ודה  תא  םילבקמ  אלו  רב גומ  סנק  םילבקמו  ,םימל שמ  אל  םישנאש  הזל  הז

 26  ם יבשוח  ונחנאו  בשוח  ינא לבא  םילבקתמש  תוחודה  י בגל  .לבקתהו  .'וכו  התיבה
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 1  י מעטלו  י תטישל  ינאו  בכרו מ  רתוי  ה ברהו  ,ידוסי  רתו י  הברה  א וה  הפ  רופיסהש

 2 י רוביצה  בח רמב  תוחוד  לש   וזה  הייגוסה  . הז  לע  םי לוענ  ד ואמ  , ןדיע  םג  ךכו

 3 רס וח  שי  יתעדל  .הנוקלב  תמייק  יתעדל  ירוביצה  בחרמב  רוביצה  תוגהנתהו

 4 ה יארלו  הזב  לפטל  רומא  א וה  ךיאו  תושעל  רוביצהמ   שרדנ  המ  יבגל  תוריהב

 5 ה פוקת  ידימ   הצעומה  רדחב   הפ  ם גו  ר וביצהמ  םג  הלו עו  ר זוחו  ב ש  הזה  אשונה

 6 ,הייגוס  התואב  קוידב  ונקס ע  ת מדוקה  תוריחבה  תכר עמ  י נפל  2018ב  ינאו  ןדיע

 7  דואמ  ה ברה  ולע  ,םירחאו  ב קעי  ם גו  רוביצהמ  תונולת  ד ואמ  ה ברה  ורבטצה  זא  םג

 8 א והו  רוביצל  רורב  אל  והשמ ש  ונבה  יכ  הצעומב  ןוידל הפ  הז  תא  ונאבהו  תונולת

 9   .תושעל ךירצ אוהש ןיבמ  אוהש המל סחיב השינע ן ושלב הרתי הרוצב שנעומ

 10    .חוקיפ  ףגא שאר םעו תהמנכ"לי  םע תושיגפ יתש ויה םגו: עו"ד עידן למדן 

 11  םג  ירעצל  לעופבש  תומד קתה  תויהל  הכירצ  התייה ו  תושיגפ  םג  זא  ויה  .ןוכנ קלנר:מר גיא 

 12 ה רושל  עיגהל   ךירצ  ןכ  םע פהש  ב שוח  ינאו  הנותחת ה  הרושל   ונעגה  אל  זא

 13 ינא  ,םיעדוי  אל  םישנא  ארקנש  המ  ינזואב  יתמייק  ינאש  תוחישמ  .הנותחתה

 14  םהש  םהלש  םינוטרק  םע  תושעל  המ  םיעדוי  אל  .םל וכ  אל  םקלח  ,םכל  רמוא

 15 ינ א  ,הפשאה  ר דחב  םתוא  קו רזל  םאה  .םתוא  קורזליך  רצ  ה פיא  .התיבה  םיעיגמ

 16 הריבע  וז  םאה  םיעדוי  אל  .םתוא  קורזל  הפיא  םיעדוי  אל  .הזאת    םכל  רמוא

 17 ה ז   תא  םימש  םהשכ  םייטרפ   םיתב  םאה  םיעדוי  אל  .הפ שאה  רדחב  םתוא  קורזל

 18 רתומ   םאה  הז  תא  תושעל  רוסא  ו א  הז  תא  תושעל  ר ת ומ  םהלש  יטרפה  רדחב

 19 ו מכ  לש  הרוצב  .םזגה  תומי רעב  הז  תא  םישל  ךיא  ,םזגה  תומירעב  הז  תא  םישל

 20 י מיב  הז  תא  תושעל  רתומ  םאה  .ותוא  חטשל  ךירצ  םאה  .אצמנ  םינוטרקהש

 21  ל ע  ר וגס  יתייה  א ל  ינא  םג  .דוס  ד וע  םכל  ה לגא  ינא  ,ף וסיאה  י מיב  אל  ,ףוסיאה

 22 ר וגס  יתייה   אל  ינא  םג  ןכ  .ר יעב  ה פ  רג  ,םינש  דואמ  הב רה  הצעומ  רבח  .םילהנה

 23 עג רמ  י כ  הזמ  רתוי  ךל  דיגא   ינאו  םירורב  אל  הלאה  םילהנה  יכ  .םילהנה  לע

 24 תושעל  איה  העצההמ  קלח  איהו  ונשקיב  םג  וזה  רדסל  העצהה  תא  ונאצוהש

 25 א ל   ם ישנא  י כ  .תושעל  רוסא   ה מו  רתו מ  המ  רוביצל  ה רורב  הר בסה  לכ  םדוק

 26 המו  רתומ  המ  .רורב  אל  םג  הז  וזה  השקבה  ירחא  ,ואציש  תויחנהב  םגו  .םיעדוי
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 1  ם אהו  .םהל  ומדקש  תועש   עבראו  םירשעו  םזגה  ימ י  םה  המ  .תושעל  רוסא

 2 .הרוצת  הזיאב  ןכ  םאו  .אל   וא  ןכ  ,םינוטרקה  תא  חינהל  רתומ  םזגה  תומירעב

 3 י פ  לע  הז  .לבזה  רדחל  ןוטרקהת  א  דירומ  ינאשכ  ףתושמ  תיבב  רג  ינאש  םאהו

 4 ן הנהמ תימע ת א האור ינא  תונקתה  יפ לע  אל הז .תונק תה י פ לע א ל וא תונקתה

 5    .ושארב

 6     .תויהל ךירצ הזו מר ירון גדות:

 7  ע ק רק  ידומצ   לש  רחא  ם וקמ  לכב  ו א  תיברעמב  םא הו  .תויהל  ך ירצ  הזו  .המ ר:לנגיא קמר 

 8 ה נפמ  חקולו  והשימ  אבו  ,םה לש  יטרפה  הפשאה  רדח  ךו תב  ןוטרקה  תא  םימששכ

 9  י מ  . לבז  יוניפ  ש יא  לש  ותמ ישממ  א ל  הז  י כ  הדיצה  ק רזנ  ןוט רקהו  הלגעה  תא

 10 תא   חיכוהל   לוכי  ימ  .לבזה   הנפמ  ו א  בשותה  ?וזה  ה יצאוטיסה  לע  יארחא

 11  ו ישכע  .םיבשותה  .תוחודה  תא  לבקמ  ימ  .לבזה  הנפמ  ו א  ב שותה  .תאזה  האצותה

 12 ם יבשותל  ר יבסהל  ונלש  תלו כיב  ר וח  הזכ  ו נל  שי  יעמשמ   דח  ןפואב  ם כל  רמוא  ינא

 13 יר וביצה  בח רמב  גהנתהל  ךי רצ  ך יא  הר בסהב  רוח  הזכ   ונל  שיו  ם המ  הפוצמ  המ

 14 ח" ש  םישולש  תואמ  עבשש  הזמ  רתוי  םכל  רמוא  ינאו   םינוטרקהו  לבזה  אשונב

 15 לכל  ףסכ  ןומה  .ףסכ  ןומה  הז  .םייארונ  םה  הזה  רבדה   לע  םילבקמ  םהש  ולאה

 16  םגו  ה נורחאה  ה נשב  וא  תונ ור חאה  םינשב  ם הל  השק  ר תויש  ם ישנאל  חטב  ,םדא

 17 א והש  והשמ  לע  חש  םישולש  תואמ  עבש  לש  חוד  לבקל  בהוא  אל  דחא  ףא  .הז  ינפל

 18  ןתמ  לש  . ןוילעה  ףרב  ונחנ א  ת רמוא  ת אז  הז  .ההובג   המ רב  חוד  ה ז  .השע  אל

 19 דוא מ  הברה  ם ע  החיש  ידכ   ך ות  ו נמצעל  ונשביג  .ןכל ו  .הזה  רשקהב  תוחודה

 20  ונ תקדצ  תא  ןועטל  םילוכי  ונחנא  ם א  עגרכ  רשק  ילב  ל כ  םדוקש  הנבה  ,םיבשות

 21  אל  םיבשותהש  םינעוט  ונח נא  .הרבסהב  ,הנוקל  הפ  ש יש  םינעוט  ונחנא  ,ךילהב

 22 ד עצ  תושעל  םיכירצ  עגר  ונחנא  .ןקותי  אל  הזש  דעו  .םהמ  שרדנ  המ  םיעדוי

 23 הפיא  ,הרודצורפהק  וידב  המ  םילהנה  המ  קוידב  ועדיש  םהל  ריבסהל  .רוחאל

 24 ה מכ  תוחוד  תתל  רוזחל  זאו  ,ךירצש  ומכ  הז  תא  תושעל  ,רוסא  הפיא  ,רתומ

 25 םי צור  ם תאש  ימ  ל כ  םע  ה חיש  ו שעת  ם כל  רמוא  י נא  .הזה  ר שקהב  ךירצש

 26 ש רדנש  המ   יבגל  תובושת  י גוס  ןומ ה  ולבקת  םתאש   וארת  ם תאו  םכביבסמ
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 1 לע  הז  םא  עדוי  אל  יבוק  ידי   לע  ליחתהש  חמש  ינא  .לב זה  יוניפ  לש  הזה  ךילהתב

 2 םז גה  יוניפ  ימי  יבגל  הרבסה   לש  ךילהת  אוהש  הזיא  ןרעי  די  לע  ילוא  יבוק  ידי

 3    .תקפוסמ  אלל בא הבוט החיתפ תיי רי יתעדל הז .הזב אצויכו

 4    .קוידב ריבסמש טר ופמ דואמ רדוסמ דואמ ל טרוה פיה :אבי גרובר רמ

 5    ?רדו סמ דואמ לטרופ שי הפיא גיא קלנר: מר

 6     .רתאב :אבי גרובר רמ

 7     ?דימת התייה איה הנור חאל האציש וזה הלבטהו מר גיא קלנר:

 8    .ה זו םזג לע :אבי גרובר רמ

 9     ?רוביצל המסרופש יא קלנר:גמר 

 10    .איצוהל  המ םוי הזיאב .דימת םי עבצה םע :אבי גרובר רמ

 11  םת אצוהש םוסרפב םג .םינוט רק עיפומ אל םוסרפב םג מר גיא קלנר:

 12    .םינוט רקל תוסחייתה עיפומ אל  םוסרפ :עו"ד עידן למדן

 13    .םינוטרקל ת וחוד םהל םינתונ אל םזגה  לש םויב :גרובראבי  רמ

 14  . םזגל  א יצוהל  יל  רוסא  ו א  םזגל  א יצוהל  רתומ  תעד ל  ךירצ   בשותכ  י נא  המו  .ונ מר גיא קלנר:

   15 

 16   איצוהל ךל רוסא םז ג םויב אל :אבי גרובר רמ

 17   ?םזג ה לש םויב םיאיצומ ךיא: עו"ד עידן למדן 

 18    .יבא .םי נוטרק רמוא אוה .םזג אל : בר לב מר רמי

 19  .םינוטרק ר גיא קלנר:מ

 20    .םיימוי  אוה םזגה םוי וטקפ הד: עו"ד עידן למדן 

 21  .תוחו ד םילבקמ אל םה הזה םו יב .םיפסוא הז ירחא םויב ו ינפל םוי :אבי גרובר רמ

  22 

 23     .ובישקת ה'רבח בצמ תו יהל לוכי אל הז יבא לבא מר גיא קלנר:

 24 ונחנאש  תויה ל  לוכי  אל  םירחאה  םיבשותל  םירמוא  ןולא  עבורב  םיבשותה  :אבי גרובר  רמ

 25  . ערמות םיפסוא .ערמות םי פסוא .ץוחב ערמות םוי לכ ו הייריעל תונולתב םיאב

 26     .רדסב לכה תוחוד ןת: עו"ד עידן למדן 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

82 

 1  .רדס ל העצה יל שי זא תוחוד  ןתונ התא :אבי גרובר רמ

 2 ם ע  הלאה  םאה  חפה  דיל  הז  תא  םש  ינא  םא  .רבסה  תתל  ךירצ  התא  .אל  :עידן למדןעו"ד  

 3 . ם יעדוי  אל  ם ישנא  .ילש  חפ ה  ד יל  חנ ומ  הזשכ  םיפסו א  א ל  וא  ם יפסוא  קוריה

 4 .דצב  הז  תא  ןיכמ  אוה  חפה   רדח  תא  שי  יטרפ  תיב  .ח פה  תא  שי  הז  תא  יתחנה

 5 ה ז   תא  םש  אוה  זא  אתה  ךות ב  ולצא  הז  תא  ריאשמ  .הז   תא  ףסוא  אל  לבזה  עיגמ

 6 ם דא  ןב  רבוע  .םיימוי  הז  תא  ריאשמ  התא  .םיימוי  הז  .םזגה  לע  אוהש  הפיא

 7 הפ טעמ  םג  קורזי  אוה  זא  םיזגראו  םיעוצעצ  ערמת  ,תואסכ  ינש  םזג  ערמת  האור

 8    .ח וד ולש הפטעמה לע לבקי

 9 ם ויב  ,ףוסיאה   םויב  םיחקפה  לע  ירחאש  ימ  ךל  רמוא  םיחקפה  לע  יא רחאש  ימ  :אבי גרובר  רמ

 10 בו ביסל  ךתוא   חקא  ינא  לבא   .תוחוד  םינתונ  אל...  םי ימוי  ם יעדוי  ונחנאו  םזגה

 11   הז תא הארת התאו  עבור הזיא יל דיגת עבורב

 12    .ינמזב רבדא ינא  ףכית .רדסב לבא .הפיכאה  תא םיצורש הלאמ ינא: עו"ד עידן למדן 

 13  . םש  ךלוה  המ   ךל  הארא  י נא  .איצוהל  ן ושאר  םוי  א וה  ףוסיאה  םו י  ם ירמוא  : אבי גרובר  רמ

 14   .ישימחו ,יעיברו  ,ישילשב .ינשב אלו ןושאר

 15  י שישב  םיאיצומש  הלאכ   שיו  .תבשב  איצוהל  לוכ י  רבכ  התא  ןושאר  םוי: ד עידן למדן עו"

 16 רוסאו  ןושאר  םויב  קר  אוה  ףוסיאהש  דיגת  זא  ,ןושאר  םויב  אוה  ףוסיאהשכ

 17   .םדוק םוי איצוהל

 18  .ןפגה   בוחר  תא  ונרבע  םי מעפ  ע בש  היה  הז  ןפגה  בו חרב ישיש  .םוי  הזיא  היה : רבורג מר אבי

 19  .םימעפ עבש

 20  ם יבשותה   תא  תויהל  םי דליה  תא  ך נחמ  םג  התא  .םימעפ  ע בש  רובעת  לא: דן למדן עו"ד עי

 21  .םימעפ עבש

 22  ה ז   .תוחודה  ל ש  ל פכ  לש  א שונ  הז  הנורח אה  הנשב  ת דספה  הבש  ה דוקנ  מר יעקב קורצקי: 

 23  ש יו  אוהש   הפיא  ששקפתה  ה ז  עדוי   אל  ר ותפל  םיסנמ  , תרעוב  דואמ   איהש  הדוקנ

 24   .ללכב ולב יק אל םישנאש לפכ שיש  הזה אשונל תונעט הברה

 25  .םידקמה בלשב  דוע ינא .תדרפנ היגוס וז מר גיא קלנר:

 26     .לכה תא ףיצמ רבכ הת א םא קי:מר יעקב קורצ
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 1 פ אסטוו  וא  ריילפ  הז  ,הז  המ  עדוי  אל  ידיב  קיזחמ  ינא  .ךתיא  םיכסמ  ינא  .אל מר גיא קלנר:

 2 לע   םירמוש  ןורשה  תמרב  םז ג  תאצוה  ימי  ,ימוסרפ  טיר פ  , היה  הז  המ  עדוי  אל  וא

 3 .ם זגה  ת אצוה  י מי  תמישר  ת א  ונפריצ   םכתויחונל  ,םי רקי  םיבש ות  .הייקנ  ריע

 4 ך יא  ,איצוהל  רוסא  המ  ,אי צוהל  רתומ  המ  קוחה  יפ  לע  אלמ  טוריפ  הפ  םינתונ

 5 שו ריפ   תויהל  ל וכי  אל  הז  ה' רבח  .םינוטר ק  לע  תחא  הל ימ  הפ  ן יא  איצוהל  רתומ

 6  .ישר

 7     .םתיא תושעל המ םיעדו י אל זא :עו"ד עידן למדן

 8   .תושעל המ םיעדוי  אל הז המ :ובררג אבי רמ

 9   ?םזגה םע ןוטרק םיש ל ךירצ היה ןוטרק םישל  ךירצש עדוי התא הפיאמ: עו"ד עידן למדן 

 10   .החילס אל .ובישקת מר גיא קלנר:

 11  ה תא  ן ויקינה  לטרופב  . בושייה  לכ ב  ךולכל  ןימזמ   התא  ן ויקינה  לטרופב: דן עו"ד עידן למ

 12 םוי  ם או  .ףוסיאה  םוי  ,ףו סיאה  י נפל  םוי  .םיימוי  ך ול כל  הנוכש  לכב  ןימזמ

 13   .ןושאר תבש ,ישיש  ,םימי השולש ןימזמ התא  ןושאר םויב אוה ףוסיאה

 14     .תוחוד ולביק םה  הזב אל :אבי גרובר רמ

 15   .חתנל עדוי אל ינא ה'רבח מר גיא קלנר:

 16    .תוינידמ  לע םירבדמ ונחנא עגרכ: דן למדן עו"ד עי

 17   לע אב התאש וא ןוט רק איצוהל ךירצ ךיא רדס ל העצהב :אבי גרובר רמ

 18     .םיינשל תבכרומ איה  העצהה :עו"ד עידן למדן

 19  וא/ו  ,הלש  תוינידמה  תא   דדחת  אל  הייריעהש  דע ש  ןעוט  ינא  .דקוממ  ינא מר גיא קלנר:

 20 תי ארחא  אל  הרוצב  הפ  םילהנתמ  ונחנא  הלש  תוינידמה   יבגל  רוביצה  תא  עדיית

 21 ם יקזח  דואמ  תויהל  דואמ  ב וט  םיעדוי  ונחנא  .רוביצה  יפסכ  יפלכו  רוביצה  יפלכ

 22 ף א   . בוחרב  םינוטרק  הברה  ש י  ,בולוקוסב  ןיקשיסואב   ב בותסמ  ינאשכ  םהיפלכ

 23 . יללכה  רוביצה  םע  םג  הנתש ת  זא  .הנתשה  .תוחוד  ידימ   רתוי  םש  לבקמ  אל  דחא

 24   ,ףוסב יכ .הככ יכ

 25   .דחא חוד םינתונו חוד .. אלו םירבד םישוע .םיפס וא אלו תונולת םישיגמ: עו"ד עידן למדן 

 26  אל  איהש  תוינידמ  לע  תבלוח  הרפ  תויהל  םיכפו ה  םייטרפה  תיבה  יקשמ קלנר: יאמר ג
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 1 ן קותמ  אל  הזש  דעו  תלקולק  הרבסה  לע  .םירבסומ  אל  הדובע  יכילהת  לע  .הרורב

 2 הר וק  המ  ןיבי  אל  רוביצהש  דע  .תו יהל  ךירצש  המ  הז  .תוחוד ה  תא  רוצעל  ךירצ

 3 ותוא  ליעפהל  ךירצו  חוכ  שי  ןוטלשל  רוסא  המו  רתומ  המ  ,ונממ  שרדנ  המ  ,הפ

 4 םיילגרב  הקידבמ  םכל  רמו א  ינאו  הפ  תורקל  ךירצש  המ  הז  .ןויגיהבו  תוריבסב

 5 . ונממ  שרדנ  ה מ  רוביצב  הנ בה  ןיא   ,לגר  םיפלא  תעשת מ  א ל  םיידיבו  םיינזואבו

 6  ן כלו  עיצמ  ינאו  ץילממ  ינאו   שקבמ  ינאו  ריע  לוהינ  לש  םירחא  םיאשונב  שיש  ומכ

 7 אל   ה ז  .םולכ  הרק  אל  .םיקד וב  עגר  דיגהל  ףוגל  רתומ  תאזה  העצהה  תא  ונאבה

 8  ונחנאש  תויהלל  וכי  דיגהל ו  אובל  ,ולש  תוימיטיגלב  עגופ  אל  הזו  ודובכב  עגופ

 9  ק וח  ירמושם  ישנא  םע  ית רביד  ינא  .ןיבמ  אלר  ובי צהש  תויהל  לוכי  ,םיעוט

 10 םי שנם אה  .בצמ  ןיא  .ורקיש ו  םייניע  יל  ולגלג  אל  םה  ,קפיכה  לע  םהש  םישנאו

 11 , רבד  םוש  הרק  אל  שקבמ  י נא  ןכל  .םהמ  שרדנ  המ  םיניבמ  אל  עורגה  הרקמבש

 12 ת א   ם יקדוב  , סופ  דיגהלו  או בל  ם ירחא  ם ייח  ימוחת  ף לאב  ה זת  א  םישוע  ונחנא

 13 ם י אצוי  ,תמייקה  תוינידמה   תא  עגר  יםרצוע  ,םילה נ  דודיח  םישוע  ,ונמצע

 14 קר  ו נסחייתהו  .המידק  םיכ ישממו  ת ושעל  ךירצ  המ  ר ו ביצל  תרדוסמ  הרבסהב

 15   .םייטרפ םיתבל

בלקין:מ רוני   16 ה ז  םויה..  םצעבש  אשונ  עגרכ  סחייתהל  םיכירצ  ונחנא  רמול  הצור  ינא  ר 

 17 ת א   דדחל  ךירצ  הארנכ  עמש נ  הזש  הממ  ,דחא  .ונמצע ל  רדס  השענ  .םינוטרקה

 18 ך ל   .ךבוסמ  היהי  אלש  ידכ  ט ושפ  םגו  ריהב  םג  ארקנש  המ  היהיש  להונ  .םילהנה

 19  ב לש  .ןר  ם ע  ובשי  איגו  ןדיע   .געלב  א ל  תמאב  ,עיצמ  ינ או  .הז ה  רבדה  תא  שפחת

 20  אוה להונהש תוארל ,להונב  עיפומש המ לכ לע רובעל  םוסרפה תויהל ךירצ אבה

 21 ונ חנאש  טילח הל  תמאב  ךירצ   םאו  . םוסרפ  ה ז  ינשה  בל שב  ז או  טו שפו  רורב  ןכא

 22 הפוקתב  דבלב  םינוטרק  לע   תוחוד  ןתמ  תא  תועובש  העברא  השולשל  םירצוע

 23  .תאזה

 24     .םייטרפ םיתבב: ד עידן למדן עו"

 25   .םיניינבב םג .אל ר ירון גדות:מ

 26   .העצהה תאז .אל: ד עידן למדן עו"
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 1    הזה ן מזבש ידכ מר רוני בלקין:

 2 י פל  דבוע  אוה   חוד  ןתונ  חקפה  ,הצור  אוה ש  המ  דיגהל  לוכי  אוה  תוכ מס  ול  ןיא  :אבי גרובר  רמ

 3  .תוכמס ם וש ךל ןיא התא .רזע קוח

 4     .רזעה קוח תא הה שמ התא מר רוני בלקין:

 5  .ם יצור םהש המ קודבל םלו כל רתומ ,הנונרא ןיא ,ריע  שאר ינא :אבי גרובר רמ

 6     .הזה רזעה קוח ההש מ וישכע התאש טילחהל  לוכי התא מר רוני בלקין:

 7    .אוב  זא םיפי םייחה הבבס ריע  שאר ינא :אבי גרובר רמ

 8    ?תועובש ה עברא ,השולש היעבה המ ר גיא קלנר:מ

 9  .י נוריע עבות ךל דיגי ?רוסא  הזל .דצב םיקוחה לכ תא  םישנ אוב :ררובג אבי רמ

 10  ?ינורי ע  רזע  קוח  תא  הנ שנש  ה צור  התא  זא  .היצזי טפ שמב  ונתוא  וגרהת  לא מר גיא קלנר:

 11  .ותוא הנשנ

 12    החפש מ תדועת תושעל רוסאש  ונל תרמא מר רוני בלקין:

 13  ו נילע  ומייאת  לא  .הז  םע   קיפסמ  .הזמ  םיבהלתמ  א ל  ,רבכ  הז  םע  וקיספת  יד מר גיא קלנר:

 14  .הייצזיטפשמ  אל הזה רדחה .תוינידמ וב  שי הזה רדחה .יד הז םע

 15  ת א  ל הנלו  עובקל  אוה  םהלש  ד יקפת  .תוינידמ  עו בקל  א וה  ונלש  דיקפתה: עו"ד עידן למדן 

 16     .קוח יפ לע תוינידמה

 17  ק ו ח  תא  ה נשנ  ,רזעה  קו חה  תא  ה נשנש  הצור  התא  .תוינידמ  ע בקנ  הזה  רדחה ר:נמר גיא קל

 18    .רזעה

 19  .םינו טרק ןיא.. :ראבי גרוב רמ

 20     .הנשת :עו"ד מיכה בלום

 21  .רובי צל רוזעל ונל רוזעת התאו מר גיא קלנר:

 22  ה ז  .אל  ? םזג  ערמת  לע  לפ וקמ  קרו   ךא  ןוטרק  חינהל   ךירצש   בותכ  רזע  קוחב: למדן עידן  עו"ד

 23  ם וקמל  זז  ל פוקמ  אלה  ןוט רקה  ךכ  ר חא  .תושעל  םיב שותל  ר שפאמ  התאש  המ

 24  .רחא

 25  .בגא  ךרד םתרשיאש שדחה רזע  קוחב :ת גייגרעו"ד עמי

 26    .ןש יה לע דוע התא עגרכ .רשו אמ אל דוע אוה יקוא זא: עו"ד עידן למדן 
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 1 ?רוש ק הז המ :ראבי גרוב רמ

 2    ?תו חוד ןתונ התא המ יפ לע: עו"ד עידן למדן 

 3   .חודה תא ולביק םה הז ל ע אל לבא :אבי גרובר רמ

 4   ?ןשיה וא שדחה יפ לע: עידן למדן עו"ד 

בלקין: רוני   5  ן יב  הרדסה  ותשעל  ךירצ  .הרדסה  תושע ל  ם יכירצ  ונחנא  הזה  רבד ה  ך ותב  מר 

 6  הפ  םג  יכ  תויונחה  תואיצומ ש  המ  הז  םיירחסמה  הזל  ארוק  ינא  םיטונרקה  אשונ

 7 .םיאי צומ ךיאו םיאיצומ ןכ יהל , תועשה המ קוידב דיג הל ם יכירצו ,היעב ונל שי

 8    םג שי

 9  .םייק  םינש שי :אבי גרובר רמ

 10 ךירצ  ינא  .םיר ושק  אלו  םיחטושמ  אל  םה   ןורשה  תמר  תובוחרב  בבו תסמ  ינא  מר רוני בלקין:

 11 תובו חרב  ,תורורב  תועש  ש י  ביבא   לת  ריעב  .הזה  ן יינעה  תא  םג  ףוכאל  םג

 12    .םשו .הזכ  רדנט םע םיאב ,םימיוסמ

 13  ת א  ורבשש תא זה ריעב ם ישנא שי .הלעמ ל ס פ ול ש י .םינוטרק ןקת מ שי  ינור : אבי גרובר רמ

 14  .המינפ   הז  תא  קורזל  םהל  ח ונ  ה ככ  יכ  חיטשהל  םיצור  אל  ם ה  יכ  ןקתמה  לש  דצה

 15   .וישכע אב התא זא

 16  . םהילא  עיגא  י נא  ףכית  ,םינקתמה  לע  רבד מ  אל  ינא  .בישקהל  הסנת  רבורג  רמ  רוני בלקין:מר  

 17 ל ש   תונחב  לשמל  .םיירחסמה   םינוטרקה  יוניפ  לע  רבד מ  ינא  .עיגא  ינא  הזל  םג

 18 בו חר  לכ  ךרואל  ךלנ  .םילפו קמ  אל  םינוטרקב  האלמ  הכרדמהש  םירשע  סקמ

 19  .םילפוקמ  אל םינוטרק .ןיקשיסוא

 20  .םילספסה לעו: עידן למדן עו"ד 

בלקין:  רוני   21  ,םיחטושמ  תו יהל  ם יבייח  םינוטרקהש  ע ובקל  ל וכי  התא  .הכרדמ ה   דצב  מר 

 22 ם יירחסמה  תובוחרב  םויב   ש ולש  וא  םיימעפ  שי  ב יבא  לת  ריעב  .םירושקו

 23 ת ודוקנל  הצוח ה  הז  תא  איצ והל  םהל  ר תומ  ינפלש  תוק ד  ם ירשעב  קר  .םירבועש

 24    .הז תא  םיפסוא םשמו .תורורב

 25   .ילצא םג :בראבי גרו רמ

 26    .םימל ש ,םינוטרק שי .הרוק אל  הז ונלצא מר רוני בלקין:
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 1   .הרקי הזו ךילהת שיו . הפיכא שי :אבי גרובר רמ

 2  . ןאל  ן כ  םג  םצ עב  ה ז  יטרפה   יוניפהו  יטרפ ה  יוניפה  תא  ר יבגהל  הז  ינ שה  ר בדה  ין: מר רוני בלק

 3 תא   חטשמ  ינא  .ילצא  רוזחמ ה  יזכרמ  תא  שיש  ,ימצע  לע  דיעהל  לוכי  לשמל  ינא

 4 ס ינכמו  אטיל  ןוכישל  ילש  וטואה  םע  עסונ  םיסנכנ  אל  םה  תרחא  יכ  םינוטרקה

 5  ה ארנכ ,רחא םוקמב הז תא  ם ישל רוחבל לוכי חרזא ל כ לבא .םש ושעש ןקתמל

 6 הריהבו  הרורב  הרוצב  ריד גנ  ם א  אלא  הז  תא  םיטל וקש  םיזכרמ  הלא  םשש

 7  יכ  .םז גה  ערמת  לע  םזגה  ףו סיא  ם ויב  ותוא  חינהל  רשפ א  רושקו  חטושמ  ןוטרקש

 8 ם ג  ה ארנכו .ך יאו ,ןאל רידגה ל ך ירצ...םג ה ז רמולכ .םו קמ ו תואל ת כלל לוכי הז

 9 אל  הדובעב  רשפא  הזה  רבדה  לכ  תא  .םזגה  לערמת  דיגנ  ךלוה  הז  םא  יתמה  תא

 10 ,הזל  ארקנ  אלש  ךיא  הרהבה  וא  ןוכדע  ךותב  ןוכדע  רותב  סינכהל  תכבוסמ  ךכ  לכ

 11   .םיינוריעה םילהנה ךותב

 12  .םימעפ  רשע רבכ  הז תא תושעל רש פא היה :עו"ד עידן למדן

 13  .הבר הדות  .לכה הז מר רוני בלקין:

 14  ה זל סחייתהל ו םהילע רביד איגש םירבד ה תא ביחרהל קר הפיט ה צוראני  :ןמדידן לעו"ד ע

 15 םע  םגו  ,העיבתהו  תיטמשפ  םג  תוחיש  הברה  יתישעו  םירטמרפ  ינשב  תמאב

 16 ,תואריהל  יךרצ  בוחרה  ךיא  םיקבד  ,דואמ  ,דואמש  הלאמ  םג  ינא  .חוקיפה

 17 ינאש ך ולכל ידקומ לע םעפ  לכ ד קומל חוודמ ינא םיימ עפ א לו םעפ אלו להנתהל

 18  ונחנא  , רבד  לש  ופוסב  לבא  . הדובהע  תא  תושעל  .ריעב  בב ותסמ  ינאש  ןמזב  האור

 19 ןי ינע  ה יה  תמאב  ה ז  דחא  רט מרפ  , םירטמרפ  ינשמ  הת לעש  ה עצהב  הפ  םידמוע

 20 ועיגה  אל  ועיגה  ןכש  תוחודה  לע  ורבידש  םישנא  דו אמ  הברה  ויהש  .תוחודה

 21  שקבל  , רוערע  שיגהל  םתנעט ל  תלוכיה  ם המ  ענמנ  םצעב ש  ר חאל  ק ר  םתוא  ולביקו

 22  תאצל  יעוצקמה  גרדל  ץילמ נ ש  עיצהל  ןכ  יתיצר  תוחי ש   הברה  יל  היה  .טפשיהל

 23 רשפאנ  תמאבש  ידכ  ונמזב  וננולתהש  םישנא  םתוא  יפ לכ  עצבמ  אוהש  הזיא  םע

 24 אל  ףוסב  השקב  יל  התייה  .ו לביק  אל  םהש  ךכ  לע  וננולת הש  הלאל  .טפשיהל  םהל

 25 םי בשוח  ןייד ע  ונחנא  תוכמס ה  תא  ונל  ן יאש  ונרמא  יכ   ה טלחה להז  תא  ונסנכה

 26 . התילאשה  הקסע  ובש  יפיצפסה  הרמקב  תוחפל  יעוצקמה  גרדה  גוהנל  ךכ  ךירצש
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 1 ה לוכ  איה  השקבהו  תונעט  לש  הרוש  םע  ,םישנא  םישישכב  רבודמש  ןיבמ  ינא

 2 ת א  םהל  תתל  אלא  .הזל  אל  ,רתוול  אל  ,לטבל  אל  רבעמ  אל  .טפשיהל  םהל  תתל

 3 , ונישעש  םירוריבה  ידכ  ךות  .הז  תא  ונסנכה  אל  .םמצע  תא  גצייל  תורשפאה

 4 להועש  י נשה  רבדה  .םינוטרק ה  םע  םיש וע  המ  יפלכ  תו ריהב  ן יאש  הלוע  תמאבו

 5 ם ג  הז  ,התא  הז  ,עפש  ףגא  ה ז  .הלוכ  הז  הייריעה  תונ ולת  וילע  םילבקמ  ונחנאו

 6 ךולכלל  ע  בושו  בוש  םיננולתמו  םישנא  םיאבש  הזמ  םיקוזינ  הצעומ  ירבחכ  נוחנא

 7ל ש   הלאש  לע  ,בושו  בוש  יתחחושו  הפ  ונרמאו  הזה  רבדב  תויעב  לעו  ,תובוחרב

 8 ף וס יא  םוי  .םזג  ףוסיא  םוי  אל   הז  ,ונלצא  םזג  ףוסיא    םו י  יכ  .תוינדימה  תא  ןקתל

 9 איצוהל  רבכ  םדוקם  וי  לוכי   התא  וטקפ  הד  יכ  .םימיוי   םצעב  הז  ריעב  ונלצא  םזג

 10 ם ויב  ך תוא  םיפסוא  םא  ,הל ילב  ן ושאר  םויב  תחא  ספא   ,ספא  הז    םדוק  םוי  ,םזג

 11  , םקיי  א ל  הז   תורחא  םירעב   . םייק  אל  ה ז  ב יבא  לתב  .ם יירהצהר  חא   עבראב  ינש

 12 ז א   לעופב  .ןושארם  ויב  אוה  ךלש  ףוסיאה  םום יא  תועש   הנומשו  םיעברא  ןתונ  הז

 13  .תבש תארקל  רבכ טעמכ רבכו .םיאיצו מ םישנא ישיש םויב רבכ

 14  .יםיאצומ וןשאר םוי.. םא .יד שוןאר תבש שיימח זא ,שייש  םויב זא :בי גרוברא רמ

 15 ר פשמאה  תא   יהיריעהל  ש  ,ךלש  םימוסר פב  ןתנו  התאשכ  .הרוק  הזה  ככ  .יבא  :דןעו"ד עידן למ

 16  םזג שיאם  ןבי הז םזגה ערמת ,ףסויאהם ויב םזגה ערמת לע

 17 . הז על רוזחא ניא ,חוד וליבק לא הםל בא :אבי גרובר רמ

 18    .םזג אםן יב: עו"ד עידן למדן 

 19   .חוד הזל ע לביקא ל  ואהל בא :י גרובראב רמ

 20    .םזג ןיא םא  ןיב ,םזג שי םא ןיב .יבא: עו"ד עידן למדן 

 21   .תישימח םעפ הז םע ףנפנמ  התא .חוד הז לע לביק אל  אוה לבא :אבי גרובר רמ

 22    .ם ינוש םירבד ינש הז לבא: עו"ד עידן למדן 

 23  .תושעל  המ םע דוע ונחנאש.. הז מר גיא קלנר:

 24    ונחנא .םי רטמרפ ינש לע םירבדמ: עו"ד עידן למדן 

 25  ת א   םיאיצומ  ם ה  .םזגה  לש  םויב  םהלש  המירעה  ת א  איצוהל  םהל   ונרשפא  : אבי גרובר  רמ

 26 . . הז .םירחא םימיב הז
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 1    .עגרכ  הפ םירבדמ ונחנא לבא: עו"ד עידן למדן 

 2  . םזג  םוי  הז  המ   ןיבהל  םילגוסמ  אלו  תולו דג  יכה  תורבחה  תא  םילהנ מ  םישנא  :אבי גרובר  רמ

 3   .תמאב

 4 וב  ןייעת  .לטרופה  תא  הצעומה  ירבח  לש  הצעומה  לש  הצובקב  םכל  יתחלש : מר רמי בר לב

 5  .עגר

 6 לטרופהש  תויתייעבה  ל עו  לטרופה  לע  קוידב  רבדמ   ינא  .לטרופב  ןייעמ  ינא: דן עידן למעו"ד 

 7     .לבזה יוניפ ללוכ רציימ

 8  .םי רבד הצוחה איצוהל רשפא ש םוי שי :אבי גרובר רמ

 9 ןב  זא  ,םינוטרק  איצוהל  םזג  לערמת  םצעב  לוכי   התאשכ  ,רבדמ  התאשכ: עידן למדן  עו"ד

 10 םא  .םזג  תונפל  לוכי  אוהש  ,אוהש  הפיא  םישיו  .ולש  ם ינוטרקה  תא  איצוי  םדא

 11 שי   םא  ה נשמ  אל  הז  ,םינוטר קה  תא  ר בכ  םישי  אוה  ,ןו שאר  ם ויב  ולש  יוניפה  םוי

 12 ה מ הז הזה רבדה ,חוד לבקמ אל אוה םא םג .םתוא םישי אוה .םזג ןיא וא םזג

 13 . ם גז  קר  אל  הז  יכ  .ךולכל  דק ומ  לשב  ,ךולכל  לשב  ןוצר ה  תועיבש  רסוחל  םרוגש

 14 . תואטורגו  םיטיהר  םג  הז  , םינוטרק  קר  אל  הז  .םינוט רק  םג  תויהל  ךפה  הז  יכ

 15 . םזג  תויה ל  היה  רומאש  הפ יא  םש  , ילש  םירבדה  לכ  ת א  חקול  ינא  הריד  יתרבע

 16 ה שולש  ,תויננוכ  יתש  האור  ,םדא  ן ב  רבוע  ,םש  בשוי  ינ א  זאו  .םש  הז  תא  םש  ינא

 17  .חודה  תא  לביקו  ולש  הפטע מה  תא  קרז  םג  ילוא  .םיזגר א  המכ  הזיא  דוע  ,םיזוורב

 18    . הפטעמה תא קרז םדא ןב

 19  .הרוק ש המ הז .הרוקש המ הז מר גיא קלנר:

 20    .תונולת דואמ הב רה ויה הלאו תונולת הברה  הזו המירעה ךותל קרז: עו"ד עידן למדן 

 21   .חודה תא לבקמ  אוה זאו לבז לש םורעמב  הפטעמה תא םש אוה יכ מר גיא קלנר:

 22     .בוחרל הז תא תקרז התאו  בתכמ ךל יתחלש ינאשכ: ן למדן דיעו"ד ע

 23    .תיננוכב  ןיאש המ םדאה ןב לש םי טרפה תא שי הפטעמב יכ מר גיא קלנר:

 24     .הטמל ךלוה הפטעמה םע  ךלוה ימ :אבי גרובר רמ

 25  . היעב הפ שי .יד ונ .יבא יד יא קלנר:מר ג

 26    .תאזה  היעבה .היעב הפ שי זא: עו"ד עידן למדן 
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 1     .תאזה היעבהמ וליאכ  חוכב הזמ םלעתמ התא גיא קלנר: רמ

 2  .היעב םושמ ם לעתמ אל :אבי גרובר רמ

 3  . ךירצש  ומ כ  אל  לבז  םי קרוזש  םישנ א  שי  םתס  א לש  ב שוח  ינא   םתס  אל  : עו"ד עידן למדן 

 4 רב יד  ינור  ופורפא  יתנבה  אמ גודל  םג  ינא  ,בגא  .חוד  םה ל  תתל  םהב  לפטל  ךירצ

 5  , דקומה  ינפב  ם ג  ,יבוק  ינפב   םג  , ןרע  ינפב  םג  ןילמ  ןמזה   ל כ  ינאש  י רחסמ  בוחר  לע

 6 ם ירשע  סקמל  ך כ  רחא  תתל   ר שפא  יא  . תחא  םעפ  חוד   םינתונ  ם יאבש  ןיבמ  ינא

 7 ם יקסע דואמ הברה הז אמגוד קר הז םירשע סקמו ול תתל רשעב ופסאש ירחא

 8 םעפ  ד וע  תתלו  םייתעש  ירח א  א ובל  רשפא  יא  ,טלוב  דו אמ  טושפ  אוה  ,םירחא

 9 הפ   םישוע  אל  ונחנא  .םתנקת ב  םימכח  וליעוה  המ  זא  .םעפ  דוע  קרוז  אוהו  חוד

 10 ת ו יה ל  ךירצש  ר בד  אוה  הזה  ר בדה  . תאזה  תרדוסמה  תו ינידמה  ת או  הפיכאה  תא

 11 המ   בותכ  אלו  ,םתחלשש  םוס רפב  םג  תמאב  דחא  רטמר פ  .םירטמרפ  ינשב  .רורב

 12 ד חאו  םישולשב  ןכדועש  ןו יקינה  לטרופל  סנכנש  ימ  קר  .םינוטרק  םע  םישוע

 13 ן וטרק  םישל  ךירצ  אוהש  תעדל  רומא  .הזה  תא  ונחלשש  ירחא  יצחו  שדוח  יאמב

 14 ח פה דיל ילוא ףתושמה ןוטרקה תא םימש םישנאה בור .םזגה בערמות חטושמ

 15 הז  ם א  זאו  ה ז  תא  םישוע  םה  הככ  , םירוגמ  ןיינבב  הפשא   רדחב  י לוא  ,יטרפ  תיבב

 16  א ל  זא  .השוע  הז  הככ  .הצוח ה  הז  תא  איצויו  םיקנמה  דחא  ףוסב  עיגי  הנפתמ  אל

 17 זא   ,תלוספ  איצוהל  רוסא  םא  .הזה  רבדב  םיבשותה  ינפב  לושכמ  םישל  ךירצ

 18 םזג  ףו סיא  םוי  .םוי  הז  םוי   .דבלב   םזג  הז  זא  םזג  הז  ם א  .תלוספ  איצוהל  רוסא

 19 ףו סיא  דועו  ד וע  ןימזמש  .הש ולש  וא  םי ימוי  אל  הז  .םז ג  ףוסיא  םו י  הז  ריע  לכב

 20 אוה  םא  ןיבו  חוד  לביק  אוהו  םיטרפ  שי  םא  ןיבו  ,והשמ  קרוז  דחא  דועו  ךולכל

 21 , בוחרב  תאזה  הפשאה  לע  תונולת  דואמ  הברה  םילבקמ  תמאב  ונחנא  .לביק  אל

 22 ן שו אר  רבד  הז  .ןקתלו  ןחב אל  ,קודבל  ךירצ  תאזהת  וינידמה  תאש  רמוא  הז

 23 המ   םיעדוי  א ל  םישנאל  תמא בש  םינו טרקה  יבגל  תוחפ ל  ת מאב  ה ז  ינשה  רבדהו

 24 ם י כירצ   אל  םינוטרקש  בשו ח  י נאו  תאזה  תוריהבה  ת א  תתל  םתיא  תושעל

 25 זא   חור  ש י  ם א  ,תמאב  םה  ך כ  רחא  י כ  . םזג  ףוסיא  תד מע  שיש   יפהאל  קרזיהל

 26 תא  םיעמוש  ונחנא  םיננולתמ   ונחנאו  םיבבותסמ  וננחוא  תומוקמ  ינימ  לכל  םיפע
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 1 ה ע צהה  הדלונ  תמאב  הזמו   לפטל  ךירצ  הלאה  םירב דב  זא  .הלאה  תונולתה

 2 ךא  עגרל  ונדקמתה  ,תיכרע  דח  ,דח  הזה  הרבסהה  עצב מ  תא  תתל  ךירצ  ונתעדלו

 3הזה   ר בדה  תא  תתלו  ,םי רוגמה   יניינב  או  םירוגמה   י תב  אשונ  תמאב  קרו

 4 ה רורב  הרוצב  ותוא  רידסהל  רחאה  אשונה  תא  םג  ךירצ  ונמעטל  .םיבשותל

 5    .תרדוסמו

 6 ל ש  אשונהש  בשוח  ינא  .התיא  םיכסמ  ינא  לודגב  ,רדסל  העצהה  תא  יתארק מר ירון גדות:

 7  א שונב  תויתייעב  הפ  שיש  ב שוח  ינא  לבא  בושח  אוה  ,םוסרפהו  קווישהו  עודייה

 8 ר שפא  ןיינבב  תיבבש  בשוח  י נא  .םינוטרקה   תאצוה  יבג ל  ק וחה  ר ושפא  לש  ומצע

 9  ך ולכל  אל  הז  .לבזה  רדחב   םינוטרקה  תא  קורזל  רשפאל  תויהל  ךירצ  ,קורזל

 10     .והשימשכ אל חטבו םי בשות עירפמ אל הז .ץוחב

 11     ?הצוחה הז תא  איצומ ימו :גרובר אבי רמ

 12     בוחרב הז תא ריאשמו  הצוחה איצומ והשימשכ מר ירון גדות:

 13    ?הכרדמה לע האיצומ לוהי נה תרבח :אבי גרובר רמ

 14     .ןג הוונב הז  הככ .ןכ .םלש םויל לבא ע ובשב םעפ ד פלד:בימר ר

 15    .היי ריעה לש חקפ אבשכ לבא מר ירון גדות:

 16 ותואב  הז  תא   האיצוה  הלא  .הז  תא  האיצוה  אל  לוהינ  תרבחש  םירק מ  ונל  ויה  :אבי גרובר  רמ

 17   .םוי

 18     .םש ספספ אל דחא יבו ק .גאדת לא .תוחוד הנומש  ולביק זא מר רביד פלד:

 19 ל ש  םידבוע  ,הייריעה  לש  םיחקפ  הזו  לוהינה  תרבח  אל  הזו  איצומ  והשימשכו גדות: וןמר יר

 20 ינא  .תוחוד  י תלביק  ינא  חו ד  לבקמ   בשותהו  הצוחה  ה ז  תא  םיאיצומ  הייריעה

 21 .ונלביק  ילש  םירבחו  ולביק   ילש  הנוכשבו  ולביק  ילש  ןיינבבו  יתלביק  תישיא

   22 

 23   ?איצוי חקפהש  ךל הארנ :אבי גרובר רמ

 24 . ריעה  לכב  ריעב  רופיס  ותוא  םע  דוע  םיבשות  תואמ  המכ  יתיאר  ינא  זאו ר ירון גדות:מ

 25  עירפמ  א לש  ןיינבה  לש  לבז   רדח   ךותל  םינוטרק  איצוה ל  א ל  לש  תאזה  הטלחהה

 26 תא  איצומ  ו השימ  זאו  לבז  ר דחל  םי איצומ  םלוכ  רמוא   ינא   .ךירצ  ה ז  .דחא  ףאל
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 1   .חוד  לבקמ םדא ןבו .הצוח הז

 2  .ךלש לוהי נה תרבח .איצומ ימ ךלש  דעווה תא לאשת ,ךלש לוה ינה תרבח ד:מר רביד פל

 3    .לוהינ תרבח אל הז מר ירון גדות:

 4  ת א  האיצומ  ךל ש  ל והינה  ת רבח  זא  .איצו הל  א ב  חטב  ה תא  אל  .אל  י ל  דיגת   לא  מר רביד פלד: 

 5 הפיא  , ןוטבה  לע  לוממ  הז  ה ז  ת א  םימש  םה  הפיא  םג   ך ל  דיגא  ינא  ,םינוטרקה

 6   .ךלש ןיי נבב .עובק ישילש םויב הז  תא םיאיצומ םהו םינווגמ

 7 הז  לבא  לוהינה  תרבח  לש  היעב  הזו  ןמזב  הז  תא  איצוהל  םיכירצ  םה  זא מר ירון גדות:

 8   .הארנ

 9     .היעב הז זא ישי לש םויב האיצומ אל לוהינ  תרבח םא :דלפ מר רביד

 10    ?םייטר פה םינוטרקה תא וספתי  םא .חודה תא לבקמ ימו מר גיא קלנר:

 11   .ומצע בשותה גדות:ן ר ירומ

 12    .םש  רבדמ ינא :מר רביד פלד

 13     ?חודה תא לבק מ ףוסב ימ .םיטרפה םע מר גיא קלנר:

 14    .בשותה מר ירון גדות:

 15   .בשותה  : דוןד לגב' ענב

 16     .בשותה ?רחא םויב  הז תא ואיצוהו ולש םויב  אל הז םא מר רביד פלד:

 17    .ןיקת אל הז מר ירון גדות:

 18     .םינוטרקהמ םכלש ם יטרפה תא איצוהל ודמלת הז ללגב : ןגב' ענבל דדו

 19    .םי שוע ףוסב םישנאש המ הז מר ירון גדות:

 20     .רשק םוש ילב .קיחצמ אל הז : גב' ענבל דדון

 21   .םיעדוי םישנ א .םישוע םישנאש המ הז :ותגדן מר ירו

 22    .םו דאה תא רובעל ךיא םישנ אל ירפסת מר רביד פלד:

 23   ?בוחרב םיטרפ ריאשהל ה מל .רושק אל הז .קיחצמ אל הז .אל  : גב' ענבל דדון

 24  ף וסיאה  ם ויב  איצומ  ינ א  ם א  ,ףוסי אה  םוי  .רקוב ב  ש שב  הז  ף וסיאה  םוי: עו"ד עידן למדן 

 25   ?חוד לב קמ ינא זא הרשע םיתשב

 26     .םוי ןיב לדבה שי :ןורהא ןרמר 
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 1    .לש םו יב אל .ןוכנ אל הז םזגה תא  איצוהל.. : גב' ענבל דדון

 2   םייתש ףיעסב דות:מר ירון ג

 3     ?יקוח אל הז הפשאה  רדחב המ מר רביד פלד:

 4    ?יקוח אל הפשא רדח מר גיא קלנר:

 5  .עבותה  ךל ריבסי מר רביד פלד:

 6    םי ניבמ אל םישנא .ריבסהל ך ירצ ןכל :ן למדןידעעו"ד 

 7  ת א   קודבל  םג   תווצ  ו מיקת  םתאש  םי בתוכ  םתאש  2  ףיעסב  י ת יאר  זא  : תודג  ןורי  רמ

 8 יב גל  םג  תוינידמה  תא  קוד בל  ךירצש  בשוח  ינא  ,םינוטרקה  יבגל  תוינידמה

 9 , וקסר  הוונ  ,ןורשה  תמר  תבשות  םע  יתשגפנ  הרקמב  םויה  ינא  .םירחא  םירבד

 10 . לבצה"  סייט  היה  .האוש  לוצינ  םג  הלעבש  םינומש   לעמ  תב  האוש  תלוצינ

 11 יד ועיס  היה  ה לעב  ,וקסר  הו ונ  ןורשה  ת מרב  םינש  שמח ו  ם ישימח  לעמ  םיבשות

 12 ת יינח  ול  התייה  ,תועובש  השולשמ  תוחפ  ינפל  רטפנו  ,תונורחאה  םינשה  שמחב

 13 .ה חילס  העבשב  דוע  ,םישולש ב  דוע  . הכנ  תיינח  ול  התיי ה  . ידועיס  היהש  ללגב  הכנ

 14  .הינחב הי ה בכרהש ללגב הלש הינחה  לע חוד הלביק רבכ איה

 15     .הכנ תיינחב התנ ח איה :עו"ד עמית גייגר

 16   .רבד םוש התשע לא איה .ר טפנ הלעב .התנח אל איה מר ירון גדות:

 17   ? ללכב הזל סנכנ הת א המ :עו"ד מיכה בלום

 18  ה נש  שמחו  םישימחבו  םייתשו  םינומש  תב  השיא   חש  ףלא  לש  חוד  התאר מר ירון גדות:

 19 אל  דוע  ,ןבל  לוחכל  וטואה  תא  הזיזה  .לקש  ףלא  לש  חוד  הלביק  .ריעה  תבשות

 20 ל ע   תוחוד  השולש  רבכ  הלבי ק  .תוחוד  השולש  םע  האב   רבכ  איה  םייעובש  ורבע

 21 ונעגה  .תוחוד  השולש  .הז  לע  םילבקמש  המכ  וא  םישימח  האמ  עדוי  אל  .ןבל  לוחכ

 22  הל  הי ה  אלו  התאר  אל  איה   ד חא  .תוחוד  העברא  םצע ב  ה ל  היהש  ואר  .חוקיפל

 23  םייוזה  םירבד  ה פ  שי  .םי יוזה  ם ירבד  ה פ  שי  .ללכב   ו תוא  הל ביק  אלו  וטוא

 24 לע  םיצפוק  תופרוט  םירופיצ   תדע  ומכש  ?הזב  רדסב  אל   המ  .תאזה  ריעב  םירוקש

 25    .והשימ

 26   ?רפסמ וב  בותכש בכרב הכנ תיינחב  התנח איה :אבי גרובר רמ
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 1  י נפל  רטפנ  םדא  ןבה  לב א  ןיידע  רפסמ  םש  שי  ןכ  .וטואה  תא  הזיזה  אל  איה מר ירון גדות:

 2    .עובש

 3     ?לע חוד הלביקו רטפנ  עובש ינפל :ברואבי גר רמ

 4  .הז תא הזיזה  זא .לקש ףלא חוד הלביקו  .רפסמה םע דומע שי .ןכ ת:ן גדומר ירו

 5    .רפסמה  וטואה םע :אבי גרובר רמ

 6  . ן ימאמ  א ל  .םייעובש  ך ות  תוחוד  ה עברא  הלביק  .ןבל  ל וחכל  ה ז  תא  הזיזה מר ירון גדות:

 7    .הא

 8  .הז ו הכנה רפסמה לש הינחב  התנח איה םא .היינש ךות  לטובי הז :אבי גרובר רמ

 9     דוע וישכע .תוחוד העברא מר ירון גדות:

 10     .םינוטרק לע וישכע םירב דמ ונחנא :אבי גרובר רמ

 11 םתאש  ןדיעו  איגש  רמו א  ינא  .קחצתו  םינוטרק  ק ר  אל  הזש  רמוא  ינא  זא מר ירון גדות:

 12 הש גרה  א יהש  הזיא  ה פ  שי  . םינוטרק  ק ר  אל  ה ז  הזו  הק ידב  תו וצה  תא  םימיקמ

 13 לכ ו  הפ  חוקיפהו  הפיכאה  תויושר  ינפב  הבלחמכ  םיריי טצמ  םה  ריעה  יבשות  לש

 14  .םיפסכ דוע  םהמ בואשל איה הרטמה

 15     .החילס .אל .אל: עו"ד עידן למדן 

 16 .ינויגה אל  רופיס הז .םזגומ הז .ןכ גדות:מר ירון 

 17     .ךתיא םיכסמ אל: עו"ד עידן למדן 

 18  .םיטרפב ז וחא האמ קיידמ ינא .וישכ ע יתרפיסש המ ינויגה אל מר ירון גדות:

 19    .קיידמ  אל התא מר רביד פלד:

 20   ?םיטרפה המ .ןכ מר ירון גדות:

 21    םיכירצ םישנא: עו"ד עידן למדן 

 22 ה ארא ינא דרשמל ילא אובת .הזל ךתיא סנכא אל ינא טרפ... ןיינע הזש ללגב מר רביד פלד:

 23   .ךל

 24    .םשה תא יתרמא אל גדות: מר ירון

 25     .ללכב םיטרפב קיידמ  אל התא מר רביד פלד:

 26 י נפל  רטפנש  האוש  לוצינ  הלעבו  האוש  תלוצינ  .םיטרפב  זוחא  האמ  קיידמ מר ירון גדות:
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 1  .םוי םישולש

 2    .הזכ טרפ אל  הז לבא :עו"ד מיכה בלום

 3  ה אמ  קיידמ  .ןבל  לוחכ   לע  םימעפ  עברא  דוע  ,םי מעפ  שולש  דוע  לקש  ףלא ר ירון גדות:מ

 4   .םיטרפב זוחא

 5     .תושעלו רושק בל כה םע תכלל רמוא התא: עו"ד עידן למדן 

 6    .הינח  ות הל ןיא .ות הל ןיא .אל ר ירון גדות:מ

 7    . הפ לעב עדוי אוה רפסמ הא ור חקפה :אבי גרובר רמ

 8   .ה כנ ות הל ןיא .יתרמא אל ון גדות:ירמר 

 9 .הכנ  תיינחב  הנוח  אוהו  הכנ  לש  בכרהש   בותכ  א ל  םג  הזמ  רתוי  ם ג  ,יבא  מר קובי אלפסי:

   10 

 11    .רטפנ םדא ןב תושעל המ מר ירון גדות:

 12 דיגא  ינא  וישכ ע...לכו  האוש  ילוצינ  םהש   ?רטפנ  אוהש  תעדל  רומא   חקפה  מר קובי אלפסי:

 13    .הז תא  עדוי אוה םגו ,והשמ ךל

 14    .ינויגה עמשנ ראשה לכו :ירון גדות מר

 15  . דחא  חוד  ונת י  א ל  םיחקפהש  ילש  םולח   .ןושארה  םויהמ  הז  תא  ע דוי  א וה  י:סמר קובי אלפ

 16 ל ב זה  תא  םיאיצומ  יכ  ,ןוכנ ה  םו קמב  םינוח  יכ  .המ  ל ע  ןי א  יכ  המל  עדוי  התא

 17 אל  ר יעהש  םירמוא  המל  זא   ?הייקנ  ריעה  בצמה  המ  ל בא   .גונעת  .ןוכנה  םוקמב

 18 .ה פ  ק ורזל  ב יבא  לתמ  םיאיב מ  ךל  ע בשנ  ב יבא  לתמ  לבז   איבמ  א ל  ינ א  המל  הייקנ

 19 םידליש  ןמזב  היצח  ירבעמ   ל ע  םישנא  ?תוינח  לש  ת גצמ  תוארל  הצור  התא

 20    .רפסה ת יבל תוצחל אובל םיכירצ

 21    .רדסב  .חוד ןתית םהל .םהל ןת מר ירון גדות:

 22     ?רדסב הז הכנ לש היינח ב תונחלו :אבי גרובר רמ

 23    .הלאש הז ה כנ לש היינח סופתל הזיא גדות:מר ירון 

 24    .הלאש הז המ ,הכ נ לש הינחב דמוע וטוא הא ור חקפה :אבי גרובר רמ

 25 .וטואה  תא  זיזהל  הלוכ י  אל  איה  .העבשב  וטואהש   רטפנש  הלעב  לש  הינחה מר ירון גדות:

   26 
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 1  ת וינח  לש  אשו נל  תושקב  רשע  לש  לדוג  רדס  ש י  העונת  תדעו  לש  ה בי שי  לכ  :אבי גרובר  רמ

 2 ונחנא  .קוחב  םיביוחמ  ונחנא ש  הממ  םילקמ  רתוי  הברה   ונחנא  ךל  רמוא  ינא  .הכנ

 3   הז תא  השוע ינאו םיבשותה תא רקל םיכלוה רתוי הברה

 4  .וכישמת הבב ס זא ינויגה אוה הזה רופי סהש םכלש הנקסמה םא מר ירון גדות:

  5 

 6 ת וינחה  תא  תונפל  ולש  דיקפתה  הז  חקפה  .הכנ  תיינחב  הכנ  ות  ילב  , וטוא  דמוע  :אבי גרובר  רמ

 7     .םיכנה לש הלאה

 8  ד וע  הלאכ  ש י  זא  .םויהמ  ק ר  הרקמב  ה זו  לבוקמ  אל   , יוזה  רופיס  י ל  עמשנ  הז מר ירון גדות:

 9  .םהל רוז עיו אוביש הצעומ רבח אוצ מל םיחילצמ אלש .הברה

 10     .רושק הז המ .איגו ןדיעש  המל רושק הז ךיא .ןורי : מר רמי בר לב

 11   .הכנ אל אוהו הכנ תיינ חב הנוח םדא ןב םא .םהל  רוזעי אל :אבי גרובר רמ

 12  , בותכ  םא  .ול  םיצ פוק  םיטרפה  לכ  .ףוסמ ב  ב כרה  רפסמ  תא  הלעמ  ,חקפ  א ב  י:מר קובי אלפס

 13 ה פ  שי  ותניחבמ  .הכנ  תיינח ב  הנוח  אוהו  ףקותב  הכנ   ות  ש יש  ול  בותכ  אל  םא

 14    םוקמב  הכנ תיינחב הנוחש ןיירבע

 15 יכ  המל  .עובש  ינפל  ףקת  היהש  םוקמ  ותואב  בכרה  לש  רפסמה  םע  דומע  שי מר ירון גדות:

 16   .עובש ינפל רטפנ אוה

 17  .ףקת אל או ה לבא :עו"ד מיכה בלום

 18  .וישכע  ינטרפ הרקמב םיקסעתמ א ל ונחנא :עו"ד עידן למדן

 19    ?רושק דומ עה ךיא מר קובי אלפסי:

 20  .םייק  דומעה  דומע  דיל   שי  הכנ  הינח  וז  הכנ  תיינח   בותכ  רפסמ  םע  דומע  שי ת:רון גדומר י

  21 

 22    .הכ נ ות ול שי מר רביד פלד:

 23 י תמייס  ינא  .בצמה  הז  .ףקותב  אל  הכנה    אל  אוה  רבכ  זא  רטפנ  םדא  ןב  יכ  .אל :מר ירון גדות

 24 . ם ינוטרקל  רבעמ  הפ  שי  םי נוטרקה  קר  אל  הז  הנקסמ הש  לודגב  רמוא  קר  ינא

   25 

 26  .תר מאש וא סחייתהל הצור  התא יבוק :רוברג אבי רמ
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 1 ן יינעב  .בולוקוס  לש  ןיינע  לע  הז  תחא  הדוקנ  דוע  קר  יתרמאש  בשוח  ינא  י:מר קובי אלפס

 2  רתוי  ה ברה  ר דס  ןורחאה  ע ובשב  ם יווח  , עפשה  קית  ק יזחמ  םגו  ק יציא  םג  ,םש

 3 לש   הפוקת  היה  .העש  לכב  רתוי  ןיא  ,בוחרב  םיאצמנ   םינוטרק  תוחפ  ,ןגרואמ

 4  .ונרדיסש  בשוח ינא יד ןדיע הזה ןיינע ה תא זא םיקסעה ילעבל

 5  ?תוחוד ם הל תתנ רבסהה תפוקתב יא קלנר:גמר 

קובי אל  6  . עובקש  המ  אל   .ןכ  ינפל  היהש  המ  תא  תונשל  היה  הז  רדסהה  תפ וקתב  פסי:מר 

 7 אש ונב  תעגל  לכות..ש  בשוח   ינא  .םייטרפ  םיתב  לש  םינוטרקה  ןיינעל  .רדסב

 8  ךיר צ  אל  , יתוא  לאוש  התא  םא  לבא  , קוחל  םאתהב  רוס א  ה מ  רת ומ  המ  ,םיקוחה

 9 . תיבב השוע ינא המ  הז .תוינוטרקל וכליש ,תוי נוטרק שי .ללכב םינוטרק

 10    ?סחייתהל הצור ה תא תימע :אבי גרובר רמ

 11   .םישועש המ הז תרחא  ריע לכב ופ' נטע זיו:פר

 12  ם יקסעו  בולוקו סו  ןיקשיסואב   עגונ  אל  ינא   , תיפיצפס  .תודוקנ  המכ : עו"ד עמית גייגר

 13 ת נ י חבמ  .םכלש  רדסל  העצה   םתאש   המ  לע  רבדל  הצ ור  י נא  .רחא  םלוע  הזש

 14 הנ תשהש  והש מ  אל  הז  .םי רדוסמ  ד ואמ  יתניחבמ  ,ם זג  ת אצוה  ימי  תיטפשמ

 15  ר תוי  קר  א וה  הרורב  התייה   תאזה  ה רבסהה  הזה  רדס   , תונורחאה  םינש  שמחב

 16  ך ר וצל  רתוי  דוע  אוה  וישכע ו  םדוקמ  ןבומ  היה  אוה  .ן בומ  רתוי  קר  אוה  ,רבסומ

 17     .דחא רבד הז .ןיינעה

 18    .הני במ אל ינא :פרופ' נטע זיו

 19   .רתאה תא הניבמ אל  םיטפשמל רוספורפ הנה מר גיא קלנר:

 20   . ןטק ןיד ךרוע ינא ,םיטפשמ ל רוספורפ אל ינא .עבות  ינא זא :עו"ד עמית גייגר

 21     .םיניבמ אל ךל םי רמוא הרבסהה ןחבמב זא מר גיא קלנר:

 22  .ם זגה לש םויב איצוהל .הני במ אל ינא ופ' נטע זיו:פר

 23     תינוריעה העיבתה ת ניחבמ :ייגרג עו"ד עמית

 24   .הזה םויב אלו הזה  םויב אל תוחוד תלבקמ אל  תא לבא :אבי גרובר רמ

 25     .תינוריעה העיבתה ת ניחבמ :עו"ד עמית גייגר

 26     .רדסב תויהל הצו ר ינא לבא פרופ' נטע זיו:
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 1  ן י בהל  החילצמ  אל  איה  .איצוהל  יתמ  הניבמ  אל  אי ה  .רדסב  תויהל  הצור  איה :נרא קלמר גי

 2    .איצוהל יתמ

 3   .םילימ המכ דיגא  ינא ףכית :אבי גרובר רמ

 4     .איצוהל אל יתמ ,אי צוהל יתמ ןיבהל םיסנמ: עו"ד עידן למדן 

 5   ?םויב אל וא םויב מר גיא קלנר:

 6    .לבז םש קרזי יש תורשפא היהי אל הז: עו"ד עידן למדן 

 7   .תימע הללאי לבא טושפ  ארונ הז :אבי גרובר רמ

 8   .איצוהל ךל רוסא  יוניפה םויב יכ תיניירבע  תא .אל :למדן עו"ד עידן

 9  ה נ ורוק  רואל   עצבמ  אוהש  הזיא  תושעל   ןויסינ  תמאב  היה  היינש  הדוקנ  :עו"ד עמית גייגר

 10 ןיינעב  הנידמה  טילקרפ  םע  .תוטילקרפה  םע  יתצעייתהו  ,תוביסנ  ינימ  לכ  דועו

 11 טפשיהל  השקב  שיגהל  םיצו רש  םישנא  שי  םא..  לוכי  אל   ינא  .טק'גר  יתלביקו  הזה

 12 לכ   ןחבא  ינאו  י לא  תונפל  םי נמזומ  ם ה  , ןמזומ  אוה  טפ שיהל  השק ב  תכראה  וא

 13   .בל ץפחב הינפ לכ לוקשל  ןכומ .רדסב תפרוג הטלח ה היהת אל .ופוגל הרקמ

 14   ?תיטרפ תונפל םינמזומ: עו"ד עידן למדן 

 15   .ןכ :עו"ד עמית גייגר

 16   .הכראהל השקב םע: עו"ד עידן למדן 

 17    .ףיסוהל המ דוע יל ןיא . והז .ןכ :רעו"ד עמית גייג

 18  .ךותב לבז ה יחפ דיל םינוטרקה תא  םישל רשפא םיפתושמ םי תבב תימע יד פלד:רבמר 

 19    .אל :עו"ד עמית גייגר

 20   .ונלש יטרפ חטש הז לבא ר דחה ךותב מר רביד פלד:

 21  א יה .הבחר דוא מ אי ה תרדגומ םיברה תו שר ל ש הרדגהה יכ הנשמ  אל ה ז :ית גייגרעמו"ד ע

 22 תכ לשה  ןכלו  .םיירוביצ  ןיעק רקמ  ןי בל  םייטרפ  ןיעקר קמ  ן יב  ה נחבא  השע  אל

 23    .ידועיה חפב וא חפב אלש  יטרפ חטשב םג ןוטרקה

 24  . הפשא רדח מר רביד פלד:

 25    .םג אוה הפשא  רדח :עו"ד עמית גייגר

 26  ל ב זה  רדח  ךו תל  סנכנ  אל  ו נלש  חקפה    . לבזה  רדח  ך ותל  סנכנ  אל  ך לש  חקפ ה  :רובראבי ג  רמ
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 1 ם ינכשה  דחאש  הז  הרוקש  המ  בורל  .חוד  ןתונו  ןוטרק  םש  האור  .ףתושמה  תיבב

 2   הכר דמב קרוזו הז ןוטרקה תא  ספות ףיעסה תא לבקמ

 3   .הקנמהש וא מר גיא קלנר:

 4   .םינוטרק בוחסל ל יחתמ אל אוה םיחפה תא  חקול אוה :אבי גרובר רמ

 5  .הצוחה איצו מ םימעפל אוה םג .הצוחה  איצומ םימעפל אוה םג: עו"ד עידן למדן 

 6     .הצוחה הז תא םיאיצ ומ םה :עקב קורצקיי מר

 7  .הייר יעה לש םיקנמ אל ןיינבה  לש םיקנמ :ראבי גרוב רמ

 8  .ןיינבה  לש .אל מר יעקב קורצקי:

 9     בשוח בושייה ןמ םדא: עו"ד עידן למדן 

 10     .הצוחה הז תא א יצומ אוה והשמ וא ןויקינ  תרבח שי :אבי גרובר רמ

 11   .ףוסב לבא ןוכנ מר גיא קלנר:

 12  ם ש  אוהו  הפשאה  רדחל   ו לש  םינוטרקה  תא  דירו מ  א והש  בושיה  ןמ  םדא: ן למדן ידד עו"ע

 13  .םתוא הנפת ה פשאהש רובס אוה םתוא

 14  ל פקת זא ידועי י חפ ךל ןיא םא אלו הפשא  רדחב אל םיקרוז אל םי נוטרק :עו"ד עמית גייגר

 15 ח פב  ותוא  םישת  זא  ידועי י  חפ  ךל  שי  םאו  .קוריה  חפב  ותוא  םישתו  ותוא

 16    .ידועייה

 17 ונחנא  יתעדלו  ילאידיא  אל  אוהש  םלועב  .ילאי דיא  םלועב  קדוצ  התא ר גיא קלנר:מ

 18     .עגר היינש םיקוחר

 19   .תוחוד הז  לע םילבקמ אל םה ,תוחוד  לע ןוידב :אבי גרובר רמ

 20     .הלאש ךתוא לאוש ינא . תוחוד הז לע םילבקמ םה מר גיא קלנר:

 21     .הצוחה הז תא אי צומש ימ :אבי גרובר רמ

 22    .דיבר ,תימ ע .הלאש ךתוא לאוש ינא ר גיא קלנר:מ

 23  לוכי  התא  לבז ה  ר דחב  הז  תא  תמשש  הז   א ל  התאש  רמוא  קוחה  , קוח ה  תא  :אבי גרובר  רמ

 24 . הצוחה  אצוי  א ל  אוה  ונלש  ה פשא  לעופה  ה ז  הרוקש  המ   לבא  . חודל  ףושח  תויהל

 25 ל ע   ם ש  ןוטרקה  תאו  ,וטואל   עיגמ  קוריל  ותוא  םש  ןו טרקה  תא  חקול  אל  אוה

 26 י מ   זאו  .ריאשמ  אוה  .לכה  ק רוז  אוה  .וטואה  ךותל  הנ פמ  קוריה  תאו  הכרדמה
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 1   הכרדמה לע םינ וטרק תא האורש חקפה זא ו .הז תא איצומו חקולש

  2 

 3 ןחבמבש  םיניבמ  םתא  ,תימעו  יבא  .החילס  עגר  ,תימע  ,ןיבמ  התא  זא ר גיא קלנר:מ

 4 ינפלו  תאזה  הבישיה  לכ  ךרו אל  יבוקו  םכל  דיגהל  םיסנ מ  ונחנאש  המ  הז  האצותה

 5 םהילע  םיארחא  םיבשותהש  חרכהב  אלו  םירותפ  אל  םייח  ילגעמ  הפ  שי  ןכ

 6 ,ם ייטרפה  םיתב  תמגוד  .אל   המל  ריבסמ  ינא  תמגוד  .המשאב  תאשל  םיכירצו

 7 ל ש  ה נפמ אל , לבזה הנפמו ול ש י טרפה חפב ה ז תא םש  ם דא ן בש .עקרקה ידומצ

 8 אי צומ  ן וטרקה  תאו  לבזה  חפ   תא   הנפמ  םייטרפ  םיתב  הז  ,ןיינב  א ל  הז  יכ  ןיינבה

 9 ם וש  ול  ה תייה  א ל  .חודה  ת א  לבקמ  ב שותה  הכרדמל   ו תוא  קרו זו  הזה  ךוכהמ

 10 םי נוטרק  איצוהל  רוסא  םי רמוא  ונחנא  ןכ  םא  אלא   הזה  רבדה  לע  תוירחא

 11 ל הונה אל הז דוע לכ .לפוקמ  תוינוטרקל אלא תיבהמ

 12    ?ךל  שדח הז מר קובי אלפסי:

 13   .עגר .הז תא םיניבמ אל  םיבשותהו .שדח הז .ןכ מר גיא קלנר:

 14  . קרוזו  לפ קמ  ינא  .קוחל   ר שק  ילב  ה ינוטרקל  חקו ל  י נא  .ןיטו לחל  שדח  הז: ידן למדן עו"ד ע

 15     .ןיינבב אל חטב הז תא  השוע םדא ןב לכ אל לבא

 16   .הדוקנ חיכוהל הס נמ ינא .ךתוא חיכוהל הס נמ אל ינא .המ ךותמ שי מר גיא קלנר:

 17 התא  תאזה  תוריהב  יא  רואלו  תוריהב  יא  שיש  .הדוקנ  חיכוהל  הסנמ  התא  :עו"ד עמית גייגר

 18 תא   לבקמ  אל  ינא  .ךלש  הדוקנה  תא  יתנבה  ינא  .תולועפ  המכ  תושעל  הצור

 19     .ךלש הדוקנה

 20  שי ש ךל רמוא קר ינא .רדסב לנר:ק גיא מר

 21    .לבוקמ אל תי טפשמ :עו"ד עמית גייגר

 22  ת נווכמ  הניאש  תישונא  תוגהנתה  לש  םיבשות  תוגהנתה  לש  םירקמ  ינש  שי מר גיא קלנר:

 23 תלטומ  ,היצאוטיסה  וזש  ןוויכמו  .תאזככ  תלבקתמ  איהו  ,הריבע  עצבל  ידכ

 24 הר קמ  הפ  ש י  עגרכ  יכ  .הז  תא   ןקתל  הבוחה  ונילע  לבא  .םכילע  םא  עדוי  אל  ,ונילע

 25  תושעל  שקבמ  ינא  ,ןכל  .םת משאבו  םתעידיב  אלש  םי סנקנו  םימשאומ  םישנאש

 26 וניצימ  יל  רמוא  התאש  הז  .הז  תא  םינקתמ  ונחנא  ךיא  תוארלו  הזה  רבדב  היזיבר
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 1    .רדסב הז

גרובר  רמ  2  ם ת א  הלע  הז ה  רופיסה  , דחא  .היינש  .ם ילימ  המכ  וישכע  דיגהל  ה צור  ינא  : אבי 

 3 ל יחתה  הז ה  רופיסהש  ירחא   ת צק  רשואי  ה ז  .רדסל  ם כלש  ה עצהה  תא  םתשגה

 4 תא  וגיצהש  םישנא  המכ  םע   הפ  ונשגפנ  הרק  הזשכ  .לכהו  תותשרב  קזח  ץורל

 5 ונמייק  .אב  אבש  ימ  ,ונלביק   ונחנא  הזה  לע  ונרערע  אל  ונחנא  .םיגציימכ  םמצע

 6 ל כו  ונבשי  , תחא  השיגפ  ד וע  ת וחפל  םתיא  המייקת ה  י תעדל  השיגפ  םתיא

 7 ו נ ישע , הככ ונישע ,הזש המ  לכ . הלאה תונעטה לכ תא  קו ידב וגיצה םה תויגוסה

 8   ונפסא שממו ונפסא  ,ףסא יבוק עדוי ינאש המ מ ליבקמב .הלאכו ,הככ

 9    .ונ ילא עיגהש המ הז .עבראו  םישימח אלפסי: בימר קו

גרובר  רמ  10 רדסב  היה  ית ישע  ינאש  המ  םירמואש  םיבשות  לש  תוינפ  עבראו   םישימח  :אבי 

 11 ם ע  ,חוד  לכ  תמרב  הקידב  התשענ  .חוד  תא  קודבל  וישכע  םכמ  שקבמ  ינא  ,רומג

 12 ד ח א  ל כש  וקדב  ראודב  ובשי   . ראודל  ונכלה  ללוכ  .לכה   י מ  המ  ,הפיא  ,הנומתה

 13 . הלאכ  ינימ  לכו  ,ותוא  ףוסאת  ,םושר  ראוד  ךל  שי  העדוהה  וילא  חלשנ  לביק  םהמ

 14 ,םישל  הצור  ינאש  תויבכוכ  יתש  .האלמ  הרוצב  המייקתה  הרודצורפה  לכ  .הז  לכו

 15 תאז  ,עב ראו  םישימחמ  רתו י  ו יה  ת אזה  הפוקתב  ,דחא   . תויבכוכ  א ל  תורעה  ינש

 16 ראודה  לש  הלאה  תועדוהה  תא  ולביקש  םירחא  םישנא   דואמ  הברה  ויה  תרמוא

 17 י נ או  רוערע  ושיגהש  ואו  ,חו ד  םהל  שיש  ואר  .העדוהה   תא  ףוסאל  וכלה  .םושר

 18 . ת וחודל םילוטיב תואמ ,םו שיא יבתכל םילוטיב תורש ע הפ שיש ךל דיגהל לוכי

 19 ם ינותנ  ינימ  לכ  וגיצה  ,ונפ  .העדוהה  תא  ולביק  ,וכלה  ,ואב  םישנא  תרמוא  תאז

 20 םו שיא  יבתכו  םילוטיב  תורשעו  ולטוב  תוחוד  תואמ  תמאב  הפ  האור  ינאש  הממו

 21     .ונחנא .תחא תיבכוכ  הז .םירבד הלאכ ינימ לכו

 22 טפשיהל  וא  לוטיבל  השקב  השיגהש  םיבשותה  תומכ  המ  ?ירפסמ  ןותנ  שי מר גיא קלנר:

 23    .עבראו םישימח לע  םירבדמ םתא יכ ?םינוטר ק לע חוד תלבק תרגסמב

 24  . תוחוד  הרשע   עש תו  תואמ  עבש  םייפלא  ויה  2020  תנשב  חוקיפה  תו חוד  רפ סמ  :אבי גרובר  רמ

 25 ,םישולש  םייתאמ...רפסמ  . םישימח  תואמ  שש  ,לוט יב ל  תושקב  ויה  םכותמ

 26 רמ וא  ה ז  המ   םילוטיב  רפסמ ו  ,שמחו   םישיש  םייתאמ   טפשיהל   תושקב  רפסמ
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 1   .עבשו םיעברא ?חודה לטוב  הז םשש תרמוא תאז ,םו שיא יבתכ םילוטיב רפסמ

 2     .ןכ :ו"ד עמית גייגרע

 3    .עבשו  םיעברא :רבואבי גר רמ

 4    ?ט פשמ תיבב .םש הז הפיא מר גיא קלנר:

 5    .לטיב ט פשמ תיב :אבי גרובר רמ

 6   ?טפשיהל וכלהש שמ חו םישיש םייתאמ ךותמ א קלנר:גימר 

 7  ם ידבוע  םג  הל אה  םירבדה  .איג  .הז  תא  רוגסל  ידכ  הדוקנ  דוע  ףיסונ   ךתושרב  :ימר קובי אלפס

 8 ם א  םיאורו  םיפסוא  ונחנא  ו לטובש  תוחוד  .םהמ  םידמ ל  ונחנאש  ףותישב  ונתיא

 9 ר גסנ  אל  הז  .תושעל  אל  המו  תושעל  המ  םיחקפה  תא  דמלל  ידכ  םינייפאמ  שי

 10   .הדימל ילגעמ הפ דוע םג  שי לטובו ושיגה קרש הזב

 11 םירבדמ  םיחקפ ה  םע..ו  ינא  תושיגפ  םישוע  ונחנא  םישדוח  השולשב   םעפ  :גייגר  תעו"ד עמי

 12  . םיגרדתשמו םהמ םי דמול .םינורחאה םישדוחב  ולעש תויגוס ינימ לכ לע

 13     .םעפ דוע :אבי גרובר רמ

 14 ? 2021 לש םינותנה תא  שי זא .2020 אל ,2021 ויה  תונולתה בורש ןיבמ ינא מר גיא קלנר:

 15  א יבהש  המ  ה זו  . תויוחילשה  ללגב  .םינו טרקה  תומ כ  תא  הריבגה  ה נורוקה  מר קובי אלפסי:

 16    .לג אוהש הזיאל

 17    .2020 לש ינשה יצחה םצעב לנר:מר גיא ק

 18  ה זיא  ןתונ  הז   .רד סב  .הנומת  איהש  הזי א  ןתונ  ה ז  ןורקעה  לע  םירב דמ  ונ חנא  :אבי גרובר  רמ

 19 , דחא  ו נקדב  ונבשי  לבא  .תו ארל  הז  ירחא  רשפא  זא  . ןיינעל  הביטקפסרפ  אוהש

 20  תוטילקרפל  תונפל  ןויסינ  ה יה  םג  רמא  תימעש  ומכ  ה לאה  תוינפה  לכ  תא  דחא

 21 הזכ  והשמ  וא  ןרקה  תא  לטב ל  לשמל  רושיא  אוהש  הזי א  תוטילקרפהמ  לבקל  ןכו

 22 תא ז  . הזכ  רב ד  ןיא  התייה  תוטיל קרפהמ  תיעמשמ  ד ח  הבושתה ו  ףרוג  ןפואב

 23 םא  ךמס  לע  הזש  ימ  לכ  .םל וכל  לטבל  רומא  התא  זא לטבמ  התא  םא  יכ  תרמוא

 24  ת א  לטבל  רומא  התא  ,הלא ה  םירבדה  לכו  רמא  אוהו   הלימה  ךמס  לע  ,דבוע  הז

 25 ןכ לו  םיקוחה  ף קותמ  דבוע  ינ וריעה  ע בותה  רשאל  ףקותב   ה בריס  תוטילקרפ  םלוכ

 26 הט לחה  ת אזכ  לבקמ  אב  וישכ ע  התא  ם א  ,םדוקמ  םג  די גהל  יתי סינש  והשמ  הז  םג
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 1 ול ש  ת ושרה  דבוע  א ל  אוה  רז עה  ק וח  סיסב  ל ע  דבוע  חק פה  .ףקות  ה ל  ןיא  סלכת

 2  ק וח  ףקותמ  א לא  תוחוד  קל חל  ול  ה שרמ  אל  ו א  ול  השר מ  אל  ה ייריעה  .הייריעהמ

 3 ד יגהלו  רזעה  קוח  תא  תונשל  םיצור  םתאש  תעדל  דואמ  אלפתא  ינא  .בותכ  רזע

 4   .ןיאש

 5  . ת ויטנוולרה  תויחנהה  ת א  איצויו  ףגאה  שאר  הפ   ונתיא  בשוי  הז  ליבשב מר גיא קלנר:

 6  הפיכא  םיריבגמש  ומכ  יד  רזע  קוח  לש  הלאה  םירופי סב  ונתוא  חורמל  וקיספת

 7 . דיגהל  םיל וכי  אל  ונחנאש  ה לאה  םי רופיסה  םע  קיפס מ  .הפיכא   ןיטקהל  רשפא

 8 תא  להנל  רשפא  .םיאצוי  תוקלק'צ  םעו  םיעונפוא  םע  ישיש  םויל  תאצל  םיצורש

 9 ת וחנהל רשפא יא ,רשפא יא יל ורפסת לא הז תא להנל רשפא יד .יד הזה קסעה

 10     .תמאב ונ .םיחקפה תא

 11 לש  האירק  לש  גוס  ה פ  שיש  הז  העפות  םי אור  ונחנאש  הממ  קלח  ונ חנאש  המ  :אבי גרובר  רמ

 12 די קפת  ,םכל  א בש  המ  ושע ש  ם יבשות  ,תאזה  ריעב  םימי וסמ  דואמ  םימרוג

 13 ת ושעל  םיבשותל  האירק  לש   גוס  הפ  שי  .תוקנל  הייריעה  דיקפתו  ךלכלל  בשותה

 14 ן ייפמקל  בשייתמ  הז  יכ  .טושפ  ארונ  סרטניא  ךותמ  םהל  אבש  המכ  ,םהל  אבש  המ

 15     .םיאור ונחנאו והשימ לש

 16  ם ישנא  . רמוא  התאש  ה מ  רומח יל  ע משנ  הז  .רבדמ   ה תא  ה מ  לע  ע דוי  אל  ינא מר גיא קלנר:

 17 .םיכמו ת  אל  םה  ימב  .םיכ מות  םה   ימב  גשומ  יל  ןיא   , םירושק  אל  ילא  ונפש

 18    םישנא

 19     .ךל םג ועיבצה םהש ללגב :מר ירון גדות

 20     .ללכב רבדמ התא המ לע  .ךל ועיבצהש םישנא .ןכ מר גיא קלנר:

 21     ?תומש הצור התא  :מר ירון גדות

 22    .הבר הדות  ךישמי ינא :בראבי גרו רמ

 23   ?קו ח רפהל םישנא םידדועמ קלנר: יאמר ג

 24     .ןוידה רמגנ תוקד םיעברא  דועש ןובשחב ותיקח קר : מר רמי בר לב

 25    .ןמזה לכ ה זל רע ינא :ראבי גרוב רמ

 26     .ונל הארת .דודיע לש  דחא טסופ יתיאר אל ינא ר:א קלנמר גי
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 1   הז הככ .ךלכלל םכ דיקפת םתא תוקנל היירי עה דיקפת :אבי גרובר רמ

 2     ?הז תא תעמש הפיא: עו"ד עידן למדן 

 3  .יתמ ייס אל דוע .וישכע .םכל  הארא ינא :אבי גרובר רמ

 4  ו נ חנאו  םיעיצמ  הפ  ונחנ אש  םישנאה  ןיבמ  .הזב  ךמ ות  אלש  קר  אל  דחא  ףא: דן למעידן עו"ד 

 5     .הזה רבדב םיכמות

 6   .הז תא דיגא ינאו דיגהל  הצור ינא :אבי גרובר רמ

 7    .רמ וא םצעב התאש המ הז: ו"ד עידן למדן ע

 8  ?ענר ב ףסאש המל וישכע רושק  הז המ זא .הז תא רמא  ענרב ףסא :אבי גרובר רמ

 9    .ןחלושל ביבסמ  הפש םישנא אל הז ?םירמ ואש םישנאה הז ימ זא: עו"ד עידן למדן 

 10   .ןחלושל רידגמ התא  המ יולת :אבי גרובר רמ

 11     .עגרכ ןחלושה הז: דן עידן למעו"ד 

 12   ?הז :אבי גרובר רמ

 13    .ןכ: עו"ד עידן למדן 

 14   .אל הז ה ןחלושב :אבי גרובר רמ

 15    .ןח לושה לש ילאמשה דצב : ייזר ו דברת גב'

 16   .המ ירון גדות: מר

 17   לכ תא ליכהל הכירצ הי צילאוק תבישיש הלחתהב  יתרמא הזב קוידב .בגא : מר רמי בר לב

 18 ח קפה  םעפ  דועו  םישנאש  בצמ  םיווח  ונחנא  הנורחאה  הנשב  םיווח  ונחנא  :רובי גראב  רמ

 19  ,הלאה  םישנאה  ימ  ותוא  ןי ינעמ  אל  הז  ימ  עדוי  אל  אוה   בבותסמש  חקפה  .ה'רבח

 20 ת א  תתלו  א ובל  היחנה  ול  ש י  אוהו  , בבותסמ  אוה  .ה זו  איצוי  ה מו  איצוי  ימו

 21  ר וויע  א וה  .או הה  לש  ןוטרק ה  תאו  א והה  ל ש  ןוטרקה  ת א  ש פחמ  אל  א וה  תוחודה

 22  פא  סטוומ  םיצצפומ  םויה  לכ  התאו  ינאו  .ולש  הדובע ה  תא  השוע  אוה  .תומשל

 23 לש   ה ניפב  ילצא  ך לוה  המ  הא רת  ,בוחרה  לש  הניפב  ילצ א  ךלוה  ה מ  לכתסת  המל

 24 עב ור  לש  ה צובקב  לשמל  בשו י  ינאו  ה אור  התאשכ  הזה  םוק מהמ  טלחהבו  בוחרה

 25 ה פיכא  ל ש  תולועפ  השענשו  תוחוד  ן תינש  םיננחתמ  םיב שות  המכ  ה אור  ינאו  ןולא

 26 ו נחנאו  ,ריע  תכמ  לש  גוס  תויהל  ךפה  הז  יכ  .רתוי  הז  תא  םישוע  ונחנא  ןכ  לבא
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 1     הזה םוקמה ךותב

 2  ? תוחוד  רתוי  תתל  םיחקפה  תא  םיחנמ  ונחנא  .רתוי  הז  תא  םישוע  ונחנא  ךיא מר גיא קלנר:

 3    .הככ דבוע אל הז אל :?

 4     הפיכא לש תוינידמ שי : גב' דברת וייזר 

 5   ?וליא כב םיקחשמ םתא המ .ונ מר גיא קלנר:

 6     .םירבועש םימי שיו ,ררחש ל אל.. םירבועש םימי שי : גב' דברת וייזר 

 7 םואתפ  ?תוינידמ  התיי ה  אל  תאז  םיבלכ  ילעב  לע  שבלתהל  וליחתהשכ יא קלנר:ג מר

 8   ?ןגב םידלי  םכל םיארנ ונחנא ודיגת ? םיחקפה רקובב וררועתה

 9    .לבזב.. .דבל םישפחמ םיחקפ .אל : זר ברת וייגב' ד

 10  ונחנא  וליאכ  ונתיא  וקח שת  לא  לבא  .הצור  התאש   המכ  קועצל  לוכי  התא מר גיא קלנר:

 11    .ןגב םידלי

 12    .םולכ  קחשמ אל :אבי גרובר רמ

 13  ה ז  . םירופיס  רפסל  וקיס פת  . םייניע  לגלגל  וקיספת   .וליאכ  ל ש  םירבסה  הז מר גיא קלנר:

 14    .יד לכאנ אל

 15    ?לכא נ אל המ :בי גרוברא רמ

 16    .הלעמלמ הנ ווכה ןיאש תוינידמ ןיאש מר גיא קלנר:

 17    .תו ינידמ שי :אבי גרובר רמ

 18    . םירופיס ורפסת לא .תיל"כ נמה לשו לכנמה לשו ךלש מר גיא קלנר:

 19    .תו ינידמ שי :אבי גרובר רמ

 20    .תוי נידמ שיש דיגת זא .יד זא מר גיא קלנר:

 21    תא תושעל .המ  לש המ לע :אבי גרובר רמ

 22  ש י  .תויחנה  ןיא  םירופיס   יל  ו רפסת  לא  .הכופה  תו יהל   הלוכי  תוינידמה  תא גיא קלנר:מר 

 23 אשונב  ם ג  .םיבלכה  אשונב  ם ג  .זגה  ל ע  לגרה  תא  ריבגהל   םתשקיב  םתאו  .תויחנה

 24     .יד .יד .קוחב חוקיפה

 25    ?דבוע  הז ךיא תעדל הצור התא  .אל שממ :אבי גרובר רמ

 26     ?דבוע הז ךיא .ןכ מר גיא קלנר:
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 1  ? הבישיה תא להנל הצור הת א הככ ,השענ אוב הללאי  .קעצנ אוב :אבי גרובר רמ

 2 . םירופיס  רפסלו  ונתוא  חורמל  קיספת  ?ונתוא  חורמל  קיספהל  לוכי  התא א קלנר:מר גי

 3     .הרוק המ קוידב רפסת

 4     .תובוחרה תא םיכלכלמ ש םישנא :אבי גרובר רמ

 5   .םיליעפמ ,םימרוג ?המש מר גיא קלנר:

 6     .יבא ךל שי תוחוד ןת  לבא תוחוד ןת .רדסב הז: למדן עו"ד עידן 

 7     .הבבס הזו ןח אוצמל ה צור התא :אבי גרובר רמ

 8    ?ןח  אוצמל הצור ינא ימ יניעב מר גיא קלנר:

 9    .ם לוכ יניעב :אבי גרובר רמ

 10    .יק וא ןכ גיא קלנר:ר מ

 11   . . התא :אבי גרובר רמ

 12  .ןח  אוצמל הצור אל התא יכ קלנר: אמר גי

 13     .קרס חוד לע וננולתהו ךל ש םיעיבצמ ינש ונפ ילא: ן עו"ד עידן למד

 14    תעדל הצור  התא םא :אבי גרובר רמ

 15    .רדסב אל  םינתינש תוחודהש בשוח  ינאו תוחוד ןתונ התא יכ מר גיא קלנר:

 16 ם ויה םא .תאז ה הדוקנה תא לבקל ברסמ  התאו והשמ ךל ריבסא  ינא וישכע :אבי גרובר רמ

 17 ףא   .ינש  ם ויב  אלו  ןושאר  םו יב  אל  . חוד  לביק  אל  דחא   ףא  ן ושאר  םוי  האצוהה

 18 םירמואש  הלאה  םישנאו  .ם ירחאה  םימיה  לכב  ?חוד  ו לביק  יתמ  .לביק  אל  .דחא

 19 ל או  ענרב  ףסא  לא  ,םעפ  דו ע  .והשמ  עדוי  התא  .ןיבמ  א ל  ינא  ,ןיבמ  אל  ינא  ךל

 20 ינא  ,םיהדמ  שיא  ענרב  ףסא  .ענרב  ףסא  לכה  וישכע  זא םש  שי  יכ  וישכע  יל  אובת

 21 י ת ש  לביק  אוהו  .רדסב  .ענרב   ףסא  התייה  תאזה  הנידמה   לכש  יאוולה  ותוא  ריכמ

 22 י ל  םירמואו  ןושאר  חוד  לטבל  ילא  םיאבש  םישנא  שי  .תורקל  לוכי  הזו  תוחוד

 23 י תעדי  אל  רחא  םויבו  יל  םירמוא  הז  ירחא  היינשו  םזגה  םויב  הז  תא  יתאצוה  לבא

 24   .וליפא .םזגה םוי הז יתמ

 25    .םזגה  ףוסיא םויב איצוהל רוסא ש ךל םירמוא עגרכ לבא: עו"ד עידן למדן 

 26  .ןיינעה א ל הז לבא :אבי גרובר רמ
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 1    .םי ניבמ אל םישנא זא לבא: עו"ד עידן למדן 

 2  .ן יינעה אל הזו םימעפ רשע  ךלוה התא :ובראבי גר רמ

 3     .ןיינעה קוידב הז: עו"ד עידן למדן 

 4  .ןיינ עה אל הז :אבי גרובר רמ

 5 שפחל  הצור  דוע  ינאו  ךתיא  רתויו  הזמ  רתוי  ינאו  רדסב  הזו  קוחה  תא  ףוכאל  :ד עידן למדןו"ע

 6 לבז  םיקרוזש  הלא  לע  םויב  שולשו  םיימעפ  תתל  םיירחסמה  תובוחרב  ךרדה  תא

 7     .ףוסיאה תעש הי הש ירחא היינש .העש לכ

 8  ?הזה רופיסל וישכע רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

 9 חפב  קורזל  ול   רוסאש  עדוי  אל  םדא  ןב  םא  .רדסב  םג  הז  לבא  .רד סב  הז  :ןעו"ד עידן למד

 10    .ולש לבזה

 11  .יתמייס א ל דוע ינא :אבי גרובר רמ

 12     .עדוי אל אוה: עו"ד עידן למדן 

 13   .הפ שי .םואנ ויש כע ךל שי טפשמ לכ .ךישמ מ התאו :אבי גרובר רמ

 14     .םירבדה תא הפ לבלב מ התא :עו"ד עידן למדן

 15 ומכ  גהנתהל  וליחתי  םישנאו  תאזה  ריעב  רדס  הפ  השענ  ונחנא  .ךישממ  התא  :אבי גרובר  רמ

 16  אל  דחא  ףא  .הדוקנ  .תוגה נתה  ןווכל  יעצמא  הז  תו חודהו  גהנתהל  םיפוצמש

 17 ש מח  ל ש  בי צקתב  יל  ןימאת   .הזבהו  הלאה  ל כ  תא  יתי אר  .הז מ  רשעתהל  שפחמ

 18  .ח"שמ תואמ

 19    .איגל אל םגו  הז לע חוכיו ךתיא יל ןיא: עו"ד עידן למדן 

 20   .המל לבא :ובראבי גר רמ

 21    .ה ז לע ךתיא חוכיו ונל ןיא . ןורי רמאש הממ לידבהל: למדן  דןעו"ד עי

 22  .רבדל  רומגל םדא ןבל תתל לגוסמ  אל התא :גרובר אבי רמ

 23    .דיגת  לא .אשונל סחייתת לבא: עו"ד עידן למדן 

 24  .אשונל סח ייתמ ינא :אבי גרובר רמ

 25  , ה פשא  תקירז   ,ךולכל  םידדועמ  ונחנא  ול יאכ  ונילא  סחייתמ  התא  יכ  .אל  :דןעו"ד עידן למ

 26 א וה  םגו  ך דיל  עפש  ףגא  שאר   בשו י  רמול  הסנמ  התאש  המ  הז   הלאה  םירבדה  תאו
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 1 הת וא   לע  2018ב  .םדוקה  ב וביסב  ונת יא  ףתוש  היה  אוה  י כ  ה יעב  שיש  עדוי

 2  .העצהה

 3    ףגא שאר  אל אוה מר רוני בלקין:

 4  .לגוסמ אל ה תא םא .יתימא ךל רמוא  ינא .ןדיע :אבי גרובר רמ

 5    .עפשה קית  קיזחמ :ןעו"ד עידן למד

 6  ךתוא איצו י ינא ,ךלש םואנה תא תתל  רבדמש םדא ןב לכ ירחא  ,אשונ לכב :אבי גרובר רמ

 7    . םירחאה תא םישאת לא: דן מעו"ד עידן ל

 8  .ריעב ב צמה .םירחאה תא םישאה ל אל המ :אבי גרובר רמ

 9    .םי בשותה :עידן למדןעו"ד 

גרובר  רמ  10 ר מוא  ינאשכ  .הלחמ  וז  .רבדל  םדא  ןבל  תתל  לגוסמ  אל  התא  .םעפ  דוע  :אבי 

 11 ף ו ריט ב  איצוהל  םמצעל  םי שרמ   םישנאש  העפות  שי  .ןכ  ז א  םירמוא  םישנאש

 12 ם ינכשבו  םדילש  םינכשבו  ירוביצה  בחרמב  םילזלזמש  הרוצב  הצוחה  הפשא

 13 רז א  בוחרב  ךל  ךתוא  תחקל  .תואמגוד  אלמל  ךתוא  תחקל  לוכי  ינאו  ,םהלש

 14 ת וחוד  ולבי ק  םה  םהמ  קלח ו  הפשאה  ת א  הצוחה  םיא יצומ  ם ישנא  ךיא  הארתו

 15 א ל  םה  המ  .לכהו  תוחוד  םה ב  ולביק  םהש  םימיב  הז  תא  תושעל  םיכישממ  םהו

 16 המ   ,םהל  אבש  ךיא  .הצוחה   לכה  .איצוהל  םיכישממ  םהו  ומליש  םה  .םיניבמ

 17   .םהל אבש המכ , םהל אבש יתמ .םהל אבש

 18    .רדס ב לכה קוחה תא ףוכאת: עו"ד עידן למדן 

 19     .חקפה :אבי גרובר רמ

 20  ה פ  ן יא  .םישאהל  ךירצ  א ל  התא  . קוחה  לע  םירבו עש  םישנא  ן יינעמ  אל  הז מר ירון גדות:

 21    .רושק  הז המ .יביטקלוק שנוע

 22    ?יביטקלוק שנוע  השוע ימ :אבי גרובר רמ

 23  ך ירצ  ה ללאי  זא  קוחה  לע  ם ירבועש  םישנא  שיש  ה ז  תא  ץ רתמ  רמוא  התא מר ירון גדות:

 24   .סנקה תא לבקל ךיר צ ,קוחה לע םירבועש הלא  אל .שנוע םלוכל תושעל

  25 
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 1 ח וד  ול  תתל  יתטלחה  ינא  הזש  ללגבש  ול  עידומו  התיבה  םדא  ןבל  ךלוה  ינא  :אבי גרובר  רמ

 2     .םינתינ תוחוד  .תרמוא תאז המ .הז ילבו

 3  ם י כירצ  םה  ז א  .המ  זא  .קוחה  ת א  םירפמש  םישנ א  שיש  ה זב  שמתשמ  םעה מר ירון גדות:

 4   . םיעשופ םה לבקל

 5     שישכ רורב הז םינ תינ תוחוד :בראבי גרו רמ

 6     .והז המ :אבי גרובר רמ

 7    .ת וחודה תא לבקל םיכירצ ק וחה תא םירפמש םישנא ן גדות:ומר יר

 8    . לביקש ימ לבא .חודה קויד ב הז לבא :אבי גרובר רמ

 9     .אל .אלש הלא לבא מר ירון גדות:

 10  ל כל  הנומת  ש י  ה'רב ח  .אל  המ  .קוחה  תא   רפהש  י מ  קר  הז  חוד  לביק ש  ימ  ל בא  :אבי גרובר  רמ

 11 ש י  ,ינודא  םולש  .התיבה  והשימל  ךלוה  אל  התא  .ןתונ   אל  התא  .הנומת  שי  .חוד

 12    הזיא וניאר

 13    .רפס מ התאש םישנא שיש הז מר ירון גדות:

 14    .חוד לכל הנ ומת שי .אל .חוד לביק רזא  בוחר לכ :אבי גרובר רמ

 15 ולבקי  ,םתוא  ןיינעמ  אלש  םישנא  שיש  ללגבש  רמוא  התא  .םישנא  שיש  הז מר ירון גדות:

 16 ם י לכוא  םג  הז  תא  םישוע  אל ש  םירחאש  רדסב  הז  זא  א יצוהל  וכישמי  ,סנקה  תא

 17     .בצמה אל הז אל .התוא

 18    .טושפ ארו נ רבד רמוא ינא .יתרמאש  המ אל הז :גרובראבי  רמ

 19    .אשונל  .רושק אל תרמאש המ זא מר ירון גדות:

 20 הבחרתהו  הכלהש  ןורשה  תמרב  העפות  שי  יכ  .אשונל  רושק  ןכ  או ה  ינא  זא  :י גרובראב  רמ

 21 , הלאה  םירבדה  לכו  םיחולשמל  ונרבעש  הזו  הנורוקה  לש  אשונה  לכמ  האצותכ

 22  ה מב  שמתשהל  ורמג  םהש  י רחא  היינשבו  םינוק  םהש  המ  םינוקו  םיאב  םישנאש

 23 ם י הו בג  רתוי  ם יפקיהב  הז  תא   ם יאור  ונחנא  ל בא  ,הז  אל   , םלוכ  אל  ם עפ  דוע  ,הזש

 24 . םעפ דוע הצוחה .תיבה דיל  הז ת א םימש טושפ םה .ם דוק הז תא וניארש הממ

 25 ן כלו  .הז  תא  םימש  םה  ,םה ל  אבש  המכ  ,םהל  אבש  ית מ  ,םהל  אבש  םוי  הזיאב

 26 א והש  והשמ  הזש  הפוקת  תמועל  ההובג  רתוי  היהת  םתסה  ןמ  הפיכאהש  רורב



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

110 

 1 ה נ ומת  ש י  חודה  תא  לביקש  ד חא  לכו  . הפ  הרוקש  המ  ה זו  . יתועמשמ  תוחפ  הברה

 2 , והשמ  ו א  ולש  א ל  הזש  הא רמ  ב תכמ  ח לוש  הזש  ימו   תויודע  םישפחמ  םיאור

 3 א ל   אוה  ח וד  לבקל  ךירצ  אל ש  י מ  .תוחוד  לש  םילוטי ב   תואמ  םירפסמ  יתרמא

 4 לוכי  ינא  .הייקנ  היהת  תאז ה  ריעהש  םיצור  ונחנא  ,ן כ  ונחנאו  .חודה  תא  לבקי

 5  תא  תרבוש  הפ  תורבודה  . הזה  ןיינעב  םימוסרפ  דואמ   הברה  ונישעש  ךל  דיגהל

 6 ה נונראה  ל ש  הזב  ה ז  תא  ונח לשו  ם יעדיימו  םימסרפמ  ןמזה  ל כ  ונח נא  ךיא  שארה

 7 ידכ  ל כה  תא  םישוע  ונחנא ו  . םירבד  הלאכ  ינימ  לכ ו  ר תאב  הז  תא  ונחלשו

 8 ק לח  אוה  ןכ  םג  ,תוחודה  בי בס  הרקש  הזה  ירוביצה  חי שה  םג  בגא  ךרד  .םישנאש

 9  ם ינורחאה  םישדוחב  ונרזי פ  ונחנא  הזה  אשונה  לכל  ת ועדומה  תא  תולעל  רומא

 10 ק ו רזלו א ובל חונ רתוי היהי  ם ישנאלש ידכ ריעה יבחרב  ת וינוטרק לש הרוש דוע

 11 ו נחנא  רמוא   התאשכ  לבקמ  ה תא  ,םעפ  ד ועו  םינוטרקה  לש  ה זה  א שונה  תא  לשמל

 12 םזג  םויבש  הז  םישנאה  דגנ  אב  אל  הז  ,שיםנאל  רוזעל  אב  הז  םישנאל  םישרמ

 13 ם ירומא  אל  נחנואש  תוריש  הז  ,וףסאנ  ונחנאו  לכה  תא  איצוהלם  ישנאל  ונשרה

 14 ו ה שימ  .חמוצ אוהש והשמ ק ר רבד  קר תויהל רומאה ז  ם זג איצוהל רומא .תתל

 15 אוה ש  הזיא  דירומ  .תיבהמ  והשמ  א יצומ  ,הניגה  תא  ה קנמ  , םדגה  תא  דירומ  םג

 16 ם ו י ב  םהל  ונרמאו  ,םיבשותה   ת ארקל  אובל  ונאבו  נחנא   .םזג  ת ויהל  רומא  הז  .ץע

 17 .תועטה  םומק  אוהש  הזיאב   .המ  עדוי  התא  ,בגא  ךרד  ם. ישל  לוכי  התא  ,םזגה  לש

 18   .אל זהבל א .הלאה  תומירעה תא םיפסוא לכ ב םוי לכב טעמכ נוחנאש

 19  ע ובקל  הז  ליבשב  .הז  תא   ןקתת  ךולכל  םרוגש  המ הז  םא  .הז  תא  ןקתת  זא: עו"ד עידן למדן 

 20   .תוינידמ

 21     .תמאב ונ ןדיע : מר רמי בר לב

 22  ז א  הייקנ  היהת   ם ימיה  ל כו  תאזה  ריעהש   ה סנמ  י נאש  ללגב  תויהל   לוכי   אל  : אבי גרובר  רמ

 23 ו י שכע  .רת ומ  הזש  רמוא  אל  ה ז  ףסוא  י נאש  הז  .הז  לע  ח וד  תתל  ל כוי  אל  םג  ינא

 24 י ד כ  ריעה  תא  םהל  תוקנל  י דכ  םיבשותל  הזה  תורישה   תא  תתל  םיסנמ  ונחנא

 25 הז  ,ישילשב  איצוה  והשימ  הרקמב  אלש  הייקנ  רתויש  המכ  היהת  תאזה  ריעהש

 26 םיסנמ  ונחנא  זא  .ריכמ  אל  ו השימש  תויהל  לוכי  וליאכ  יכ  ,אבה  ינש  םוי  דע  הכחי
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 1 ה יכרנא  לש  גוס  היהנ  םישנאש  בצמ  הז  הזמ  הרקש  המ  לבא  .תורישה  תא  תתל

 2 הל וע פה  תא  ו נישע  ןכלו  הז   םע  ם ילשהל  םינכומ  אל   ונחנא  תאזה  היכרנאב

 3 ,ע דוי  אל  ינאו  יצחו  טעמכ  םי ישדוח  תב  רבכ  תאזה  העצ הה  .עדוי  אל  ינא  .ונישעש

 4 הרוצב  ה פ  הז  תא  םכל  םיר מוא  .ואוב  .ךיא  קוידב  עדו י  אל  םיכירצו  נחנא  וישכע

 5  י נא  םא  וישכע  .תוחוד  ןיא  תרמואש  הטלחה  לבקל  הלוכי  אל  הצעומה  תשרופמ

 6 שיו  תולועפ  ןוילימ  םישועו  עפש  תרייס  הפ  םיפילחמ  םעפ  דוע  בגא  ךרד  הז  המ

 7ה מ   לכ  ונחנא  תוירחא  רתוי  הברה  וחקיי  ואוביש  תמאב   םישנא  לבא  .רתאה  תא

 8    .םייקנ ר תויש המכ ויהי ונלש תובו חרהש הפ םיצור ונחנאש

 9   .לבקתת איה םא .ה צעומה תטלחה תא עצבל  אל טילחי יטפשמה ףגאש קלנר: יאמר ג

 10 ח צורה  ינאש  תורמל  ינאו  הזה  ןוידה  לכ  תא  דצהמ  הככ  עמוש  תמאב  עמוש  ינא  מר רוני בלקין:

 11 ו מכ   ירקיעה  אשונה  .םכתא  עיתפיש  והשמ  ךל  דיגהל  ךלוה  ,לודג  יכה  יתרדסה

 12   .רו ביצה לש תועדומה .תועדו מה אוה ותוא האור ינאש

 13   .םירורב םילהנו ר גיא קלנר:מ

 14  . ירקיעה ילכה  איה ו ליאכ השינעל סחיית הל רש פא יא .תועדומ הנו ב הרב סה ר רוני בלקין:מ

 15 ך ישממ  םדא  ןבש  דיה  לע...  תא  ןתונש  םילשמ  ילכ  תויהל  ךירצ  הז  .אל  שממ

 16 ךירצ  אוה  ןיינעה  הזמ  רתוי  .ירקיעה  ילכה  תויהל  לוכי  אל  הז  לבא  .הז  תויהל

 17 . הייריעל  רוביצה  ןיב  אלא  ,חוקיפל  רוביצלו  עבותל   רוביצה  ןיב  אל  תויהל

 18  ה זה  רושימל  הז  תא  איבהל   אלו  .הרבסה  איהש  הזה  י לכה  תא  הל  שי  הייריעהש

 19  ם עש  הארנכ  ,הזמ  חורבל  לכונ  אל  ןכלו  .יחוקיפה  ו א  יטפשמה  רושימ  אוהש

 20 תמאב  שישכ  .הלועפ  ףותי ש  רציינ  ילוא  םגו  תועדומ   רציינ  םג  הבוט  הרבסה

 21  רמוא  ינא  לבא  .הזה  תא  רשייל  לוכי  הזה  רבדה  ךו תל  םילשמ  ילככ  תוחודה

 22  .תו ח"וד תמאנ ואוב .ונמצעל

 23    .םישק במ ונחנאש המ הז לבא: עו"ד עידן למדן 

 24  ן ו חבל  הצור  ה תא  המ  תוינידמה  תא...יעוצקמ  תווצ  .עצוב  םייתש  ק ית  לבא  :ברגרו  אבי  רמ

 25  ?םעפ דוע

 26    .רורב א ל הז יכ .בוט םתנחב אל: עו"ד עידן למדן 
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 1   ?הפ רו רב אל המ :אבי גרובר רמ

 2  .היציזופואב  םתא  המ.. .מ  קלח  אל  םתא  וליאכ  םת נחב  אל  רמוא  התא  ןדיע : מר רמי בר לב

 3   .יתוא םיעגשמ םתא

רוני בלקין:   4  ם ת או  םיטושב   םכתא  ר סייא  ינא  ארקנ ש  המ  ט פשמב  םייסמ  ינא   רוציקב  מר 

 5  ך רד  ל כ  םדוק  ר בדנ  ואוב  ,ם יברקעהו  ם יטושה  תא  ובז ע  םיברק עב  יתוא  ורסיית

 6 ה ז מ  רתוי  אל ו  דיה  לע  הלק  ה כמ  הז  ך כ  רחא  ךירצשכו   הרבס ההו  רורבה  להונה

 7     .ותוא רשייל ךי רצש ימ תא רשייל ליבשב

 8  ת וכיא  לש  טבמ ה  ת דוקנ  .ןאכ  התלע  אלש   טבמ   תדוקנ  ףיסוהל  קר  הצור  י נא  טע זיו:נ  רופ'פ

 9 ת ו גהנ תה  הקיטתסא  ,ךולכלכ   ת אזה  היי גוסה  לכ  לע  םי רבדמ  ו נחנא  יכ  .הביבסה

 10 ט ו ש פ ונחנא .הכירצב לודיג  לש רופ יס הז .לודג רתוי הב רה  רופיס הז םצעב לבא

 11  ל כו  תלוספ  ר תוי  הברהו  הפ שא  רתוי  ה ברה  םירציימ  ו נחנא  , רתוי  הברה  םיכרוצ

 12 . רחא  וא  הזכ  רזע  קוחב  רתפיי  אל  אוהש  ינוריע  אשונ  אוה  תלוספ  לש  אשונה

 13  לכו  רוזחמו  תלוספ  זכרמ  םויה  ונל  שי  הביבסה  תוכ יאל  הקלחמב  םג  ונחנאו

 14 .ת יטסילוה  קיפסמ  תבשוח  ינא  הרוצב  ןיידע  םילכתס מ  אל  ונחנא  הזה  אשונה

 15  ףוסאל  ך ירצ  ה זה  םזגה  .הב יבסה  ת וכיאל  ע פש  ןיב  בוט   ר תוי  הל ועפ  ףותיש  ךירצ

 16 וי שכע  ינגרואה  לש  אשונה  . ףסכ  ונממ  תושעל  ותוא  רו כמלו  .ונממ  תושעל  ותוא

 17  אוהש  ןיבהל  ךירצ  רוביצה  .ינג רוא  לבזל  תושדח  תוינו שיד  ש ולש  ונל  שיו  ליחתה

 18  . הככ  הלע  םתס  אל  הז  וישכ ע  .תלוספ  רתוי  הברה  רציי מו  רתוי  הברה  ךרוצ  טושפ

 19  הרשע  שמח  ויהו  ונעגתשה   הנורוקב  יכ  הנורוקב  הכ כ  םתס  אל  הז  ,הלוע  הז

 20 ל כונש  הווקמ  ינאש  ,לודג  רת וי  תצק  רופיס  ה פ  שי  זא  .ת יב  לכל  ועיגהש  םיחולשמ

 21  לבא  ם ייתדוקנה  םירבדב  ל כתסהל   ךירצש  רדסל  העצ הל  ר בעמ  וילא  סחייתהל

 22   לודג רתוי רופיס הפ שי

 23  ש א רו  הפ  ונבש י  השיגפל  ך תוא  ןווכל  םי כירצ  ו נייה  ילוא  .ונמייק  ונחנא  מר יעקב קורצקי: 

 24 שי  רבכו  הרורב  תינכות  שי  םעו  הרובחתה  ףגא  להנמ  םע  םג  הז  תא  ךתח  ריעה

 25     .הזל קורי רוא

 26 הפ  שי  אלא  . הפי  גהנתהל  הרבסה  קר  אל   הז  .הרבסה  הז  תרמוא  ינא ש  המ  .אל  ו:טע זינ  פרופ'
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 1   .רוזחמ וא הכירצ תתחפהל  םא תעדוי אל .םיקומע ר תוי םיכילהת לש הרבסה

אלפסי:ק  מר  2 .תרחא  ריעמ  םוקממ  םייתש  יפ  שי  הו בג  ימונוקאויצוסב  תאש  עגרב  ובי 

 3    .הדבוע תאז  .רתוי ךומנ ימונוקאויצוס

 4  ?המ  זא רדסב זיו:ע נטרופ' פ

 5 םישנא  .תוצצו פמ  ונלש  רוזחמ  תוניפה  .ןכ   םג  יתוא  וקדבת  .םכל  רמו א  ינא  מר יעקב קורצקי:

 6 ת אוצ  לש  אשונה  םע  רמוא  ינאש  ומכ  לבא  .ריעב  הרידא  תועדומ  שי  .םירזחממ  הפ

 7   .םתוא םיחקול םיפלא ת עבש טעמכ הפ שי םיבלכ

 8   .לבז ןומה שי הז דילו א למ חפהו עיגמ התא זאו: עו"ד עידן למדן 

 9  ן ג לבל  םרוג  ה ז  םיבלכה  לש  האוצה  תא  ופסאי  אל  זוחא  השולשש  ק יפסמ  מר יעקב קורצקי:

 10    .ק יפסמ זוחא השולש .םלש

 11  ל ודג  רתוי  והשמ   ל ע  העיבצמ  ןכ  איה  לבא  תיפיצפס  אל  תאזכ  תיללכ  י לש  הרעה  פרופ' נטע זיו:

 12     .ןאכ שחרתמש

 13 ם ירמוא  םתא  םייתש  ףיעס  .תוחוד  תתל  אל  השעמל  םירמוא  םתא  דחא  ףיעס  :אבי גרובר  רמ

 14  םיישדוח ה פ הז לע ונישע . תוי נידמה תא הייריעה תלה נה ל ש יעוצקמ תווצ ןחבי

 15 ל כ  ונרביד  ,וניאר  ,ונחב  ,ונבשי  .םיבשות  תצובק  לומ  לא  הפיקמ  דואמ  הדובע

 16 ףיקמ  ירוביצ  ןייפמק  עצובי  םוי  דחאו  םירשע  תפוקת  ךלהמב  .הלאה  םירבדה

 17 ו נ רמאו  ונאצי  הזו  םירבד  םג   ונישע  ,ןייפמק  םע  היעב  יל  ןיא  .םיבשותל  ריבסיש

 18    .ונל וריעהו ו נל ורמאו ונילע וקחצ .הזו

 19    ?וקחצ המל מר גיא קלנר:

 20   .רבד לכש המכ די מת הפ שי :רבי גרובא רמ

 21     .סחייתהל ךירצ אל  רדסב קי:מר יעקב קורצ

 22  . הרק  םג  הז  זא  לכהו  לטרופה  םע  וישכע   ה יהו  הז  לע  ונרבידו  .הז  ל ע  ונמסרפ  :אבי גרובר  רמ

 23 םכל  ו רמא  םעפ  דוע  .רזע  יק וח  ר בדב  ןוכדע  הצור  איה   ה אבה  הצעומה  תבישיב

 24 העצההמ  ראשנש  המ  סלכת  וליאכ  זא  .ןכדעל  רשפא  דוע  המ  עדוי  אל  ינא  לבא

 25 ה ז   ר שפא  יא  ת יקוח  הז  תא  ם גו  םוי  ד חאו  םירשע  תוח וד  ת תל  אל  ק ר  הז  תאזה

 26  .אל
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 1   .ןייפמק השע אל .שולש  ףיעס .יזכרמה ףיעסה הז  יכ .ןייפמקה ףיעס ראשנ: דן למעידן עו"ד 

 2  .השע אלש ר מוא התא :אבי גרובר רמ

 3  .תוריהב  יא שי ןיידעש רמוא ינא: עו"ד עידן למדן 

 4 ע בראב  ליחתמ  םזג  יוניפה  .םזג  יוניפ  םויו   םזג  תאצוה  םוי  שי  ,ןיבהל   ךירצ  :עו"ד עמית גייגר

 5 ז א   , קיפסמ  םיניבמ  אל  םישנ א  ת מאב  ילואש  וניאר  .הז   תא  ו נבתכ  םג  ןכלו  רקובב

 6 ה א צוה  םוי  ש י  ,שרופמב  םש  ב ותכ  תיס חי  לכהש  לטרופל   ן ייפמקל  ל כה  תא  ונדגיא

 7 םו יב  א יצוהל  ל וכי  אל  התא  ז א  רקובב  ע בראב  ליחתמ  יוניפה  ם א  .י וניפ  םוי  שיו

 8 םש  ו נבתכו  י וניפ  םויל  האצו ה  םוי   ןיב  ה נחבה  ונישעו  ונ בת כ  ןכלו  ם זגה  תא  יוניפה

 9     .יוניפ םויב םז ג איצוהל רוסאש שגדומב

 10  ?ודי  תא םיריש וישכע רמא או הש המ תא ןיבה ימ .טאק מר גיא קלנר:

 11    .טנגלטניא תוחפ יכה ינא .י תנבה ינא מר רוני בלקין:

 12  המל  .הז  תא  םיניבמ  אל   .בכרומ  .ןכ  .בכרומ  הז  .ונ יבה  אל  זוחא  םישימח  זא מר גיא קלנר:

 13   .הז םע םיחכוותמ םתא

 14  עמו ש ינאש הנושאר םעפש די גהל בייח מר רוני בלקין:

 15     .הז תא תעדי אל התא: עו"ד עידן למדן 

 16  .הנושאר םע פ הז תא עמוש .ןיבהש הז מר גיא קלנר:

 17    . םישנאל םיריבסמ וישכע: ו"ד עידן למדן ע

 18  זא  קר  רקובב ש מח  דע  רקובב  עבראב  ינש   ם וי  הז  האצוהה  םוי  םא ה יעב  ןיא  :ובראבי גר  רמ

 19  .קדוצ התא . הפשאה תא איצוהל לכות

 20   .םיעדוי םיש נא הככ זא ריבסת םא .רי בסת זא :עו"ד עידן למדן

 21  .םדו ק  םוי רתומ םואתפ המ : גב' דברת וייזר 

 22   .איצוהל ך ל רוסא יוניפה םויב .אל: עו"ד עידן למדן 

 23     תיברעמב .ישימח ו יעיבר םואתפ המ .אל : ברת וייזר ד' גב

 24    .השקבב הנה .אל א קלנר:יגמר 

 25    .איצוהל רתומ ישילש  םויב קר לד:מר רביד פ

 26  י עיבר   יברעמב  םיקלחתמ   םה   םיקלחתמ  םיעיגמ  עודי  ה ז  .ןוכנ  א ל  .אל  : גב' דברת וייזר 
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 1   .עודי הז יכ ישימחו

 2    .יוניפה ישיש .ה אצוהה םוי ישימח םוי .רד סב אל מר יעקב קורצקי:

 3  .דחא  םויב הנוכשה לכ לע טלתש הל םילוכי אל םה לבא : גב' דברת וייזר 

 4   .י וניפה םויב םג .בקעי יוניפה  םויב םג םיאיצומ םה : ו"ד עידן למדן ע

 5  .ןכש חטב : גב' דברת וייזר 

 6  עוסנל  ,םימעפ  הרשע  שמ ח  ,ןולאב  םימעפ  רשע  ףו סאל  םיכירצ  ונחנא  זאו  : למדן ד עידן עו"

 7 ם יידרשמ  ת ואסכ  םישל  רש פא  םג  ה ז  ל עו  הרוקש  המ   ה ז  .וקס רב  םימעפ  רשע

 8    .םיזגראו

 9 איצוהל  םוי  שיש  ןיבהל  תחלצה  אל  .תלח ות  רסחו  הללאי  .והזו  דגנ  ימ  ,דעב  ימ  :ובראבי גר  רמ

 10 ל גוסמ  אל  התא  הז  תאו  םירבדה  לכו  םיראתה  לכ  תא  תישע  .קדוצ  התא  .הז  םויו

 11 םוי  ש יש  ןיבהל  לגוסמ  אל   ה תאש  ךל  ןימאמ  ינא  .ןד יע  קדוצ  התא  .ןיבהל

 12  .םיפ סוא ובש םויו םיאיצומש

 13  םיבשויש  הפ  םישנא  לל וכ  הז  תא  ןיבמ  אלו  הז  תא  עדוי  אל  ונב  הפוצש  ימ  לכ  : עו"ד עידן למדן 

 14   .ןייפמקה  ןכלו וישכע דע הז תא םי ניבמ אלו הז תא ועדי אל

 15  ם ו יו  םיאיצומש   םוי  שיש  טפסנוקה  תא  ןיבהל  תחלצה  אלש  .ךל  ןי מאמ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 16  .םינפמש

 17     .יבא .לזלזת לא .יבא : למדן  דן"ד עיעו

 18  .ךכ לכ  ךבוסמ הז :אבי גרובר רמ

 19  ללגב  הז  םימעפ  רשע  םי כלוהש  ךכ  רחא  רמוא  הת או  ןבומ  הז  .לזלזת  לא  : עו"ד עידן למדן 

 20   .םיניבמ אלש

 21  ו נ   יד  .יקוא  .ן יבה  אל  א והו  הארתה  ונתי ש  חוד  ו נתי  אלש  ןדמל  ןדי ע  םושרת   :אבי גרובר  רמ

 22    .תמאב

 23  אל ש  הזה  רדחה  ךותב  ד חא  םדא  ן יאש  בשוח  ינא  . עגורב  ת חא  הקד  יל  השרת מר גיא קלנר:

 24  הככ  בשוח  התא  .חוקיפבו  ת וינידמב  תוריהב  רסוח  שיש   הזה  ןוידה  תובקעב  ןיבה

 25  ן כלו  .בשוח  י נאש  המ  תא  ך ל  ודיגי  ם ה  םישנאה  בור  ת א  ל אשת  םאש  בשוח  ינא

 26 היהיש  ע גרב  יכ  .אילת  אהב  א ה  םירושק  היפיעס  הרושק ש  הע צה  הפ  שי  עיצמ  ינא
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 1 ם לוכ  תא  זרזי  הז  יכ  תוחוד  ןתמ  יא  הזה  חווטבו  ,הרבסהו  ,םילהנה  לש  דודיח  הפ

 2 ן ייפמקלו  תולועפה  תא  תושעלו  תוינידמה  תא  דבכלו  תאזה  הלועפה  תא  עצבל

 3 ש ושחל  ךירצ  אל  ףוג  ,הנוכנ  הלועפ  לש  רוגס  לגעמ  הפ  ונל  שי  ,םיבשותל  הז  תא

 4 הפ ם ישנא .רדסב  אל אל הז  . השוב אל ה ז .יתוא םיניב מ  אלש ת ויהל לוכי דיגהל

 5 םה ילע  םי עמוש  קלח  ,םילהנ ה  המ  ו ניבה  א ל  קלח  .לכתס ת  ך ל  רמוא   ינאו  םיבשוי

 6 ם ויב  אלו  דחא  םויב  קר  םיאצוי  וא  םיימויב  םיאצויש  וניבה  קלח  ,הנושאר  םעפ

 7 המ  תולאשה  ינפל  הז  .אל  וא   חוד  הז  לע  לבקל  םיבייחש   ןיבה  אל  דחא  ףאו  ,ינשה

 8  ע בורב  וא  ןג  הוונב  םיפתושמ ה  םיתבב  וא  םייטרפה  הפשאה  ירדחב  יברעמב  הרוק

 9     .יל עירפת לא .הפשא  רדחב וא רתומ םאה רדה

 10  .לגוסמ אל  אוהש ןיבמ אל התא לגוסמ  אל אוה :אבי גרובר רמ

 11  התא  .הפ  לזלזמ  התא  יכ   עירפמ  התא  יכ  לגוסמ  אל   התא  לבא  .לגוסמ  ינא  : עו"ד עידן למדן 

 12    .םיבשות ב םגו םיעיצמב םג םיבשו יש םישנאב םג הפ לזלזמ

 13     .רדסב :אבי גרובר רמ

 14  י נ א  ,הנבה  ר סוח  הפ  שי  תוחפה  ל כלש  תוילגלוקב  עג ר  הזל  ס חייתנש  עיצמ  ינא מר גיא קלנר:

 15 ר ורב  הז  יכ  .םהל  רוסא  הפיאו  תונחל  םהל  רתומ  הפיא  םיעדוי  םישנאש  ןימאמ

 16    .ןבל  לוחכו .ןבל םודא הז המ

 17     .לבקמ אל דחא ףא  הז ללגב :י גרובראב רמ

 18 םישנאש  ןימאמ  ינא  .תוחוד  ןתית  לא  ךל  רמוא  יתוא   תעמש  םעפ  םש  לבא  .אל מר גיא קלנר:

 19   .אל איה הפ הייגו סה לבא .אל הפיאו שיבכה  תא רובעל הפיא םיעדוי

 20     .רורב אל יכ הינח  תוחוד :עו"ד עמית גייגר

 21  ת ויחנהה  לבא  תוסחייתה  וא  לוטיב  םימיוסמ  םיאנתב  םישקבמש  םישנא  שי מר גיא קלנר:

 22 ך כ   לכ  םתא  המל  .הזמ  הנו שב  רוסא  המו  רתומ  המ  דואמ  םיריהב  םיקוחהו

 23  ?הז  תא ןיבהל אל םישקעתמ

 24    .רורב  הז יכ :וםה בלו"ד מיכע

 25  .אל הפ שיא  הרשע הנומש דועלו םכל מר גיא קלנר:

 26    .רוערע שיגי א לש ימ :עו"ד מיכה בלום
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 1  .ח"ש םישו לש תואמ עבש הללאיו חו דה תא ןתונ התא יכ .חטב :קלנרר גיא מ

 2    .עיגמ ש חוד לכמ הדובע קר יל  שי ינא :עו"ד מיכה בלום

 3  ת וחפ  ךתואש  המ  ,םיבש ותה  לש  סיכל  גואדל  הצור   ינא  זא  .קפיכה  לע  .רדסב :יא קלנרמר ג

 4 .תאזה  השחכהה  תא  בהוא  אל  ינא  .אל  .ול  יתרמא  ךל  יתרמא  אל  .הארנכ  .ןיינעמ

 5  . םייתעש ר בכ הפ ה ז תא ךל  םימיגדמ . םיעדוי אל םה  .ו עדי םה . יתוא ןיינעמ אל

 6     .םיעדוי אל םה

 7  .םילודג ומ כ םיעדוי :אבי גרובר רמ

 8     .םיעדוי אל המכ  דע הארמ הפ ןוידה קר: עו"ד עידן למדן 

 9  ך ל רמוא בקעי ךל םירמוא  לע דמוע וליאכ התא המל גיא קלנר: רמ

 10    .יוניפה םוי ב םיאיצומ הצעומ ירבח: עידן למדן עו"ד 

 11  ה תא  ה מל  .ךל  תרמוא  תר בוד  .ךל  ר מוא  תודג  .ךל  רמ וא  ןיק לב  .ךל  רמוא  דיבר מר גיא קלנר:

 12    ?םיעדוי םלוכ רמוא

 13     .האצוה םוי שיש המ  ךל תרמוא :אבי גרובר רמ

 14     .תוריהב רסוח שיש מר גיא קלנר:

 15 , תובוחר  םתוא  תובוחר  .ןורשה  תמרב  האצוה  םוי  שי  עברא  ןב  יתייהש  זאמ  :ובראבי גר  רמ

 16   .םירבד םתוא

 17  י נשב  ה זש  רורב  הז  איצו הל  םיל וכי  םה  יוניפה  םויב   םגש  ם יניבמ  םישנא  יכ  : עו"ד עידן למדן 

 18   .םימיה

 19   .םימיה ינשמ הזש רורב ה ז .רורב אל הז לבא .אל : גב' דברת וייזר 

 20     .תרבוד תרמוא הנה : עו"ד עידן למדן 

 21   .הזה םויב תוחוד םילבקמ  אל םה .חוקיפ תוחוד ךלש  תרתוכה :גרובר אבי רמ

 22 ולביק  אל  וא  חוד  ולביק  םא  יטנוולר  הז  המ  .םתס  ךלכולמ  הז  זא  .רשקה  המ: עו"ד עידן למדן 

 23    .חוד

 24   .תוחוד ולבקי אל ר דסל העצה תישע .ריעה תא  םיקנמ...:אבי גרובר רמ

 25  ם א  הפ  ו נחנא  .ריעב  ךול כל  ן יבל  חוקיפ  ת וחוד  ןיב  ל ידבת  , וישכע  רבדמ  התא: דן למדן עי עו"ד

 26     .דחא ףא הפ הי ה אל רורב ךכ לכ היה הז
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 1 . םיבשותל  רו זעל  יתיצר  קר  ינא  ,םואתפ   המ  דיגי  אובי  אוה  תכלכו למ  ריעה  :אבי גרובר  רמ

 2   .וניבה אל םה

 3  ן מ זה  לכ  התא  .תוחוד  יל בו  תוחוד  םע  תונולתה  תא  םילבקמ  תכלכולמ  ריעה  : עו"ד עידן למדן 

 4 א ל  תוחודהש  הארנכ  זא  תכלכולמ  ריעהש  םירתאה  לכב  תונולתה  תא  לבקמ

 5 ת א   ןת יתו  וניבי  םישנאש  ךיר צש  ו מכ  עצבמה  תא  השעת   א וב  זא  .םירזוע  קיפסמ

 6    .ןוכנ תוחודה

 7 ן פואב  תתל  אל  .ןייפמקה  לש  תמיוסמ  הפוקתל  םירמוא  םה  .םירמוא  אל  : גב' דברת וייזר 

 8   .יללכ

 9     .רשפא יאש ינור יעה עבותה ךל רמוא לבא : מר רמי בר לב

 10  .הלו כי אל תא :אבי גרובר רמ

 11  . .. תוברעתה הז  תא םכל איבא ינאש םיצו ר םתא :עו"ד עמית גייגר

 12  .וישכע  דע יתרביד אל ינא .עגר : גב' דברת וייזר 

 13  .וטילחת  םתא :עו"ד עמית גייגר

 14  ם ישנאל  בותכ  היהיש  םי ניינב  לש  הפשא  רדחל  םינ וטרק  א יצוהל  רוסא  םא  : עו"ד עידן למדן 

 15    .םיניינב לש הפשא חפ ל םינוטרק איצוהל רוסא

 16   .קוחה תא הנ שנ אוב זא מר רביד פלד:

 17    .ה נשנ קוחה תא איבת זא : למדן  דןד עיעו"

 18  ?הז לע  רבדל תבשל םוקמ שי זא מר גיא קלנר:

 19     .םישדוח המכו המ כ הכחמ... וישכע הז לע : עו"ד עידן למדן 

 20    .ךל  רמוא אוה .ךל רמוא אוה מר גיא קלנר:

 21    .םינוטרק ה תא איצוהל םהל םינתו נ ונחנא :עו"ד אבי גרובר

 22    .רורב  היהת קר דמחנ היהת לא ר:מר גיא קלנ

 23  .רורב  דואמ ינא :אבי גרובר רמ

 24    תוחו ד תתל ךירצ .תוחוד ןת : "ד עידן למדן וע

 25  .לכה הז םו יב איצות :רוברבי גא רמ

 26    .אלש  רמוא אל דחא ףא .רדסהו  ןויקינה לע רומשל ךירצ : ידן למדן עו"ד ע
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 1    ?הפשא ירדח וישכע רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

 2   .הצוחה םתוא םי איצומ יכ ,םג הפשא ירדח מר גיא קלנר:

 3    .ינוריעה עבותה ךל  רמא .הפשא ירדחל איצוה ל רוסא רמא אוה .הנה : "ד עידן למדן וע

 4    ?אל וא הפ שא ירדחל דירוהל רתומ מר גיא קלנר:

 5  .בוזע .אל  ךל רמא :בראבי גרו רמ

 6    .בשות .הפי : עו"ד עידן למדן 

 7    ?םידירומ אל םה ןג הוונב קלנר:א ר גימ

 8    .םידי רומש חטב מר רביד פלד:

 9   ?הריבע םישוע םהש םי ניבמ םה .םידירומש חטב מר גיא קלנר:

 10     .אל מר רביד פלד:

 11   .המ יל ודיגת זא .הפי מר גיא קלנר:

 12    ?םישריח ח יש הפ םישוע ונחנא המ : מדן עו"ד עידן ל

 13   ?קדוצ ינא מר גיא קלנר:

 14  . קושב  היה  אוה  הטמל  ה יה  הז  יכ  חוד  לביקו..  דיר והש  יקסנילפק  ינור  םג  : יזר ויברת גב' ד

 15 לע   .תוחוד  ולביק  אל  םייחב  םה  קוח  ירמוש  םישנא  םה  גשומ  םהל  היה  אל  םה

 16   .הלאה םי רבדה .הפשא רדחב הטמל  הז תא םישל רוסאש הז

 17    .יניבתש יטרפ רדח.. הפשא רדח לד:יד פמר רב

 18   .ןיינבה  לש אוה .יטרפ אל אוה : גב' דברת וייזר 

 19   .ה מ ונלש יטרפ הז .יטרפ הז  ןיינבה לש מר רביד פלד:

 20    הזב רמוא התא המ : גב' דברת וייזר 

 21    .רוסאש רמוא  אוה .םינוטרק דירוהל ונל  רוסא המ לד:פ ידרב מר

 22  .רוסאש הז  תא עדוי אל רוביצה ונ : גב' דברת וייזר 

 23   .םיש ל ול רוסאש עדי וישכע : עו"ד עידן למדן 

 24   .קוחה תא תונש ל ךירצ הז ר רביד פלד:מ

 25     עדי אל אוה : עו"ד עידן למדן 

 26  הז  ל ע  לבקתו  הככ  הז  ת א  ר יאשת  לא  לבא  .ריבסת ש  ו א  הנשתש  וא  .רדסב מר גיא קלנר:
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 1  ןיבהל   לש  ם וקמל  ךלוה  הז   . םירמוא  ו נחנאש  המ  הז  , ןיינעה  קוי דב  הז  .תוחוד

 2   .רודיס הפ תושעל רשפאש

 3  ש יש  הנבה  רסו ח  ה ברה  שיש  םישנאש  די עמ  הזה  והובו  והותהש  בש וח  י נא  ן:מר מיכאל דורו

 4 ם יצור ה מ המ ל ע םיעדוי אל  םישנאש ם וקמ הזיא שי  ה פיכא העיד י רסוח הברה

 5  ת ברעתמ  רדסל  העצההש  םושמ  .תאזה  רדסל  העצה ה  ם ע  היעב  שי  יל  .םהמ

 6 .הרבסהה  לש  אשונה  לע  שג ד  םישל  הכירצ  רדסל  העצ ההש  בשוח  ינא  ,הפיכאב

 7 א יהש  ךכ  התוא  םידבעמ  תאזה  רדסל  העצהה  תא  םינשמ  ונייה  םאש  בשוח  ינא

 8 ול   וצקויו  ,ףסכ  ול  הצקויש  י תרבסה  ןייפמקב  טוקנל  הי יריעה  תא  תבייחמ  םצעב

 9 א י הש ריע ב הארית היהת תא זה ה רבסהה תכרעמש םי וסמ  ןמז קרפב ,םיבאשמ

 10 ק ר  הזה  לטרופה  לע  יתדמל  ינא  .הפי  דואמ  הז  לטרופ  םיקהל  ,םיבשותל  עיגת

 11  בשוח  י נא  ,יביספ  רבד  או ה  ל טרופ  .הזכ  לטרופ  שיש   י תדמל  םויה  קר  .םויה

 12 דיגהל  ,םיבשותה  לא  תאצל  םיכירצ  ונחנאו  םיבשותה  לא  אובל  םיכירצ  ונחנאש

 13   .םיכירצ ונחנא ,םה מ םיצור ונחנא המ םהל

 14   .שולש ףיעס הז לאכימ : דן עו"ד עידן למ

 15  . יל  השוע  תאש  המ  הז..  התוא  םיקבלמ  םא   רדסל  העצהה  ךותבש  בש וח  ינא  מר מיכאל דורון:

  16 

 17   .הלועמ הז .ךל הרק המ : גב' דברת וייזר 

 18 רדסל  תאזה  העצהה  תא  דבעל  תורשפא ה  תא  וקדבת  עיצמ  ינא  ןדיעו  איג  מר מיכאל דורון:

 19 לש   אשונהש  ב שוח  ינא  .תוח וד  ת תל  קיספהל  עיבצהל   רמואש  ד חא  ףיעס  ילב

 20  , םירורב  אל  םה  םאו  תולוב גה  המ  רתוי  וא  תוחפ  םלוכ ל  רורב  יד  וישכע  תוחודה

 21  ת אצל  הייריעה  תא  בייחת  איהש  ךכ  רדסל  תאזה  העצה ה   תא  דבעל  עגרכ  ךירצ  זא

 22 ן מ ז  דועבו  ןמזב  ותוא  בוצקנ   .תיב  לכל  עיגיש  םוקמ  לכ ב  הארייש  רורב  ןייפמקב

 23    .םיוסמ

 24  ?תועובש השולש ירחא  הרוק המ :אבי גרובר רמ

 25     .ןייפמק יתרמא .ית רמא אל .קיספהל אל .יתר מא ינא מר מיכאל דורון:

 26   .ןייפמקה ירחאו ןייפ מק ונישע :אבי גרובר רמ
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 1     .אל ינא .ןייפמקה  ירחא מר מיכאל דורון:

 2   .םג םיקיספמ אל רמוא  אוה .רושק המ .רושק אל לנר:ק יאר גמ

 3  .דחא ףי עס תא לטבל רמוא אוה : עו"ד עידן למדן 

 4   .ךל ןימ אמ ינא מר מיכאל דורון:

 5   .ןייפמק היהי  יכ םיבשותה לכל רורב רתו י היהי זאש םירמוא םה : ר רת וייזגב' דב

 6    .ךל ןימ אמ ינא מיכאל דורון: מר

 7  .. אל ינאש  םכל הארנ :אבי גרובר רמ

 8   .המ .אל המל : גב' דברת וייזר 

 9  .םיחרזאה  תא םיפדור אל םהש היירי עב הפיכאה ימרוגלו ךל ןימ אמ ינא מר מיכאל דורון:

 10  .ןוכנ: דן עידן למעו"ד 

 11  תרבגומ  הפיכא   הז  ה מ  ןיבמ  א ל  ינא  .םה לש  סרטניאה  א ל  הזש  חו טב  י נא  מר מיכאל דורון: 

 12    .שי ש רמוא ינא .הלועפ איה ה פיכאה .תשלחומ הפיכאו

 13   .הזה אש ונב עמשת... התא ,הכמ  ,העפות שי :אבי גרובר רמ

 14  .דירוהל  םג רשפא מר רביד פלד:

 15   .דירוהל םג לוכי  התא ,ריבגמ התאש ומכ: עו"ד עידן למדן 

 16   .יתעד וז מר מיכאל דורון:

 17 ךולכלו  םיגירח  םירקמב  הייחנה  ןת  זא  ריבגהל  הייחנה  ןתונ  התא  םא: עו"ד עידן למדן 

 18    .דחוימב

גרובר  רמ  19 בוביס  וישכע   ךתיא  תושעל  לוכי  ינא  ,ה צוחה  ךתיא  תאצל  לוכי  ו ישכע  ינא  :אבי 

 20   .תוחוד םייתאמ םע םירז וח ונחנא העש יצח ,ץוחב

 21    .ח וכיווה הז לבא .ךירצ םא  תוחוד םייתאמ ןת .יבא : עו"ד עידן למדן 

 22  ך כ  לכ  תמאב  ו נייה  םא  ז א  .תוחוד  םייתא מ  ונתניי  א ל  ברעהש  השג רה  י ל  שיו  : אבי גרובר  רמ

 23  .לק  הז המ יל ןימאת םישפחמ

 24    .שפחמ  התאש בשוח התא לבא : עו"ד עידן למדן 

 25  .ביצקתה תא  ליפכהל :אבי גרובר רמ

 26  א ל  . תוחפל  הפ  ןחלושה   בו ר  הפ  ן חלושה  לכ  ומכו   הלא כימ  ומכ  י נא  .יבא  : עו"ד עידן למדן 
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 1 ה מ  הזש  בשוח  אל  ינא  .הפוק  הפ  תושעל  םיאבש  וא  שפחמ  התאש  םיבשוח

 2 , הפ   היהש  ןוידה  לכמ  ונחנא  .ונלש  העצהה  הדלונ  הזמש   בשוח  אל  ינא  .םישועש

 3 א ל   ה ז  רמוא  א והו  רבודל  ות וא  י תיארהו  םיעבורה  תו צובקב  ץ רש  םוסרפ  ללוכ

 4 ת ו צובקב  ץר  הז  ?יוניפה  םויב   איצוהל  רוסאש  בותכ  הפי א  ול  יתרמאו  .ילש  םוסרפ

 5  . חכוותמ  אל  ינא  .רדסב  לכה   . ילש  אל  הז  רמוא  אוה  .םי בשות  ידי  לע  בושו  בוש  ץרו

  6 

 7  א יצומ  התאש   םוי  ק ר  ךל  םושר  .לכתסמ   ינא  ה ייריעה  לש  רתאב  ו ישכע  ן דיע  מר רביד פלד:

 8  .ךל םו שר םא .לבלבתהל רשפא  זא יוניפ םוי אל .לבזה תא

 9   .לטרופה  .אל ,ךל בותכ .תונטקה ת ויתואב הטמל ךל בותכ : עו"ד עידן למדן 

 10   .הז תא שפחמ ינא  .רתאב ינא רביד פלד: מר

 11    .םירבדמש הזש בש וח ינא מר מיכאל דורון:

 12  .םזג .לבז  תאצוה םוי מר רביד פלד:

 13  ם ינוטרקו  תו עש  לע  צ ייב  ןא  צ יב  לע  םירב דמו  ב וש  ם ירזוח  ונחנאש  ב שוח  ינא  מר מיכאל דורון: 

 14  ת ויהל  ךירצ  ם זגה  יתמ  עדו י  א ל  ןאכ  ד חא  ףאש  בשוח  י נא  .םימיה  ל עו  םזגה  לעו

 15 ךירצש  ימ  םגש  ששח  יל  שי  והשימ  תעדל  ךירצש  ימ  ,ןו לאב  יתמו  ,יברעמב  הנופמ

 16 ה זה  הרקמב  תושעל  ךירצש  דחא  רבד  אוהש  הזיא  שי  םאו  עדוי  דימת  אל  תעדל

 17  ת אצל  םהילא  תאצל  ,םיחר זאל  אובל  ועיגי  םהש  תוכח ל  אל  .םיחרזאל  אובל  הז

 18 ן כדעל  ונלש  תוינידמב  םישנ אה  תא  עדייל  םיכירצ  ונחנ א  םהל  דיגהלו  םיבשותל

 19  רחמ  ה רוק  ה מ  ןיבהל  םיכ ירצ  ם ישנא  ה זה  אשונה  ל כ  ת א  גת מל  ךירצ  םתוא

 20 םי חוטב  תויהל   םיכירצ  ונחנ או  .םהלש  ם זגה  םע  .םהל ש  םינוטר קה  םע  רקובב

 21 הר יבע  לע  ו השימל  חוד  םימש ו  האבה  ם עפב  םיאב  ונחנ אשכ  ר מולכ  תויקנ  ונדיש

 22 תא  ו נישעו  תעדל  רומא  אוה ש  ט קש  בלב  םיעדוי  ונחנא   ה זה  םוחתב  השע  אוהש

 23  . הפיכאה  ל ש  תאזה  הלועפה   תא  ו נישעש  י נפל  תושעל  ך ירצש  ה מ  ל כ  תאו  בטימה

 24  , הרבסהה  אש ונב  קר  דקמת הל  ה כירצ  ת אזה  רדסל  הע צהה  י תעדל  ן כלו  יתעד  וז

 25 ך להמב  הז  תא  קודבלו  הזל  םישלו  ,ביצקתב  ,ןמזב  הז  תא  םוחתלו  ,ךוניחה

 26 הז  תא  ה שענ  םאש  ןימאמ  י נא  . עיפשמ  תמאב  הז  ךיא  ת וארל  םיאבה  םישדוחה
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 1  . .. הארנ אל ונחנא ןוכנ

 2  קוידב  ללגב  לטרופ  וניש ע  .ועדי  םיחרזאה..  ונרמא ו  לטרופ  ונישעש  אל  הז :  רץמר ערן שו

 3 הנונרא  יבתכמב  ללוכ  םיכ רד  ינימ  לכב  הז  תא  ונאצוה  .הלאה  םירבדה  ללגב

 4  ה יה  ,תונוכנ  םכלש  תורעהה   םג  הז  םע  דחי  .םירחא  ת ומוקמב  ללוכו  ולבקתהש

 5 ל כ   לע  ל ודג  דואמ  עפשה  תמ רופר  ל כ  ךרע  םייעובש  ד ועב   ןייפמק  תויהל  רומא

 6 ו יהיש  םישנאה  ללוכ  הז  תא  תושעל  םינווכתמ  הרקמ  לכב  ונחנא  .ןויקינה  אשונ

 7 דו אמ  אשונ  הז  לכה  תא  רושק ל  ונבשח  ,םהילא  רשקתה ל  לכותש  םמצע  תונוכשב

 8 ו נ חנא  . קנע  ןייפמק  אשונ  תוי הל  ר ומא  שדוח  דוע  ,הרבסה ל  ם גו  הייריעל  םג  יזכרמ

 9 וב צקתי  םאו   .ךפיהל  .תודגנת ה  הפ  ן יא  ז א  .ותוא  םיננכת מ  ו תוא  םינ וב  רבכ  וליאכ

 10  ל כ  לבא  .הצורמ  היהי  ללכב   ינא  ףסכ  הזל  היהי  םאו  , חמשנ  רתוי  דוע  זא  ונתוא

 11 ך ו תל  תויהל  רומא  לכה  קו בסייפו  םירנאבו  ,םיפאט וו  .ונל  שיש  םיעצמאה

 12   .הזה ןייפמקה

 13 ? ןייפמק םישוע םתא המ ל .עגר :דורוןמר מיכאל 

 14    .ןויקינ אש ונב המרופר םיקישמ יכ :ורץמר ערן ש

 15   .ריעב יקנ היהיש םיצור  ונחנא יכ :אבי גרובר רמ

 16  .וארת  .התא יכ ןייפמק השוע הת א .ןייפמק םישוע םתא המ ל לבא אל דורון:יכמר מ

 17   .עדייל הצור אוה מר גיא קלנר:

 18 םתאש  עגרכ רבתסמו  אקווד  םישוע  םישנאו  םיעדוי  םישנאש  םתנע ט  עגרכ  רון:ל דומר מיכא

 19 תחא  העשב  ןוידה  ףוסב  הז   תא  ונל  םירפסמ  םתאו  . דואמ  לודג  ןייפמק  םישוע

 20 הת א  םא  .אל  .םיהדמ  טושפ  . םיהדמ  הז  זא  .שדוח  דוע  ןייפמק  שיש  הלילב  הרשע

 21  .ןייפמ ק השוע התא המל זא רדס ב לכה םא .ןייפמק השוע

 22 

 23  . הנוכש  ל כב  םישנא  תוי הל  םיכלוה   .ןויקינה  אשונב   ל ודג  יוני ש  השוע  הייריעה :ץרשו ערן מר

 24 ה ז   ם עפ  דוע  ו נרמא  םג  תאז  ת רגסמב  ,ןכ  ז א  .שדחמ  הז   תא  בת נל  םיכלוה  ונחנא

 25    .הז קר אל

 26  ל ש   אשונל  תסח ייתמ  ל ש  ר דסל  העצה  הצו ר  ינאו  ה פ  א רוק  ינאש  המ  ארוק  י נא  : אבי גרובר  רמ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

124 

 1 י נא  עדוי  התא  יל  היה  ןכו  םילכתסמ  םישנאו  בשוי  וישכע  ינא  חוקיפה  תוחודה

 2  ת עדל  םג  םיכירצ  םישנאו  הזה  ן יינעב  רסמ  אוהש  הז יא  ם ג  הפ  ריבעהל  הסנמ

 3 םלוע  לכ  תא  םישאהל  ןמזה   לכ  רשפא  יאו  ,םהלש  םי שעמה  לע  תוירחא  תחקל

 4 הזל  רשק  ילב  .הזה  רבדה  לע  יתחכוותה  זא  .םולכל  יארחא  אל  בשותה  םעפ  ףאו

 5  ם ג ב גא ךרד , םג תאזה תרג סמב הז ל ע םירבדמ ןמזה  ל כו םישוע ן מזה לכ ונחנא

 6 ך יא  ם יבשוח  ונחנאו  .בצמה מ  םיצורמ  א ל  ונחנאש  ונ רמא  ב יצקת  לע  ונרבידש

 7 י נא  םא  ינבמ  יוניש  יתישע  המל  עפש  ףגא  שאר  ונאבה   הז  ליבשב  .ותוא  רפשל

 8 .התוא ן קתל הצור ינאו היע ב שיש  בשוח ינא יכ ותוא  י תישע .רדסב לכהש בשוח

 9 תו כזה  וליאכ  ינא  יתרמא  ינ א  םישוע  ו נחנא  .עפשה  תו רייס  ת א  רבגתנש  ונרמא

 10 הזב  תינתומ  תולועפה  לכ  תא   םהל  תושעל  תוחוד  םהל  תתלו  םיבשותל  אובל  ילש

 11 ם ו רגא  י נא  תוחודה  ךרד  קר  ד יגהל  ל וכי  אל  ינא  .ילעש  המ   ל כ  תא  השוע  דגנמ  ינאש

 12  .יק וא  .תורקל הזה יונישה לכל

 13     המ תא קוידב תר מא זא ון:ורכאל דר מימ

 14  ה צור  ינא  וישכ ע  . הזו  ירמגל  תרחא  םתו א  יתנבה  ינא  .הזש  המ  קוי דב  אל  ה ז  :גרובר  אבי  רמ

 15 ק וויש  םע  תולעל  םיצור  אליממ  ונחנא  ןר  רמאש  ומכ  וארת  םוקמ  אוהש  הזיאב

 16 ת ובשחמ  ת ורעה  הפ  ול  שיש  ימ  ל כ  םיבורקה  םייעובשב  עיצמ  י נא  .ישילש  םוי  לבא

 17 א ל  המ  ך יא  בקעי  םע  תבשל   יתיא   תבשל  ותיא  תבשל  ןרעל  א ובל  ןמזומ  םירבד

 18 ם י צור  ונחנא  רמא  ןרעש  ומכ   ,דח א  .םירבדה  לכ  תא  ור יהבת  רורב  אל  ךיא  רורב

 19  םישימח  ח קינ  עדוי  התא  הז יא  ת וחפלש  עיצמ  ינא  ןייפמ ק  ם ע  תולעל  םילוע  ונחנא

 20 י נ אש  ה מ  הז  היינש  לטרופה  לע  .סובוטוא  תונחת  םישימ ח  ח קינ  .סובוטוא  תונחת

 21  .יתרמא

 22    .לטרופה  לע יבא ריעהל לוכי ינא : עו"ד עידן למדן 

 23  ר מגנ  הז  אלימ מ  .ם ייסא  ינאש  הכחת  הת א  א ל  התא  .םייסי  וישכע   ינא  . אל  :אבי גרובר  רמ

 24   .התיבה םיכלוה םתא

 25    .עיבצהל  ךירצ :עו"ד מיכה בלום

 26  ם ג   ןיכנ  ונחנא   תאזה תרגסמב  םג  עיצמ ינא  ןרע   תאזה  תרגסמב  םג   עיצמ  ינא   :אבי גרובר  רמ
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 1 ונחנא  ,םיפתושמ  םיתב  לש..  ונל  שי  ףוסב  ירה  םיפתושמה  םיתבל  ידועיי  םיריילפ

 2 ל כ  תא  תזכרמש  םיפתושמה   ם יתבה  לכל  תאזכ  העדומ   לש  ג וס  אוהש  הזיא  ןיכנ

 3  ם ישנו  ת יב  ל כל  הסינכב  םי שנ  תומוח   רמושב  ונישעש  ומכ  ה סינכב  ת א  איבנו  הז

 4 םג   ונל  היהי  זאו  .םיפתושמ  םיתבל  םירושקש  הז  לכ  ת א  זכרמש  הז  אוהש  הזיא

 5 . דיגהל  יל  שיש  המ  הז  והז  .ו תוא  דירונ  הזו  הזה  תוריהב   רסוח  לכ  תאזה  הניחבהמ

 6 ת ו בר עתה  וליאכ  לבוג  וליפא   הזש  ת ימע  יל  רמוא  חו דה  ת א  לטבל  .םעפ  דוע

 7   ,העיבת תוערפהו

 8    .ח ודה תא לטבל רמאנ אל : עו"ד עידן למדן 

 9    .ל בוג וליפא :רוברג אבי רמ

 10     .תוחוד לטבל ונרמא אל לנר:מר גיא ק

 11   תת ל אל םג תתל רוסא לבא  ,לטבל אל :אבי גרובר רמ

 12    .םג לבא .עגר : יזר גב' דברת וי

 13    ?הז יפל וא הז יפל ,הרש ע דחא הז ןועש הזיא יפל : מר רמי בר לב

 14    .הרשע דחאב ונ לחתה אל :אבי גרובר רמ

 15  י ת רמאש  המ   לע  רזוח  י תרמא  ינא  . םכל  יתרמא  ינ א  .הרשע  ד חאב  ךלוה  ינא : מר רמי בר לב

 16  לש  ר דחב  תושעיהל  לוכי   היה  הזה  רתוימה  ןויד ה  ל כ  הבישיה  תליחתב

 17 םוש  ל ע  תו מימת  םייתעש  רו ביצלו   להקל  ז בזבל  אלו  הל הנה  ת בישיבו  היצילאוקה

 18  .רבד

 19  .ןייפמק אצ י ףוס ףוסש דע תומכסהל  ועיגה אלו היה ןוידה לכ : עו"ד עידן למדן 

 20   .דגנ ימ דעב ימ הז ל ע עיבצהל :גרובר אבי רמ

 21    .לט רופב המ ךל אירקא ינא: עו"ד עידן למדן 

 22   .ונחנא .ואוב  .וישכע אל :רובראבי ג רמ

 23  . םזג ימי איצוהל ית מ עדוי אל דחא ףאש ןיבת  בושח הז .בושח ןכ הז : עו"ד עידן למדן 

 24    .יניעב תקפסמ אל העצהה  .יניעב תקפסמ אל העצהה קלנר:מר גיא 

 25  .העבצהב ףתת שהל ןכומ ינא .העבצהב ף תתשא ינאש םיצור םתא : מר רמי בר לב

 26    .ךלנו העבצה השע נ הכח מר יעקב קורצקי:
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 1  .הכראה אל : מר רמי בר לב

 2     .הכראה ןיא .ךל נו ונרביד וישכעש המ לע  העבצה עקב קורצקי:מר י

 3    .ךליש תכלל ך ירצ ימר .רדסב .העבצהה יא קלנר:מר ג

 4    תא ךישמהל י תעצה ינא :אבי גרובר רמ

 5 ט פשמ  עגר  הצור  ינא  תווצ  היה  .הז  םע  היעב  ךל  ןיא  .םלוכ  תא  רבע  להונה  לבא מר גיא קלנר:

 6 ו נתניחבמ  ויצר  הב  היה  םדוק  יתרמאש  ומכ  וזה  העצהה  הזה  ףיעסה  תא  רומגל

 7  לש  ר ופיסה  לע  הכימת  הפ  ן יאש  ן יבמ  ינא  .הרוק  הז  ךי א  םי עדוי  םתא  ירה  ינא  יכ

 8 . הר וק  אל  םולכו  תרבוע  העצה ה  .תרזפתמ  הבישיה  ףוסב   יכ  הבשחמו  עגר  הריצעה

 9  ם ירצוע  רמ ואו  אבש  טוש  אוהש  הזיא  ש ישכו  .ללכ  ך רדב  ה רוקש  ה מ  הז  ירוס

 10 לכה  .הרקי  לכה  יל  ונימאת  הרזח  םירזוחו  ,שדחמ  לולסמ  םיבשחמ  ,תוינידמ

 11  .הרקי

 12    .םלועב  בוט יכה ןייפמקה היהי: דן דן למעו"ד עי

 13  ת מרל  הז  תא  ודירות  לא   .ןייפמקה  קר  אל  הז  אל  היהיו  .ןייפמק  היהי  ןכלו ר גיא קלנר:מ

 14 ם אה  ,םילהנה  לש  הקידב  הפ  שי  .בושח  דואמ  אוה  ןייפמקהש  ףא  לע  ןייפמקה

 15 ם י נתו נ  ונחנאש  םימיוסמ  תו מוקמ  ש י  םאה  .תוצרפה  לכ   תא   רוגסל  םיעדוי  ונחנא

 16 םי תבו  עקרק  ידומצ  ,םייטר פה  םיתבה  הרקי  םא  ילו א  ,תורתוס  ןהש  תויחנה

 17 אש ונ  קר  אל  הז  .וילא  בל  ונמש  אלש  והשמ  אוהש  הזיא  הפ  שי  םיפתושמ

 18 ,םוקמב  הדימע  פוטס  לש  ךלהמ  תושעל  ןכ  ץילממ  יתייה  ינא  ןכל  .ןייפמקה

 19  בחרמב  ת וחוד  םינתונ  אל  ,ם וי  הר שע  עבראל  הז  תא  םצ מ צל  םיצור  ,דחאו  םירשע

 20  ם ייתש  ףיעס  .תויונחהו  םיק סעה  ב חרמ  ת א  הנשמ  אל  הז  ה זה  רבד ה  לע  םירוגמה

 21 ,י בוק  ם ע  הצו ר  ינא  .םילהנב  תויהל  ה צור  י נא  ,םייתש  ףי עס  .םיר אשנ  שולש  ףיעסו

 22 ם ישוע  וישכע  אל  הז  לע  .הרו דצורפה  לכ  תא  ןיבהל  הצור   ינא  ,עבותה  םע  הצור  ינא

 23 לכ  תא  תושעל  ,תבשל  הצו ר  .ןויערה  אל  הז  .אל  .אל  .םינוטרק  ואיצות  ןייפמק

 24 עגר   ,ד  ג  ב   א  ה רוק  המ  .חודה   ת א  האורש  ד חא  חקפמ  ה רוק  ה מ  המירזה  ימישרת

 25  .ךירצש ומכ  הז תא להנלו הזה רבדה ל ע ןגטנר תושעל דחא םעפ

 26  .יל ריבסת  תאזכ היצפוא ןיא תוחוד  השענ אלש אשונה תא דדח ת איג קב קורצקי:יעמר 
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 1  ה ט לחה  לבקל  לוכי  הת א  .התוא  שממל  אל  םילו כי  םה  .תאזכ  היצפוא  שי מר גיא קלנר:

 2 ה שעיש  ב  וא  א  היצמיטיגלמ  םייקל  אל  טילחיש  ימ  טילחי  .הז  תא  תושעל  הצעומכ

 3  .המ ול ד יגהל לוכי אל ינא .הז תא

 4  .חיטבהל רש פא יא רון:דוכאל מר מי

 5    .םיגירח םירקמ תלוז : עו"ד עידן למדן 

 6   .הפיכאה לש תומלצמ : ב' דברת וייזר ג

 7    .םיגירח םירקמ  תלוז הלימה תא ףיסוהל : ן ד עידן למדעו"

 8  .ש דע  הפיכא תושעל ילב תומלצ מה תא םימשש טלחוה : ב' דברת וייזר ג

 9     הטלחה לבקל רש פא יא מר מיכאל דורון:

 10    .תתל םיצור .הז אל הז .ע יבצנ ואוב :גרוברי אב רמ

 11  .הז  תא ושע תומלצמב המל : זר יגב' דברת וי

 12    .הז תא תושעל רש פא יא דורון:מר מיכאל 

 13  .הזל לגר תמ רוביצהש דע םימשש ם ירמוא הפיכא תומלצמ : גב' דברת וייזר 

 14    .תקולחמ ונל היה : עו"ד עידן למדן 

 15   ?תונמדזה םתתנ אל  הפיכא תומלצמב תימע : גב' דברת וייזר 

 16   .הפיכא תמלצ מ ןיא :עו"ד עמית גייגר

 17   .טלחוה אל .היהישכ : גב' דברת וייזר 

 18   השדח  הפיכא לבא .השדח הפיכ א תאז :יגר"ד עמית גיעו

 19   .תונמדזה שי : דברת וייזר גב' 

 20  ו נחנא  .תוכרד ה  םישוע   ונחנא  .תוארתה  ם ינתונ  ונ חנא  ,ןמז  םינתונ  ונח נא    : עו"ד עמית גייגר

 21 ו נחנא  . השדח  הפיכאב  םילי חתמ  ונחנא  ר קי  רוביצ  םכ ל  ו עדת  רוביצל  םיריבסמ

 22   .הפ השד ח הפיכא לע םירבדמ אל

 23   .בותכש תורמל .ןיא הפ וקת איהש הזיא לבא   : יזר ב' דברת ויג

 24 הפש  הפל  דוג ינב  .הפיכא  הליחתמ  זאו  ה רבסהו  תוארתה  לש  הפוקת  שי  :עו"ד עמית גייגר

 25 רב כש  תוינידמו  םילהנ  םע  הפיכא  הז  .השדח  הפיכא   לע  םירבדמ  אל  ונחנא

 26   .דעומ דועבמ הליחתה
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י קורצקי: עמר   1  ן יקשיסוא  לע   ונישעשכ  וישכע  יבוק  עג ר  ו ישכע  ונישעשכ  תימע  לבא  קב 

 2   .תויונחל וסנכי םיחק פהש ונגאד ןכ .בולוקוסו

 3   .הנתשה יכ .תוינידמ  םתיניש יכ םיריילפ ונקלי ח .רורב מר קובי אלפסי:

 4  .םהל  וליעפה טושפ .וניש אל  : ן למדן עו"ד עיד

 5  לש בצמ מ וניש סי:מר קובי אלפ

 6  ם תיניש  אל  ויה  םה  ןמז  הברה  .ויה  םה  ןמז  הברה  .ויה  תוארוהו  .ויה  םינמזה: למדן  ןעו"ד עיד

 7   .ןמז הברה ויה .םתוא

 8  .עיבצהל  רבורג :עו"ד מיכה בלום

 9 התייה  איגלו  ילש  דיגה ל  לוכי  ינא  הפו  הפיכאה  לע  תרביד  התא  לאכימ  : עו"ד עידן למדן 

 10 רת וי   יתייה  ינא  תמאב  .הז  לע   תמאב  םינמזה  לע  תמאב  .דחא  ףיעס  יבגל  תקולחמ

 11 ירבדב  ונבתכש  המ  ללגב  קוי דב  הלע  הז  םתס  אל  לבא  הז   תא  תושעל  אל  לש  השיגב

 12 רמ א  איגש  ומכ  קוידב  .השע נ  אלו  סמסמתה  אשונה  2018ב  הזש  ללגב  .רבסהה

 13 לטרופה  ירחא  ו ישכע  םג  .םי נמזה  ת א  ם ישל  וניצר  סמס מתי  ה זש  ונ יצר  אל  ונחנא

 14 ם יאלמג  זוחא  םירשע  הפ  שיו  ם ישנא  ןיידע  .וילע  ועדי  וא   ותוא  וליג  ילוא  םיטעמש

 15  אל  יאדו וב  םה  םג  זא  הלאה   תוארוהה  לכלו  םילטרופל   ם ישיגנ  תוחפ  הברה  םהש

 16 םו יב  איצו הל  ןיא  הפ  בותכ  וישכע  ל טרופל  סנכנ  ינא  ם א  םג  .יונישה  לע  םיעדוי

 17  ם וי  הזיאב  עדוי  אל  התא  לטרופל  סנכנ  התא  זא  .םז גה  םוי  הזה  םויבו  יוניפה

 18  דחאו  םירשע  םא  םינמזה  תא  תתל  ונשקיב  ,ונרמא  ןכ ל  זא  .איצוהל  רומא  התא

 19  ל בא  םימ י  הרשע  עבראל  רצקנ  א וב  ז א  ידימ  רתו י  ה פ  םירב חל  הארנ  םוי

 20 ר שפא  .םיקדוהמ  םיקיודמ  דואמ  ם ירבד  םע  אצתו  סנ כית  תמאב  הפ  תכרעמהש

 21 הז ה  א שונה  ת א  ףיסונ  םיגיר ח  םירקמ ב  טעמל  הלימה  תא  ף יסוהל  ם ג  הפ  דיגהל

 22 .תעדל..  ח קפל  ז א    .םיגירח ם ירקמב  ט עמל  תוחוד  ןתמ מ  ל דחת  ם וי  הרשע  עברא

   23 

 24    .םייטרפל .םיקסעל אל : גב' ענבל דדון

 25   .םירוגמ קר .םייטרפ מר גיא קלנר:

 26  .תרמוא העצה הש המ הז .םירוגמ קר : עו"ד עידן למדן 
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 1 אוהש  והשמ  ךרוצל  לכהו  .העיבתה  תואמ צעב  םיעגופ  םתא....םישוע  םתא  :יגרעמית גיעו"ד  

 2 תא   ריבעהל  ב יוחמ  ינא  דעב  ועיבצת  ם תא  םאש  .םכל  ע ידומ  ינא  ז א  הרקמ  לכב

 3 םכל  ועד  .העיבתה  תואמצע ב  תוברעתה  לע  חוודלו  תוטילקרפל  הזה  לוקוטורפה

 4    .ילילפב לובגל לוכי הז

 5   .םייעובשב רזעה קו ח תא הנש מר רביד פלד:

 6     .תימע םע בשת .ך ל רמוא אוהש המל בישקת  .איג יעקב קורצקי: מר

 7 ל וכי  ינא  םא  תעד  תווח  הז  לע  לבקנו  ,דחא  ףיעס  ילב  עגרכ  עיבצנ  ואוב  .בוט ר גיא קלנר:מ

 8  .המידק , דחא ףיעס .הז תא תושעל

 9   .סנכיהל אל עיצמ  ינא .ןכ מר יעקב קורצקי:

 10     .דחא ףיעס ילב : עו"ד עידן למדן 

 11   .הרשע דחא הללאי :קלנרמר גיא 

 12    ?תרכ זנ וישכע :ד"ר צחי שריב

 13  ש קבמ ינא דחא ףיעס תא שולש םייתש םיפיעסש  יפכ העצהה לע עיבצנ אוב מר גיא קלנר:

 14   .ונתיאמ דחא ףא ךבסל ה צור אל ינאו הזה םויאה ה ז המ עדוי אל ינא .קודבל

 15   .תאזה רדסל העצהה  דעב ימ מר מיכאל דורון:

 16     .דחא ףא לע םיי אמ אל :יגרעו"ד עמית גי

 17   .ישיא םויא אל מר גיא קלנר:

 18    ?ד עב ימ ר יעקב קורצקי:מ

 19   ?דחא הפ :אבי גרובר רמ

 20   .דחא הפ ונעבצה .הז יא אוצמל רשפא .ה'רבח  הללאי :ורצקימר יעקב ק

 21 

 22חברי המועצה שנכחו הצביעו בעד ההצעה של עידן למדן וגיא קלנר פה אחד    16כל    החלטה:

 23 לסעיפים שתיים, שלוש ולגבי סעיף אחד לא הצביעו.  

 24ן צוות מקצועי של הנהלת העירייה )משפטית, פיקוח, מנכ"ל, תברואה, עסקים  יבח            .    2

מקצועי   גורם  מתן וכל  בהקשר  המדיניות  את  המנכ"ל(  עמדת  ע"פ   25שיידרש 

 26 דו"חות בגין הוצאת קרטונים ו/או פסולת למרחב הציבורי
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 1 .   רה וקבועהבשים לב לתלונות הרבות וככל שנדרש יתקן או יגבש מחדש מדיניות ברו

 2בים את ימים, יבוצע קמפיין ציבורי מקיף, שיסביר לתוש  21.                  במהלך תקופה זו,  3 

גם בחדר אשפה   )הימנעות מהשלכת קרטונים  הזה  והחובות בהקשר   3הזכויות 

 4 ועוד(.

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 ת וטלחה ץבוק

 20 

 21ון לבקשת די-ון( רדו  לתי נווה גן )בי"סת אולם ספורט ומרכז קהימוע הק צר ובי". טעינת תב1

 22 א(  לתוספת השנייה בפקודת העיריות.) 9חברי מועצה לפי סעיף  8

 23 

 24  :הטלחה

 25 45היקף של  ב  מאשרים תב"ר "הקמת אולם הספורט בבי"ס דורון כולל מתנ"ס וספרייה"

הבא:   במימון  של מגרשי   20מש"ח,  השני  ההשבחה מהשיווק  מכספי   26מלש"ח 
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 1מלש"ח במסגרת אשראי   25  -ימים, ו  90-כשצפויים להגיע בעוד    1010רמ"י ברש/

 2 . 10רש הגנים כירת חלקנו במגמבנק לשנתיים, כנגד הכנסה עתידית ממ

 3ני  ד  ,שריב  יחצ   ,קובילא  י'צאב  ,לדפ  דיב ר  ,יךלק  רפוע  ,צקיקור  בק עי  ,וברגר  יבא  :15  –  דעב

 4  דיע  ,קלנר  איג  ,לב  בר  ימר   ,רזויי  תרבוד  ,יוז  עטנ  ,דדון  לבנע  ,גדות  ןורי  ,לביא

 5 דורון.  לאכימ ,ןמדל

 6 .ןיקלב ינור :1 – ענמנ

 7 

 8 

 9  . ןומא  תרשמב   ישיא  ה זוחב  איבל  ינד  ר יעה  ש אר  ןגסל  רזועכ  ןמד ור  קירא  ר מ  רושיא    .20

 10   .לכנמ רכשמ 40%- 30% ןיב ןקתה חווט

  11 

 12אושר מינוי אריק רודמן כעוזר לסגן ראש העיר, דני לביא, בחוזה אישי במשרת    :הטלחה

בין   ומנהלת כוח   40%-  30%אמון. טווח התקן   13משכר מנכ"ל. מנכ"ל העירייה 

 14 ם אחוז על פי שיקול דעתם. אדם ימליצו למשרד הפנים בין שלושים לארבעי

אחד(:  15  –בעד   באצ'י אבי    )פה  דדון,  ענבל  לביא,  דני  שריב,  צחי  קורצקי,  יעקב   15גרובר, 

 16ון, דור  אלקובי, גיא קלנר, עידן למדן, נטע זיו, רמי בר לב, דוברת וייזר, מיכאל

 17 רוני בלקין, עופר קליך, ירון גדות.

 18 

 19 

 20כחבר בוועדת מכרזים במקום   תישפוח  ןורשה  תמר  תע יס  םעטמ  איבל  ינד  יונימ .21

 21 .צחי שריב

מכ  :הטלחה בוועדת  כחבר  חופשית  השרון  רמת  סיעת  מטעם  לביא  דני  מינוי   22רזים אושר 

 23 במקום צחי שריב. 

אחד(:    15  –בעד   קורצקי)פה  יעקב  גרובר,  צחאבי  באצ'י ,  דדון,  ענבל  לביא,  דני  שריב,   24י 

 25לב, דוברת וייזר, מיכאל דורון, אלקובי, גיא קלנר, עידן למדן, נטע זיו, רמי בר  

 26 רוני בלקין, עופר קליך, ירון גדות.



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                       

 4.7.21ין  מיום  ן  המנימישיבת   מליאה  מ  30פרטיכל מס' 

 

 

132 

 1 

 2 

 3 

 4  23.7.21 ךיר אתמ לחה ןדמל ןדיע םוקמ ב ראותב ריעה שאר תינג סכ רזייו תרבוד יונימ .22

 5 

 6  :הטלחה

 7  .23.7.2021  ךיראתמ ןדמל ןדיע םוקמב  ראותב ריעה שאר תינגסכ  רזייו תרבוד יונימ רשוא

וייזר,  ן, עידן למדן, גיא קלנרוני בלקיר  :10  -  בעד  8אבי , רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת 

 9 , רביד פלד. פר קליך, יעקב קורצקי, עוברגרו

 10 אלקובי. דני לביא, ענבל דדון, באצ'י  :3 - גדנ

 11 צחי שריב.  :1 – עננמ

 12 נטע זיו, ירון גדות. :2 - ותפתהש לא

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 ן עירוני חות פיקוח וקמפיידו -28.4.21-מדן  מל ועידןקלנר   איג רדסל העצה .1

 19 

 20  ד חא  הפ  רנלק איגו   ןדמל  ן דיע  לש  העצהה   ד עב  ועי בצה  וחכנש  הצעו מה ירבח  16  לכ  :הטלחה

 21   . ועיבצה אל דחא ףיעס יבגל ו שולש ,םייתש םיפיעסל

 22ות מקצועי של הנהלת העירייה )משפטית, פיקוח, מנכ"ל, תברואה, ן צויבח               .2

 23דרש ע"פ עמדת המנכ"ל( את המדיניות בהקשר מתן עסקים וכל גורם מקצועי שיי

 24 מרחב הציבורי דו"חות בגין הוצאת קרטונים ו/או פסולת ל

 25בשים לב לתלונות הרבות וככל שנדרש יתקן או יגבש מחדש מדיניות ברורה  

 26     וקבועה.
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 1את  ימים, יבוצע קמפיין ציבורי מקיף, שיסביר לתושבים  21במהלך תקופה זו,                   .3 

 2 הזכויות והחובות בהקשר הזה )הימנעות מהשלכת קרטונים גם בחדר אשפה ועוד(.  

 3 

 4 


	פרטיכל מס' 30 מישיבת מליאה מן  המניין
	אשר התקיימה ביום  ראשון4.7.21, כ"ד בתמוז  תשפ"א
	משתתפים:
	המשך דיון מישיבת מועצה מס' 28 מתאריך 2.5.21:
	1. הצעה לסדר גיא קלנר  ועידן למדן  מ-28.4.21- דוחות פיקוח וקמפיין עירוני
	2.      הצעה לסדר ירון גדות מ-28.4.21 – וידוא המצאות עטי אפיפן למסעדות ובתי קפה
	המשך דיון מישיבת מועצה מס' 29 מתאריך 6.6.21:
	3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 18.
	4. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 27 – תיקון
	5. שאילתה ירון גדות 27.5.21 – עבודות פיתוח במתחם רש/1010
	6. שאילתה ירון גדות 29.5.21 – מדוע ישיבות מועצת העיר נערכות ללא קהל וללא תקשורת
	7. הצעה לסדר דני לביא 22.4.21 – הפסקת זיקוקי דינור.
	8. הצעה לסדר ירון גדות ושמואל גריידי 17.5.21, פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע ראש החזיר.
	9. הצעה לסדר יעקב קורצקי 31.5.21 שבוע הערכה לחיילי צהל.
	10. אישור פתיחת תבר חדש לצורך מתן הלוואות לממדים בסך 1 מיליון שח.
	11. אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום 25.4.21
	12. דיון בדוח ביקורת מפורט לשנת 2019 + מסקנות ועדת ביקורת
	סעיפים חדשים:ישיבה מן המניין מס' 30 מתאריך 4.7.21:
	13. שאילתה ירון גדות 27.6.21- ישיבת רמת השרון במיקומה החדש
	14. שאילתה ירון גדות 27.6.21- חדר סיעות ומשרדים אחרים
	15. שאילתה עידן למדן וגיא קלנר 27.6.21 – לעניין טיסות מעל העיר
	16. הצעה לסדר, צחי שריב, באצ'י אלקובי, דני לביא, ענבל דדון 26.6.21 – הנצחת נשים ברחובות העיר
	17. הצעה לסדר ירון גדות 30.6.21- אולם ספורט לבית הספר דורון.
	18. הצעה לסדר ירון גדות 30.6.21- עידוד שימוש ברכבים חשמליים.
	19. הצעה לסדר רוני בלקין 30.6.21 – אישור צו הארנונה ותעריפי הארנונה.
	20. אישור מר אריק רודמן כעוזר לסגן ראש העיר דני לביא בחוזה אישי במשרת אמון. טווח התקן בין 30%-40% משכר מנכל.
	21. מינוי דני לביא מטעם סיעת רמת השרון חופשית כחבר בוועדת מכרזים במקום צחי שריב
	22. מינוי דוברת וייזר כסגנית ראש עיר בתואר במקום עידן למדן החל מתאריך 23.7.21
	23. דיווח רימונים – דוח שנתי כספי 2020
	24. דיון בדוח תלונות הציבור לשנת 2020
	25. דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2021
	26. תיקון הסכם עם ביס' רימון – טיוטת ההסכם תישלח בהמשך
	27. אישור נוהל מעודכן –  הענקת אות יקיר העיר רמת השרון
	28. מינוי נציגי ציבור לתאגיד המים "שרונים" מהנדסת העיר, אדריכלית עירית טלמור, נציג ציבור – מטעם סיעת רמת השרון 1 מר בני סרוסי + נציג ציבור נוסף – ישלח בהמשך.
	פרטי כל
	1. טעינת תב"ר וביצוע הקמת אולם ספורט ומרכז קהילתי נווה גן (בי"ס דורון)-דיון לבקשת 8 חברי מועצה לפי סעיף 9 (א)  לתוספת השנייה בפקודת העיריות.
	שאילתה עידן למדן וגיא קלנר 27.6.21 – לעניין טיסות מעל  העיר
	גב' דברת וייזר : הבאנו את היועץ רק שהוא לא לקח עליה.
	ד"ר צחי שריב: אני פניתי כבר בערוצים לא פורמאליים להבין מה קרה פה. יש באמת שינוי שאנחנו חשים אותו, והוא נובע משלושה דברים שונים, שהצטרפו יחד, והביאו לעומס רב יותר של מטוסים מעלינו. בנתב"ג יש שני מסלולים אחד פונה פחות או יותר מזרח מערב אחד נוטה יותר צפו...
	עו"ד עידן למדן :או האם צריך כרגע יועץ שאתה לא הכל יכול להיות האם צריך לקחת יועץ או מי שמומחה לתחום.
	20.  אישור מר אריק רודמן כעוזר לסגן ראש העיר, דני לביא, בחוזה אישי במשרת אמון. טווח התקן בין 30% -40% משכר מנכ"ל.
	מר גיא קלנר: מבחינתי שיתחיל בקצה האייפל. אני רק שואל כי בפעמים הקודמות קבענו מתי הוא מתחיל. ומה זה העליות?
	עו"ד עידן למדן: זה לא נאמר.
	עו"ד מיכה בלום: וכל עליה צריכים לאשר אותה גם כן.
	מר אבי גרובר: לא. עלייה לא צריך. ברגע שעוברת תקופה.
	עו"ד מיכה בלום: אם עכשיו את קובעת ארבעים כן. אבל אם את קובעת עכשיו שלושים. בעוד שנתיים את רוצה לעלות. זה בא למועצה.
	גב' דברת וייזר:  דלית דרך אגב הייתה מנהלת מחלקת משברים אצל רונן צור הרוויחה ארבעים ושמונה אלף שקל ברוטו ולמרות זאת היא התחילה עם שלושים אחוז רק לידיעה כללית. לא שחלילה עיני צרה כי ..ארבעים אחוז סתם כואב לי עליה שהיא כאילו התחילה בשלושים אחוז.
	21. מינוי דני לביא מטעם סיעת רמת השרון חופשית כחבר בוועדת מכרזים במקום צחי שריב
	22. מינוי דוברת וייזר כסגנית ראש העיר בתואר במקום עידן למדן החל מתאריך 23.7.21
	החלטה:
	אושר מינוי דוברת וייזר כסגנית ראש העיר בתואר במקום עידן למדן מתאריך 23.7.2021.
	בעד - 10: רוני בלקין, עידן למדן, גיא קלנר, רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת וייזר, אבי גרובר, יעקב קורצקי, עופר קליך, רביד פלד.
	נגד - 3: דני לביא, ענבל דדון, באצ'י אלקובי.
	נמנע – 1: צחי שריב.
	לא השתתפו - 2: נטע זיו, ירון גדות.
	23. דיווח רימונים - דוח שנתי 2020
	1. הצעה לסדר גיא קלנר  ועידן למדן  מ-28.4.21- דוחות פיקוח וקמפיין עירוני
	מר רוני בלקין: מר גרובר תנסה להקשיב. אני לא מדבר על המתקנים, תיכף אני אגיע אליהם. גם לזה אני אגיע. אני מדבר על פינוי הקרטונים המסחריים. למשל בחנות של מקס עשרים שהמדרכה מלאה בקרטונים לא מקופלים. נלך לאורך כל רחוב אוסישקין. קרטונים לא מקופלים.
	מר גיא קלנר: איך אנחנו עושים את זה יותר. אנחנו מנחים את הפקחים לתת יותר דוחות?
	מר יעקב קורצקי: יאללה חבר'ה. אפשר למצוא איזה. הצבענו פה אחד.
	החלטה: כל 16 חברי המועצה שנכחו הצביעו בעד ההצעה של עידן למדן וגיא קלנר פה אחד לסעיפים שתיים, שלוש ולגבי סעיף אחד לא הצביעו.
	2.             יבחן צוות מקצועי של הנהלת העירייה (משפטית, פיקוח, מנכ"ל, תברואה, עסקים וכל גורם מקצועי שיידרש ע"פ עמדת המנכ"ל) את המדיניות בהקשר מתן דו"חות בגין הוצאת קרטונים ו/או פסולת למרחב הציבורי
	בשים לב לתלונות הרבות וככל שנדרש יתקן או יגבש מחדש מדיניות ברורה וקבועה.
	3.                  במהלך תקופה זו, 21 ימים, יבוצע קמפיין ציבורי מקיף, שיסביר לתושבים את הזכויות והחובות בהקשר הזה (הימנעות מהשלכת קרטונים גם בחדר אשפה ועוד).
	1. טעינת תב"ר וביצוע הקמת אולם ספורט ומרכז קהילתי נווה גן (בי"ס דורון)-דיון לבקשת 8 חברי מועצה לפי סעיף 9 (א)  לתוספת השנייה בפקודת העיריות.
	20.  אישור מר אריק רודמן כעוזר לסגן ראש העיר דני לביא בחוזה אישי במשרת אמון. טווח התקן בין 30% -40% משכר מנכל.
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