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 17 תקולחמ  לש  גוס  הפ  שי  ,ןועברל  תחא  סנכתהל  תורומא  הבוחה  תודעו  לכ  :אבי גרובר  רמ

 18  י נ א  .םוקמה  אלממ  תוי הל  לוכי  ימ  אלממ  ימ  .תק ולחמ  לש  גוס  הפ  התייה

 19  דחא  אוה  ריעה  שאר  םו קמ  אלממש  םיזירכמ  םה   הככ  .תויושר  דוע  ריכמ

 20  ת מ אב  זא  הפ  הלעש  המ   רואל  םג  עגרכ  .רכשב  חר כהב  אלו  ראותב  םינגסה

 21  ו נחנאו  ה תוא  בתכ  אוהש   יפכ  ות עד  תווח  תא  בת כ  י טפשמה  ץעוי  ונרמא

 22 ,המידק  הפמ  הדעווה  בכרה  תא  םויה  םינכדעמ  ונחנא  ןכלו  הז  תא  םילבקמ

 23  א ובא  י נא  . היולג  יכה  הר וצב  הפ   הז  ת א  רמוא  רבכ   י נא  .הדעו ול  ףרטצא  ינא

 24  ת ד עווב  , תובישיה  תא  לי בומ  איג  ט רופסה  תדוגאבש   ומכו  , בוט  ב רע  דיגא  ינא

 25  ם ש  בשא  ינאו  .תובישי ה  תא  ליבות  ,רזייו  תרבוד   ,קיתה  תקיזחמ  ךוניחה

 26  .המצ ע הבישיה תא להנת איהו

 27    .ר"ויה היהת התאו : גב' בת שבע אלקובי

 28  ת אצל  ךירצ  י תימא  ה ז  תא  ך ל  רמוא  ינא   .קוחב  ב יוחמ  ה ז  הככ  יכ  ר"ויה  י נא  : אבי גרובר  רמ

 29  ע דוי  י נאו  הזה  יטנמסה  ר בדה  ליבשב  סנכא  ינאש  לי בשב  תאצל  ךירצ  לאכימו
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 1  תויהל  ךישמהל  ול  תתל   חמש  יתייהו  הזב  תויהל  ה צר  ארונ  אקווד  לאכימש

 2     .סנכיהל ךירצ ינאו .םש

 3     ?ךוניח תדעוומ לאכי מ תא וישכע איצומ התא  :דותמר ירון ג

 4  .הרי רב יל ןיא :אבי גרובר רמ

 5     .יבא קוחה הז לבא : גב' בת שבע אלקובי

 6  .הרירב יל  ןיא רדסב :אבי גרובר רמ

 7  .ןוכנ : גב' בת שבע אלקובי

 8   ?ךכ לכ תגאוד  תא המל רון:מר מיכאל דו

 9     .טלחהב .ןכ .קוח ה תא םשייל ונל בושח יכ : גב' בת שבע אלקובי

 10  ?ךשמה תלאש  ךל שי .אבה ףיעס .הבושתה  הז .בוט :אבי גרובר רמ

 11  .יתלאש : גב' בת שבע אלקובי

 12  ת רבוד  היהת   הז  ת א  ל הניש  ימ  םצעבו  שארב  ב שוי  א והש  ינויגה  ך ל  ה ארנ  מר מיכאל דורון: 

 13  .ינויגה  ךל הארנש המ הז ,רזייו

 14  . ךכ לכ אל :ד"ר צחי שריב

 15   .תמאב םיבשוח םתא  המ זא מר מיכאל דורון:

 16   ?ונל התליאש הז וישכע : ובישבע אלקגב' בת 

 17    .ןכ יכאל דורון:מ מר

 18  .ךש מה תלאש מר רביד פלד:

 19     .תושעל ןווכתמ  אוה הככ :ד"ר צחי שריב

 20 ךוניחה  קית  תקיזחמל  תתלו  אובל  האלמ ה  יתוכזש  בשוח  ינא  שאר  בשויכ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 21   .היעב םוש ה זב האור אל .ךוניחה תדעו  לש תובישיה תא ליבוהל

 22     .לאוש ינא ?הדעווה תא ת להנמ איהש ךיא היעב שי : מר רמי בר לב

 23  .ואוב  .רמוא ינא :אבי גרובר רמ

 24    ?ה תליאשה תא תעמש התא : אלקובי גב' בת שבע

 25    .םו יה רדס ונל שי .םיצור תמא ב ונחנא :אבי גרובר  רמ

 26  . קוחל  ד וגינב  ןכ  הז  .הד עו  התייה  א ל  הנש  רבכ  . תעדל  ר שפא  יא  לכ  םדוק  :מר ירון גדות

 27  תדעו  התייה  אל  הנשמ  רת וי  .הנשב  םימעפ  עברא  סנ כתהל  תבייח  הבוח  תדעו

 28     .אוהש הזיא ללגב ילוא  .המל עדוי אל ינא .ךוניח

 29  .השקבב  ינור 4 ףיעס .התליאשב עיפ וה אל הז :אבי גרובר רמ
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 2 רי עה שאר ינגס יונימ – 30.6.21 ןיקלב ינור התליאש .4

   3 

 4  ה ווקמ  ינא  חי תפב  ו יהש  ביבס  היהש  עק רה  לכ  ת א  םכל  ךוסחל  ה צור  י נא  מר רוני בלקין:

 5 ינא  .בכרהב  תוחפל  ורהבוי  םירבדהמ  קלח  ילוא  ,םויה  הבישיה  ירחא  ונחנאש

 6  ה ישרפ  הזיא   הפ    ונרבע   י כ  ורדסוי  ה פ  ובתכנ  םהש   םי רבדהמ  קלחש  הווקמ

 7  י ת שקיב  ,שקבמ  ינא  ןכלו   .םידיקפתו  תויוכמס  לש  רשקהב  הרורב  ךכ  לכ  אל

 8  ינא  ,ריעה  שאר  ינגס  םה   ימ  .תואבה  תולאש  יבגל  ריעה  שאר  תבושת  לבקל

 9 ן גס  ןיידע  אוה  ןדיע  .רכשל  ןגס  אוה  יקצרוק  בקעי  עגרכ  הרואכלש  ןיבמ

 10 ? םתפלחה  לע  העבצה  התייה  ?םתפלחה  לע  העבצה  התייה  םאהו  ראותב
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 12  .רכשב  םיינש שי :אבי גרובר רמ

 13    .עדוי  ינא הז .ןכ מר רוני בלקין:

 14   .איבל ינד תרמא אל יקצ רוק בקעי :אבי גרובר רמ

 15     .לבא .טושפ הזל יתעגה א ל דוע .ןכ :מר רוני בלקין

 16  ת רבוד  הל  םי ארוק  ראותב  תינגס  עגרכ  ש יו  15  ףיעס  יפ ל  איבל  ינד  14  ף יעס  יפל  : אבי גרובר  רמ

 17  .רזייו

 18  אוה  ינד  14  ףי עס  יפל  אוה  יקצרוק  בקעי ש  הז כ  אוה  עגרכ  בצמה  תר מו א  תאז  מר רוני בלקין:

 19     איה תרבודו 15 ףיעס יפל

 20  .ראותב  איה לבא 15 יפל םג איה 23.7.21-המ :אבי גרובר רמ

 21  . יקצרוק  בקעי   אוה  ה ככ  ם א  ריעה  שאר  ם וקמ  אל ממ  .הפי  ראותב  איה  ל בא  מר רוני בלקין: 

 22    .הרדגהב

 23   .ןכ :אבי גרובר רמ

 24    הז ירח א ןכ םא אלא ,לדחמה תר ירב תאז מר רוני בלקין:

 25  .יתוכמ סמ ליצאהל 17 ףיעס יפל  יאשר ינא :בי גרוברא רמ

 26  הזיא ךל הר ק אל הלילחו ונתוא וא ךת וא העיתפמ הניא ךתורצב נו החנהב מר רוני בלקין:

 27  .ירמגל רח א להונל םיסנכנ והשמ יל  הרוק םא :אבי גרובר רמ

 28    .יטמ וטוא לכ םדוק והשמ ךל  הרוק םא מר רוני בלקין:
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 1  ה צעומה  .הז  לש  ב צמב  .ירמגל  רחא  להו נ  שי  והשמ  יל  הרוק  םא  ית ימא  . אל  :ברוראבי ג  רמ

 2  .שי .תו ריחבל םיאצוי הז תרחוב

 3  ז א  .עובש  ךש מל  ךת רכה  תא  תדביא  וי שכע  התא  י ק  וא  .תמ  אל  התא  ם א  מר רוני בלקין:

 4  ת א ז  יכ  . ןיינעה  הז  ,הנ ורחאה  םעפב  ה רק  הזש  ו מכ  קוי דב  .יקצרוק  בקעי

 5  ה ר וצב  תוכמסו  תוירחא  ימוחת  ורדגוה  םאה  .הפ י  הככש  לדחמה  תרירב

 6     תבישי םויה שי תרמ וא תאז .דחא לכל הרורב

 7  ד חא  לכל  ונרש יא  . תרדוסמ  הרוצב  הצעו מ  ת בישי  התייה  היצנדקה   תליחת  : אבי גרובר  רמ

 8   .דחא לכ השוע קוידב ה מ רדוסמ לוקוטורפ שי ,ול ש םיקית ,ויתויוכמס תא

 9   .םג . תרבוד ןיבל ןדיע ןיב התייה ש הפלחהב וישכע ללוכ תר מוא תאז מר רוני בלקין:

 10  .ראותב ק ר היה הז :אבי גרובר רמ

 11    .ךירצ  אל םהל :ד"ר צחי שריב

 12  ד חא  לכ  ,דחא   ל כל  שי  .ךוניח  קית  תקיז חמ  תרבוד  םעפ  דועו  ,םהי תויוכמס  :אבי גרובר  רמ

 13  ה יה  א והש  י נפלו  ולש  קי תה  תא  ו ל  ש י  םהמ  דחא  ל כ  .ולש  ק יתה  ת א  ול  שי

 14  ל כ  ך להמב  הנתשה  אל  ה ז  .תויוכמסה  ת א  שי  ,יר חא  ו א  דיקפתה  ,ראותב

 15  .היצנדקה

 16 םיפילחמ  אל  םג  םהש  ינדל  תרבוד  ןיב  הפלחה  לש  אשונה  תא  שי  קוידב  .אל  מר רוני בלקין:

 17 קית  קיזחמכ  םיוסמ  דיק פת  ךותל  סנכנ  ינד  יכ  .םה ב  םיקסוע  םהש  המ  תא

 18    םיוסמ דיקפת  ךותל סנכנ אוהו .תוברתה

 19   .קית ותוא תא קיזחהל ךי שממ אוה :אבי גרובר רמ

 20 ת רבוד ותמוע ל .םהיניב החרצה ןיא .םי וסמ אשונ קיזחמ אוהש רכ של ןגסכ מר רוני בלקין:

 21  ק יתב  קיזחהל  הכישממש  ראותב  תינגס  אלא  רכשב  תינגס  אל  עגרכ  איהש

 22 ך שמהה  קוידב  הז  ,קוחהו  תויה  .תויוכמסה  ימוחת  תא  רידגהל  שי  ,ךוניחה

 23   .תרמוא איהש המל

 24   .רתוי תויוכמס הל  ןיא לבא :ד"ר צחי שריב

 25  ךירצ  ןכלו .וא מר רוני בלקין:

 26  ת ויהל  לוכי  ה תא  . רכש  ל בקל  ליבשב  תוב ושח  תויוכ מסה  .תוכמס  ךו תב  ן גס  : עו"ד מיכה בלום

 27  .הככ םג  רכש תלבקמ אל איה .תו יוכמס ילב םג ראותב ןגס

 28 שאר  יכ  .תויוכמסה  אשונ  קוידב  אוה  ,י'צאב  לש  התליאשל  ךשמהה  קוידב  מר רוני בלקין:

 29  ט ר ופסה  תדוגא  אשונב  רנלק  אי ג  םע  טילחה  אוהש   ומכ  ק וידב  טילחה  ריעה
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 1  י נפל  ר מאנ  א ל  ןכל  ,וישכ ע  רמא  א והש  ה מ  דיגהל  ך ירצ  א וה  לב א  .רדסב  הזו

 2  ה יעב  ן יאש  יל  הריבסה  א יהש  ,תרבוד   םע  םג  יתרב יד  ינא  , ליצאמ  אוהש  ,ןכ

 3  ר בורג  י בא  אוה  ךוניחה  ת דעו  שאר  ב שוי  .ןוכנ  אל  ה ז  .רבד  ו תוא  ראשנ  לכהו

 4   איהש ידכ רזייו  תרבוד לע ותוכמסמ ליצאמ  אוהו תרחא רשפא יא יכ

  5 

 6   ליצאמ אל .ליצאמ א ל ינא .אל :אבי גרובר רמ

 7  .הלצ אה אל .הבישי להנל הל ןת ונ אוה :וםיכה בלעו"ד מ

 8     ?ךוניחה ףגא  תא להנל ותוכמס ימ וישכ ע רמולכ מר רוני בלקין:

 9  .קי ת קיזחמ :אבי גרובר רמ

 10  .קית  קיזחמ :בלוםמיכה עו"ד 

 11     .רחא והשמ הז קית ק יזחמ .קית קיזחמ תאזכ ה רדגה ןיא מר רוני בלקין:

 12 , ףטושב  ,םוי  , םויב  ולש  ףגאה  תא  להנמ  אוה  ףגא  להנמ  ול  שי  ףגא  לכבש  ימ  :ראבי גרוב  רמ

 13  .םהלש  תויוכמסה הזו ,םיקית יקי זחמ שי .םיפגא ילהנמ שי

 14     ונחקל ונחנאש  גשומ הז .םיקית יקיזחמ  ןיא .בגא מר רוני בלקין:

 15   .תרבוד ,שאר תבשו י םג איה :אבי גרובר רמ

 16   .תסנכהמ מר רוני בלקין:

 17 .ךרוצל  וב  םישמתשמ  םלוכ  .םייק  אל  אוה  .ימוקמה  ןוטלשה  לכש  גשומ  הז  :עו"ד מיכה בלום

 18   בורל ,יטנוולר ה ףגאה להנמ הז םינושה  םימוחתה תא להנמש ימ

 19  א וה  .רכשב  ן גס  א וה  י קצרוק  בקעי  .הזה   ן יינעב  הד יצה  םכתא  חקא   ינא אוב  מר רוני בלקין: 

 20  ם ג  אוה  .רכש  לבקמ  םג   או ה  .ןמזה  לכ  הלילו  םוי   ע פשה  יעוריא  ביבס  דבוע

 21  .ימוי  םוי  ןפואב  עפשה  ף גא  שאר  היהיש  המ  וא  תק לחמ  שאר  לומ  לא  לעופ

 22 דבוע  אוהש  ללגב  הזה  הרקמב  שדוקה  חור  הזיא  קר  אל  אוה  תיביטרפוא

 23  ך ו ניחה  א שונב  םג  וישכע  ,תוינידמהש   אדוול  ותוכמס ב  תויחנה   תתל  ותוכמסב

 24 תויהו  הזב  קר  עוקש  ולוכ  לכש  רכשב  ןגס  תויהל  רומא  הרואכל  רבד  ותוא  הז

 25 ל ומ  לא  ףטושב  דובעל  ול  רתומו  תויחנה  תתל  ול  רתומ  הייריעב  דבוע  אוהו

 26 .בושח  ךכ  לכ  הזה  אשונהש  ללגב  דבל  דמוע  אוהש  והשמ  אל  אוהש  ףגאה  שאר

 27  ת דעו  ת ובישי  תא  להנל  ת ורשפאה  ת א  הלביק  תרב וד  יחכו נה  בצמב  ,וישכע

 28  ת ת ל ללוכ תוירחאו תוכ מס ונרמאש המ לע יארחא  וישכעש ימ לבא .ךוניחה

 29   .הזה רבדה את קי זחמ אוה .הככ םא רבורג  יבא הז תימולשל תוארוה
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 1  .הככ היה ה ז דימת אל דורון:כימ מר

 2   .דימת :עו"ד מיכה בלום

 3  .הככ ה יה אל הז ,רכשב תינגס הת ייה תרבודשכ .הככ היה  דימת אל מר רוני בלקין:

 4 ה ל  ןיא  .החוור   ףגא  שארל  תוארוה  תתל  הלוכי  אל  איה  החוורב  ישת ב  לשמל  :ד"ר צחי שריב

 5   .תויוכמס יל ןיא  ףגא שארל הרובחתב ינא ו א .הל ןיא .הילע תויוכמס

 6    .ול ןיא רכש ול שיש  ימ םג :עו"ד מיכה בלום

 7    .רות ב תויוכמס הל שי זא ךוני ח תדעווב הבשי תרבודשכ : מר רמי בר לב

 8    .םש שי ריעה  שאר תועצמאב תלהנתמ  הייריעה :עו"ד אבי גרובר

 9  .אל .רכש ב אוה ןגס םא .םדוק רחא  והשמ תרמא הכימ .אל מר גיא קלנר:

 10    .שמ שימ םישו ע םתא :עו"ד מיכה בלום

 11   .ךופה םדוק תרמא לבא מר גיא קלנר:

 12     .ךופה יתרמא  אל .אל :עו"ד מיכה בלום

 13   .תוכמס ול  ןיא וא תוכמס ול שי רכשב  אוה ןגס םא .ריבסת זא מר גיא קלנר:

 14 תועצמאב  לכה  .126  ףיעס  הייריעה  שאר  תועצמאב  תלעופ  הייריעה : עו"ד מיכה בלום

 15 אוה  ,דובכ  קית  הז  ,קיזחמ  הזש  קדוצ  אוה  םיקית  י קיזחמ  יניינעב  .ריעה  שאר

 16  ה ח וור  ףגא  להנמ  ףוגה  ןיב  רוניצ  םצעב    אוה  .דחא  ףאל  תוארוה  תתל  לוכי  אל

 17 ת עדוי  קיתה  תקיזחמ  זא  םיביצקת  םיניינע  ריעה  שארל  לואשל  ךירצ  לשמל

 18   .םייביצקתה םיניינעב  רוזעלו ריעה שארל תכלל

 19  .דו בכל רושק אל וישכע תראי תש המ מר מיכאל דורון:

 20 ח קל  ימוקמה  ןוטלשה  .הדוקפב  עיפומ  אל  הז  ?דובכ  רמוא  ינא  המל  .רדסב  :עו"ד מיכה בלום

 21  .תכרעמה ךו תל הז תא איבהו םיקית י קיזחמל תסנכהמו הז תא

 22  . תויריעה תדו קפב אל ה זש ןיבמ ינא .הק יטקרפה ל ע עגר ונתיא רב דת אוב  מר מיכאל דורון:

 23  המ  . םינש  תורשע  רבכ  ם ילהנ תמ  הלאה  םירבדה  יר ה לבוקמ  הקיטקרפב  המ

 24  .קית  קיזחמ לש ותוכמס תמאב  המ .הקיטקרפב לבוקמ

 25   .תוכמס ול ןיא קית  קיזחמ :עו"ד מיכה בלום

 26  .ללכב תוכמס  ול ןיא מר מיכאל דורון:

 27  .תוכמס  ול ןיא :עו"ד מיכה בלום

 28  . רוניצ שמשמ ןכ אוהש רמו א התא רון:מר מיכאל דו

 29 . הייריעה  שארל  יעוצקמה  גרדה  ןיב  הקיטקרפב  .הדובעב  רוניצ  שמשמ  אוה  :עו"ד מיכה בלום
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 1  ש ארל  ךרדה  םה  םיקיתה   יקיזחמ  םילשוריב  דיגנ  ומכ  תולודג  תויריעב  דיגנ

 2    .ריעה

 3  .םינטק  רתוי תומוקמב םג הז תא ת ושעל רשפא םילשורי תא  ךירצ אל :עו"ד אבי גרובר

 4  .קית קיזח מ םאה מר מיכאל דורון:

 5  .הז תא  קיזחמ ימוקמה ןוטלשה ל כ .ןוכנ :עו"ד מיכה בלום

 6     .קית קיזחמ םאה  .הכימ מר מיכאל דורון:

 7  ?הייריעה  תדוקפל דוגינב דבוע ימוקמ ה ןוטלשה לכ רמוא התא גיא קלנר: רמ

 8   תוכמס ןיא .דוגינב אל  .השענ גהונמש רבד הז .דוג ינב אל :ה בלוםעו"ד מיכ

 9   .הדבועב ריכמ הת א םאה מר מיכאל דורון:

 10 ך ל  דיגהל  לוכי   אוה  .'א  תושעל  רחמ  שקב מ  ינא  הזה  קיתה  לש  ףגאה   להנמ  :וםיכה בלעו"ד מ

 11 ריעה שאר ש ,לטומש המ תושעל ךיש ממ ינא שקבל לוכי התא

 12  .היעב ןיא מר גיא קלנר:

דורון:  13 קית  קיזחמש  הדבועב  ריכמ  התא  םאה  .םייניע  םצוע  עגרכ  התא  הכימ  מר מיכאל 

 14 ם יוסמ  ןבומב  הסדנה  קית  קיזחמש  בירש  יחצ  רבד  לש  ופוסב  .תוינידמ  בציימ

 15   .תוינידמה תעיבקב ברועמ

 16   .הנוש הז :ד"ר צחי שריב

 17 ה ל  שי  ךוניח  קית  תקיזחמכ  רזייו  תרבו ד  יבגל  רבד  ותוא  .הייריעה   שאר..  ון:מר מיכאל דור

 18     .תומיוסמ תויוכמס

 19  .רנימס רובע ל ךירצ הז נטע זיו:פ' פרו

 20   .הלש רשקב רבד לש  ופוסב מר מיכאל דורון:

 21   .תויוכמס הל ןיא .לבא ה נוכנ אל איהש הלימב שמת שמ התא מר רוני בלקין:

 22 ל ש  ופוסב  הזל   ארקתש  ךיא  הזל  אורקל לוכי  התא  .םעפ  דוע  רמוא ינא  זא  דורון:  מר מיכאל

 23  ם ינוויכ  ר בד  לש  ופוסב   . םינוויכ  ם עו  תונויער  םע   א ובל  הלוכי   תרבוד  רבד

 24  .םלוע תפקשהב  הלש הייאר לש םייטילופ

 25   .רומג  רדסב הז בלקין: מר רוני

 26   .החוורב י'צאב  לע םג הז תא דיגהל רשפא : מר רמי בר לב

 27    . בוט הזו מר מיכאל דורון:

 28  .8 ףיעסל עיגמ אל ,ךלש ןומי אב.. התא :אבי גרובר רמ

 29   .אובל לוכי התא  .היהש ןוידה .םיטקשה םי קוקיז איה אמגודה .אל : עידן למדן עו"ד 
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  1 

גרובר  רמ  2 הרדגה  איהש  ה זיאל  הז  תא  ךושמל  תונויסינהו  סיטיטפשמ  לש  גוס  שי  :אבי 

 3 י לבש  םירבד  ינימ  לכ  שי  ,המיתח  ילב  .םירש  שי  הלשממב  שיש  רש  שי  .וליאכמ

 4  דבוע  אל  הז  תוימוקמ  ת ויושר  .הז  ןיא  וא  ,הנקת  ן יא  ,קוח  ןיא  רשה  תמיתח

 5  י קיזחמ  ל ש  הכורא  הרו ש  ה פ  םיבש וי  םהו  םיקית  י קיזחמ  שי  .תאזה  הטישב

 6 עבוקה  וליאכ  אוה  אל  או ה  םא  םג  םתסה  ןמ  ולש  םוחתב  דחא  לכו  םיקית

 7  ל קשמה   תא  ו ל  שיש  ט לחהב  ת ילאמרופ  ,טילחמ   אוה  ה נותחתה  הרושה

 8  ל ומ  תרבו דש  םירבד  דוא מ  ה ברה  שי  ,ךוניחב  תרבוד   ר מוא  הת א  ,ולש  יתוהמה

 9  ה ז ו ה לעמל םימורופל ו תוא םילעמ , לכה תא םיניכ מ ,לכה ל ע םידבוע ,ףגאה

 10  ל ש  י פואה  םימעפ  הברה  הז  ם הש  הלאכ  ש י  .ולש  םו חת ב  טעמכ  ד חא  לכ  הרוק

 11  ר י ע שאר שי תילאמרופ  הניחבמ .תאזה הקימניד ר צונ הככו .הלאכו םדא ןב

 12  י ק יזחמ  לומ  לא  דבוע  התא   ךיא  וליאכ  הפמ  .הייריעה   תא  םילהנמ  םהו  ,לכנמו

 13  א ל   הז  לבא  .הפ  לבא  ,םיליעפ  תויהל  םהל  ןתונ   התא  המכ  דע  .םיקיתה

 14  .הפ  םיחתופ וישכעו התליאש

 15 .םיאשונה  רא שמ  ךוניחה  אשונ  תא  גירח ה  קקוחמה  ,עבק  קקוחמה  י דכב  אל  מר רוני בלקין:

 16 ד בוע  וניא  אוהש  ימל  .חורל  רושקש  המ  לכו  םינוויכ  תתל  רומג  רדסב  הז

 17  ת ויחנה  תתל  לוכי  אל  אוה  קיתה  קיזחמ  .תורדגהב  רכשב  ןגס  ירק  הייריעה

 18  ה צור  אל  ינא  יכ  תרבוד  םשה  תא  ובזע  ,רחמשכ  ןיינעה  תבוטל  .תויביטרפוא

 19  ו ט קפ  הד  ל הנמ  לבא  ,רכ שב  אלש  ן גס  אוהש  והשימ   .םכתא  ק ילדיש  המ  הזש

 20 ן ג  םידחאמ  ,םינג  ינש  םירגוס  וישכע  ונחנא  יק  וא  רמוא  אוהו  ךוניחה  תא

 21 . לוכי  אל  אוה  'ד  התיכל  רבעמ  דמלל  םיקיספמ  םג  ונחנאש  יתטלחהו  ישילש

 22   .ריעה שאר הז ותוכמ סב תמאב אצמנ הזש ימ י כ .לוכי אל אוה .קוידב הז

 23     תושעל לוכי אל או ה רכשב ןגס אוה םא םג : עידן למדן עו"ד 

 24  .הדובעה תא  השוע תרבוד .תאזה הטל חהה תא לבקמו אב ינאש  ינפל לבא :גרובר אבי רמ

 25     .רבד םוש טילחהל לו כי אל אוה רכשב ןגס םג : דן למדן יעעו"ד 

גרובר  רמ  26  , הנורחאה  ה לימהש  ןוכנ  הז  לודגב  . ןוידל  וישכע  םיסנכנ  ונחנ א  ,ינור  :אבי 

 27  ה דובע  תישענש  ירחא  ע צובמ  הז  לעופב  .ילש  ת ויהל  הרומא  תילאמרופ

 28 ת אז  .התליאש  אל  הזו  .תאזה  הדובעה  ךותב  תיתועמשמ  דואמ  תרבודש

 29  .בלעית  לא .וליאכ ךשמה תלאש
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 1 א ל  התא  ,בלבלה  תא...דחא  לכ  .רדסב  הז  לבא  תונעל  אל  ךישממ  התא  .אל  מר רוני בלקין:

 2   .םצעב םויה .הטוש פ ארונ איה .הטושפ ארונ  איה הלאשה .הז לע הנעת

 3   .ילש םוקמה אלממ םע הר וק המ תוארל לכונ בלבלה  תא.. םא :ובראבי גר רמ

 4     .ןיינעמ תויהל  לוכי הז מר רוני בלקין:

 5   .הפי :אבי גרובר רמ

בלקין: רוני   6  השעת  איהש   היעב  םוש  ןיא  .התא  וני ה  ת רבוד  לש  התוכמס  רוק מ  ם ויה  מר 

 7  ל ב א  תואלפנ  תויהל  תו לוכי  ןלוכש  תוצלמה  הל עת  איהש  ,הטמ  תדובע

 8  ם הש  םישנאל  תויעוציב   ת ויחנה  תתל  הלוכי  אל  א יה  הרדגהב  ,תיביטרפוא

 9  א והש  ללגב  עפשב  תושע ל  י קצרוק  בקעי  לשמל  לו כיש  ה מ  .הייריעה  ידבוע

 10     .הייריעה דבוע

 11     .הכימ ןוכנ םאה מר גיא קלנר:

 12    .התליאש אל  הז ה'רבח :אבי גרובר רמ

 13   .לוכי אל רכשב םג תרמא מר גיא קלנר:

 14  ף גא  להנמ  םא   .ריעה  ש אר  לש  ףוסב  אי ה  ת וכמסה  ,ןיבהל  םיכירצ   םתא   :"ד מיכה בלוםוע
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 16  ן וידב  ונחנא  . הז   וישכע  הפ מ  אצנ  אל  ונ חנא  ? התליאשב  עיפומ  הז   הפיא  : גרובר  עו"ד אבי

 17    .ונ תמאב  .הזו הז המ לע יטרואית

 18  .רחמ הכימ מר גיא קלנר:

 19  .תויוכמסה  אשונ לכ דחא טפשמב : עידן למדן עו"ד 

בלום מיכה   20 םינגסה  יבגל   םינפה  דרשמל  תויוכמסה  תא  םימשור  המל  .תויו כמסה  :עו"ד 

 21  ה שוע  תמאב  אוהש  תואר ל  הצור  ינא  רמוא  םינפה דרשמ  ,םירמוא  יכ  .רכשב

 22    יניצר והשמ

 23  .ורכש דגנכ מר גיא קלנר:

 24 ,תומש  תדעו  לע  יארחא  אוה  ול  דיגת  התא  םא  יכ  .רכש  לבקי  אוהש  ידכ  :עו"ד מיכה בלום

 25 אוה  .הייריעב  דובעל  ךי רצש  רכשב  ןגס  ארקנ  אל  הז  דיגי  םינפה  דרשמ  זא

 26  ל עופב  תויוכמסה  לש  ינש ה  רופיסה  וישכע  .דחא  דצ מ  הפ  ,ןכלו  .דובעל  ךירצ

 27  ת ולועפ  עצבמש  הז  אוה  יטנוולרה  ףגאה  להנמשכ   הרוק  הז  יתמו  הייריעה

 28  ו ילא  אובי  םא  .הייריעה  ש ארמ  םצעב  ולש  תוכמסה   ת א  לבקמ  אוה  .הייריעה

 29  ת א  הקנתש  וישכע  הצו ר  ינא  עמשת  ול  דיגיו  םיוס מה  קיתה  קיזחמ  וישכע
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 1  ה ז  יכ  הז  ת א  השוע  אל  י נא  ול  ד יגיו  י נשה  בוחרב  א לא  ה זה  בו חרב  אל  לבזה

 2 . תושגנתה  לש  הזכ  בצמב  םישוע  המ  .חומה  תא  יל  לבלבמ  התא  ,ןוכנ  אל

 3 םג  רכשה  לש  ןגסה  לש  תו יוכמסהש  ךכ  .עבקי  ריעה  שאר  ריעה  שארל  םיכלוה

 4    . ריעה שארל ףופכב לכה ןכ

 5   ,ןיעמ ,אל דימת  יונב הז ףוסב ירה .רדסב גיא קלנר: רמ

 6     .תידעלב תוכמס  ול שי...:עו"ד מיכה בלום

 7   .אוה ובש קיתב רכשב ןג סה תקולחמ ןיא םא לבא מר גיא קלנר:

 8  תוכמס ול  ןיא לבא דחיב לכה היצרנ יאב הז :עו"ד מיכה בלום

 9    .תוכמ ס ול שי :ד"ר צחי שריב

 10 א וה  .רשה  הז  .תומיוסמ  דואמ  תויוכמס   שי  ר של  .רמוא  ינא  םעפ  ד וע  היינש  :ובראבי גר    רמ

 11  .ימוקמה ןוט לשב הככ עיפומ אל הז םי רבד שי קוחב בותכ .השוע

 12    .עפשב קר אל ,םי רחא םירבדב םג תויוכמס  ול תויהל תולוכי םג בקעי : מר רמי בר לב

 13    .םויה הפמ אצנ אל תמ אב ונחנא :אבי גרובר רמ

 14  םוחתב  קר  אל  תורחא  תויוכמס  םג  ול  תויהל  ת ולוכי  בקעי  ימשר  ןפואב : מר רמי בר לב

 15     .ולש קיתה םוחתב .עפשה

 16    .ול שי :אבי גרובר רמ

 17  .ןוכנ : מר רמי בר לב

 18   .הפ דבו ע אוה יכ :י שריבצח ד"ר

 19     .תויוכמס שי בגא  ינדל םג .הפ דבוע אוה יכ : מר רמי בר לב

 20  .לדבהה המ  :תמר ירון גדו

 21  . ריעה שאר תויהל ךירצ קוח ב בותכ ךוניחה תדעו שאר  בשוי :עו"ד מיכה בלום

 22   .לדבה ןיאש רציימ הז  :מר ירון גדות

 23    .תויהל ךירצ ךוניח ה.. ללגבש הקיקחב איה ה רטמה :עו"ד מיכה בלום

 24   תויוכמס  תונקומ ינדל אובי ינד םא : מר רמי בר לב

 25     ?םויה ינד הפיא : ייזר גב' דברת ו

 26  .בוט שי גרמ אל :גרובר עו"ד אבי

 27     .תוברת קר אל .יאר חא אוה וילעש םוחתב : עידן למדן עו"ד 

 28    ?םדקת הל רשפא :אבי גרובר רמ

 29   .ןדמל .הז אל מר גיא קלנר:
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 1  א ל  א וה  המ  הפ  הקנתש  הצור  י נאש  ול  דיגיו  הייר יע  ד בוע  וישכע  אובי  םא : לבי בר מר רמ

 2  .הקני

 3 ן יינעב  הפ  היעב  איהש  הזיא  שיש  םכל  רורב  .הרודנפ  תבית  תא  יתחתפש  יל  רצ  מר רוני בלקין:

 4  רשיינ  ונחנאש  יוצרו  היי ריעה  לש  תוליעפה  ךותב  תו כמסו  תוירחא  תרדגה  לש

 5  .הז תא

 6   .ןיינעב ןדיע תא יתעמש א ל ןיידע מר מיכאל דורון:

 7    .היעב שיש םיכסמ אל ינא  .היעב שיש בשוח אל ינא : עידן למדן  "דעו

גרוב  דרמ  8  ד ב וע  היהש  ב ורמ  ךוניחה  קית  קיזחמ  םע  היה  תויהל  לוכיש  בש וח  ינא  :ראבי 

 9  אוהש  ה זיאל  אובל  ילוא   רשפא  היה   זא  ןמז  ללכב  ו ל  היה  א ל  תרחא  הדובעב

 10 , קיתב  השענש  המב  דואמ  תברועמ  איה  ,קיתה  תא  היח  איה  .הנולת  לש  גוס

 11  א ל   ינא  ,םירבד  ןומהו  תוחיש  ןומה  שי  ,דואמ  אי ה  ,ןאכ  תחכונ  דואמ  איה

 12   .קיתב לפטל ןמז תאצומ  אל איה היקוסיעמ האצו תכש היעב שיש הפ האור

 13 לכש  הטלחה   רחמ  לבקת  איה  םא  החו ורה  קיתב  תברועמ  דואמ  ישתב  םג  מר רוני בלקין:

 14  לבקל   הלוכי  אל  איה  ,הח ו ור  יתורישל  םיכוז  םניא  לא רשי  יטבש  בוחר  יבשות

 15    .תוכמס הל  ןיא .תאזה הטלחהה תא

 16  .לוכי אל קית  קיזחמ םג :אבי גרובר רמ

 17     .תאזה הטלחהל תו כז הל ןיא בלקין:מר רוני 

 18   הדבוע לבא .ילש רושי א וליאכ ילב לוכי אל קית  קיזחמ ףא :אבי גרובר רמ

 19    .הטלחה לבקל הל  ןתינ אל מר רוני בלקין:

 20  .הלו כי אל איה ביד פלד:ר מר

 21     תיביטרפוא הטלחה לכ  יכ .היעב שי ןכלו ,רמוא ינא ש המ הז ן:מר רוני בלקי

 22  .רחא והשמ  הז לבא .בגא ךרד ,טילחהל  לוכי אל ינא םג תתנ התא ש אמגוד :אבי גרובר רמ

 23     .הפקת הניא רבורג יבא  לש תמתוחה תא לבקת אל  איה םא  מר רוני בלקין:

 24  א ב  אל  לארשי   י טבש  יבשותלש  טילחהל  ל וכי  אל  ינ א  םג  רבורג  יבא   םג  ינור  :גרובראבי    רמ

 25   .תוריש תתל יל

 26 תא  הלביק  א לש  לבקת  איהש  הטלחה  ל כ  .ירמגל  ךרפומ  והשמ  הנו וכב  יתתנ  מר רוני בלקין:

 27  ת א   ךופהל   דדובה  חרזאה   אב  ר חמ  . קוחה  ןחבמב  ת דמוע  הני א  ךלש  תמתוחה

 28     .הז לע םותחל ךירצ תייה  התא יכ .רבוע אל הז הז

 29   .לוכיבכ םו חת םושב רבוע אל הז יתנ בה בטימל :אבי גרובר רמ
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 1   אוה י'צאבל הווש אוה ול ש ראותב םינגסל אל הצעו מ רבח אב ד:יד פלמר רב

 2  ת וירחא  ימוח ת  ארקנש  ה מ  שי  .ךל  רמוא   ינא ש  המ  בישקהל  הסנת  .רורב  ל כה  מר רוני בלקין:

 3 י לעב  ינש  םכל  שי  ךלש  קסעב  וישכע  התא  ,לשמל  התאש  ומכ  הז  .תוכמסו

 4  א ל ו  ,וילע  ם ותח  התא  קר ש  ק'צ  ת אצוה  וישכע  .ןיי נעה  ת בוטל  .המיתח  תוכז

 5     .אציי אל אוה ינשה  המיתחה תוכז לעב םתח

 6  .רבד ות וא אל הז :אבי גרובר רמ

 7  א ל  איה  ק'צ  א יצות  איה  ר חמ  םא  לבא  היצרפוא  ת להנמ  איהש  יהש ימ  ש י  הפ  מר רוני בלקין: 

 8    .ק'צה תא איצוהל הל  רוסא .המיתח תוכז תלעב

 9    .ךונ יחה ףגא תא להנמ הז תא  להנמש ימ מר רביד פלד:

 10   לבא .קדוצ  התא םא םג אמגוד ותוא א ל הז ינור :אבי גרובר רמ

 11  א ל   איה  החוורה  לע  ק' צ  איצוהל  הצור  איה  החו ורה  קית  תקיזחמ  י'צאב : מר רמי בר לב

 12   .ק'צ איצוהל הלוכי

 13 ם מורתהל  הסנת  .אל  .יקוא  .אקווד  ק'צ  הלימה  תא  חקית  לא  ,םעפ  דוע  התא  ן:י בלקימר רונ

 14  . ה שעת  לאו  השע  הז  ןתו עמשמש  תוטלחה  .תויביט רפוא  תוטלחה  שי  .הפיט

 15  . הזה  רבד ה  תא  השענ  ה ז   ןובשח  ל ע  וא  תרחא  הא צוה  וא  ת אזכ  האצוה  וא

 16 הלש  תוכמסה  םוחתב  אצמנ  אל  הז  דוע  לכ  .תיביטרפוא  איהש  הטלחה

 17  .הזל  ארקתש ךיא לע םותחל יר ק הזה רבדה תא טילחהל

 18  .ןגל ןגמ דלי  ריבעהל :ד"ר צחי שריב

בלקין: רוני   19 . תאזה  הטלחהל  תוכז  הל  ןיא  תרחא  יכ  .הז  לע  םותחל  רבורג  יבא  ךירצ  מר 

  20 

גרובר  רמ  21  ו נ חנא  לבא  .ה מ  ונ  .רי עה  שארו  רבזג  יד י  לע  ם תחנ  ףוסב  הייריעב   רבד  לכ  :אבי 

 22   .םיכלוה

 23  ינא  .תויוכמס  םוש  יל  ןי א  ,עדוי  התאו  ןוחטיבה  קי תב  ברועמ  דואמ  ינא  ינור : בר לב מר רמי

 24  א ל   ינא  .םיעונפוא  השו לש  ךירצ  רמוא  .לכנמלו  י באל  אב  ינא  והשמ  ךירצ

 25    .םיק'צ לע םת וח אל ינא .הז לע טילחמ

 26  תא  חקול  התא ש  בשוח  ינא  לבא  דיגהל  ה צור  ינור  המ  ןיבמ  ינאש  ב שוח  ינא  :אבי גרובר  רמ

 27  .הנ וכנ אל היגולונימירטל הז

 28    .תניינעמ אל ה דובעה יכ ן:י בלקימר רונ

 29  ?םדקתהל  רשפא ינור :אבי גרובר רמ
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 1  ם יחרוב  םתא  ןמזה  לכ  םתא  הלאה  תוטל חהל  תוכז  הל  ןיאש  הז  ןיי נעמש  המו  מר רוני בלקין:

 2 יצח  דועבו  תונוכנה  תוטל חהה  לכ  תא  לבקת  איהש  תויהל  לוכי  .הזה  ןיינעהמ

 3  .שארה לע  םלוכ תא ונל וכפהי הנש

 4   .רחא  קית קיזחמ אובל לוכי : למדן  דןעיעו"ד 

 5  .ףגא תלהנ מ שי לבא רביד פלד: רמ

 6 ךרוצל  ,החוורה  םוחתב  רחא  קית  תקיזחמ  וא  רחא  קית  קיזחמ  רחבי  םינש..: עידן למדן עו"ד 

 7  ז א  Y-ב  לפטל  הצור  ,סק יא ב  לפטל  הצור  אל  אוה  .ן וויכ  תונשל  טילחי  ,ןיינעה

 8   ריעה  שאר םא .ןוויכ ןתיי אוה

 9     .םוקמב ראשנ הת א .ןוויכב אל התא .ללכב  רושק אל ין:מר רוני בלק

 10 ל ש  תולהנתהה  םצעב  או הש  דחא  שרגמ  הפ  שי  ,םיש רגמ  ינש  הפ  שי  .עגר  בוזע מר גיא קלנר:

 11 וא  סרטנוק  ןיא  דעש  אוה  לעופבש  ןיבל  ןיב  אוהש  םוחתב  םיקיתה  יקיזחמ

 12  ם יאיבמ ם מצע םייחה םצ עב . היעב ןיא  זא ריעה שא ר לש ה טלחה םע תומיע

 13  ם יפגאה  וא  תוקלחמה  ילהנמו  תוינידמ  םישבגמ   םיקיתה  יקיזחמש  הזל

 14  ת נ תינ  םג  א צמנ  הז  השע מל  זא  ה ריתס  וא  תקולחמ   ןיא  ם או  ,םתוא  םיעצבמ

 15 א וה  ,המכסה  ךכל  תנתינ  התייה  אל  םא  יכ  ריעה  שאר  לש  המכסהה  םג  ךכל

 16  , דחא   הז  .םימעפל  הרוק   הזו  ת רבוג  ותטלחה  זאו   הטלחהה  תא  ךתוח  היה

 17  ת י פיצפס  ךוניחה  םוחת ב  רמוא  א וה  ,םייתש  ה ז  רמוא  י נורש  המ  לבא

 18  וא  רסוחל  וא  תומיעל  תו עיגמ  אל  ללכב  םהש  ,תוטל חה  לש  הרדס  תולבקתמ

 19  י ב א  ילוא  יכ  ,המכסה  וא   תומיע  שי  םא  הנשמ  אל  ןתלבק  םצעבש  המכסהל

 20 .ן הילע חקול אל וא .וליפא ת וטלחההמ קלח ריכמ אל

 21   .םהילע יארחא  ינא ןיידע :אבי גרובר רמ

 22    .תוי רחא הז מר מיכאל דורון:

 23    .תוירחא  ןיידע הז :רובראבי ג רמ

 24   .תוכז םהל ןיא רמו א אוה זאו ךתעידיב אלש  םצעב תולבקתמ םה לבא מר גיא קלנר:

 25 ךוניחה  ףגאב  תוטלחה  לבקמ  אל  הצעומ  רבח  ףא  .ךוניחה  ףגא  ןיב  ךוניחב..  :עו"ד מיכה בלום

 26    .ךוניחה ףגא להנמ קר

 27  .םויה םג הרו קש המ הז ביד פלד:ר מר

 28    .הבושת ה תאז :עו"ד מיכה בלום

 29  .יק וא מר גיא קלנר:
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 1    .תלהנמ/לה נמ .טילחמ ףגאה להנמ : עידן למדן עו"ד 

 2  .ךשמה  תלאש שי :אבי גרובר רמ

 3     .ןיקת אל הז ךכ אל  הז םאו :עו"ד מיכה בלום

 4    .שמח ףי עס .האלה :אבי גרובר רמ

 5  .םצ עב .רשאמ התא םצעב עפש ב השעי יקצרוקש המ לכ  :מר ירון גדות

 6    .אל קלנר:מר גיא 

 7  י לב  וליאכ  רשאמ  אוה  .תיביטקאורטר  רשאמ  א וה  ,רשאמ  אל  אוה  .אל  :מר ירון גדות

 8     .הז תא קודבל

 9    .י ארחא ינא :אבי גרובר רמ

 10    .בוט .ןכ יארחא התא  :מר ירון גדות

 11    .וישכעמ  איבל ינד יבגל ןוכנ הז בגא : מר רמי בר לב

 12   .ןכ  :רון גדותי מר

 13   .תויוכמס ול שי : מר רמי בר לב

 14 

 15 א שונב  רדסל  העצה  –  הצעומ  תבישי  םו י  רדסל  רשקהב  קוחה  םו יק  תודג  ןורי  התליאש  .5

 16  .ןפיפא יקרזמ

     17 

 18 אשונב .יאמ לש  הצעומה תבישיל רדסל הע צה יתחלש 28.4 ךיראתב   :מר ירון גדות

 19  ן מ   הבישי  תחיתפ  םע  רמו א  'א  25  ףיעס  ,תויריעה  תד וקפ  ךותמ  .ןפיפא  יקרזמ

 20 ת ושקב  .םייתש  יל  שי  .לוקוטורפה  ןוקיתל  תושקבב  הליחת  ונודי  ןיינמה

 21  רומאל  ףופכבו  .רדסל  תועצהבו  תותליאשל  תובו שתב  ,לוקוטורפה  ןוקיתל

 22  ם לוא  ם תעפוה  רדס  יפל   םוי ה  רדסבש  םיפיעסב  ןו ידה  היהי  ' ב  24  ףיעסב

 23 ם ישילש  ינש  לש  בורב  םיפיעסב  ןוידה  רדס  תא  תונשל  הצעומה  תיאשר

 24 י נפל  תועש  םייתשו  םיעבש  הנשמ  אל  שיגהל  יאשר  הצעומ  רבח  .הירבחמ

 25  ל ש   םייתש  תוחפלו  רד סל  תועצה  עבראמ  רתוי  אל  הבישי  לכבו  הבישיה

 26  50  ףיעסל  ףופכב  .םיפיע סב  ןוידה  תייחד  רמואש  ף יעס  דוע  שי  .היציזופואה

 27  ם ה ב  ןוידה  םייתסנ  אלו   .ןיינמה  ןמ  הבישיב  םויה  רדס  לע  ודמעוהש  םיניינע

 28  ת ו לאשה  התליאשהו  .הי רחאלש  ןיינמה  ןמ  הבישי ה  לש  םויה  רדסל  ורבעוי
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 1  ןוידל  רשקהב  קוחל  םאת הב  ןורשה  תמר  תייריע  הל הנתה  םאה  .הככ  תורמוא

 2 ,יאמ  םישדוחב  ןיינמה  ןמ  הצעומה  תבישיב  לנה  ר דסל  העצהב  ןוידה  יא  וא

 3  י אמ  לש  הבישיה  תבוטל  לירפאב  יתחלשש  העצה  הז   רמוא  ינא  בוש  .ילויו  ינוי

 4  ה לאש  . ילויב  ןיינמה  ןמ  ה בישיב  אל  ם גו  ינויב  אל  י אמב  אל  ה נודנ  אל  איהו

 5 רדסל  העצהה  תייחדל  ר שקהב  הייריעה  תולהנתהל  יקוחה  סיסבה  המ  ,היינש

 6     .ילויל יאמ שדוחמ

 7    .הבישיב םש יתינע תמדו קה הבישיב היהש ןויד הז  לע ונמייק :אבי גרובר רמ

 8    .לאוש  ינא .תינע אלו ונמייק אל  :דותמר ירון ג

 9    .ילש הב ושתה וז :אבי גרובר רמ

 10     .תאזה העצהה תייחדל יקו חה סיסבה המ לאוש ינא  :מר ירון גדות

 11    .הבושת  דוע יל היהי אל ,ילש הבו שתה תאז :אבי גרובר רמ

 12     .םירחא םירבד לע תינע ת אזה הלאשה לע תינע אל  :מר ירון גדות

 13    .ילש הב ושתה וז :רובראבי ג רמ

 14     .התליאשה תאז  :מר ירון גדות

 15    .ילש הב ושתה וזו :אבי גרובר רמ

 16     .התליאשל הנעת  :מר ירון גדות

 17    .ילש הב ושתה וז :רוברי גאב רמ

 18     .התליאשל תינע אל ה תא .התליאשה תאז לבא  :תמר ירון גדו

 19    .ילש הב ושתה וז :אבי גרובר רמ

 20    ?תמד וק םעפ הז לע ונינעש .המ  :מר ירון גדות

 21     רבדל העש הצור וי שכע התא :אבי גרובר רמ

 22  היה  אל  הזש  תורמל  ?ת מדוק  םעפ  הז  לע  ונינעש  ךלש  הבושתה  ,לאוש  ינא  :מר ירון גדות

 23     ?תמדוקה םעפב התליאש

 24    .םש הזל יתס חייתה ,ןכו הז לע ונרביד ,  הז לע ונד :גרובר אבי רמ

 25 ה תליאשה  תאז  .וישכע  יל  הנוע  אל  םג  התאו  תמדוקה  הבישיב  אל  תינע  אל   :מר ירון גדות

 26 השגוהש  רדסל  העצהב  ןוידה  םאה  .תאזה  התליאש ל  יל  הנעתש  שקבמ  ינא

 27  ה בישיב  אלו  ינוי  לש  הבי שיב  אלו  יאמ  לש  הבישיב אל  הנודנ  אלו  יאמ  תבוטל

 28  דואמ  .הלאשה  תאז  .קו חל  םאתהב  הלעפ  הייריעה   םאה  ילוי  לש  ןיינמה  ןמ

 29    .קוחל  םאתהב הלעפ אל וא קוחל  םאתהב הלעפ ןכ ,טושפ
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 1     .הנוע ינאש המ הז יתר מאש המ :רובראבי ג רמ

 2     ?תרמא המ קוחל ם אתהב הלעפ אל וא הלעפ  :מר ירון גדות

 3    ?ילש הבושתה  תא תעמש :אבי גרובר רמ

 4    ?הלעפ אי הש תרמא המ לאוש ינא  :ן גדותמר ירו

 5     .םדקתת .תרחא הבושת  היהת אל :אבי גרובר רמ

 6  ה ז  ת אזכ  הרוצב  ,קוחל  םאתהב  א ל  תלעופ  הייריע השכ  ם אה  .ךשמה  תלאש  :מר ירון גדות

 7  איהש  תולהנתה  הפ  שי  דיגהל  םולב  הכימ  יטפשמה   ץעויה  לש  ודיקפתמ  אל

 8 םאתהב  אל  םילעופ  ונחנאש  ונתוא  רוצעלו  אובל  .ותמזויב  קוחה  יפל  אל

 9    .קוחל

 10     .עדוי אל :אבי גרובר רמ

 11  .המ  :ותמר ירון גד

 12    .תוניקתה תק זח הלח :מיכה בלום רמ

 13    .תוניקתה ת קזח הלח :ברגרו אבי רמ

 14     .רמוא הז המ  :מר ירון גדות

 15    .הבושתה  תאז .הארתו ךכ רחא הז ת א קודבת :אבי גרובר רמ

 16     .הבושתה תאז הז המ  :מר ירון גדות

 17    .הבו שתה תאז :אבי גרובר רמ

 18    .תו ניקתה תקזח תאז הז המ  :מר ירון גדות

 19    ?ם דקתהל רשפא האלה .הבו שתה תאז :אבי גרובר רמ

 20  . התליאשל  הנוע  אל  התא  .התליאש  ךתוא  יתלאש  .םדקתהל  רשפא  יא  .אל  :ותון גדמר יר

   21 

 22    ?המ  ?הבישיה תא רוגסנ ?הביש יה הרמגנ :אבי גרובר רמ

 23    .םיקח שמ הפ יתיא השוע התא  :מר ירון גדות

 24    .הבושת ה הז .אל :אבי גרובר רמ

 25  .ןויד ה נממ םתישע .הילע םתרבי ד התליאש התייה הז ינפל  :דותמר ירון ג

 26    .הבו שתה תאז :בי גרוברא רמ

 27     הלהנתה הייריעה םאה .ה טושפ דואמ הלאש הפ שי  :מר ירון גדות

 28     .ילש הבושתה התיי ה וזו .ןוכנ :אבי גרובר רמ

 29 .יטפשמה ץע ויה דיקפתה םאה ,קוחה  יפ לע הלהנתה אלו הדימב  :מר ירון גדות
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 1    ת לאש ןורי :גרובר אבי רמ

 2     .אל וא לגד םירהל  :ן גדותירומר 

 3    .הז התא םא םגו קעוצ הת א םא םג .תרחא הבושת  לבקת אל :אבי גרובר רמ

 4     .רומג רדסב .לבקא אל  :מר ירון גדות

 5    .תרחא  הבושת לבקת אל שארב ה ככ השועו :אבי גרובר רמ

 6    ?האבה התלי אש .ךירצ אל רומג רדסב  :מר ירון גדות

 7  .6 ףיעס .ןכ :אבי גרובר רמ

 8 

 9 29 'סמ ןי ינמה ןמ הצעומ תבישי םו י רדסל רשקהב קוחה םו יק תודג ןורי התליאש .6

   10 

 11 העשב  6.6.21  ךיראתב  הליחתה  ,29  'סמ  ן יינמה  ןמ  הצעומה  תבישי   :מר ירון גדות

 12  ןמ   הבישי  ,יצחו  הנומש ב  הליחתה  תאזה  הבישיה ש  ו מכ  םצעב  .יצחו  רשע

 13  א לל  , ירחא  ה עש  יצח  11  ה עשב  המיית סהו  יצחו  רש עב  הליחתה  6.6-ב  ןיינמה

 14 ה בישי  ךשמ  .תויריעה  תדוקפ  ךותמ  .םדקומה  המויס  לע  הצעומב  העבצה

 15  ת ועש  ש ולש  םות  ינפל  לענית  א ל  הצעומה  תבישי  . התליענו  ה בישי  ןמז  ךשמ

 16 לעש  םיפיעסה  לכו  תועב צההו  םינוידה  ומייתסה  ןכ   םא  אלא  החיתפה  תעשמ

 17 הבישיב  םיחכונה  הצעומה  ירבחמ  שילש  ינש  הליענל  ומיכסהש  וא  םויה  רדס

 18  ע ב ראמ  רתוי  ךשמית  אל   הצעומה  תבישי  ליעל  רומא ב  עוגנל  ילב  .העש  התואב

 19 ש ארל  תולאשה  .םיחכונה  הצעומה  ירבחמ  יעבר  תשולש  תמכסהב  אלא  תועש

 20 ך שמל  רשקהב  ,קוחל  םאתהב  ןורשה  תמר  הייריעה  הלהנתה  םאה  .ריעה

 21  ת בישי  ם ויסל  יקוחה  סי סבה  ה מ  .29  ' סמ  ןיינמה  ןמ   הצעומה  ת בישי  לש  ןמזה

 22 ם יפיעסה  לכב  ןויד  םויס  אלל  התלחתהמ  תוקד  םישולש  רובעכ  הצעומה

 23 ו חדנש  תותליאשו  רדסל  תועצה  טרפבו  םדוק  שדוחמ  וחדנש  םיפיעס  טרפב

 24     .םדוק שדוחמ

 25     .תמדוק הבישיב הזל םג י תסחייתה :אבי גרובר רמ

 26    .תמדוק  הבישיב הזל תסחייתה אל  :מר ירון גדות

 27    .שי ש המ הז :י גרובראב רמ

 28 ה עשב הליחתה הצעומ תבישי .הרורב הלאש ךתוא לאוש ינא .תסחייתה אל  :מר ירון גדות
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 1 ם אהו  יקוחה  סיסבה  המ  .הבישיה  תא  ונרגס  הרשע  תחא  העשב  .יצחו  רשע

 2     .קוחה יפל היה הז

 3     .תמדוקה הבישיב הזל םג י תסחייתה :אבי גרובר רמ

 4  ה ת ליאש  תאז  .וישכע  ך תוא  לאוש  ינא  .תמדוקה   הבישיב  תסחייתה  אל  :מר ירון גדות

 5     .תאזה הבישיל

 6    .ילש הבו שתה תאז :בראבי גרו רמ

 7  ל וכי  התא  .וישכע  התלי אש  תאז  .ןיינעמ  אל  תמד וקה  הבישיב  היהש  המ  :מר ירון גדות

 8     .קוחה יפל םתלהנתה םא ה .אל וא ןכ הילע תונעל

 9    .ילש הבו שתה תאז :אבי גרובר רמ

 10  ת אז  .הרשע  תחאב  התו א  ונמייסו  יצחו  רשעב  הצע ומ  תבישי  ונלחתהש  הזב  :ותון גדמר יר

 11    ?הילע תונע ל הצור אל התא .הלאשה

 12    .הבו שת יתינע :אבי גרובר רמ

 13     .הרבעש םעפ תינע אל   :מר ירון גדות

 14     ?ךשמה תלאש ךל שי .יתי נע .האלה :גרובראבי  רמ

 15  ת צעומש  האור  םולב  הכימ  רמ  יטפשמה  ץעויהשכ   םאה  .ךשמה  תלאש  .ןכ  :מר ירון גדות

 16  ה ז   ןיא  .וה מ  ,ןבל  יבג  ל ע  רוחש  ה פ  בותכש  ,קוחה   יפל  א ל  תלהנתמ  ריעה

 17 ך ירצ  אוהו  קוחל  דוגינב  םילעופ  ונחנאש  ריעה  תצעומל  דיגהלו  אובל  ודיקפתמ

 18  אובל  ודיקפתמ  הז  ןיא םאה  .הז  לע  עירתהל  אל  ,ם ולכ  דיגהל  אל  דצב  תבשל

 19  י כ  . הלאשה  תאז  .קוחה  י פל  אל  א יהש  תולהנתה  ה פ  שי  ל גד  םירהלו  דיגהלו

 20  א וה  ו תנעטל  קוחה  יפל  אל  י פ  לע  ו נלהנתה  טעמכו  ו אב  ם הש  םירחא  םירקמב

 21  .ךש מה תלאש תאז .עידוהו ע ירתהו םיכמסמ חלשו אב

 22 רידגמ  יטפשמ  ץועי  תוימוקמה  תויושרה  קוח  .יטפשמ  ץועיל  ותוא  ונפיש  :עו"ד מיכה בלום

 23    .יטפשמ ה ץעויה לש וידיקפת תא

 24    .הבו שתה תאז :אבי גרובר רמ

 25     .בוט ?הבושתה תאז  :מר ירון גדות

 26  . ךלש רדסל העצה ןורי .7 ףי עס .האלה :גרובר ביא רמ

 27 

 28   ריזחה שאר עוריאל יטי לופ רשק תלילשל ףרגילו פ ,תודג ןורי רדסל העצה .7
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   1 

 2  , שדח  א ל  הז  .תות ליאשל  הנוע  א לש  ריע  שאר   ה פ  שיש  ק ר  .ןיוצמ  ךלוה   :מר ירון גדות

 3  . הצור  ינא  קתעהה  תא  ךירצ  א ל  ינא  אל  רדסל  העצה   .םיריכמ  ונחנא  רדסב  הז

 4    .ספדומ ה ז תא יל שי .הקד וניתמת

 5     .וישכע םואנ ול שי טסופ  בתכ אוה :אבי גרובר רמ

 6  ר דסל העצה .ףר גילופה ל ע ר דסל העצה אי ה ת אזה רד סל העצהה זא   :מר ירון גדות

 7 התוא  יתכשמ  לבא  תמדוקה  הבישיב  הילע  ונרביד  .םימעפ  המכ  רבכ  התלעש

 8  א לש  הצעו מ  ירבח  דוע  ו א  םישנא  ד ועש  יתיוויקש   ל לגב  הי לע  עיבצנש  ילב

 9 ת אז  לכבש  ליבשב  .ןמז  דוע  םהל  יתתנ  המ  םושמ  ףרגילופה  תא  ועציב

 10  ו מכ  ,ףרגילופה  תקידב  ת א  ושעי  ר שפאי  תאז  לכבש   ליבשב  ן מז  דוע  יתרשפא

 11  ה קידבה  תא  ועציב  אלש  ה צעומ  ירבח  הפ  שי  ,ושע  ם ירחאש  ומכ  ,יתישע  ינאש

 12  ן מז  דוע  י לואש  יוכיס  שי ש  ה רמא  עטנ  ם ג  .ןמז  דוע  ם הל  ר שפאל  יתיצרו  תאזה

 13  זא  הקידבה  תא  עצבל  םי שנא  דועל  רשפאי  הז  םויה  הלש  חווידה  תריסמ  ינפל

 14  ו שע  אלש  ,ושיגה  אלש  ה צעומ  ירבח  ןיידע  הפ  שיו  הר ק  אל  הזש  ללגב  יתיצר

 15  ה פ  ויה  לודג  קלח  רלימ  יפר  לש  טסופ  אירקהל  יתיצ ר  .א  ,ףרגילופ  תקידב  תא

 16  ט סופ  בתכ  אוהו  ,הכרבל   ונורכזו  ותוא  םיריכמ  ,הנש מ  רתוי  ינפל  ולש  היוולהב

 17  ר ב וטקואב  ישימח  ,רבוט קואב  ,רופיכ  םוי  ינפל  שמ מ  ריזחה  עשפל  רשקהב

 18  . ר יזחה  ש אר  תשרפ  לע ו  ברקתמה  םירופיכה  םוי   לע  . הככ  ב תכ  אוה  2019

 19  ל וחמ ל  יל  השקש  םירבד   ןיידע  ש י  ,אבו  שמשממה הזה  ש ודקה  םויה  תארקל

 20  ל וכי םאה .םירקיה ירי ע  יבשות תא תולאש המכ ל ואשל שקבמ ינא .חולסלו

 21  . ת יווז  ן רקל  התוא  םיקח וד  ונחנאו  ,ונתיאמ  תחכש נ  ריזחה   תשרפש  תויהל

 22 ל לכבו  רקחנ  והשימ  םאה  ,תמייקתמ  תיתרטשמה  הריקחה  ןיידעש  ןכתי  םאה

 23  ם י עדויש  ונלש  הליהקב   םישנא  שיש  תויהל  לו כי  םאה  .רקחיי  והשימ

 24  היה  הז  ,ןידה  םוי  ינפל  םימי  המכ  ונחנא  ירה  ,ריתסהלו  קיחדהל  םישקבמו

 25 ם יבר  םישנא  שיש  קפס  יל  ןיא  .החילסהו  הליחמה  םוי  .רופיכ  םוי  ינפל

 26 רפעו  לוחב  םיסכמו  םיקתושש  וא  םיעדויש  ריעב  ם יליעפו  םיגיהנמ  םהיניבו

 27  ת א  חיכשהלו  חוכשל  ם ישקבמש  םישנא  שיש  חי נהל  שי  םאה  .הלבנה  תא

 28  ת ת   םימרז  ש י  דועש  דח פמו  טקש  א ל  ינאו  הפלח   הנש  ט עמ  דוע  .השרפה

 29 עצבתה  לומתאש  ריכזמ  קר  .ונתוא  ופטשיו  ולעי  דו עש  ונלש  הרבחב  םייעקרק
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 1  ל " ז  הריש  לש  תונומת  םש  ו קרזנו  סרק  יבלצ  םש  וריוצו  ת סנכ  תיב  דגנ  עשפ

 2 . הז  תא  השע  אוה  המלו  הז  תאשה  ע  ימל  םידדצה  ינשמ  תונעט  םילוע  הפ  םגו

 3 י לב  הריקח  ילב  הקיתשב  רובענ  םא  ל"ז  בתכ  יפרש  טפשמל  רשקהב  הז  זא

 4  ם ישבוכ  ונלוכ  .רלימ  יפר   .רתוי  תושק  תושרפ  ונל  ונוכנ  דוע  הליחמו  החילס

ושיסקטב  םוד  ם דימוע  ונמצעל  םיחיטבמ ו  םיעבשנ  עקרקה  תא  5  ם י רם 

 6  תאלמ  רכיכב  העובצ  ת והדזה  תרצעב  םיענ  המו   בוט  המ  הנהם  יקבוחמ

 7  ל כב  הצור  ינאו  רלימ  יפ ר  בתכ  זה  תא  .הבוט  הריקח  רמג  .תווקתו  תוחטבה

 8  ק ר  ךירצ  אל  קדהצו  עש פהש  תרמושא  ילש  רדסל   העצה  לע  עיבצנש  תאז

 9  א שונהש   רמוא  הזש  .תוא ריהל  םג   אלא  םישוע  רבכ  ףרגילופה  תא  יכ  תושעיהל

 10  ל כלא  ורקלו  אובל  הכיר צ  דחא  לככר  יעה  תצעומו םסרופמ  תויהל  ךירצ  הזה

 11     .ףרגילופהאת  ועציב  אל ןיידעש הצעומה ירבח

 12    ?העצהב בותכ  הז הפיא :אבי גרובר רמ

 13     .הארת ףכית   :מר ירון גדות

 14  ן יידעש  .רבעש  ע ובש  הז  לע  ונרביד  .ףרגילו פה  תא   ועציב  אל  ןיידעש   :מר ירון גדות

 15 ףיעסה  תא  יתדרוה  ינא  זא  .תושעל  םלוכל  אורקל   ףרגילופה  תא  ועציב  אל

 16  ת א  יתרא שהו  .עצבלו  ףס כה  ת א  תו צקהל  ךירצש  ה רמאש  ה עצההמ  ןושארה

 17 ריהצת  ריעה  תצעומ  .עיבצנש  הצור  ינא  םהילעו  .םהו  םירחאה  םיפיעסה  ינש

 18  ת קידב  םייקל  םיכסהל   ה צעומה  י רבח  ללכ  תא  תדדועמו  תארוק  איהש

 19  ע ט נש  וניא ר  ונחנא  .עשפ ב  םתובר ועמ  תא  לולשתש   אשונב  ת ישיא  ףרגילופ

 20  ה א רנכ  קיפסמ   אל  הז  ל בא  ונל  ה חלש  איהש  בתכמ בו  , תושעל  םלוכל  הארק

 21  ב ו רב  וא  העבצהב  וא  ה לוכ  ריעה  תצעומש  הצור  ינא  זא  .ושע  םלוכ  אל  יכ

 22 רבדו  .תאזה  הקידבה  תא   תושעל  םלוכ  תא  תדדועמו  תארוק  איהש  ריהצת

 23 י לכב  וז  הטלחהב  ןכדועי  רוביצה  .הכ  דע  השענ  אלש  והשמ  םג  הזש  ינש

 24  ת וצובק ב  לשמלו  ,קובס ייפה  ףדב  ה ייריעה  רבוד  י די  לע  ל שמל  .תרושקתה

 25  המ  לכ  הזה  רבדהש  תו יהל  לוכי  אל  .תונוכשה  לכב  תוצצורתמש  פאסטוו

 26  ל ב א  .הצעומב  הנממ  חו ויד  שיו  עטנמ  בתכמ  ונלביק ש  הז  םיעדוי  הפ  ונחנאש

 27 האירק  ,דחא  ,םירבד  ינש   .העצהה  תאז  .הזה  רבדל  תויבמופ  רתוי  תויהל  ךירצ

 28 ה זה  ךילהתה  לכ  תא  םסרפל  ,םייתשו  הצעומהמ  האירק  תושעל  םלוכל

 29 לוכי  הצורש  ימ  .והז  .הייריעה  לש  תרושקתה  יעצמא  לכב  הפ  םישועש
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 1    .סחייתהל

 2 אל  הז  יתרסמש   העדוהה  ינפל  העיגה  תאז ה  העצההש  רזומ  תצק  היש גרמ  ינא  פ' נטע זיו:פרו

 3  ם גו  תרח ואמ  םג  איהש  ת בושח  ינא   זאו  .העדוהב   ש י  המ  ם ג  ע דוי  ךכ  לכ

 4     .רבד הזכ שי .תמדקומ

 5    רשפא   :מר ירון גדות

 6    .יאדכש  ילוא זא פרופ' נטע זיו:

 7  י רה  העצהה  םא   תוארל  ונלוכי  זאו  הז  ינפ ל  תחוויד  תומדוק  םימעפ   :מר ירון גדות

 8    השענש  היעב יל ןיא .תיטנוולר אל

 9  .הז וי הי רדסל תועצההש הז לע  דמוע התא נטע זיו:פ' פרו

 10    ?םעפ דוע : עידן למדן עו"ד 

 11     .ינפל הלש חווידה תא  ןתית עטנש היעב יל ןיא   :ותון גדמר יר

 12     .הבישיה תא הפ להנמ  אל התא פרופ' נטע זיו:

 13    איהש  הרעה תתנ .העצה תעצה   :ן גדותמר ירו

 14    .רדסל תועצ הב םדוק ןודל רדסה יפל  הלוכי תא :אבי גרובר רמ

 15    . הניבמ ינא נטע זיו:פ' פרו

 16    . תינויגה איהש הרעה תתנ    :מר ירון גדות

 17  ת בשוח  אל  זא   .םדקומ   הזש  ם ירבד  שיו  . רחואמ  ר בכ  ה זש  םירבד  שי ש  י תרמא  פרופ' נטע זיו: 

 18    .העצ הה תא לבקל םוקמ שיש

 19     ?וישכע ןוכדעה תא  תתל הצור :ובראבי גר רמ

 20     .ןכ ?וישכע ןוכדעה תא ת תל הלוכי פרופ' נטע זיו:

 21  םעט  ש י  םא  טי לח א  ינא  ז או  וישכע  ןוכדעה   ת א  ינתת  ם א  חמשא  ינא   :מר ירון גדות

 22   .אל וא עיבצהל

 23    .ללכב ה עצהה תא ריסי אוה ילוא : גב' בת שבע אלקובי

 24  המ  הז  .ךירצ  א לש  ענכתשא  ינא  םא  .הע צהה  תא  ריסא  ינא  ילוא   :מר ירון גדות

 25   .ךיר צ אל ילואש הרמא עטנש

 26 

 27 

 28   ויז עטנ 'פורפ  - ףרגיל ופה אשונב ןוכדעו העדוה .11
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    1 

 2  .ןוכדעה  תא  ב ותכהמ  ארקא  ינא  ןכלו  הד יפקב  י יתולימ  תא  תררוב  ה זה  אשונב  ע זיו:' נטפרופ

 3  ת ורשקתה  לע  28.6-המ  ילש  העדוהל  ךשמהב  הזה   ןוכדעה  תא  תרסומ  ינא

 4  . ףרגילופ ה  תוקידב  עוצי בל  תודימ  תארקנש  הרבח   ם ע  ןורשה   תמר  תייריע

   5 

 6    .העדוה א ל .ונילא החלשנש העדוה   :ן גדותירומר 

 7    ינאש  הצעומב העדוה ןאכ התי יה אל .אל זיו:נטע  פרופ'

 8     .תושעל תננכתמ   :מר ירון גדות

 9 תודימ  תרבח  יבגל  .הצעומה  ירבחל  העדו ה  החלשנ  זאו  הז  תא  תושעל  תננכתמ  פרופ' נטע זיו:

 10  ן ידכ  ה שענ  הזה  ךילהה  התריח בל  ךילהש  שיגדהל  ת שקבמ  י נא  הרבח  התוא

 11  ה עדוהה  תובקעב  .ןלהלכ   תוריש  ןתונו  קפס  םע  תור שקתהל  םיללכה  לכ  יפ  לע

 12  ה י יריעה  ל"כנמ  הנפ  ,ף רגילופ  תקידבל  תונפל  הט לחהה  לע  ,לירפאמ  ילש

 13  ש ש מ  תועצה  ולבקתה  ת אז  תובקעב  .הקידבה  עוצ יבל  תועצה  לבקל  שקיבו

 14 אבה  בלשל  ולע  ,דרשמה   םוקימו  ריחמ  סיסב  לע  ינושאר  ןוניס  רחאל  .תורבח

 15 ד חוימב  יתמשרתהו  ת ורבחה  יתש  יגיצנ  םע   יתשגפנ  .תורבח  יתש

 16 י נא  .היינשה  הרבחה  לע  המכ  יפ  התלעש  תודימ  תרבח  לש  תויעוצקמהמ

 17   י לא  אל  ה ייריעל  הרוצ  ם ושב  ה רושק  הניא  תודימ  תר בחש  השיגדמו  תרזוח

 18 התיאש  תוריקחה  תרבחלו  רקוחל  אל  הרושק  אל  םגו  הצעומ  רבח  ףאל  אל

 19   הלש  ת נוכתמב  הקידבה   ידעומ  ל ע  העדוהה  .ומד קש  ם ישדוחב  יתצעייתה

 20 יבגל  םיפסונ  םיטרפ  ררבל  שקיבש  ימ  לכ  .הצעומה  תורבחו  ירבח  לכל  וחלשנ

 21  ם ישנא  ויהו  םהל  רשפאת ה  ר בדה  .םיקדובה  םע  ריש י  ן פואב  ףרגילופה  תקידב

 22  ן יינע  הניא  ףרגילופ  תקי דב   .הקידבה  יבגל  ורריב  ת מאבו  דרשמל  ורשקתהש

 23 ל ולעו  חונ  דימת  וניא  דמעמה  .טרפב  רוביצ  ירחבנ  יבגלו  ללכב  ךכ  .ךכב  המ  לש

 24 עיבהל  תשקבמ  ינא  ןכל  .תקדבנה  וא  קדבנה  לצא  הכובמ  וא  חתמ  רצייל

 25  ו תואינ  ,ג ירח  ךלהמב  רב ודמש  ת ורמלש  הצעומה  י רבח  לכל  ה דותו  הכרעה

 26  םמצע  תא  דימעהלו  עי גהל  אלמ  הלועפ  ףותישו   תוחיתפל  הצפח  שפנב

 27 ת קידב  עוציב  תקידבל  ובצייתה  הצעומ  תורבחו  ירבח  רשע  דחא  .הקידבל

 28 ת רהבה  ךות  .קדובה  םע  הקימעמ  ,המידקמ  החיש  ולהינ  םלוכ  .ףרגילופה

 29  ם יקדבנ הש  טלחוה  שאר מ  .התרג סמב  ולאשנש  תו לאשהו  ה קידבה  תרגסמ
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 1  ש אר  תחנה  השעמ  תא  ת עציב  וא  תעציב  םאה  , דחא  .תולאש  יתש  ולאשי

 2    .ריזחה

 3    הכירצ תא ש בשוח אל ינא .החילס  :מר ירון גדות

 4     ?לואש תכוסב תס נכה תיבב פרופ' נטע זיו:

 5  ם ג  ו צרי  םירחאש  תויהל   לוכי  . תולאשה  תא  דיגהל  ה כירצ  תאש  ב שוח  אל  ינא  :מר ירון גדות

 6    .הז תא תושעל

 7    . דוס אל הז פרופ' נטע זיו:

 8    .שארמ הז  תא תעדל םיכירצ אל םה  :מר ירון גדות

זיו: נטע   9 י תש  ולאשי  םיקדבנה  יכ  טלחוה  שארמ  תרזוח  ינא  זא  .דוס  אל  הז  ןורי  פרופ' 

 10 תכוס  תסנכה  תיבב  ריזח  שאר  תחנה  לש  השעמה  תא  תעציב  םאה  .תולאש

 11  ר שאכ  .רי זחה  שאר  תחנ ה  ה שעמב  יה שלכ  ךרדב  בר ועמ  ת ייה  ם אה  .2  ?לואש

 12  תוהז םע העידי ףאו ,עוי ס ,ןוגרא .הכימת העמשמ  תוברועמש רהבוה שארמ

 13 י תש  לע  הלילשב  ונע  ללכה  ןמ  אצוי  אלל  םיקדבנה  לכ  .וילע  חוודל  ילב  עצבמה

 14 םידמימה  רואל  .םהיבגל  תמא  ירבוד  ואצמנ  םלוכו  .הלאה  תולאשה

 15  ת קידבל  בצייתהל  ומיכסהש  הצעומה  ירבח  לש  םתוהז  הקידבה  לש  םיישיאה

 16  ן ייצאו  חתפא  ינא  .םיצו ר  םה   םא  .םדי  לע  ירטנלו ו  ןפואב  רסמית  ףרגילופה

 17  ך י שמי  ינא  ליבקמב  .ףרג ילופה  תקידבל  ובצייתהש  הרשע  תחאהמ  תחא  ינאש

 18 ל ש  תיתרטשמה  הריקחה  תא  תוצמל  השירדב  הריקחה  ימרוג  לומ  לועפל

 19  י נ א  רוב יצל  חוודל  םילו כי  ףרגיל ופ  תושעל  ושקיבש   הצעומה  י רבחו  עוריאה

 20 .תרת וימ ךלש העצהש תבשוח  ינא ןכלו הטלחהש החינמ

 21 ריעה  תצעומש  .אורקלש  הרמא  ילש  העצ הה  .רושק  הז  ךיא  .המל   :ן גדותמר ירו

 22     .ילש העצההו .תושעל  .השע אלש ימ לכל ארקת

 23     איהו ,הצעומה  ירבח לכל התנפ ריעה תצע ומ תגיצנ פרופ' נטע זיו:

 24     .הצעומ תבישיב התייה ש העדוה .תיבמופ העדוה מר גיא קלנר:

 25    המ כ ויה .ןכ פרופ' נטע זיו:

 26    .םימעפ המכ קלנר: גיאמר 

 27    .תורשקת הה תא.. :בראבי גרו רמ

 28 י מ  .תשגל  הצ עומה  ירבחל  אורקל  וישכ ע  םעט  ןיאש  תבשוח  ינא  ןכלו  .ןוכנ  פרופ' נטע זיו:

 29   .ןכלו שגיי אל  םג םתסה ןמו שגינ אל .שג ינ אלש ימו .שגינ ,שגינש
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 1    ?שגיי אל המל .חוטב אל  :מר ירון גדות

 2  ו ז   איה  הצעו מה  תאירק  א ל  לבא  .שגיי  אל  א וה  .שגיי  םא  .שגייש  ת ויהל  לוכי  יו: פרופ' נטע ז

 3  ה ניעב  ת ורשקתהה  הקי דבה  תא  תושעל  ךישמהל  ן יידע  רש פא  .ול  םורגתש

 4 .םיקדבנהמ  דחא  לכ  םימאותמש  םירבד  הז  .דוס  ןניא  תולאשה  .תדמוע  ןיידע

 5  הזו  .תולאשה  תא  שאר מ  עדוי  התא  םג  .ףרגילו פה  תא  תומרל  רשפא  יא

 6   .תולאשה תא שא רמ עדוי התא .ןכ .בצמה

 7     .םג אל לבא שארמ  עדוי התא קין:ני בלמר רו

 8  .ןכ טפש מ תיבב הליבק הקידב אל  אוה ףרגילופ םא .רשפא  יא הז המ :אבי גרובר רמ

  9 

 10 הריקחב  אל  .טפשמ  תיב  אל  דואמ  הריזב  ונחנא  .טפשמ  תיבב  אל  ונחנא  .אל  ו:נטע זיפרופ'  

 11     .העדוהה תא תרסומ ינאו

 12 ימ  ועבק  רבכ  ןיד  תיב  םוש  הפ  ןיא  .ןכ  הי ה  אל  ילוא  זא  .הז  היה  רשפ א  םא  זא  :אבי גרובר  רמ

 13   .השע

 14     .רוביצה ינפב : בר לב רמימר 

 15    .בוט .וניד תא רוזגל  םישרוד רבכו השע ימ וטי לחה רבכ :אבי גרובר רמ

 16   .םיר ורב דואמ ילש םירבדהש ת בשוח ינא זיו:פרופ' נטע 

 17   .ףרגילופ תקידבל הלש  הצעומה ירבח תא החלשש  תושר דוע ריכמ אל ינא : מר רמי בר לב

 18  ינא  .רדסב  .ריז ח  שאר  וחינהש  תושר  ףאש   הריכמ  אל  דוע  ינא  .ןוכנ : גב' בת שבע אלקובי

 19   .רבד ותוא ימ ר םג ריזח שארב וחינה..

 20     וצצופ םגש רוביצל : עידן למדן עו"ד 

 21     .המייס עטנ םא תוארל  הצור ינא :אבי גרובר רמ

 22    .ית מייס ינא פרופ' נטע זיו:

 23  י שיא  חוכיווב  אל  העצה ל  ןכמ  רחאל  םגו  תוהמל  סחייתהל  הצור  ינא  .בוט לנר:מר גיא ק

 24  ה רקמה לש המצועהו תו עמשמה יבגל קפס ןיא ,דחא .תיתוהמה המרב אלא

 25  ו ק סעש  קדצבו  הרקמ  ן יא  ילואש  בשוח  ינא  ,תינור ש  תמרה  תוירוביצב  הזה

 26  ל ע   הלע  הז  הרקמהש  ו מכ  .תירוביצ  תיטילופ  הנ יחבמ  תויביסנטניאב  וב

 27 יצחו  םייתנשה  ךלהמב  קדצב  ,בוש  רמוא  ינאו  .ונממ  דרי  אלו  ןחלוש

 28  ל ש  ה מרב  םג  הקיטילו פה  לש  ה מרב  םג  עזעז  ת מאב  א וה  יכ  תונורחאה

 29  רבע  לכל  טעמכ  םילגעמב   עיגה  תמאב  אוה  רסומה  לש  המרב  םג  ,תוירוביצה
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 1  . ש אר  וב  לקהל  רוסא  וא  הצק  הצק  דע  .שאר  וב  לקה ל  רוסאו  .לארשי  תנידמב

 2  ת ויושרה  יכ  תמיוסמ  ה מרב  קדצב  ירעצל  םגו  טל חוה  הדוקנ  איהש  הזיאב

 3  א ל   .רקוח  ףוג  תויהל  הר ומא  אל  ריעה  תצעומ  ריכ זמ  ינא  ,ךכ  לע  תונומאש

 4  ו נצלאנ  . רקוח  ףוג  תויה ל  ת ורומא  ריעה  תצעומ  אלו  ן ורשה  תמר  תייריע

 5 ה זה  דיקפתה  תא  תחקל  עספ  רחא  עספו  ,יתדימו  דודמ  ךילהת  היהש  ךילהתב

 6  ל ע הדקפוה עטנ .המיענ  אל השוחתב .המיענ אל השוחתבו ונילא רתויו רתוי

 7  ר תוי  וא  תוחפ  הנש  עדוי  אל  רבכ  ותוא  תלהנמ  .הילא   הזה  לגדה  תא  החקל  הז

 8 , ביצקת  םע  הצעומל  םיחוויד  .תוכמס  םע  .החילס  םייתנש  .הזכ  והשמ  וא

 9  ד יגהל  רשפא  יאו  ,תירוב יצ  ,תיעוצקמ  ,תנזואמ  דו אמ  הרוצב  הז  תא  השוע

 10   יאדווב  וזה  היגוסב  הרו ק  המ  םיעדוי  אל  רוביצה  וא  הצעומה  ירבח  ונחנאש

 11  םירשע הזב קסוע אל או הו ןיינעל האורק ונזא עגר לש ימל םגו ןיינעתמש ימ

 12 ךילהת  אוה  וזה  הייגוסב   עגרכ  הפ  להונמש  ךילהתה ש  בשוח  ינאו  .עבש  עבראו

 13 ונתוא  תרתופ  התייה  לארשי  תרטשמש  יאוולה  .תוביסנה  תרגסמב  יואר

 14  ו נחנא  ה זבו  ןידל  םתאו  האיבמ  . איםרחאה  תא  תאצ ומ  ה תייה,  הזב  קוסיעהמ

 15  ד חאמ םייתש ,הנה .ףרג ילופל יתכלה םג ינא .הייגוסהמ תאצל םילוכי ונייה

 16  ן י ידעו  הקידבב  היעב  יל  היהתש  יתבשח  אה לקידבה   תא  יתישע  םג  ינא  .הרשע

 17 . תימיטניא  הקידב  וז  ,תינשלופ  הקידב  וז  .המיענ  אל  הקידב  הז  םכל  רמוא  ינא

 18 אל  ,הצור  התאש  םירבד  תנחיבמ  .בוט  אל  םוקמב  ךתוא  המשש  הקידב  וז

 19  ת ושה לעצ ור אוה המ ו מצעל טופשי  דחא לכשו םי ניינ ע ינימ לכ  הפ שי .הצור

 20  . םלועמ  י תעשי  אלש  ףא ל  ע  ה קידבה  היהת  תאז ש  י תדעיו  הז   םעו  הז  םע

 21  ה אירק  ה תייה  יכ  השוע  י נאש  הטלחהה את    ימצעל  ע  יתחקל  , ןכ  ינפל  ףרגילופ

 22 םייואר  הז  תא  תחקל  ומיכסהש  העצומ  ירבחש  בשוח  ינאו  .ךרדל  ונאציו  וזכ

 23  . תאז  ו שעיש  ,ושע  אל  ד ועש  ם ירחאל  תמאב  ארוק   ינאו  ם כשה  לע  החיפטל

 24     הזב םאה .עדוי אלי נא פרשה.ה םייתסת הזב םאה

 25. השעה  מו  השע  יה מטילחשה  צהובקפה    שי  .בהושתהת  א  ךל  תתל  לי יכונא  :אבי גרובר  רמ

 26     .ונ יד .כםרדמם תוא וזיזי  לא ףרגילופ תקדיבם ושו

 27  ף רטהצל  ה צרו  דעוש  ימ  ד. חאה  ז  .תכלל  ו מצעל  על  ביקש  י מ  זהה   ךילהב  .אבי מר גיא קלנר:

 28  ם יפסנוה  שה ישה  וכלים  א ם  ג  מרוא  י נא.  רדסבה  ז  .יםיתש  זה   ומיע  וילויקשו

 29ה ז  ירה.  המולעתה  רתפי ת  הזבש  חוטב  לאי  נא  םיפ סנוה  שהישה  וכלי  אל  או



 "ג באב תשפ"א כ 1/8/21   – השרון מת ר 31 מן המניין מס' ישיבה 

30 

 

 1  טנמאל  דועה  הי  רףגילופ ה  ה.בשות  חוטבו  לנש  י  ףר גליופה  ירחאש  מרואא  ל

 2  מר אוא  ל  זה   .הננעה  את ר  יעבהל  תסונלוה  ייגסו ב  םדק תהלי  דכ  ךרדב

 3     ה.בושתנו לש ית אודוובש

 4     .ךילהב עגופ הז זא םיכל וה אל םישנאשכ לבא .ןכ  :ותמר ירון גד

 5    .תמא  ירבד ורמאו .וכלהש םיש נא ךל שי פרופ' נטע זיו:

 6 ר יכזמו  בש  ינאו  הזה  ןיינעב  ךיפלכ  יל  שיש  תרוקיבה  םע  .ילש  היעבה  הפיא קלנר: גיאמר 

 7  ן י ינע  יל  ן יאו  ,תישיא  תו חצנתהב  הפ  א ל  ינאו  ,וזה  הייגוסב  י תעדל  יכ  התוא

 8 ך רדהמ  םימיוסמ  םיקלחב  יתעדל  התא  .הלאכו  תוילוק  תומולהמ  יפוליחב  הפ

 9  . ה זמ  עדוי  רוביצה  .הזה   רבדה  לע  תחוודמו  הבש  עטנ  .המל  .קזנ  הזל  םרוג

 10 תא  םימצמצמו  םיחוודמו  הרוק  המ  ךל  םירמואש  לככ  םעפ  רחא  םעפ  התאו

 11  ת ר תוכ  רצייל  ןוצר  לש  הדימ  איהש  הזיאב  וא  חוכ ב  שפחמ  התא  זא  העיריה

 12  ה ש דחה  תיווזה  תא  שפ חמ  .המ  עדוי  אל  ינא  וא   הייגוסה  לע  תולעב  וא

 13  ם עפב  רבכ  עטנ  ןיינעל  יטנ ו ולר  אל  יל  הארנ  הז  .רתו ימ  יל  ה ארנ  הז  .הפיקתל

 14  ר בכ  ש יש  .השועש  הרבח ה  י מ  החו ויד  .ףרגילופל  ם יכלוהש  ה חוויד  תמדוקה

 15  ר בדה  ל ע  ח וויד  שי  םויה  ם ויה  רדס בש  ונעדי  .תושעל   םינווכתמש   הצעומ  ירבח

 16 .הזה  רבדל  ועיגהש  הצע ומה  ירבח  רפסמ  תא  הנתנ   רבכ  איה  ,חוויד  שי  .הזה

 17  ת צעומש  ףרגילופל  וכלי   םישנאש  הזש  ומצע  רבדהמ   תויהל  ךפה  הז  וישכע  זא

 18  ל ע  ונרבי ד  דועש  הצעומ  י רבח  לש  ת יראטנולוו  הקיד ב  ל ע  הטלח ה  לבקת  ריעה

 19  א ל   זא  ה רק  הזו  התא  ם גו  הרק  ה זש  חמש  ינאו  ,ה נשמ  הלע מל  ינפל  רבכ  הז

 20  ה ז ה  ןיינעה  תא  םישל  י דכ  השדחה  הפיקתה  תיווז   תא  שפחל  ןמזה  לכ  ךירצ

 21 ס ואימ  רצוי  הז  וא  הזה  ןיינעל  רבחתהל  אל  םישנאל  תמרוג  איה  יתעדל  יכ

 22  ם ע  הלועפ  ףתשל  םישנאה מ  ק לחב  הקחדה  רצוי  הז ש  ו א  .הזה  רבדב  קוסיעב

 23  ד וסי  ה יה  אל  םא  ,הלונמ   היה  א ל  ךילהתה  םא  ,הרו ק  היה  א ל  םא  .הזה  רבדה

 24  ן ת ינ  אוב  ז א  .הרוק  הז   .קדביהל   וליחתיו  ףרגילו פל  וכל י  םישנאש  ןיינעה

 25  א יה  הזה  ךילהתה  תא  ם ייקל  ךישמהל  עטנל  ןתינ  אוב  .תורקל  הזה  ךילהתל

 26ל יבוי  הז  יתעדלו  .הזה  ןחלושהו  הזה  תיבה  יברח  בור  לע  יתעדל  תלבוקמ  תומד

 27 . הלש בצקב הז תא להנ ל ךישמהל הל ןתונ יתייה  ןכלו רתוי הבוט האצותל

 28 ירחא  ללכב  ךשמה  שי  ?ךשמה  אוהש  הזיא  שי  ךשמה  שי  .יתנבה  אל   :מר ירון גדות

 29     .ושע הרשע דחאש
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 1     .ךשמה הז םויה םג מר גיא קלנר:

 2   .ושע אל הששי .ושע הרש ע דחא .םייתסמ הז םויה   :מר ירון גדות

 3    .להנלו ךי שמהל .תויוכמסה לכ תא  הל הנתנ תאזה הצעומה : עידן למדן עו"ד 

 4    .הש קבב ינור :בי גרוברא רמ

 5  .םדקת מ עוריא זיו:פרופ' נטע 

בלקין: רוני   6 וליפא  יתייה  יתעדלו  ףרגילופב  יתקדב נ  ינא  םג  העתפהב  חתפנ   תישאר  מר 

 7 . תרתוימ העצההש ב שוח ינא .ועתפות זא והשי מ עיתפמ הז םא .ןושארה

 8  .השע ימ םלוכ : מר רמי בר לב

 9 םתוא  רובעל  ץפחש  ימו  ,ועצוב  תוקידבה  יכ  .תרתוימ  העצההש  בשוח  ינא  מר רוני בלקין:

 10  . הז  תא  י תישע  רבכ  ינא  .רו ביצל  ךכ  ל ע  עידוהל  ונתי א מ  הצריש  י מ  .םתוא  רבע

 11 רשע  דחאמ  קלח  היה  אוהש  רוביצל  עידוהל  ךיא  עדוי  זא  .הז  תא  השע  םג  איג

 12 ת טלחהש  בשוח  ינא  זא  .ףקות  הנתנו  הזל  םיארוק  תורוקמב  .םיאלפומה

 13 ר בכ  יכ  הזה  עוריאל  ףקות  הנתנו  תרציימ  אל  רדסל  תאזכ  העצה  ךרד  הייריע

 14  ו נחנאש  הז   אל  .ומיע  וינ ועיטו  ו ילוקיש  הצר  אלש  י מו  הצר  י מ  ונלוכל  רורב

 15  וא  םתעד  תא  ונשי  הארנ כ  םהש  ךכל  איבי  .הטלחה   איהש  הזיא  לבקנ  עגרכ

 16  א לש  הצרש  ימו  רבע  הצר ש  ימ  .הז  תא  תושעל  ץחל   לש  ףונמ  דוע  רוצי  הזש

 17 העצהה  ךותב  םולכ  ןיא   .בשוח  אל  ינאו  רבע  אלו   רובעל  אלש  רחב  ,רובעל

 18  . ת רתוימ  איה  .ןיינעה  בי בס  תלוברעמ  תצק  דוע  רצי יל  תמאב  ילוא  טרפ  תאזה

 19   .םוקמב אל איה

 20  א יג  לבא  .הז  תא   יתישע  ם ג  ינא  ,תודוותהל   ,דיגהל  ת בייח  ינא  .בוט : גב' בת שבע אלקובי

 21  י נא  ,הלק  אל  איה  היצאוטיסה  תמאבש  ותעד  תא  קזחל  הלוכי  קר  ינאו  רמא

 22  ה מל  י תרכזנ  וזה  םעפהמ   יתאצ יש  ירחאו  יתישעש  ה נושאר  םעפ  ה יה  אל  הז

 23 ונלש תוביוחמ שיש תבש וח ינא לבא ,רתוי השעי א ל ינא יתרמא זא יתישעש

 24  תושעל  ןכ  .םיבשותה  רו בע  ללכב  ונלש  םירחובה  רו ביצה  רובע  הצעומ  ירבחכ

 25  ת ומוצע  ם ייניעב  ינא  .עט נ  ל ע  תכמוס   דואמ  דואמ  י נא  .םיצמא מה  ברימ  תא

 26  י נא  הפמ  ןכ  ינא  .האלה  הז  םע  ךישמנ  ונחנא  הטילחמ  איהש  המו  ןיטולחל

 27 ו לו  וזה  הקידבה  תא  תושעלו  תכלל  ןכ  ושע  אלש  השישל  אורקל  הצור  דואמ

 28 ר בכש  ומכ  הלק  היצאוטיס  אל  תאז  אל  הזו  .האלה  ךישמהל  לכונש  רובע  המ

 29 עצוב  הזכש  השעמש  ריע   דוע  ,תושר  דוע  שיש  תרכו ז  אל  ינא  ,םדוקמ  יתרמא
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 1  לע רובעל םילוכי אל ונח נאש תבשוח תמאב ינאו י נוציק דואמ והשמ הז .הב

 2  ה פ שי ר מא ריעה שארש  י ל רצמ . רבד םוש וליאכ  האלה ך ישמהלו .רדסל הז

 3 ילוא  הקידבה  תא  ושעת  וכל  ,ואוב  .והזו  תויצלוקפ ס  םהל  שיש  םישנא  רבכ

 4     ףוסבו ריוואב הכ כ ופועי תויצלוקפסה לכ

 5  .תומי מתה יחת :רובראבי ג רמ

 6  ה רטשמה  ילצא  .בגא  ךרד   םינושאר  ונמשרנ  ונחנא  ריעה  שאר  ינודא  החילס :?

 7 זא  .ומישאה  ונתוא  .דחא   ףא  ומישאה  אל  .ץפנ  וקר ז  ילע  .תיבה  דיל  הלרטפ

 8    .רבכ ונחנ אש רמא יכ אל .ךתושרב

 9 ת א  תוקנל  תולקב  לוכי  .ומצע  תא  תוקנל  הצורו  ותוא  ומישאהש  ימ   :מר ירון גדות

 10  .ומצע

 11   .ךתוא אל :?

 12     .רבדל הצור םג ינא .םי שאמ ינא סקטב אל ונחנא : מר רמי בר לב

 13 .ותוא  ומישאה  םא  ומצ ע  תא  תוקנל  לוכי  אוה  ,ומ צע  תא  תוקנל  הצורש  ימ  :מר ירון גדות

  14 

 15  ע וריאש  יתרמא  אל  ינא  תרמוא  תאש  המ  לכ  םע  םי כסמ  ינא  ישתב  לכ  םדוק : מר רמי בר לב

 16  ץ ר אב  הצעומ  ירבחש  י מידקת  הזש  רמוא  ינא  , תרחא  תושרב  הרק  ריזח

 17  ינא  ם ג  .החילס  ,בגא  , ןושאר ה  יתייה  העוט  ינני א   םא  .ףרגילופל  םיכלוה

 18  ש שוח  אל  ינאש  דיגהל  ןושארה  יתייהש  יל  המדנו  ףרגילופ  תקידב  יתרבע

 19 ם ג  יתעדל  םייאבצה  םידיקפתה  תובקעב  יתישע  ייח  ימימ  ,ףרגילופל  תכלל

 20  ה ז ה  עוריאה  םעפ  ףא  , םעפ  ףא  .ףרגילופ  תוקידב  םימעפ  שולש  תוחפל  ,ינור

 21 י נאו  תוטשפתה  לש  גוס  התא  יכ  .םעפ  ףא  תמאב  םעפ  ףא.  םיענ  אל  אוה

 22 תקידב  תושעל  ןכ  השע  אלש  ימ  לכל  תומימתב  אל   אורקל  לוכי  ינא  טלחהב

 23  . דצ  ותואל  בגא  רשק  םו ש  י לב  הזה  ר בדה  תא  תוק נל  ט ושפ  ליבשב  ףרגילופ

 24 ן תית  אל  איה  .ונילע  ץוברת  אל  תאזה  הננעש  תאזה  הננעה  תא  תוקנל  טושפ

 25     .האצותה תא ךל

 26    .אלש וא ןכש מר גיא קלנר:

 27  ת ויהל  הלוכיש  ם ירמואו  ת ויהל  לוכי  .רשק  י לב  הז  . האצותל  רשק  ילב   :מר ירון גדות

 28   .תועט

 29  ע וריאל   הרטשמה  לש  תמ תוח  ם ע  ,ארקנש  המ  םע  הרטשמ  ת ריקח  ילב  .בגא : מר רמי בר לב
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 1  ר מוא  ינאו   .לכה  הז  תי רוביצה  ה ננעה  תא  תוקנל  ל יבשב  רמוא  ינא  זא  הזה

 2  ל ומ  םידמוע  הפ  ונחנא  .הזה  ןוידל  יתנווכתה  ,י רוביצ  ןיד  תיב  יתרמאש

 3 ר ותפי  הזש  חוטב  אל  בשוח  ינאו  .וביל  לעש  המ  תא  רמוא  דחא  לכו  רוביצה

 4    .ךירצ טלח הב וזה הננעה תא תוקנל  לבא הרטשמ תטלחה ילב

 5  ?ו השימ דוע :אבי גרובר רמ

 6  י נא  ם ג  ,דחא  זא  .ירבח  ידי  ל ע  רמאנש  המל  םיטפ שמ  ינש   ףיסוא  קר  ינא: עידן למדן עו"ד 

 7  ת ל חתהב  רבכ  ורמאש  םי נושארה  םישנאהמ  ללוכ  . ןבומכ  םיקדבנה  ןיב  יתייה

 8 היווח  אל  איה  ,םיענ  רבד  אל  איה  תאזה  הקידבה  .ה קידבל  העינמ  ןיאש  ךרדה

 9  ו השמ  הז   ,עטנ  תא  ונינימ   םתס  א ל  ,יתורבחו  ירבח  ם דוק  הז  ת א  ורמא  .המיענ

 10  ןו יסינ  וא  קובסייפ  השע רה   וא  תירוביצ  השערהמ   רת וי  הברה  וב  שרדנש

 11  ת להנמ  איה  וישכע  דע  . ריעה  תוצוחב  תפזב  םישנ אה  ת א  תפזל  וא  ריחשהל

 12  ל לוכ  ,בשוחמו  דודמ  דע צ  , דעצ  תחאל  תחא  אליע לו  ה ליעי  הרוצב  לכה  תא

 13  א ל  איהו  ליגרכ  םוקמב אל  ןיידע  תאזה  העצההש בשוח  ינא  ,םויה  התעדוהב

 14 הברה  הב  ויה  ימעטלש  לארשי  תרטשמל  ןכ  ארוקו  רזוח  ינא  תויהל  הכירצ

 15  אוצמל  ידכ  דוע  הב  קימ עהלו  הריקחה  תא  תוצמל   תאזה  הריקחב  םילדחמ

 16  ו נכמסה  .להנל  ךישמהל  ע טנל  תתל  ן כו  .תירוביצה  ה יעבב  ת מאב  לפטלו  אובלו

 17  ת ג הונ  איה דציכ  בלש  לכ ב  טילחת  א יהש  ידכ  התוא   ונכמסה  . םתס  אל  התוא

 18  י פכ הל וקשו תרקובמ תו להנת הב אלא , רחא וא הז  קובסי יפב םיזילופופ אלו

 19  ה ש עי  .תושעל  לכוי  ןבומ כ  השע  אלש  ימ  .הל  תתל   ךירצו  וישכע  דע  השענש

 20  ה ב רהש  בשו ח  ןכ  ינא  , תויהל  לוכי  הזו  ,םדאו  םד א  לכ  ה נוצרכ  וא  ונוצרכ

 21  ם ימעפל  הזל  םיארוק  ונח נא ש  ןבלה  שערה  השערה וא  י לוא  ירוביצה  שערהמ

 22  . התריחב  ו א  ותריחב  יפ ל  ה שעי  דחא  ל כ  לבא  ענמ יהל  ה לוכי  רשקה  תשרב

   23 

 24    ?העצה ה דעב ימ :אבי גרובר רמ

 25  דיגה ל יתיצר קר ינא יק וא .די גהל םיצור אל םתא .עגר   :מר ירון גדות

 26     .וישכע וליאכ ךשמה תלאש  ךל שי :רעו"ד אבי גרוב

 27  דיגהל  יתיצר  .א   .ילש  העצהל  ונרזח  .ילש  העצהה  .ךשמה  תלאש  אל   :מר ירון גדות

 28 י תישע  ינא  םג  ,רורב  היה  אל  הזש  ימל  .ףרגילופה  תא  יתישעו  יתכלה  םג  ינאש

 29  ת א   התשע  איהש  יל  הר מא  םג  איה  .לבנע  תא  םג  םש  יתשגפ  .ףרגילופה  תא
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 1   . ת מא  רבוד  יתאצי  ינא  ם ג  .תמא  ת רבוד  האצי  איהש   יל  ה רמא  םגו  .ףרגילופה

 2  ה שוע  התא  המ   .דיג ת  איה  הצרת  איהשכ   .ויש כע  גניטואא  הל  השוע   התא  ה מ  ן:י בלקימר רונ

 3    .ךמצ על התא .םלוכל גניטואא

 4 לע  תרביד  רבכ  םא  .רדסב  ינור  גניטואא  ו ל  תושעל  יל  רשיאש  ימל   :מר ירון גדות

 5 יתואירבה  ובצמ  תורמל  ידיירג  .ידיירגל  םג  גניטואא  םג  השוע  ינא  גניטואא

 6  א ל   ינאו  .תמא  רבוד  אצ י  אוהש  יל  רמא  אוה  םגו   ףרגילופה  תא  השעו  ךלה

 7  ך כ   .תמא  רבוד  אצי  םג  ,השע  םג  ?השע  םג  םיעדוי   םתא  ילוא  ינד  יבגל  עדוי

 8  הצעומ  ירבח השיש םע ונראשנש

מעו" בלוםד   9  ךלוה  הזש  וא   ת מא  ירבד  רמא  אוהש  ך ל  ר מאש  ימ  יפל  ךלוה  הז   .עגר  :יכה 

 10     .ןיינעמ הז ,עטנל..יפל

 11   ?המ זיו:פרופ' נטע 

 12    .ת מא ירבוד ואציו הלילשב  ונע םלוכ :ד"ר צחי שריב

 13     .םישוע ונחנאש יקוח אל  והשמ הפ שי .הלאשה המ   :מר ירון גדות

 14    ?םדקתהל רשפא  ה'רבח :עו"ד אבי גרובר

 15  .הז הפ ו נחנאש דיגהלו לגד םירהל   :מר ירון גדות

 16     .רדסב לבא דואמ  קיחצמ :לום"ד מיכה בוע

 17  י ל  רמא  אוהו  ית ואירבה  ובצמ  תורמל  הז  תא  השע  ידיירג  םג  .ןכ  זא   :מר ירון גדות

 18 הבש  הבישיבש  דיגהל  הצור  קר  ינא  ינד  םגש  ןיבמ  ינא  .תמא  רבוד  אצי  אוהש

 19 לבא  ףרגילופה  תא  תושע ל  ןכומ  אוהש  רמא  יקצרוק   בקעי  םג  זא  החוויד  עטנ

 20 הארנכ  הרשע  עבש  דע  רופסל  עדוי  ינא  דחא  דועו  דחא  השוע  ינא  אוהש  הארנכ

 21 העצהה  תא  יתילעה  הבש  הנושארה  הבישיב  דלפ  דיבר  םג  .השע  אל  אוהש

 22  ה ז  תא ת ושעל ןכומ אוהש  רמא ל וקוטורפב הז תא  שיו ר מא ףרגילופל תאזה

 23  ם ג ש  ןיבמ  ינא  זא  .רדסל   תועצהה  תחאב  תחא  םע פ  הז  תא  יתרכזה  וליפא

 24  םיענ  הזכ  אל  ךילה  הז  .ן כ  .המל  עדוי  אל  ינא  תאזה  הקידבה  תא  השע  אל  דיבר

 25  ת ו עומש  שי  .הנמאנ  אי ה  המכ  דע  עדוי  אל  התא  .הקידב  ךותב  אצמנ  התא

 26  ה ת אש  המ  ת א  רמוא  הת א  ךתוא  ל יפהל  הלוכי  .הנ וכנ  זוחא  ה אמ  אל  איהש

 27  הכחמ  התאו  בשוח  התא ו  תמא  אוהש  ותוא  עדוי  התאש  תמא  אוהש  בשוח

 28  ה זל  תמרוג  תמיוסמ  תו שגרת ה  אל  םא  תעדל  לי בשב  ם ימי  המכ  ךכ  רחא

 29  ה ר שע  דחא  הפ  שי  יתניחב מ  ינא  העצהה  יבגלו  .תועט ב  רקש  רבוד  אצת  התאש
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 1  ה לאל  ם ג  תושעל  םלוכל  ם צעב  וארקש   הצעומב  בור   ם ה  םצעבש  הצעומ  ירבח

 2  ת צ עומש  שקבמש  .ינשה  ףיעסה  לע  רתוול  לוכי  ינא  זא  .הקידבה  תא  ושע  אלש

 3  ה פ  הרק  רבכ  הז  םצעב  יכ  תושעל  םירחאל  ארקת  ריעה  תצעומ  בור  וא  ריעה

 4  רמואש  ף יעסה  לע  רתוול  ה צור  אל  י נא  .הזה  ףיעסה  ל ע  רתוול  ל וכי  ינא  .לעופב

 5 ה זה  רבדה  לע  ,הייריעה  רתא  ,פאסטווה  ,תורבודה  ,הידמה  יעצמאב  ןכדעל

 6  ה ריתחו  , יתוהמ  רבד  הז  ק לח  הז ש  בשוח  י נא  יכ  הפ  ךל הש  המ  ל עו  .השענ  הזש

 7 ןכ  הקידבה  תא  ושע  אלש  הצעומ  ירבח  דועל  תמירגלו  המולעתה  ןורתפל

 8  ם ייתסמ  הפ  םצעב  הז  ת א  השענ  א ל  ונחנא  םא  בוחש   הז ש  בשוח  ינא  .תושעל

 9 ד וע  עטנש  ףסונ  יתעדל  רבד  םוש  ןיא.  רבקי  הז  .רופיסה  םייתסמ  הפ  .אשונה

 10  ת א  םסרפ ל  לש  ןטקה  םו מינימה  ת א  תוחלפ  ףידעמ  ן כ  ינא  ן כלו  תושלע  הלוכי

 11   .השענ ןכ .הלאהם ירבדה

 12  .אלפתת: למדן  עידן "דעו

 13 . ......:ד"ר צחי שריב

 14    .םי רבד םישועש ימ דוע שי : עידן למדן עו"ד 

 15    .3 ףיעס ל העצהה תא ריאשמ ינא  :רון גדותי מר

 16  ?ענמנ ימ .ש ש ?דגנ ימ .שולש .םייתש  ?דעב התא ?ןורי לש העצה ה דעב ימ :אבי גרובר רמ

 17   .ומסר פי אל וא ומסרפיש םישנא ל הז תא ריאשהל ךירצש  בשוח ינא מר רוני בלקין:

 18   .ענמנ דחא :בי גרוברא רמ

 19   .ףרגילופה אשונב העצה ב 3 ףיעס תודג ןורי תעצה ל איה העבצהה :הטלחה

 20 . יבוקלא י'צאב ,בירש  יחצ ,תודג ןורי :3 – דעב

 21 .  מדן, עידן לנרלגיא ק זיו, עטנ ,בל רב ימר ,ןורוד לא כימ ,רבורג יבא :6 – דגנ

 22    .ןיקלב ינור :1 – ענמנ

   23 

 24   .אבה ףיעס ,האלה .הדר י העצהה :בראבי גרו רמ

 25 

 26  י "ע  ם יבלכ  תאוצ  ףוסיא   ת פיכא  -  5.7.21  ןודד  לבנ עו  תודג  ן ורי  רדסל  העצה .8

 DNA 27 רגאמ תייגולונכט

  28 

 29     .תוקד רשע רבדל ךירצ  התא תויריעה תדוקפ יפל : מר רמי בר לב
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 1 .אל  .לבוקמ  אל  וא  חונל  לכוא  ינאש  .ינפל  רדסל  ה עצה  תושעל  הצור  והשימ  :מר ירון גדות

 2    .תומי ינאש דע .הא

 3    .חבזמ ה לע ךלש תא בירקהל קר  ילש תא תוחדל ןכומ ינא : מר רמי בר לב

 4  ונל  תרשפאמש  הי גולונכט  שיש  תרמוא  ל ודג בש  רדסל  העצה  .בוט   :ירון גדות רמ

 5  ן ויקינה  הזש  םישנא  דוא מ  הברהל  העירפמש  ןורשה   ת מרב  השק  היעב  רותפל

 6  ה ע צההו  היגולונכט  טוש פ  שי  .תראשנש  .םיבלכ  תאוצ  טרפב  לבא  ,ללכב

 7  ת אז  הנשמ   אל  .ךרד  הז יאב  הנשמ  א ל  .תאזה  היגו ל ונכטב  שמתשהל  תרמוא

 8  י תניחבמ  .הז  תא  תושעל   ךיא  סנכיהל  הכירצ  אל  ה עצהה  לבא  הנשמ  תרמוא

 9  ה י גולונכטה  לודגב  .ךי להתה  יהמ  .הז  לע  םלשי  ימ  .ךיא  .טילחי  לכנמהש

 10  ם י כירצ  םיחקפ  םויה  ם א  .הפיכאב  תולעייתה  לש   תוליעי  תרשפאמ  תאזה

 11  .בלכה  םע  םשל  םיעיגמ   הרקמבש  םח  לע  םישנ א  סופתלו  תוניגל  תכלל

 12  א ל  םה  םגו  השוע  בלכה   הרקמבו  םיחקפה  תא  םיאור  אל  םה  הרקמבו

 13  ז א   םח  ל ע  והשימ  סופתל   םיחילצמ  ם ה  הנש  ףלאב  םעפ  א צויש  המ  .םיפסוא

 14  ו א  םיישדוחב  םעפ  וא  שדוחב  םעפש  תרשפאמ  םצעב  תאזה  היגולונכטה

 15 ח לשנ  .םיקראפב  םיבלכ  תאוצ  לש  תואצמיה  לע  .חוודי  בשותשכ  םעפ  וליפא

 16  ע ב ש  לש  ן וידפ  םע  התיב ה  רזוח  א והו  ,תוקד  רשע  ול  ח קול  .הייריעהמ  חקפ

 17  ה עקשהה  לכ  .ולש  תוי ולעה  תא  ריזחה  םצעבו  . סנק  לקש  םישולש  תואמ

 18  ם ג   איה  ר בד  לש  ופוסב  המצע  ת א  הריזחמ  איה  הלוע  א יהש  המכ  תאזה

 19  ו ל ש  בלכה  ם ע  אצוי  או ה  םא  ם ג  םדא  ן ב  יכ  .הע פותה  ת א  ירמגל  תרגממ

 20  םינשי  םהש  עדוי  םג  או הו  ,רוזאב  חקפ  ףא  האור  אל  אוהו  הלילב  םייתשב

 21  ם או  .רקובב  רחמל  הז  תא   ריאשי  אל  אוה  .השעש  המ   השע  ולש  בלכהו  .וישכע

 22  ה אוצה  תא  ר יאשי  אל  ר תוי  אל  ד חא  ף א  תאזה  תכ רעמה  ת א  ש יש  עדוי  אוה

 23 תא  וררחשי  תוחפ  םישנא ש  הז  תא  םילבקמם  ג  ונחנ א  ,סונובכו  ולש  בלכה  לש

 24  ם א  םיעדוי  אל  םה  יכ  . הריבע  ןכ  םג  הזש  העוצר  ילב  ללכב  םהלש  םיבלכה

 25  סנקהת  א  ולבקי  םה  ךכ  רחאו  ריאשהו  השע  .ןיעהמ   םהל  םלענ  םהלש  בלכה

 26 היציזופוא  היצליאוק  לש   ןיינע  הפ  היהיש  הצור  אל   .סונובכ  רבד  דוע  הז  זא

 27 ף ותישב  העצהה  תאתי  שגה  ינא  .יטילופו  וגא  לש  .םילוקישמ  דגנ  ימ  דעב  ימ

 28  ע ד וי  ינא  .תישפולח  יתר זח  אל  .היצילאוקהמ  איה ש  .תישפוחהמ  .לבנע  םע

 29 . הלועפ ףתשנ ונחנא  םא ךל עירפמ דואמ הזש
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 1     ?יל מר רביד פלד:

 2  ל ש  ןיינע  הפ  ןיא  רמוא  ינא  .הנשמ  אל  לבא  .היצנדק ה  לכ  םתדבע  הז  לע  .רורב  :מר ירון גדות

 3     .היציזופוא היצילאוק

 4    .ךמצע לע ףע  אל התאש :גרובר ביא רמ

 5 שקבמ  םג  ינאש והשמ  הפ  שי  .היציזופוא  היצילאוק  לש  ןיינע  הפ  ןיא   :מר ירון גדות

 6  י נא  יכ  לואשל  לוכי  הג שה  איהש  הזיאו  הלאש  א יהש  וזיא  ול  שיש  ימ  לכ

 7  תועצה  קיתעמ  ינאש  ת מדוק  הבישי  ילע  ורמא  .הזה  אשונה  תא  יתרקח

 8 שיגמ  .םתוא  שיגהל  ליבשב  םתוא  דמול  קיפסמ  אל  םגו  תורחא  תויריעמ

 9  , ו שע  הפיא  ,תויולע  ,יתר קח  ,יתקדב  ,ריכמ  הזה  אש ונה  תא  ינא  זא  ילב  םתוא

 10    .ינפל םג הז  תא יתילעה ,ושע אל הפיא

 11    ?דבוע  הז הפיא :אבי גרובר רמ

 12  א ל  הצעומ  תבי שיב   .םייתנש  י נפל  הז  תא  י תילעה  .ךל  ד יגא  ינא  ףכית   :מר ירון גדות

 13  ס ו פתת  ן ורשה  תמר  תי יריעש  יתיפ יצ  ,יתראית  ,ית בשח  זאמ  .רדסל  העצהכ

 14 ילב  ,ילש  רדסל  העצה  ילב  המצעב  הז  תא  השעתו  הפפכה  תא  םירתו  הז  תא

 15  ה ח תפתה  דימש  היגולונ כט  םייק  ןויער  טושפ  דח א  ףא  לש  רדסל  העצה

 16   .קוח לש היעב הפ  ןיא .ירשפא הז תיטפשמ

 17 ת ישע  לבא  זעוב  תסנכה   רבח  ידי  לע  ביבא  לת  תיי ריעב  הלע  הז  אלפ  ךרדב  : עידן למדן  "דעו

 18 . ביבא לתב רבע הזש י רחא היינש ,ץצ הז ,הלע הז  םואתפ .תודובעה לכ תא

 19  ה עצהב  ידי  לע  ה לע  הז ה  ןויערה  תאזה  הע צהה  , בוש  רמוא  ינא  זא   :מר ירון גדות

 20 ש י  .הז  תא  םירכוזש  םישנא  הפ  שי  .םייתנש  ינפל  ןויד  ידכ  ךות  העצהב  ינפל

 21  ה לע  הז  םייעובש  וא  עו בש  י נפל  .ןוכנ  .הז  לע  ובת כש   להקב  םג  םישנא  הפ

 22  ה צעומ  תרב ח  ,הדובעה  ת גלפממ  י לש  ה גלוק  ידי  לע  , ביבא  לת  ת ייריעב  רשואו

 23 ,יצחו  הנש  ינפל  ןירצקב  לעופ  הז  .תויריע  דועב  םג  רשואו  הלע  הז  זאמו  ,םש

 24  , בוט  ןויער  הז  ,בוט  ןורת פ  הז  טושפ  יכ  הז  תא  ושע יו  וכלי  תויריע  הברה  דוע

 25  הזו  ומצע  תא  ריזחמ  הז   ,יחוור  הז  ,םדא  חוכב  ךס וח  הז  היגולונכט  הפ  שי

 26 ם תא  זא  הנממ  םכל  תפכא  םאש  ןורשה  תמר  יבשות  לש  השק  היעב  רתופ

 27  ן כומ  י נא  .וגא  יניינעו  הי צילאוק  ,היציזופואל  רשק   י לב  העצהה  דעב  ועיבצת

 28   .הככ איה  תולעה .אשונב הלאש לכל

 29  ה תא  ן ויערכ  לכ  םדוק  ה ז  לע  ר בדמ  התאשכ  וישכ ע  םתס  . בוט  אוה  ןויערה : מר רמי בר לב
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 1  ם י לותחל  םיבלכ  תאוצ  ןיב  דיגנ  לידבהל  עדוי  הז  .ןויקינ  דעב  םג  ינאש  עדוי

 2   .הלאשה תא לאוש תמ אב ינא .םתס .םיטטושמ

 3  .הכרדמ ה לע םישוע אל םילותח : גב' בת שבע אלקובי

 4   .הז ליבשב DNA  ךירצ אל :ד"ר צחי שריב

 5  .אל המ .ולי אכ תמאב אל םה .תוירובי צה תוניגה לע ךלוה אל הז : מר רמי בר לב

 6  ע דוי  הז  .םיבלכ   תא וצ  ומכ  תיארנ  אל  ם ילותח  תאוצ  .היעב  ןיא   :דותגמר ירון 

 7    .ךל הנעי ינא .לידבהל

 8    .תוניצרה אי שב רמוא ינא ענומ אל הז : מר רמי בר לב

 9 א ל  הז  םירופיצ  תאוצו  םירבכע  תאוצ  ,םילותח  תאוצ  תא  קדוצ  התא   :מר ירון גדות

 10  י ר מגל  לבא  רתופ  אל  הז   םילותחה  תאוצ  תא  .תונ יצרב  ךל  רמוא  ינא  .רתופ

 11    .היעב ןיא .תרחא היעב

 12    .ירוביצה  בחרמב .בוחרב .ללכב הא וצה לש היעבה תא ףרוג : מר רמי בר לב

 13  א יה  םישנאל  ע ירפ מש  ירוביצה  בחרמב  האור  ה תאש  האוצה  לכ   :מר ירון גדות

 14  ה סנכה  .בלכל  לקש  םי שימח  םייתאמ  הלוע  הז  . תושעל  המ  .םיבלכ  תאוצ

 15 ה לוע  הז  DNA  רגאמ  ם יניכמ  הרעש  ונממ  םיחקו ל  עיגמ  בלכ  םצעב  רגאמל

 16  םלשמ  בשותהש טילחהל  ר שפא י תרמא בוש ,בלכ  ר פ לקש  םישימח םייתאמ

 17  ם יבל כ  םיפלא  תשמח  לו פכ  .הז  ל ע  םלשל  הכירצ  הי יריעהש  ב שוח  אקווד  ינא

 18  םגו  העפותה  תא  רגממ  הזו  .ימעפ  דח  לקש  יצחו   ןוילימ  לש  לדוג  רדס  הז

 19   אלא ושפחיו ובבות סיו וכליש םיחקפ רתוי ךי רצ אל יכ ומצע תא ריזחמ

 20    . הקידב לכ .יצחו ןוילימ DNA תקידב לכ הלוע המכ: עידן למדן עו"ד 

 21     .םצעב המיגד לכ  :מר ירון גדות

 22     .תתל הייריעה לכנמל  ןתינ ילוא :אבי גרובר רמ

 23  שיש  םיאורש  עג רב  .המיגד  לכ  .חש  םישימח   ם ייתאמ  הלוע  המיגד  לכ   :מר ירון גדות

 24  ה ז   תא  םיפיעמו  םיפסו א  ןבומכ  .םיחקול  ,םיכלו ה  .קראפה  עצמאב  האוצ

 25  ןיב  יוהיזה  תאצמה  חש   םישימח  םייתאמ  הלוע  הזו  המיגד  םיחקול  לבא

 26  ת א  ריזחי  סנקה  חש  םי שולש  תואמ  עבש  תויהל  לוכי  סנקה  .בלכל  האוצה

 27 ם יחקפ  לש  תווצ  םיחקול  הזה  סנקה  ליבשבש  םויה  ומכ  אל  הז  יכ  ומצע

 28  ם ה  אלא  .והשימ  הזיא  סופתל  ליבשב  םימי  המכ   וא  םלש  םוי  םיכחמש

 29  ש ולש  ם יפלא  תעבש  םיש ועו  ם יאצמנ  ם ה  םא  הלאכ   הרשע  ם יקפודו  םיכלוה
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 1 ה רושב ומצע תא ריזחמ הז זא .העשב הנשמ אל וא תוקד שמחב לקש תואמ

 2  . ה רתפנ  איה  ,היעב  הז  ם ע  התייה  ,תיטפשמ  .והז  .ומ צע  תא  ריזחמ  הז  הנותחת

   3 

 4    .הרתפנ איה הפיא מר גיא קלנר:

 5     .הרתפנ אל מר רביד פלד:

 6 ר ושקש  ינוריע  רזע  קוח  תונשל  ליבשב  הרמאש  תיטפשמ  היעב  התייה   :מר ירון גדות

 7  ר שפא  י א  זא  ,תישאר  הק יקח  ש יש  ללגבו  תואלקחה   דרשמל  ךייש  הז  םיבלכל

 8  ש מחמ  ת וחפ  ינפל  תיטפש מ  ת עד  תווח  ש י  .הזל  רושק ש  ינוריע  ר זע  קוח  תושעל

 9  , י תואירב  ע גפמ  לע  רבדמ   תואלקחה   דרשמל  רושקש   קוחהש .תרמואש  םינש

 10 ה ייריעב  ןנקתל  ךירצש  ינוריעה  רזעה  קוח  לבא  ,הלאכ  םירבד  לעו  ,תבלכ  לע

 11 תייריע  ,רשפא  ןכו  .תאז כ  הפיכא  ומכו  ךולכל  ומכ  י עגפמ  לע  רבדמש  קוח  אוה

 12  . ו תוא  םכל  יתחלש  ינו ריעה  רזעה  קוח  תא  התנש   םייעובש  ינפל  ביבא  לת

   13 

 14    .םינפה דרשמ  לש רושיא רבע אל אוה :מר גיא קלנר

 15    .םהלש יטפשמה  ץעויה לש רושיא רבע אוה  :מר ירון גדות

 16     .םינפה דרשמ לש רושיא  בייח התא .הנשמ אל הז מר גיא קלנר:

 17 אל  הז  .םינפה  דרשמב  רובעי  םג  הז  ןיכה  םש  יטפשמה  ץעוי  .רדסב   :מר ירון גדות

 18  , חסינו  רזע  היצילאוקהמ   יהשימ  הניכה  ביבא  לת  לש  יטפשמה  ץעויה  .הנשמ

 19  ה ארנ  וישכע  .םינפה  דרש מל  חלשנו  הצעומב  רשואש   ינוריע  רזע  קוח  םש  שי

 20  י נא  .דבוע  רבכ  הזו  םידבוע  רבכ  ןירצקב  .רשואי   אל  וא  רשואי  אוה  םא

 21  .תולאש דו ע שי ןכ םא אלא יתמייס

 22  םיסנמש  םיעדוי  ונחנא ש  תומוקמב  הייגוסה  ת א  ונקדב  ,יבגל  ןורקעב  :רץמר ערן שו

 23 םצעב  םה  תונורחא  יצחו  הנש  ךלהמן  ירצקב  הזכ  ךילהתה  תא  עימטהל

 24  ה מאתה  ו אצמ  םה  םיי תניב  DNA  ל ש  םינותנה  ר גאמ  תא  ו נב  לש  ךילהתב

 25  ו י ה  .םירחא  תומוקמב   םשוי  א ל  הז  .ךילהת  לש   ותליחת   הז  לבא  .תחא

 26    . םיסנמ ביבא לתב ,הווקת ח תפב םיישק םע םיכילהת

 27    .ןמזמ היה הז הווקת חתפ   :מר ירון גדות

 28    .וחילצה אל םג  .םתיא יתרביד םויה .ןמז מ היה אל מר רביד פלד:

 29  .ןמזמ אל שממ מר גיא קלנר:
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 1    .םייתנש ינפל : עידן למדן עו"ד 

 2   .ןכ .קודצ םהלש  ןגסה םע מר רביד פלד:

 3  ם יישקה  תא  םג  םיני במ  םה  .ךילהת  ךותב  םיאצמנ  םה  ביבא  לתב  :רץמר ערן שו

 4 ת ולע  לש  לדוג  רדס  הפ  שי  הזה  רגאמה  תמקה  קדצב  תרמאש  ומכ  ,םייטפשמה

 5  ה מיגד  לכ  .הזה  ןיינעה  ךותל  ה חיתפ  תייריכ  ח"ש   יצחו  ן וילימ  ,ןוילימ  לש

 6  ר ב כ  הז  ז א  לבא  לקש  םי שימח  םי יתאמ  לש  תולע  לש   לדוג  רדס  םג  איה  תפסונ

 7 ם ה  זא  ,םתוא  רתאל  עדוי  אל  התאש  תוקידב  אל  הזו  םייוהיז  שיש  לככ

 8  ת ויטפשמ   תויגוס  הפ  ש י  .סנקה  ל ש  ךילהתה  ךות ב  ת ולכומ  תויהל  תולוכי

 9 הלחתה  רותב  תויהל  ךיר צ  ךלש  DNA  רגאמ  לכ  תרמוא  תאז  תינורקעה  המרב

 10 .תינררב  הפיכא  לש  הי יגוס  תויהל  הלוכי  זא  אל מ  אל  אוה  םא  יכ  .אלמ

 DNA   11 תמיגד תא ןתונ אל ו םייקמ אלש ימ אקוודש

 12     ?תתל בייחמ התא ךיא מר גיא קלנר:

 13  תא  ם ישוע  ךיא  טילחי  ל כנ מהש  יתעצה  העצהב  ללכ ב  ע יצמ  ינא  .תויורשפא  שי  :מר ירון גדות

 14  .הז

 15     התאש עגרב : עידן למדן עו"ד 

 16  .לכה  הז .הז תא םישוע ךיא טי לחתו ןרע ךילע הז תא חק  :מר ירון גדות

 17  א ש ונה  לכ  א וה  ינשה  רבד הו  .הזה  ר שקהב  הלועש  תי טפשמ  ת חא  הייגוס  תאז  :ורץמר ערן ש

 18 .תאזה  המיגדה  ןתמב  בויחה  תא  רציימ  התא  ךיאו  ינוריע  רזע  קוח  לש

 19  קו חה אשונל תוסחייתההש

 20  תתל םת וא הבייח ןירצק ?בויח שי  .ןכש תומוקמ םתואב דבו ע הז ךיא מר רוני בלקין:

 21  ביב א לתב .בויח היה ןירצקב   :ורץמר ערן ש

 22    .חרזא ביי חל לוכי אל התא .הבייוח  הייריעהו י בלקין:רונמר 

 23  ן וישירה  תא  שדח ל   ול  רשפאל   אל  לוכי  התא   .חרזא  ב ייחל  לוכי  התא   :מר ירון גדות

 24  .בלכל .ולש

 25  .בלכל יוש יר ךירצ :ד"ר צחי שריב

 26 ,21.6.2016-מ  התייהש  הילא  סחייתמ  התאש  תעדה  תווחב  עגר  .אל  הז  .אל  :רץמר ערן שו

 27  ר מאנ  ת בלכה  אשונל  תס חיי תה  התא  י כ  הזה  אשו נה  יבג ל  תושרופמ  רמאנ

 28  ם ירבדו  הביבסה  ןויקינ  ימעטמ  התוא  םישועש  לככ  DNA  תמיגד  תליטנש

 29 . ישארה  קוחה  חוכמ  בלכ  תקזחה  ןוישירב  יאנתכ  התוא  לולכל  ןתינ  אל  הלאכ
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 1   .הינתהכ הז  תא רושקל לוכי אל התא

 2  ף יעסב  ה מצע  תא  תרתו ס  א יה  ,התוא  ר יכמ  ינא  תא זה  תעדה  ת ווח  לכ  םדוק  :מר ירון גדות

 3 ו מכ..  תא  םגו  בויחה  תא  .תאזה  תעדה  תווח  תורמל  ושע  ביבא  לתב  .רחא

 4  .הז תא תו שעל רשפא .רמוא התאש

 5     .רוביחה תא םישקבמ : עידן למדן עו"ד 

 6    . חוכיווה המ לע ןיבהל חילצ מ אל ינא :אבי גרובר רמ

 7  . רשפאש  ךיא  הז  תא  הש עת  הז  ת א  ךכ  רמוא  ינא  . הזל  סנכיהל  הצור  אל  ינא  :תמר ירון גדו

 8   .םינטקה םיטרפה לכל ת אזה העצהל סנכנ אל ינא

 9  . ןחביהל  תוכירצש  תויטפשמ  תויגוס  שי  .וילותיחב  אצמנ  שי  הזה  רבדה  ךותב  :רץמר ערן שו

 10    .םירחא תומו קמב םג ליבקמב תונחבנ

 11 היגולונכטב  שמתשתו  חקית  השעת  הייריעהש  תרמוא  העצהה  .רומג  רדסב  :מר ירון גדות

 12 הייריעה  לכנמ  םיכרדה  לכ  המכ  המל  ,ךיא  .היעבה  תא  רותפל  ליבשב  תאזה

 13    .הטלחהה תא לבקל לוכי

 14  ד וע  .תויריעה   לכב  תויעב  הברהב  תלקת נ  איה  לבא  הבוט  ךלש  הע צהה  .ןורי  מר רביד פלד:

 15    .הז תא ריבעה ל החילצה אל הייריע ףא

 16 ה ז  תא  ושעישו  הבוט  איה  העצההש  םיצורש  טילחת  ריעה  תצעומש  רמוא  ינא  :תמר ירון גדו

 17  ת צ עומ  לבא   .אל  זא  חיל צי  אלו  ת ויעבב  לקתיו  חיל צי  אל  ה ייריעה  לכנמ  םאו

 18    .הז תא תושעל  ותוא תוחנהל הלוכי ריעה

 19  ת ושעל  י תטלחה  זא  הבו ט   תיארנ  ה עצהה  ןבומכ  ינ א  .והשמ  ד יגהל  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 20  חתפ  תייריע  לומ  םג  .ביב א  לת  תייריע  לומ  םג  .יתלו כי  ינאש  הממ  הקידב  תצק

 21    .2008 תנשב הזה ןושאר ה טולייפל האציש הווקת

 22    .2014ב  וכישמהו מר רביד פלד:

 23  2018 תנשמ גרבנירג ימר  ,שדח ריע שאר אוהש יחכונה ריעה שארו וכישמהו מר גיא קלנר:

 24  ת ושר  ל כב  המצע  לע  תרז וחש  ה יעב  שי  .הזה  ךלהמה   תא  ם דקל  הצור  דואמ  םג

 25  ינוריע  רזע  קוח  תונשל   .המידק  דחא  דעצ  הזה  ר ופיסה  תא  םדקל  הצורש

 26 א שונהש  .םינפה  דרשממ  ,ךכל  םישרדנה  םייטפשמה  םירתיהה  תא  לבקלו

 27 ד רשמ  .תמיוסמ  המרב  הזב  תעגנ  .תואלקחה  דרשמ  לש  ולופיטב  אצמנ

 28    .ר שאמ אל עגרכ תואלקחה

 29    .תואל קחה דרשמב אל הז לבא  :מר ירון גדות
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 1 ןומאה  יעוצקמה  םדאה  םע  םויה  יתחחוש  ינא  ,הקי דבה  וז  ,תואלקחה  דרשמ מר גיא קלנר:

 2   .םויה .הו וקת חתפ תייריעב הז לע

 3     .קודצ מר רביד פלד:

 4  .קודצ םע .אל מר גיא קלנר:

 5    ?םיירנ ירטווה םיתורישהמ קלח ה זש ללגב :ד"ר צחי שריב

 6 ד רשמש  ןוויכמו  ,תואלקחה  דרשמב  תואצמנ  ךכל  תויוכמסה  ןווכמו  .ןכ מר גיא קלנר:

 7 ק דוב  ןיידע  אוהש  היצלוגרמ  רגאמה  תמקה  רשפאמ  אל  עגרכ  תואלקחה

 8  ת ו לקתנ  ר זעה  קוחב  יונ יש  תושעל  ת וצורש  תויושר   ,הלאה  ם יאשונב  התוא

 9 י נא  .תאזה  הייגוסב  רזעה  קוח  יוניש  לש  ךילהתה  תא  םייסל  תלוכיה  רסוחב

 10  , ש י  רחא  םוחת  לכבש  ומ כ  םיינוריע  םירנירטו  לש  םורופ  שי  הפ  שיש  בשוח

 11 רנירטווה  לע  רבדמ  אל  וזה  הייגוסה  תא  םדקל  םי צור  דואמ  בגא  םלוכ  םהש

 12 ם יירנירטו  םורופ  שי  .טרופסב  ומכ  ,תוברתב  ומכ  םורופ  שי  רבדמ  ינא  .ונלש

 13  ם ש   שיו  י מוקמה  ןוטלשה   לומ  ד בוע  א וה  .ללכב  .תו ימוקמ  תו יושר  לש  יצרא

 14  דרשמב  תלדה  חותפל  י דכ  הזה  רבדה  תא  םדקל   םיסנמש  יתימא  ךילהת

 15  יקוח תא תונשל תלוכיה  תא ררחשתש היצלוגרה ת א ררחשל ידכ תואלקחה

 16 י תקדב  ינאש  לככ  ביבא  לת  תייריע  םג  .ןיידע  חלצ  אל  הז  .הזה  םוחתב  רזעה

 17 .רבע  הזש  יטילופה  ךילה ה  ביבא  לת  תייריע  םג  תו ריהזב  הז  תא  רמוא  ינאו

 18  אוה  .ךילהת  עגרכ  םיי סל  רשפא  יאש  העידי  ךות מ  היה  יטילופ  ,ירוביצה

 19  ם זינכמ ל  עיגהל  םיצור  ם ה  הזה  ה רקמב  לבא  בושח   םג  י לוא  הז  ,יביטרלקד

 20  הז  תא  תושעל  רשפא  יא   זא  .סלכת  םישדוח  המכ  דוע  לועפל  ליחתיש  יתימא

 21  ד רשמ  םא  .עגרל  ןוכנ  הז   תא  תעדוי  ביבא  לת  תייר יעו  ביבא  לת  תייריעב  םג

 22 יוניש  רשפאי  םינפה  דרשמו  היצלוגר  יוניש  רשפאיו  ותעד  תא  הנשי  תואלקחה

 23  י נא  םא  םג  .תויביטרלקד  ה יעב  יל  ןיא  ן כל  .הז  תא  ת ושעל  היהי  ןתינ  ,רזע  קוח

 24  איה  םא  היצרלקדה  הפ  קר  ,היצרלקד  לש  רדסל  תו עצה  םיאיבמ  הפ  םירחאו

 25  נו חנאש  ךכ  לע  םיריהצמ   ונלוכ  יכ  תועמשמ  הל  ןיא   םזינכמה  תא  שוגפת  אל

 26 א שונב  התליאש  ונאבה  יכונאו  ןדיע  דיידי  ,ירוביצה  בחרמב  ןויקינ  רתוי  םיצור

 27  . יקנ  ירוביצ  בחרמ  םיצ ור  יםרחאו  ימרו  .ריבכמל   רדסל  תועצהו  ןמזמ  אל

 28  ך רדה םאו  הז תא תושעל  ך רדה המ ם צעב איה הפ  םילא וש ונחנאש הייגוסה

 29 ה ב  היתהש  ילבמ  ,ףסכ  דואמ  הברה  הלעת  איהו  תיטנוולרלא    איה
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 1  ידרוהל  אל  הז  ,ולאה  םי נותנב  עיצמ  ינאש  המ  ןכל  .היעב  הז  זא  תויביטקפא

 2   .תדרל הכירצ העצ ההש בשוח אל ינא .טפסנו קה תא ,ןחלושהמ הז תא

  3 

 4  . סטייב  ד נא  טסיב  לע  ת רבדמ  א ל  איה  .טפסנוקה ל  ערק    תרבדמהצעה  ה   :דותג מר ירון

   5 

 6  הזה  א שונה  תא  חקייש  ל כנמ  שי  . הזה  רופיסה  לע   ד בוע  ןרע  ר מוא  ינא.  אל מר גיא קלנר:

 7  ם ו רופ  ,תואלקחה  דרשמ   תירוטלוגר  הניחבמ  תעה   הלשב  יתמ  עגר  האריש

 8  ה ז ש  ידכ  הזה  רשקהב  דבל  הז  תא  תושעל  םיולכי   אל  ונחנא  ,יצרא  ירנירטו

 9  ר שפא  בלכ  ל עב  םאה  הט ושפ  י כה  ה לאש  רקובב  ר חמש  ידכ  י ביטקפא  היהי

 10 וא  ןכ  לש  הבושת  הזל  ךירצ  .אל  וא  ןכ  רגאמל  בלכהת  א  סינכהל  ותוא  בייחל

 11  י נא  ,ינ יצרו  ןימא  רדסומ  היהי  ה זה  ךילהתהש  ליבש ב  זא  . ךיא  זא  ן כ  םאו  אל

 12 ר בדל  .םישדוח  המכ  לש  חווטב  הזה  ךילהתה  תא  ליבוי  הייריעה  לכנמש  עיצמ

 13   .לשב ה יהי הזש הפל רוזחנו הזה

 14  ת תל  םיכירצ  רב כ  ךילהתה  תא  ליחתמ  אוה ש  ינפל  וישכע  ונחנא  ילוא : גב' בת שבע אלקובי

 15    .ךילהתב לי חתהל .אתכמסאהת א ול

 16     .אתכמסא  ילב .ךילהתב ליחתה אוה לנר:מר גיא ק

 17 .אוביש  ןוריל  הכיח  והשימ  וא  הייריעה  לכנמ  הכיח  אוהש  תבשוח  תא  המל  :אבי גרובר  רמ

   18 

 19 ב וט  עדוי  ינאו  .התיא  יתרביד  ינאש  הרבחל  רשקתה  םויה  הייריעה  לכנמ  :מר ירון גדות

 20 ה עצהה  תאו  .םייתנש  ינ פל  הז  תא  יתאבה  ינא  היה  .הכיח  אל  הכיח  זא  .דואמ

 21     .שדוח ינפל יתחלש

 22     .ךל התכיח אל אי ה זא םגו :ראבי גרוב רמ

 23  ר פ סת  לא  אוב  לבא  .הנש מ  אל  הז  .ושעת  םכלש  טיד רקה  .רדסב  יל  התכיח  אל  :גדותמר ירון 

 24   .ושעת .טידרקה  תא הצור אל .הפ םירופיס  רפסת לא קר .םירופיס יל

 25 א קווד  חתפא  ינא  ןכאו  הזה  ןיינעב  איג  לש  םירבדל  ףרטצהל  אלא  יל  ןיא  : עידן למדן עו"ד 

 26  ט ס ופ  הזיאב  וא  ןותיעב   תרתוכ  התייה  אוהש  ךיא   תורמל  תמאב  האמחמב

 27  קר  אלו  םינותנה  תא  דו מלל  תיסינ  תמאב  זא  רחא   וא  הז  הצעומ  תרבח  לש

 28  ב יהלמו  הפי  רבד  טלחה ב  ה זש  בשוח  ינא  .םינותנ   א לל  .העצהה  תא  טורפל

 29  ם יבשותה  תבוטלו  ןויד  תורב  םהש  תועצה  תועיגמ  םינש  שולש  טעמכ  ירחאש
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 1  ך י רצ  לבא  ,ןכש  המ  .הא מחמ  תמאב  הז  זא  הפי  רבד  טלחהב  הז  ריעה  לש

 2 ךא  הנפש  יקסבורופוט  ת סנכה  רבח  ידי  לע  רמאנ   המ  קודבל  היה  תמאב

 3 ה פ ןורתפה תא גיצמ התא .תישארה הקיקחה תא תונשל תוסנל ידכ שדוחה

 4  ל ת   תייריעב  ויהש  תורת וכ  המכ  םגו  ןורתפה  תא  גיצמ  התא  ,האיגשה  הזו

 5  ו נחנאש  הקוצמב  םויה  ונחנ א  .ידיימה  ןורתפה  הז   ו ליאכ  וגיצה  םה  .ביבא

 6  ת ול עבו  ילעב  ידי  לע  םג   ונל   ךלכולמ  ירוביצה  בחר מה  ובש  בצמב  םיאצמנ

 7 ה עצה  ,ירק  .וישכעו  וב  לפטל  הזה  רבדה  תא  םיכירצ  ונחנאו  .קוח  ירפמ  םיבלכ

 8  . ם ילקש  ףלאל  םיבלכ  תא וצ  לע  סנקה  תא  הלענ  וא וב  תרמוא  התייה  היואר

 9    .םישולש  תואמ עבש םלשת התא  הפטעמהש תויהל לוכי אל

 10   .םישולש תואמ עבש דע  לוכי התא .לוכי אל התא   :מר ירון גדות

 11    .לודג רתוי הבר ה דרטמ הזש םיבלכ תאו צ .םלשת התא בלכ לעו : עידן למדן עו"ד 

 12  .םישולש תו אמ עבש דע קר לוכי התא   :מר ירון גדות

 13 השימחו  םינומש  תואמ  עברא  םה  םינותנה  עגרכ  .םינותנה  תא  קודבת  : ידן למדן עעו"ד 

 14  ז א   ידרוסבא  רבד  יל  הא רנש  .הפטעמ  לע  םישולש  תואמ  עבשו  ךכ  לע  םילקש

 15  ע יצמ  י תייה  .סנקה  תא  תמאב  ת ולעל  ידיימה  חו וטב  ע יצמ  יתייה  אמגודל

 16  ה רשע  ד ועב  רבגתמ  לש  א שונל  ם ידועיי  םיפסונ  םי חקפ  תו ליעפ  תא  ריבגהל

 17  ת ו יוכמסה  תא  ורשאיש   דעו  ק קחיי  הזה  קוחהש  דע  ה בורקה  הנשב  םיחקפ

 18 א רקנש  המ  הז  .הפוקתה  םע  דדומתהל  ידכ  ותוא  ןקתלו  קוחה  תא  קקוחל

 19 ידיימ  ןפואב  העפותה  תא  רותפל  ןוצר  ךותמ  םיקימעמ  רתוי  תיב  ירועיש

 20 . רגאמ  תמקה  לש  הזה  ןיינעה  םע  עגרכ  תולאש  הברה  שי  .התיא  דדומתהלו

 21  ה תכז  ה ינתנ  הינתנב  הז  םע  ה ליחתה  שולשו  םייתנ ש  ך רעב  הז  , עגרכ  אל  הז

 22  ה י נתנ  הלביק  .בוחרב  ם יבלכ  תאוצל  ץקה  הרפתנ ש  םלועה  לכב  םימוסרפל

 23 התסינ  תמאב  התסינ  .תו שעל  המ  .הל  ךלה  אל  .הבי בס  תוכיא  לע  םיסרפ  ,סרפ

 24 זכרמה  םג  םילפטמש  ימ  עגרכ  שי  זא  .קוחה  תא  ולטיב  .ךלה  אל  הז  לבא

 25  ן ו טלשה  זכרמ  תונורחא ה  םינש  עבראב  הנופו  רזו חו  בשוי  ימוקמה  ןוטלשה

 26 ל כ  ,בגא  .הביבסה  תוכיא  דרשמלו  ,תואלקחה  דרשמל  הנופו  רזוח  ימוקמה

 27  י ארחא  הזש  ן עוט  הז  ,יא רחא  ה זש  ן עוט  הז  ,והנשמ   לע  ה ז  תא   ךילשמ  דרשמ

 28 תמאב  תסנכב  עגרכ  תול יעפהש  הווקנ  .םולכ  הז  ם ע  השענ  אל  הז  םייתניב

 29 ןרעש  בשוח  ינא  .הדובעה   תא  תושעל  ןרעל  תתל  ךירצ  אשונה  םודיקב  עייסת
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 1  א ל  וא  קוחה  תא  ןקתל  ןתינ  םאה  תאזה  הדובעה  תא  קר  אל  תושעל  ךירצש

 2 המרב  עגרכ  ןכש  בשוח  ינא  .ותוא  ןיכהל  ליחתהלו  קוחה  תא  ןקתל  ןתינ

 3 ב חרמב  םיבלכ  תאוצב  לפטל  םייוארה  תונורתפה  תא  אוצמל  ךירצ  תידיימה

 4 תבוטל  הז  תאהז  ךרדב  ,םילוכי  ונחנאש  רהמ  יכה  .הבורקה  הנשב  ירוביצה

 5   הזה וןרתפה .רוביצה

 6  . רמוא התא תאזה הקינכטה  ךרד אל מר רוני בלקין:

דרך הטכניל  : עידן למדן עו"ד   7 א יה  בוטה הרקמב  .תרתומ  אל  דוע  תאזה  הקינכטה  .הקא 

 8 תא  רובעי  ,םינפה  דרשמ  תא  רובעי  הזש  רחאל  םייתנש  דועב  ילוא  רשואת

 9  ירחא  ר זעה  יקוח  תא  ור שאי   ,תיצראה  הקיקחה  ת א  ונשי  תואלקחה  דרשמ

 10  ת י יריע  םע  יתחחוש  ינא  םג  .םייתנש  לש  ךילה  רמו א  הז  הקיקחה  תא  ונישש

 11     יארחא אוה רחא  רבחש רמאנ יל .ביבא לת

 12   .םתיא יתרביד  אל ינא קר :אבי גרובר רמ

 13   יתינפ ינא םג זא .הצעומ ה ירבח םע אלו .ריעה ישא ר םע תרביד ילוא התא: עידן למדן עו"ד 

 14  .ומולש  המ לואשל ןורל רשקתמ ינ א היינש :גרובר עו"ד אבי

 15  .םייתנש  תוחפל  הז  רמא נו  ביבא  לתל  םגו  הווקת  חתפל  םג  יתינפ  ינא  םג  : ן עידן למדעו"ד 

 16  ה זו  ם עפ  דוע  בגא  ןבומכ   םירח א  םיכילה  ינימ  לכ  ושע  ן כ  םה  םייתניב  לבא

 17  ה לאה  ם ירבדבו  .םיפיקמ   ר תוי  ,םיב חרנ  רתוי  ,םו סרפ  יעצ במל  םג  רשקתמ

 18  ה ד ובעה  תא  תושעל  ודי צל  ימ  לכו  ןרעל  תתל  ןוכנ ש  בשוח  טלחהב  ינא  ןכל

 19  חווטב  השענ  המ  עמשנ   ,השולש  ,םיישדוח  דוע  , ןבומכ  ריעה  שאר  תושרב

 20 יפכ  קוחרה  חווטה  לע  םג  דובעל  ליחתהל  רתוס  אל  הז  םייתניבו  .ידיימה

 21    .הדו ת .העצהה ילב וא םע וליח תה םהש רמא רבכ אוהש

 22  . העצהה  ת אז  .הזה  ןורתפ ה  ת א  תושעל  ן רעל  תתל  אי ה  העצההש  ר מוא  קר  ינא  :ן גדותמר ירו

 23 .ןויערה  לכ הז םלשי ימ המכ המל ה מ ךיא ,יתסנכנ אל ינא

 24   הזש קר הבבס ל כה תמרב :אבי גרובר רמ

 25    .הז  תא תושעל הז תא םיקהל  ,ר"בת תתל רמוא התא : עידן למדן עו"ד 

 26     .רגאמה תא םיקהל .אל ר:מר גיא קלנ

 27    .ןרעל תת ל איה העצהה רמוא ינא  :מר ירון גדות

 28  תד עווב היה אל הזו ר"בת םי מיקמ אל הככ .הככ חסונמ  הזש ךיא :אבי גרובר רמ

 29     .ךירצש ומכ הז תא ח סננ ואוב מר רוני בלקין:
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 1  ה ניחבהמ  ,םו לכ  ונאצמה  אל  אוהש  הזיא   אל  הזו  יתסנכנ  ינאש  עגרמ   .תויוטש  :אבי גרובר  רמ

 2 הכמב  םחליהל  ךיא  ךרדה  תא  םישפחמ  .ןמזה  לכ  לגלגתמ  הזש  יאדווב  תאזה

 3  ה זו  ביבא  לת  םע  עגרכ  הרוקש  המש  בשוח  ינא  .םיבלכה  האוצה  לש  תאזה

 4 ,ןילופורטמב  חטב  ,תיז כרמה  תושרה  ,הלודגה  תושרה  יכ  ,ירמגל  ךרובמ

 5  ק ר  אל  םירבח  םג  האר נכ  ונחנאו  הרשע  שמחה  םורופב  םירבח  םג  ונחנא

 6  ה ז ת א י תלביק אל דוע  י נא ,יל ו רמא ם ה יל וחלש  םה ע דוי א ל זא ,םיפיקשמ

 7  ם ורופ  לודגב  לבא  .הנשמ   אל  .הרשע  הנומש  הרשע  ע בש  הזיא  .ןכ  הדועת  יל  שי

 8 א והש  הזיא  ליבוהל  הסנמ  לש  גוס  הזכ  ךלהמ  השוע  ביבא  לתו  הרשע  שמחה

 9  תא םישיגמ םה םש םג  .תבשב םילוכרמ תחיתפ לש  קוחה תא םג שי .ךלהמ

 10  ,תלדה תא םי חתופ לש גוס םה הלודגה  תושרכ ןושארה רזעה קוח

  11 

 12    .תלד ה תא ןירצק הז חתפש ימ  :מר ירון גדות

גרובר  רמ  13  ןיא  תמאב  . הקיטילופ  הפ  ן יא  .הפ  ן יא  היינש  ה 'רבח  ,םעפ  דו ע  ן ירצק  : אבי 

 14    .שיש  ןיבהל לוכי ינא .הקיטילופ

 15     .הקיטילופ קר הפ שי  :מר ירון גדות

 16    .ם יימעפ דוע הז תא דיגת .יק  וא רדסב :י גרובראב רמ

 17   .ךישמנ ואוב  .התוא הליפמ הקיטילופה  .הבוט תמאב איה העצהה  :מר ירון גדות

גרובר  רמ  18 ך יא  םיכרד  ש י  .רבד  םוש  הליפמ  אל  א ל  איהו  רבד  םוש  הליפמ  אל  איה  :אבי 

 19 ה פ  לכתסמ  ינא  .אל  וליפא  תמאב  הז  ןמזה  לכ  והשכיא  התאו  םירבד  םישועש

 20  ת א זה  העצהה  םאש  םי בשוחו  ונילע  םילכתסמו  ת יבב  םיבשויש  םישנא  לע

 21  .ונייחמ  םלעית  אל  איה  ונרעצל  .ונייחמ  םלעית  תא זה  העפותה  רחמ  רובעת

 22  ה א רנכ  ו חילצהש  דחא  בל כ  אוהש  ה זיא  םע  ןירצק  אמגוד  ם יאיבמ  םעפ  דוע

 23  , היינש  .הז  ל ע  לזלזל  ידכ   ע טקב  ה ז  תא  ר מוא  אל  ינ א  . הארנכ  ז א  .הככ  רתאל

 24  ךימנהלו  ,לזלזל  ידכ  רמו א  אל  י נא  .לוכי  ינא  .הז  לע   ל זלזל  ידכ  רמוא  אל  ינא

 25 ק יפסמ  אל  דוע  הזה  אשונהש  הארנכ  שי  הז  .המ  עדוי  אל  תושעל  וא  הז  תא

 26  ת כרעמש יתכרעמ ןורתפ היהי תמאב הזש ידכ לשב קיפסמ אל דועו .חתופמ

 27  הי ה  הז  םא  .הז  תא  םיש וע   ןמזממ  רבכ  ונייה  רשפא   הי ה  םא  ירה  הזב  הלוכי

 28  ך ירצ  תייה  אלש  חוטב  י נא  ז א  ,דבוע  ךכ  לכו  ילאיו וירט  ךכ  לכו  טושפ  ךכ  לכ

 29   .לארשי תנידמ  לכמ ןירצק םע יל ףנפנל
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 1     .ןירצק קר אל .תומו קמ אלמב לוחב הז תא שי  :מר ירון גדות

 2 םה המ םיעד וי אל םלוכ .השוע איה המ תעדוי אל לארשי תנידמ  לכו .יק וא :אבי גרובר רמ

 3   . םיעדוי אל ןיידעו הז לע םי ננולתמ ץראה לכב .םישוע

 4     .ןורחא דימת תכלל םוקמ ב ליבות תחא םעפ ילוא   :גדות מר ירון

גרובר  רמ  5  א ל  ינא  .תבשב   תירוביצ  הרובחת  הפ  ית ישעו  .םירבד  קיפסמב  לי בומ  ינא  :אבי 

 6  י נא  .תורתוכו  תואמסיס  תושעל  ליבשב  ליבומ  אל  ינא  .ךתיא  וישכע  ליחתא

 7 תוניג  רפסמ  תא  יתקדב   לשמל  ינאש  ךל  דיגהל  לו כי  ינא  .תושעל  ידכ  ליבומ

 8  ת ו ניג  הברה  יכה  שי  ןורש ה  תמרבש  ךל  דיגהל  לוכי  י נא  ,ןורשה  רוזאב  םיבלכה

 9  עברא  לע  ונחנא  םויהו  . םיבלכ  תוניג  שמח  ישוקב  ו יה  יתסנכנ  ינאשכ  .םיבלכ

 10  ל ש   םירותיא  העברא  ,ה שולש  ,םיינש  דוע  םע  ונח נאו  .םיבלכ  תוניג  הרשע

 11  ם ג  ה וונב  הנוכשב  ךלצא  ץופקתש  ך ל  דיגהל  לוכי  ינא ו  . םיבלכ  תוניגל  תומוקמ

 12  םינקת מ  םירדסמו  הרוא ת  םש  םי רדסמ  ונחנאו  ,לו חה  לכ  תא   ונפלחה  הארתו

 13     הלועפ םישוע ונחנא .םירב ד הלאכ ינימ לכו .םיצעו

 14  ת ומוקמב  םגו  ן ג  הוונב  םג  ןג  הוונב  אל  שי  ם יבלכ  לש  יקק  המכ  הארת   :מר ירון גדות

 15    .םירחא

 16 ה יהי  םיבלכה   ילעבש  ידכ  וישכע  ,תוידיי מ  תולועפ  דואמ  הברה  םיש וע  ונחנא  :אבי גרובר  רמ

 17  ם יבלכה  ם ע  וכלי  םה  ם שש  י דכ  .התיבה  םהילא  םיב ורק  ,םימיענ  תומוקמ

 18  י נ אשכ  םימעפלו  םיבלכה   תאוצ  תא  תושעל  ךירצ  םש   םג  בגא  ךרד  ינא  ,םהלש

 19  ם ש  םגש  םישנא  שיש  האור  התא  םיבלכה  תניג ל  ילש  הבלכה  םע  ךלוה

 20  ב חרמב  ו נרזיפ  ונחנא  .הא וצה  ת א  תושעל  ךירצ  םש  םגו  . האוצה  תא  םיריאשמ

 21  לש  האוצה  תא  תושעל   ךלוהש  םדא  ןבל  חונ  הי היש  ידכ  תויקש  ירוביצה

 22 ה רוצב  וישכע  םידבוע  .ליבוהל  םיסנמ  תולועפ  ןומה  םישוע  ונחנא  .םיבלכה

 23  ו נ ישע  הפ  תוניגהמ  קלחכ   ונחנאש  תוארל  ידכ  הניג   ,הניג  םירבוע  שממ  דואמ

 24  ה ת ייה  אל  ילוא  םהלש  תוכיאה  ,םהלש  בצמ  לב א  ,הבוט  הנווכב  םתוא

 25  ה 'רבח  הפל  ונסנכה  .ה ז  תא  רפשל  ידכ  םידבוע   ונחנא  וישכעו  ,תיבטימ

 26  ד ואמ  הברה  הפ  תושענ  ת רמוא  תאז  .םיבלכה  לש  האוצה  תא  םיקנמ  םירבועש

 27  ת מ אב היהי הזש עגרב .י קנ רתויש המכ היהי ירובי צה בחרמהש ידכ תולועפ

 28  ת מ רב  םגש  הז  תא  חיטב הל  לוכי  ינא  לכהו  יקוחו  דבועו  יביטקפאו  ליעי  ילכ

 29  ילעב  לע  לוחל  ךירצ  הז  ב גא  עדוי  התא  הפ  ןיא  .הזה   רופיסה  תא  היהי  ןורשה
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 1 ם יסימהמ  ןממל  ךרטצי  בלכ  ול  ןיאש  ימש  םלועב  הביס  םוש  ןיא  .םיבלכה

 2   .הזה רופיסה  תא ולש תורגאהמו ולש

 3     .םישפחמש ךלש םיחק פה תא םינמממ הככ םג  :מר ירון גדות

 4    .יק וא .תושע ל המ ןיא .דבוע אל הז םוי ה לבא .ןכ :אבי גרובר רמ

 5  . תושעל  המ  .הדובעה  ת א  תושעל  םיחילצמ  אל ו  תרוכשמ  םילבקמם  ה  :מר ירון גדות

 6    .בוט רתוי הדו בעה תא השוע היגולונכט

 7    .רדסב הזש  קפס ןיא לד:מר רביד פ

 8    .היגולונכטמ דחפמ אל  שממ ינא :אבי גרובר רמ

 9   .תיקוח הניחבמ ך ל םירמוא ר רביד פלד:מ

 10  ח קפ .חרב או ה .ויכר צ תא ה שועו דבל ץר  א והו בל כה תא םיררחשמ  ם ישנא : ד"ר צחי שריב

 11    .אוה םא םג

 12  .הז תא תרתו פ תאזה היגולונכטה .ןוכנ  :מר ירון גדות

 13     .ןוכנ :ר צחי שריבד"

 14    הזש בות כ הככ םג :אבי גרובר רמ

 15   .הככ עיצמ ינא מר גיא קלנר:

 16    .בי צקת ןיא מר רוני בלקין:

 17  תינורקע  הייגוס  שי  .'וכ ו  רגאמה  תמקה  ,בוצקת  לש  עגרכ  הטלחה  הפ  ןיא מר גיא קלנר:

 18  , ץ ראב  םירוקש  םירבדל   סחייתהב  רתוי  הקימעמ   הקידבו  לועיי  תשרודש

 19    .לופיטה תא ךישמי  ןרעו תיזכרמה היצלוגרבו

 20     .דעב ימ מר רביד פלד:

 21     ?חוסינה הז .ןיוצמ  :תמר ירון גדו

 22     .ןכ יתניחבמ מר גיא קלנר:

 23    .ןורי ה דות .האלה הבבס דחא הפ  ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 24     ?ךל רזוע ינא ףוסב מר גיא קלנר:

 25   .איג הדות :מר ירון גדות

 26     .הרבע היציזופואה  לש העצהה פלד: מר רביד

 27   .היציזופוא םג ינא מר גיא קלנר:

 28 

 29אכיפת איסוף    לש  אשונה  תומדקתה  תא   הקימעמ  הרוצב  קודבי  הייריעה  ל"כנמ  :הטלחה
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מאגר   טכנולוגיית  ע"י  כלבים   1  י דרשמ  לש  היצלוגר  יפ   לעו  DNAצואת 

 2  .הלשממ

 3  ל אכימ  ,תודג   ןורי  , בירש  יחצ  ,יבוקלא  י'צאב  , דלפ  דיבר  ,רבורג  י בא  :(דח א  הפ)  11  –  דעב

 4  .ןיקלב י נור ,ןדמל ןדיע ,ויז עטנ ,רנ לק איג ,בל רב ימר ,ןורוד

 5 

 6 

 7   ריעה ןויקינ – 24.7.21 םוי מ בל רב ימר רדסל העצה .9

  8 

 9 ם יבלכ תאוצ םע תו ניג לע קר אלו יקנ בוחר לע  תרבדמ ילש רדסל העצה : מר רמי בר לב

 10   .םויה רדס ל 9 ףיעס :אבי גרובר רמ

 11  , םירבחה  ןאכ  ורמאש  המ  ופורפא  בגא  הצור  ינא  .םויה  רדס  לע  9  ףיעס : מר רמי בר לב

 12  ה עצהה  י בגל  .רמא  איגש  ה מ  תא  ד יגא  ינאו  הקימע מ  הק ידב  יתישע  תמאבו

 13  י ת אבהו  ה ייריעה  לכנמ  ם ע  םג  י תצעונו  הזה  רבדה  תא  י תקדבו  רחאמ  .ךלש

 14 ,דבוע  הזה  רבדהש  ךיא  לש  טמרופה  תא  הייריעה  לכנמל  גיצתש  הרבחה  תא

 15  . הרבחה  ם ע  הייריעה  לכ נמ  לש  ה שיגפה  לש  תואצו ת ה  תא  ת וארל  הכחא  ינא

 16  ן ודל  םא  טילחנ  ךכ  רחא ו  ,הלש  תועמשמה  המ  רצ ק  ףירב  קר  ךל  ןתא  ינא

 17  תא  ןרכנסל  לע  תרבדמ  העצהה  לודגב  .רדסל  תאזה   העצהב  תאזה  האצמהב

 18  ה ניב  םע  תומלצמ  שש  תועצמאב  ירוביצה  בחרמב  תועעונתמש  תויאשמה

 19  .ופסאיש  הצור  איהש  הר ידגמ  הייריעהש  םיכולכל  תוהזל  תעדויש  תיתוכאלמ

 20 ת עדוי  תמדוקה  הבישי המ  ןדמל  ןדיעו  רנלק  אי ג  לש  העצהל  ףרטצמ  הז

 21 . הנהכו  הלאכ  דועו  .םזג  תוהזל  תעדוי  ,הבוטר  תלוספ  ,םינוטרק  ,תוהזל

 22 ב וחרהש  ךכ  ירוביצה  בחרמב  תויאשמה  תא  העינמ  םגו  הרידגמ  הייריעה

 23  ב יחרא  אל  ינא  ,םיקקפ  שי  ם א  וא  חטשב  היונפה  תי אשמה   יפל  יקנ  היהי  דימת

 24 הרבחה  םע  הייריעה  לכנ מ  םע  דחי  בשא  ינא  ,תואצו תל  הכחא  ינא  .הזה  אשונב

 25  ת י יריע  .םילשורי  תיירי עב  דיחי  קפסל  התכז  תאז ה  הרבחה  .בגא  יתאבהש

 26  הנורחאה  הנשב  רבכ  םי דבוע  ןולוח  תייריעב  הזה  ל דומה  תא  השוע  םילשורי

 27 ר דסל  תאזה  העצהה  תא  הלעי  ינא  ירחא  הז  תא  השענ  ונחנאו  .וזה  הטישב

 28   .תא רומגנש ירחא
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רוני בלקין:  1  ש י  ,ימוקמה  ןוטלשה  זכרמ  ידי  לע  תלב ומ  םגו  המכח  ריע  תרגסמ ב  ,ימר    מר 

 2 םה  המ  םושמ  ,תונורתפ  המכו  המכ  שי  .תאזה  הרבחהמ  רתוי  הלאכ  תונורתפ

 3  .םתוא שממל א ל תונורחאה םינשב ורחב

 4  .ה מ םושמ :ד"ר צחי שריב

 5  י חפמ  לחה  .ה זה  ן יינעל  םידגנתמ  הפיא  . ןיבת  זא  ר ופחת  ךל  .המ  םוש מ  הז  ה מ  מר רוני בלקין:

 6  ת ו עצמאב  הטילשב  הלכ   ,תובוחרה  תווצקב  ,ףוסב   םילודג  םינמטומ  הפשא

 7 תויאשמ  םא  תוארל  לכות  םג  ךכ  .תומלצמ  םע  תכרעמו  תנכוממ  תכרעמ

 8  ך ותב  םירבד  ןומה  שי  . המלש  תיאשמ  לע  םלשמ  התאו  תוקיר  הפמ  תואצוי

 9   .הזה םלועה

 10  י נימ  לכ  שי  לבא  ןמזה  תא  בוחסל  הצור  אל  ינא  אל  תמאב  ינא  ינור  בגא : מר רמי בר לב

 11  י וניפ  שי  ז א  םיזרכמ  תד ע ווב  םג  י נאו  רחאמ  הייר יעב  ם יזרכמ  לש  םילדומ

 12  גו ס יפל ,םיחפ תומכ יפל ,לק שמ יפל ,תומכ יפל הפשא

 13    .תאזה הרקבהו חוקיפה  תא בהוא אלש תינרדומ  הקידב שי מר רוני בלקין:

 14 ת כרעמה  לודגב  לבא  רבדל  רבדמ  הנוש  םג  הז  בגא  תושר  לכבו  הפשאה  גוס : מר רמי בר לב

 15 ם אתהב  תיאשמ  סינכהל ו  בורקה  ךולכלה  המ  תוהז ל  רבוה  ומכ  תעדוי  תאזה

 16  .ומכ הז בגא  ,הלש חטשב אצמנש לבזל

 17  ם יצורשכ  התו א  ר יבעהלו  הטלחה  לבקל   היעבה  , תונורתפב  אל  הי עבה  ימר  מר רוני בלקין:

 18   .ה לאה תונורתפב שמתשהל

 19  הארנו  ותיא  בשא  ינא  ,םי בלכה  תאוצ  לע  ונרביד  םדו ק  הייריעה  לכנמ  הפ  בשוי : במר רמי בר ל

 20  . טידרק  הז  לע  חק  ןורי  ,תושרל  ותוא  גיצנ  .ינויגה  ןו רתפ  ידכל  בלשל  עיגמ  הזש

   21 

 22   .ךלש לע המ לע  :מר ירון גדות

 23   .רמוא התאש  המ ופורפא .ינור הז תא  רידגהל ךירצ תמאב ,בגא : מר רמי בר לב

 24   .תעצה הת אש המ הלעי הז המכ לע  :גדותמר ירון 

 25  ת ח א  תיאשמל  .טולייפ  תיאשמל  לקש  םישימח  ת ואמ  עשת  םייפלא  עגרכ : מר רמי בר לב

 26   .שדוחל

 27    ?ךירצ תויאשמ המכ  :מר ירון גדות

 28  ב שנ  ו נחנאו  השבי  תחאו  םזג  תחא  ,הבוטר  תחא  .םי נוש  ם יגוסמ  שולש  .שולש : מר רמי בר לב

 29   הז תא יתקדב ,בגא דחיב
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 1   .רוצי קב .הנשל חש ףלא השישו  םישולש לקין:מר רוני ב

 2    .שדוחל חש םיפ לא תרשע .שולש לופכ תיא שמל לקש םיפלא תשולש  :מר ירון גדות

 3   םוקמב . ןמז םכל ךוסחל הצור ינא : מר רמי בר לב

 4   ?העצהה תא  ךשומ התא מר רביד פלד:

 5    .רו מגנש ירחא ,ךשומ ינא .ןכ : מר רמי בר לב

 6    .םעפ דוע רוזחל זאו  ןרע םע רומגל הצור אוה לנר:מר גיא ק

 7  .תרדוסמ  העצה םע םכילא רוזחנ : מר רמי בר לב

 8  .ךרות עיגה . ךרות ןדיע מר רוני בלקין:

 9   .םויה תוברעתהב די ספה ימר מר רוני בלקין:

 10    .זירז תייה : עידן למדן עו"ד 

 11   .המיד ק םייקמ האנ ,שרוד האנ מר גיא קלנר:

 12   .זירז היהת התא םג : מר רמי בר לב

 13    .בוט : עידן למדן עו"ד 

 14   .שקבמ ינא ?םו יה ךלש העצהה לע רתוותש  בצמ שי :אבי גרובר רמ

 15     .האבה םעפ התוא שיגמ  ינא ,בגא יתרתיו םג ינא : מר רמי בר לב

 16  .לו דג םדא ןב ךתוא איצוי הז  יתעדל .לודג םדא ןב ךתוא  איצוי הז :אבי גרובר רמ

 17  א ל  ינא  .העצה ה  ת א  יתנב ה  ?רתוול  ךירצ   אוה  ה מל  . המל  רבסה  הצ ור  י נא  ל דורון: מר מיכא

 18   .המל ןיבמ

 19   .האבה םעפ התוא הלעת  םומיסקמ לד:מר רביד פ

 20    .ךלש העצהה ןיב רש קה המ מר מיכאל דורון:

 21  .ול רתו מ שקבמ ריעה שאר לבא : מר רמי בר לב

 22    .המל ןיבהל הצ ור ינא מר מיכאל דורון:

 23  .האב ה םעפ הז תא הלעת םומי סקמ ,ןדיע מר רביד פלד:

 24  .הז תא ריסמ  ינא ריעה שאר תשקבל : ן למדן עידעו"ד 

 25   ?המל תע דל ילב דורון:מר מיכאל 

 26     .םויה בוט ןוצר הזיא : מר רמי בר לב

 27    .וזה הבישיה מר גיא קלנר:

 28    .הצעו מ תובישי לש בוטר םולח : מר רמי בר לב

 29   .הזה עטקב  אל שממ :אבי גרובר רמ
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 1   .המה דתב םייניע ףשפשמ ינא : י בר לבמר רמ

 2 

 3     הלהנה תדעו בכרה ןוכדע .12

   4 

 5 שארמ  תבכר ומ  ןורקיעב  הלהנה  תדעו  ,הלהנה  תדעו  בכרה  ןוכדע   12  ףיעס  :אבי גרובר  רמ

 6   . הצעומ ה  תאילמב  הז  תא   רשאל  ך ירצו  .תועיס  ישא רו  ,ריעה  שאר  ינגס  ,ריעה

 7     .היצילאוקה תו עיס ישנא מר רוני בלקין:

 8   .קדוצ .ןכ היצילאוקה תו עיס ישנא :אבי גרובר רמ

 9    ?ק וחה הז ן:מר מיכאל דורו

 10  תיאשר  הצעו מ ה  .ונחנא  ן כלו  ?ןוכנ  .ינורכ ז  בט ימל  .הצעומה  רושיאב   ב ותכ  הז  : אבי גרובר  רמ

 11  י נ א  זא  ה צעומה  זא  .דבו ע  הז  ה ככ  ההובגה  הלהנהה   תדעו  י רבח  ןיבמ  רוחבל

 12  , יקצרוק  בקעי  ,ינא  הז  ב כרהה  זא  .ילאמרופ  היהי  הזש  י דכ  הפל  הז  תא  איבמ

 13    .איבל ינדו רזייו  תרבוד ,רנלק איג ,בל רב י מר ,ןדמל ןדיע ,בירש יחצ

 14  .הדעו  לכב השוע התאש המ .םה לש םיפילחמה לע םג עיבצ נ אוב .עגר מר רביד פלד:

 15   ?םיפילח מ הז המ :אבי גרובר רמ

 16   .וא עטנ תא םש א וה זא אובל לוכי אל יחצ ם א .ףילחמ מר רביד פלד:

 17    ? םש תרבוד ךיא .ןונכת תדע ו אל הז  :ד"ר צחי שריב

 18  .ריע שאר ת ינגס איה :גרובר אבי רמ

 19     .תועיס ישאר םג  ויה ראותב ריעה שאר ינגס  הז ינפל :ד"ר צחי שריב

 20   (ינורו ןורי) .ןכ .םי ינש ?ענמנ ימ ?דגנ ימ .עשת  ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 21 

 22  י חצ  ,יקצרוק  בקעי  , רבורג  י בא  :אבה  טו ריפה   יפל  ה להנה  תדעו  בכ רה  ןוכד ע  רשוא  :הטלחה

 23   .איבל ינדו ר זייו תרבוד ,רנלק איג ,בל  רב ימר ,ןדמל ןדיע ,בירש

 24צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר לב, גיא    ,ביבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקוא  :9  –בעד  

 25 נר, נטע זיו, עידן למדן.  קל

 26  .תוירון גדורוני בלקין  :2 –נמנע 

   27 

 28     ךוניח תדעו בכרה ןוכדע .13
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   1 

 2  , ירעצל  ,הפלחה   ם ירשאמ  ,םיררשאמ  אל   תא  ם יררשאמ  ונחנא  .ךו ניחועדת    : אבי גרובר  רמ

 3  ת א  ל הנל  ל כוא  ינאש  י דכ  ל אכימ  ם וקמב  סנכנ  י נא  לש  . הז  ת א  רמוא  ינא

 4  .דח א הפ ?דעב ימ .תובישיה

 5 

 6 

 7 םוקמב  הדעו וב  רבחכ  סנכי  רבורג  יבא  ,ריעה  שאר  .ךוניח  תדעו  בכ רה  ןוכדע  רשוא  :הטלחה

 8    .ןורוד לאכימ

 9אבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר   :(דחא  ה פ)  11  –  דעב

 10 בלקין וירון גדות. ירונ, עידן למדן לב, גיא קלנר, נטע זיו,

 11 

  12 

 13   6.7.21 םוימ 62 'סמ םיזרכמ ת דעו לוקוטורפ רושיא .14

   14 

 15  .ידיג ,6.7.21 םוימ ,םיזרכמ תדעו  ,62 'סמ לוקוטורפ רושיא  ,14 ףיעס :אבי גרובר רמ

  16 

גידי טב  17  ל ש  הטלחה  ה אילמה  רושיאל  הפ  םיאי במ  ונחנאש  הנושאר  םעפ  א ל  תדעו  יב:מר 

 18 ת ישישה  םעפב  ךיראה  צ"גב  ,ןפוא  לכב  הכראה  רשאל  םיזרכמה  תדעו

 19  ת וינוציח  תורבחב  שמת שהל  ת וימוקמ  תויושר  לש   ת ורשפאה  תא  ינמודמכ

 20  א שונב רעגמ  תרבח  ,תור בחה  יתש  ת א  שי  ונלש  הרק מב  . הייבג  תפיכא  יכרצל

 21  ת וכראהש  לככ  זא  .חוק יפו  ה ינח  אשונב  ןרוק  תא   ל קנרפ  תרבחו  הנונרא

 22 ך ירצ ,ירוקמה תורשקתהה ףקיהמ זוחא השימחו םירשע תא תורבוע הלאה

 23  י לש  םיבתכמה  תא  םג  ם תלביק  ,םכל  שי  .האילמה   לש  םג  רושיאל  איבהל

 24 ם יבתכמ  ינש  .םיזרכמה  תדעוול  ילש  םיבתכמה  תא  םיבושיחה  תא  םיטרפמש

 25  ם ישימח  י דכל  העיגמ  ת רבטצמה  ה כרואה  ןרוק  ת א  לקנרפ   יבגל  .םידרפנ

 26  ר עגמ  יב גלו  .ןאכ  רושיאל   אבומו   םיזרכמ  תדעווב  ר שוא  ן כלו  .זוחא  השישו

 27  ןוכנהש כ  הזוחל  םיזוחא  ה שולשו  ם ישולש  לש  תפסו ת  ה זש  ת ועטב  הפ  יתמשר

 28  ם ירשע  ה ז  הכרא  ישדו ח   םישישל  ס חיב  הכרא  יש דוח  רשע  ם ינש  לש  אוה
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 1  ק ר  וסחייתת  רעגמ  יבגל   ן אכי  לש  השקבהמ  ומלעת ת  ן כל  זא  .דבלב  םיזוחא

 2   .ןרוק תא לקנרפל

 3     .הז המכ לעמ .ה ז רשאל וליאכ םיכירצ ונח נא יתממ מר רוני בלקין:

טביב: גידי   4 ב וש  ךיראה  צגב  .םירבד  ינש  דוע  קר  ןייצא  ינא  .זוחא  השימחו   םירשע  מר 

 5 תדעוול בוש רובעי ינאש  ירחא ,בורקב ,בוש םכילא  אובא ינא זאו .הנורחאל

 6  ת לחהל  יתלעפ  תאז  לכב   ה ארנ  ךכ  לכ  אל  ףוסהו  לי אוה  הרקמ  לכבו  םיזרכמ

 7  .שדח זרכמ

רוני בלקין:  8  ו ליאכתה  א  .ףוס  ה זל  ןיא  תרחא  .חתפ נ  אל  ם א  תמאב  איה  הלא שה  . והז  מר 

 9    .לגלג תמ ןמזה לכש דיחי קפס ה רואכל קפס םע הפ ראשנ

 10  .הככ  ץראה לכב מר גידי טביב:

 11    .הככ הניד מה לכ :כה בלוםעו"ד מי

 12  .תיטפשמה  הקלחמב אצמנו םייעוצקמ ה םיניינעה לכ תא רבכ רב ע זרכמה מר גידי טביב:

 13     .שדחמ הליחתמ  הריפסה לקין:במר רוני 

 14 הקיקחה  השעמל  רבד  לש  ופוסב  לככש  רמואש  טלבומ  תרגסמ  טפשמ  ללוכ  מר גידי טביב:

 15  ו י הי  ךכ  ,תורחא  וא  ולא כ  תולבגמב  הלא  תורבח  קיסעהל  תורשפא  עבקת

 16  ם ילעופ  ונחנא  ,םוכיסל   ז א  .זרכמב  הכזיש  ימ  ם ע  תורשקתהב  םינוקית

 17  ל ש  רושיאה  תא  הפ  םישקבמ  ונחנא  ליבקמבו  .שדח   זרכמ  םוסרפ  לש  רושימב

 18 א ל  ןיידע  רעגמ  יכ  ןרוק  תא  לקנרפ  יבגל  קר  .הדעווה  לש  הטלחהל  האילמה

 19    .הע בצה .ןאכ רושיאל .שרדנ

 20 הפוקתה לש אצוי לעופ  איה הלדגההש ןיבמ ינא .ו השמ ןיבהל עגר הצור ינא מר גיא קלנר:

 21 ה פוקת  לכב  עצובמה  הדובעה  ףקיהל  םכסהה  תרגסמב  יוטיב  ןיא  .תכראתמה

 22  ךיא  רתוי  הבחר  וא  רתו י  הרצ  הרזגב  םילעופ  םה  םא  תרמוא  תאז  .הנותמ

 23   .יוטיב הזל ןתונ  םכסהה ךיא וא םכסהה ך ותב הז תא דומאל רשפא

  24 

טביב:  גידי   25  ס ח יב  תחא  םע פ  .ם יטביהה  ינשמ  ןאכ  יתסנכה  ן כלו  .הנוכנ  הלא ש  .ןכל  מר 

 26 ע צוממה  יפסכה  ןפב  םג  ינש  דצמ  .ךשמתמ  תוריש  םכסה  הז  ירהש  הפוקתל

 27  י ו ניפל  םע   תורשקתה  ךי ראהל  ,לש מל  רוסאש  המ  לשמל  ו מכ  א ל  הזש  ןוויכ

 28  , תרחא  הז  ןאכ  .ךיראהל   רוסא  םשו   .העובק  איה  תי שדוחה   תולעה  םש  .הפשא

   29 
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 1  .לפוטמה  םיקיתה  ףקיה  .חינמ  ינא  םהלש  .תוליעפה   ףקיה  אוה  םכסהה  דוסי לנר:מר גיא ק

   2 

 3    .לפוט מה םיקיתה ףקיה יפל םי לבקמ םה מר גידי טביב:

 4 . םישדוח העבראב תכר אהש ףא לע יפיצפס שדוח  תויהל לוכי תרמוא תאז מר גיא קלנר:

 5    .ונחנא  ןכל .ןוכנ ב:מר גידי טבי

 6    הז ו ליאכ פא וב היהיש ירחא ש דוחו פורד וב היהי אוהש מר גיא קלנר:

 7 . הרומת  עצומ מ  שמתשמ  ינאש  בל  םש  התא  .הז  תא  יתבשיח  ןכל   זא  ,ןוכנ  י טביב:מר גיד

 8  ה כ רא  ישדוח  27  דע  ה פסוה  הפ  יתתנ  תרמוא  תאז  .םישדוחב  סחייתת

 9  ם ינווי כה  ינשמ  .תירוקמ  תורש קתה  תפוקת  הנומשו   םיעבר אל  סחיב  רבטצמב

 10  צגב  השעמ  .תיצרא  ללכ  היעב  .דחוימ  הרקמ  הז  ןור קיעב  .בושיחה  תא  יתישע

 11  הקיקחה  ןוקית  לש  ןיינע ה  ,ץראב  יטילופה  בצמה  לל גבו  .ינמודמכ  2013  תנשמ

 12     אוה וישכע ילואו בכעתמ

 13   .יתניחבמ  הבושח רתוי איהש הלאש מר גיא קלנר:

 14  ם ירשע  ת א  רבוע  היה  אל  ה ז  םא  ה דעו  .רמא  ם דוק  י נורש  המ  תויוכמס : מר רמי בר לב

 15  ד ועב  הז  תא  ךיראהל  טי לחהל  ינרבוס  התייה  הדעו וה  התייהו  זוחא  השימחו

 16    ?ןוכנ

 17    .זוחא השימחו םיר שע דע .ןכ מר גידי טביב:

 18  א לא  ט ילחהל  הלוכי  אל   הדעווה  ז א  זוחא  השימחו  ם ירשע  תא  ר בוע  הזש  ללגב : מר רמי בר לב

 19    .ה צעומה לש הטלחה לבקל

 20    . האילמ םג מר גידי טביב:

 21  .הבבס :מר גיא קלנר

 22  א ל  ר ופיסה  לכמ  .ןיבהל   רשפא  . שדח  זרכמל  םיאצ וי  א ל  לבא  ו נחנא  המל  : עידן למדן עו"ד 

 23    .יתנבה

   24 

 25  .הכימ לצ א אצמנ עגרכ .ןכומ זרכמה  יתרמאש עגר ינפל תבשק ה אל יכ :במר גידי טבי

 26    .הנתשה המ ןיבמ א ל ינא .לאוש ינא ןכל .תמד וקה םעפב םתרמא הז : עידן למדן עו"ד 

 27    .םסרפתמ  וטוטוא ידי טביב:מר ג

 28 ו נחנאש ללגבו רוביצל הבושח רתויו תיתוהמ רתוי יניעב איהש היינש הלאש לנר:מר גיא ק

 29  ה ל אה ה'רבחה לש הרזג ה תולובג .ןיבהל עגר הצור  ינא הנורחאל הזב ונקסע
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 1 לש  ,הלאה  םיקפסה  לש  ,הלאה  ה'רבחה  לש  .החילס  .הלאה  םיקפסה  לש

 2  ת רגסמב   םהל  תונקומה   ה רזגה  ת ולובג  םה  המ  .הלאה  ם יתורישה  ינתונ

 3  .רו ביצה םע םהלש גולאידה

 4     .צ"גבב הלועש הל אש הז :עו"ד מיכה בלום

 5   .יתוריש רתוי הז יכ מר גיא קלנר:

 6    .תקולחמה רק יע הז :עו"ד מיכה בלום

 7  ם ימוחתב  רבעב ונל ויהש  תועצהה ן תניהבו קיפס ו י ז א יכ .עגר  ינא זא רדסב מר גיא קלנר:

 8  י ד א והש הפיכא יתוריש  ל ש הזכ ד רשמ לומ בשותה  ומצע א צומ ףוסב הלאה

 9  ל כב  ל ש  ת ושימג  איהש  ה זיאל  ילואו  ולש  תונוצרלו  , ולש  תושקב לו  וילא  םוטא

 10  םיכילה  םודיק  ףסכ  תי יבג  םהל  רדגומ  הז  .רערעל   תאז  לכב  ,טפשיהל  תאז

 11  ה לאה   םידרשמל  תרמואש   ת חא  הייריע  ש י  םאה  .אל   אותו  , אל  םא  םייטפשמ

 12 ם ירקמב  .בשותה  םע  גולאיד  ליחתהל  םילוכי  םתא  הלאכ  םירקמב  ועמשת

 13     .לוקוטורפה המ . ליחתהל רשפא יא םירחא

גידי    14  צ"גבש  המ  הז   . רידגהל  ם יצורש  המ  הז ו  . הייגוסה  ת אז  ,רמא  הכ ימש   וכמ  טביב: מר 

 15  ה י יבגה  תקלחמ  לכ  ובש  בצמ  ןיב  ענ  דענמה  זא  .תרד וסמ  הרוצב  רידגהל  הרוה

 16  ל וקיש  ןכלו  ,ינוציח  להנ מ  א וה  הפיכאה  להנמ  םג ש  ר מוא  הז  זאו  תטרפומ

 17 ל ש  ינש  דצמו  דחא  דצמ  הז  ,תינוציח  תרבח  ידי  לע  אצמנ  השעמל  תעדה

 18  ןויצ  הפיכאה  להנמ  תרמ וא  תאז  םידמוע  ונחנאש  הפיא  םצעב  הז  הלאקסה

 19   .תוינכטה תול ועפה תא קר הז השוע איה ש המ הרבחהו ונלש אוה

 20     .תעד לוקיש ילב : עידן למדן עו"ד 

 21    .תעד לוקיש ת ושעל ילב ידי טביב:מר ג

 22    .ונחנא הז מר גיא קלנר:

 23   הז תא ושעת .קפסמ א ל הזה אשונה םג ורמא צ" גבב ןיידע מר גידי טביב:

 24 רבוחמ  אוה  רבד  לש  ופוסב  תרמוא  תאז   .הייבג  הטומ  םהש  איה  היעבה  יכ  מר רוני בלקין:

 25 י נא  רמוא  אוהש  בצמ  הפ  שי  רמוא  התאש  המ  זאו  הייבגלו  הלמעל  םיזוחאב

 26   ראשנ הז ופוסב ינא רתוי ש יתה תא בלוח ינאש המכ

בלום מיכה   27  רחא  םוקמב   הליחתה  הירוטסיהה  . ה ירוטסיהה  תא  ןיבהל  ך ירצ  :עו"ד 

 28  ת וכירצ  ויה  םהש  ףסכה   תא  םיזוחאב  קיפסמ  ובג   אל  תוימוקמ  תויושרהש

 29 ת ורבח  .תאזכ  תלטוטמ  הז  .הייבגה  תורבח  וסנכנ  זאו  .םיבשותהמ  תובגל
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 1  ל כ ש  םימיוסמ  תומוקמ   םיבצמל  ועיגה  רמוא  ה תאש  ומכ  ועיגה  הייבגה

 2  א ל   רבד  הזו  הייבגה  תור בחב  היה  אצמנ  ינוטלשה  ירוטוטטסה  תעדה  לוקיש

 3  ר מ וא  אוה  .טושפ  דואמ  רבד  ר מוא  צ"גבו  םינד  הז  לעו  צ "גבל  עיגה  הז  .ןיקת

 4  א והש  חקפ  ליעפמ  אל  התאש  ומכ  הז  ירוטוטטס  תויהל  ךירצ  תעדה  לוקיש

 5  ן ידו  ח וקיפ  הייריע  דבוע   תויהל  ב ייח  ,דבוע  אוה  א לא  ת מיוסמ  הרבח  דבוע

 6 םתא  םאש  רמא  צ"גבו   .ל"נה  הרקמב  תויהל  ךירצ  הזו  .המודכו  יתעמשמ

 7     .תישאר הקיקחב  קר הז תא תונשל םיצור

 8  ם יתוריש ה  ינתונל  תונק ומה  ה רזגה  ת ולובג  לש  י חכונה  סוט טסה  המ  ,עגר מר גיא קלנר:

 9    .ונלש .היי ריעה תניחבמ עגרכ הלאה

גידי טביב:   10  ה ל אקסה  לש  דחאה  ד צב  םיאצמנ  ונחנ א  הנונראב  ל שמלש  ומכ  . הנונראב    מר 

 11 .דחא  הז  תוינכטה  תולו עפה  תא  קר  םישוע  תעד  לו קיש  םהל  ןיא  רמוא  הווה

 12  ו א  ן כ  הפיכאה  לש  החלצ הל  ה רושק  אל  םילבקמ  ם הש  הרומתה  םג  ,םייתש

 13  ם יפירעתה  לכ  ,בגא  ךרד   .בתכמה  תא  יל  וחלשת  .ם הל  םלשמ  הלועפ  רפ  .אל

 14  ח ש  ה אמ  דיגנ  היה  בתכמ ה  םעפ  .הלשממל  יטפשמה   ץ עוי  .קוחב  םיעובק  םה

 15  ם או  . םילקש  רשע  השיש  עב ק  אוה  ם ינש  המכ  ינפל  ץ עויה  עבק  . םיזגמ  אל  ינא

 16 ןאכ  בשותהמ  עבקנש  ףירעתהש  תרמוא  תאז  .םילק ש  תחא  םירשע  םושר  הז

 17 ו נלצא  יתרמאש  ומכ  .ןיינעה  ךרוצל  ךומנו  .דיחא  אוה  ץראב  רחא  םוקמ  לכבו

 18  הז  ידי  לע  תולועפ  עצבל   תוואתכ  שרפתמש  המ  ל ש  הזה  ןיינעה  תא  ונרכה

 19    .יתרבסה  רבכ תעדה לוקיש ןיינעו  .יוו יניא םימלשמ ונחנאש

 20     .עובק ףירעתהו תעד לוק יש םהל ןיא תרמוא תאז מר גיא קלנר:

 21 . רידסהל  ךי רצ  הזש  רמוא  צ"גבה  ריבס ה  הכימ  .יתרמאש  ומכ  הז   ןיידעו  ןכ  מר גידי טביב:

 22   .רידגה אוה ךיא רכוז אל

 23 ןיא  תויהל  ךי רצ  הז  תא  םיאור  םהש  רש אכ  תישאר  הקיקח  תרדס הב  וא  :כה בלוםעו"ד מי

 24  ט ואא  תויהל  ךישמנו  אל   תישאר  הקיקחב  דיגת  תס נכה  .ןכ  םא  אלא  .סואה

 25 ה תא  םא  םדוקמ  יתרמאש  המ  .גניסרוס  טואא  המל  ,עבונ  הז  הפיא  .גניסרוס

 26  א וה  םהלש  הייבגה  זוחא ש  תולאש  ךל  שי  .לע  רבדמ   אל  ינא  .זואה  ןיא  השוע

 27  ל לכב  תירוביצה  הפוקב   ר בד  לש  ו פוסב  ףסכ  הבר ה  ה לוע  הזש  ך ומנ  ךכ  לכ

 28  .יצראה

 29  ?היעבה  הפיא המ זא .תיזיפ הלועפ  םישוע..הפ ראשנ תעדה ל וקיש םא :מר רוני בלקין
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 1  ת א  י כ  ,תאזה  הכראהה  דעב  ע יבצא  ינאש  הנורחא  םעפ  הז  ת וחפל  ינא  תחא  : עידן למדן עו"ד 

 2 אלש  וא  ידיצמ  יתניחבמ  ינא  זא  .תמדוקה  םעפב  יתעמש  הלאה  םירבדה

 3 א ל  לבא  הייבגה  תא  עצבל  ידכ  סואה  ןיא  ריבעהל  לכה  ךרטצנש  וא  ראשינ

 4 י תכראה  םירבד  םתוא  תא  ךרעב  יל  ורמא  תמדוק  םעפש  ירחאש  ילע  לבוקמ

 5  ם יאצוי  ןכש  תויה  ,ןכ  .י תדמע  תוחפל  .םעפ  דוע  הז   תא  תושעל  ךירצ  ינא  זא

 6  ז א ,ךירבד יפל שדח זרכמל

 7   .צ"גבל םיניתממ ונחנא . אל דוע :ה בלוםעו"ד מיכ

 8 רכוז  ינאו  םעפה  ןכ  ןוכנש   בשוח  ינא  זא  ,שדחה  זרכמל  םיאצוי  ונחנאש  תויה  : עידן למדן עו"ד 

 9 ה לאה תולאשה ולעו םיזרכמה תדעווב יתבשי ןשיה זרכמב ונמזבש שרופמב

 10 ענמיהל  תלוכיה  לש  בש ות  תארקל  אובל  ןכ  תלוכ יה  לש  ,תעדה  לוקיש  לש

 11 . םירוגיפ  תויביר  סולפ  סנק  יצח  היה  הז  סנק  לפכ  אל  הז  סנק  ילפכ  םתואמ

 12  . חוקיפ  תלוכיה  ונלצא  הנוממה  ל צא  ף וסב  ונל  הי הת  ן כ  וב ש  בצמל  עיגהלו

 13  ם ינש  עברא  ,שולשב  טע מ  אל  רבכ  הזב  תמאב  ונחנא  לעופב  .ףוסב  הטילשו

 14  י דכש  ם עפ  לכ  יל  םירמוא   והשכיא  ה זה  רבדהש  םי אצו מ  ונחנאו  תונורחאה

 15  ה ברה  םלשל  ך רטצנ    ,הז   א שונ  ,רחא  א שונ  ,הזכ  אש ונ  ו ישכע  תחקל  ליחתהל

 16  הזש  עגרב  םישועש  םימע פ  הברה  שי  ןכ  יכ  הזה  זרכ מב  תאצל  שקבמ  ינא  ףסכ

 17 ם א  םג  תכלל  םיליחתמ  םה  .הייבג  הטומ  רבכ  הז  הייבג  הטומ  דרשמל  רבוע

 18  היהת  םהלש  הרטמה  . םיזוחאב  םילבקמ  םה  תול ועפה  לע  םילבקמ  אל  םה

 19  ה י הת  ם הלש  הרטמה  . םומיסקמה  ת א  תובגל  היה ת  םהלש  ה רטמה  .תובגל

 20    .ידי ג הזה רבדה .רשפתהל אל

 21  .םי זוחאב הייבג ןיא ךתוא ןקת מ קר ינא מר גידי טביב:

 22    .תולועפ קר : עידן למדן עו"ד 

 23  ת עדה  לוקיש   לש  ה זה  ןיי נעה  תא  רתויש   ה מכ  ונלצא   הטישב  םירק עמ  ו נחנא  מר גידי טביב: 

 24  .רשפא ש המכ דע .רשפאש המכ

 25 . רדסב העוט ינא ילו א לבא רחא והשמ רכוז ינא  .תושעל סרטניא שי זא : עידן למדן "ד עו

 26   .ןוכנ .סנרפתהל  םיצורם ה מר גידי טביב:

 27 קרו  ךא  הז  םא  םג  בצמב  םייוצמ  ונחנא  ףוסב  .העוט  ינאש  לבקל  ןכומ  : עידן למדן עו"ד 

 28  ת וחפו  שופיח  דוע  תושע ל  ן וצר  היהי  .תולועפ  חפנ מ  ן וצר  היהי  זא  תולועפ

 29  ם אה  רמואו  הייריעהמ  והשימ  רשקתמשכ  ךל  וד יגי  םא  התא  זאו  שופיח
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 1 םלשת  התא  אל  .םשל  ךלוה  הפל  ךלוה  ,לגר  טשופ   ,הקוצמ  רשפתהל  רשפא

 2  ת תל  ןכ  הצור  הלאה  םי רבדב  ינא  זא  .  תואצוהה  לע   וא  תולועפה  לע  םדוק  ונל

 3  ע נמנש  י דכ  ,יחכונה  זרכמ ב  יוטיב   ול  ןתניש  הווקמ  ינא  י חכונה  זרכמב  יוטיב

 4    .דיתעב ךכמ

גרוברא  רמ  5 הדעווה  הפ  בותכ  .רשאנש  םישקבמ  םתאש  הטלחההת  א  רתווא   אל  ניא  :בי 

 6    15.7  םויל דע הכראה הטילחמ

 7     צגב לש הטלחה רבכ שי  םייתניב מר גידי טביב:

 8    ?וישכע רשאמ  ינא המ זא :ראבי גרוב רמ

 9    .ו רטרה תא מר גידי טביב:

 10    ?15.7-ה דע :אבי גרובר רמ

 11  ם א  תיעיבשה   ם עפב  ןדש  צגבה  תובקעב  ב וש  םיזרכמה   תדעוול  איבנ   ונחנא  . ןכ  ידי טביב: מר ג

 12     .הטלחהה תא וארת

 13  ד וע  תוכחל  ה ווש  א ל  .ןדיע  ל ש  תחא  םע פ  ה עבצהה  ת א  זבזבל  הצו ר  אל  ינא  : אבי גרובר  רמ

 14    שדוח

 15 ןוילעה  טפשמ ה  תיב  תא  אורקל  רשפא  תמאב  ילוא  .ןוילעה  טפשמה   תיב  םג  מר גידי טביב:

 16    . הז םוימ ןיד קספ תעיבקל  תישיש השקב וזש רמואש

 17   .ינימשל ןושארב וישכ ע ונחנא ?15.7-ה םע הרוק  המ לבא :אבי גרובר רמ

 18  ו ישכע  רשואש  המ  יכ  רשאלו  םיזרכמה  תד עוול  םעפ  דוע  איבהל  ךירצ   ינא  .ןוכנ  מר גידי טביב:

 19     .האבה הנש ץרמ דע הז

 20  ד ע  רשאנ םיז רכמה תדעו  רושיאל ףופכב  דיגהל ו ישכע ה לוכי אל הצ עומה ז א :רובר אבי ג רמ

 21     ?22 ץרמל ןושארה

 22    .חמשא ינא .ה זכ שארב מר גידי טביב:

 23     ?הז םע היעב שי תיטפשמ  .לאוש ינא :אבי גרובר רמ

 24 י תשל  סחיב  המוד  השקב  היהתש  לככו   תיחכונה  השקבה  תא  םיר שאמ  .ןכ  מר גידי טביב:

 25  תדעו  תטלחה  תא  שאר מ  תרשאמ  הצעומה  םיזרכמה  תדעוולו  תורבחה

 26  .םיזרכמה

 27    .י תנבה אל .השקב הז המ : עידן למדן עו"ד 

 28  ר ב כ  ינא  .ךי ראה  טפש מה  תיבש  ,תישיש   םעפ  ה ז  , ןאכ  ונינפל  בשוי ש  המ  י רה  מר גידי טביב: 

 29  אובא  ינא  ,תיעיבש  םעפ   ךיראה  טפשמה  תיב  ,השול ש  ,םייעובש  ינפל  ךל  רמוא
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 1  י ל וא  ריעה  שאר  רמוא  זא  .ןאכלו  םיזרכמה  תדעו ול  תאזה  תיעיבשה  םעפב

 2   .ןיינע ותוא לע הז  ונבהש יפכ וישכע םוקמב  האבה םעפה תא ךוסחל

 3    .םיש דוח העברא ,השולש ןת : למדן  עידןעו"ד 

 4     .22 ץרמ דע טפשמה  תיב ןתנ ב:מר גידי טבי

 5     .ךל ןימאמ ינא .זרכמ ל םיאצוי :אבי גרובר רמ

 6     .יבויח ר גידי טביב:מ

 7   .הנשה ףוס דעש דיגהל  רשפא זא :אבי גרובר רמ

 8    .2021  רבמצדב דחאו םישולש : עידן למדן עו"ד 

 9    .תו יהל לוכי עדוי התאו םימס רפמש דע מר גידי טביב:

 10   .זרכמה תא רדסל םי שדוח השימח ךל שי ינימש ל ןושאר :י גרובראב רמ

 11    .עקתי זרכמ ה םאו :עו"ד מיכה בלום

 12    .םעפ דוע הז תא איבא  ינא זא :רוברעו"ד אבי ג

 13   .םוקמב ?הנשה ףוס  דע הז תא ךיראהל המ זא : מר רמי בר לב

 14    .2021 : עידן למדן עו"ד 

 15 ת ורשקתהה  תא  ךיראהל  םיזרכמה  תדעו  תטלחה  תא  תררשאמ  הדעווה  :ברגרו  יאב  רמ

 16  ,15.7.21 םויל דע  42615 זרכמה םגו 37714

 17     .ןיינעמ אל ינשה .ינשה זר כמה ,עגר מר רוני בלקין:

 18    .ותוא ךשומ  ינא ינשה מר גידי טביב:

 19     ?37714 :אבי גרובר רמ

 20     .הפ ךירצש המ ךשומ  ינא ותוא מר גידי טביב:

 21  .הדעווה ז א ?42615 :אבי גרובר רמ

 22     .עיגה אל דוע אוה יכ ךירצ  אל דחא מר רוני בלקין:

 23 ת דעו  תטלחה   תא  42615  זרכמב  תורשק תהה  תכראה  תא  תררשאמ   האילמה  :אבי גרובר  רמ

 24  ת רשאמ  ןכו  15.7  םויל  דע  42615  זרכמב  תורשקתהה  תא  תרשאמ  םיזרכמה

 25  ת כ ראה  תא  תרשאמ  םי זרכמה  תדעו  רושיא  תל בקל  ףופכב  תא  שארמ

 26    31.12.21 םויל דע תורשקתהה

 27   .רובעי הז  יכ 37714 ינשה זרכמל םג  סחייתהב מר גידי טביב:

 28  .םהינש  תא ךיראהל ךל רמוא אוה : מר רמי בר לב

 29    דע םיזרכמה  ינש תא מר רוני בלקין:
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 1    יכ .שארמה לש עטקב  אוה ינשה מר גידי טביב:

 2  .31.12.21  דע רשאת םיזרכמה תדעו : מר רמי בר לב

 3 ז רכמ  ול  םימסרפמ  ונחנא  תיטירקה  הסמל  עיגי  אל  ינשה  הרקמב  םא  םג  מר רוני בלקין:

 4     .הנשה ףוסל דע שדח

 5     .שדח זרכמל םיאצ וי םהינש מר גידי טביב:

 6    .הלועמ .דחא הפ  ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 7 

 8 

 9 

 10 

 11  :הטלחה

להשור  יא מכרזים  ועדת  ארנונשירותי    377/14מס'  ומבי  פז  רכמחלטת   12ומכרז    האכיפה 

 13 15.7.21עד  שירותי אכיפה חניה 426/15

 14 ' סמ  םיזרכמהקשרות  הת  תכראה  תא  םיזרכמה  תדעו  תטלחהל  ףופכבו  שארמ  תרשאמו

 15 .31.12.21 דע 37714-ו 42615

 16אבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר   :(דחא  ה פ)  11  –  דעב

 17 עידן למדן, רוני בלקין וירון גדות. לב, גיא קלנר, נטע זיו,

  18 

 19  ד ואמ  ה ברה  רבכ  הפ  םי בשוי  ם ה  םיחרואל  סחייתה ל  שקבמ  ינאו  .לצנתמ  ינא מר גיא קלנר:

 20   .ייב .לצנתמ ינא .תועש

 21 

 22  ת ח פשמ      –  1  אשונ)  ם יפיעס  רפסמב  ן וכדע  –  2.6.21  ךיראתמ  לוק וטורפ  תו מורת  תדעו   .15

 23 ן ויד  –  4  אשונ  ,ךודרומ  תחפשמ  –  3  אשונ  ,רוגרב  תחפשמ  –  2  אשונ  ,רלג

 24 (קודצ תחפשמ  -5 ,תונטק תומורת להונב

   25 

 26  .תומורת תדעו  ,15 ףיעס :אבי גרובר רמ

 27  ר בכ  םקלח  .תומורת  תדעו  תוטלחהב  לוקוטורפ  יב גל  עודיי  ןאכ  שי  ןורקיעב  :רץערן שו מר

 28 , חש  12,000  ךסב  רלג  ןצינ  לש  הרכזל  המורת  .הזה  םורופב  םג  ןאכ  ונודנ

 29  ה רשואש  המורתה  .ןול אב  ' בי  תבכשב  ןורטאית ה  ת מגמל  םינש  ךרואל

 30 םייפנכה  תטומש  רופיצ  לספה  לש  אשונה  ןודנ  ןאכ  םג  ,רוגרב  תירש  תחצנהל
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 1  . ח ש  ףלא  םיעבשכ  לש  ר עושמ  לש  יוושב  הזו  רשו א  הז  .םוקימ  הל  עבקנש

 2 לש  ותריציב  תלפטמ  החפשמהו  ריעה  לכירדא  תייחנהב  םג  םוקימ  ול  אצמנ

 3  ן אכ  שי  .תומש  תדעווב   ןוד נ  ךודרומ  הרש  החצנ הל   המורתב  ןויד  .לספה

 4  םי רודכ  ינש  תועצמאב  ח צ נותש  םילקש  ףלא  הרשע ו  הא מ  לע  רבודמ  המורת

 5  , ת ויתרבח  תורטמ  תבוטל   םיפסונ  ח ש  ףלא  האמ  דוע   הזל  ר בעמו  חצנה  קראפב

 6 ת ושלח  תויסולכואל  תוליעפ  לכ  ומכ  .דלי  לכל  בשחמו  םידומיל  ,תוגלמ

 7  לש  רושיא  היה  הזל  סחי ב  םג  .הייריעה  םע  םכסוי   םהילע  םידחוימ  םיכרצו

 8  ת ד עווב  ןודנש  יונישה  רש וא  ,תונטק  תומורת  להו נב  ןויד  .תומורתה  תדעו

 9  תילאמינימ  המורת  לע  ר בדמש  2020  טסוגוא  ינשב  ,הצעומב  רשוא  םגו  תומש

 10 . חפסנב  עיפומש  יפכ  ןטק  טירפ  וא  לספסל  חש  תואמ  שמח  םיפלא  תעבש  לש

 11   .ליגיבא ,שמח אשונ

 12   . ח ש  תואמ  שמ ח  םיפלא  תעבשו  חש  ףלא   םירשע  .םירפסמה  ןיב  תו מיאת  ןיא  מר רוני בלקין:

 13   .תמורת םושר ,ןו רחאה דומעב דחא חפסנב  :רץמר ערן שו

 14  .ףלא םירשע  לע הלוע וניאש יוושב בתוכ  התא הפ לקין:מר רוני ב

 15  . ףרוצמש  חפסנב  ןוקית ה  הז  וכשמהש  להונה  ך ותמ  םשמש  טוטיצ  הז  :רץמר ערן שו

 16  ת ע בשמ  תחפי  אלש  םוכ סב  תימוקמ  תושרל  הנטק   המורת  םושר  וכשמהב

 17   .חש תואמ שמח םיפלא

 18  הפ  ארוק  ינא  . ארקנה  תנבה  הסנמ  ינאש   יל  ר צ  .הלעי  אלש  וא  תח פ י  אלש  מר רוני בלקין:

 19 םידחוימ  הדובע  ירדס  עובקל  תיאשר  תומש  תדעו   .םיטטצמ  4  'סמ  ףיעסב

 20 . םרות  ידימ...  חש  ףלא  םירשע  לע  הלעי  אל  יוושב  תומורת  תלבק  ןיינעל..

 21  .חש תואמ שמח  םיפלא תעבש לע םירבדמ  ונחנאש ונל רמוא התאו

 22  ו תוא  הזש  .תונטק  תומו רת  להונל  ףיסוהל  עצומש   ךשמהב  םושר  יכ  .ןוכנ  :רץמר ערן שו

 23 , הז  ירחא  םידומע  ינש  העיפומ  תפסותה  ,םייק  הז  לכ  טפשמה  תא  ,להונ

 24    .תומור ת לש הלבקו סויג רושיא ל הונל ,תחא רפסמ תפסות

 25  ?םו מינימ שי פרופ' נטע זיו:

 26    .ןכ  :רץמר ערן שו

 27  .םו מינימ שי פרופ' נטע זיו:

 28  .חש תואמ שמ ח םיפלא תעבשמ תחפת  אל הנטקה המורתה .ןוכנ :רץמר ערן שו

 29   הלעת אלו מר רוני בלקין:
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 1  .םירשע  :פרמר מיכאל מרדכי אל

בלקין: רוני   2 . טרפמה  תא  םישל  ךירצ  אל  אוה  ןוק יתה  המל  הז  המל  זא  ?םירשע  מר 

 3  ם וכס  ןיב  רדגות  הנטק  המ ורתש  .יק  וא  דיגהל  ךירצ  ןוקיתה  .הזה  םורטקפסה

 4  .ףלא םירשע  הווש ןטק .תואמ שמח םי פלא תעבש הווש לודג לש

 5    .תפסות דו ע שי לבא :ד"ר צחי שריב

 6  ה לוע  וניא  .טו שפ  ט פשמ  ףיסוהל  םיצור  םה  . ףיעסה  לכ  תא  הנשמ  ה תא  ז א  יכ  : אבי גרובר  רמ

 7  .ףלא םירשע לע

 8   .םימ ןקתמ וא לספסל קר  תויהל הלוכי הנטק המור ת הז יפל :ד"ר צחי שריב

 9   .חרכהב אל : עידן למדן עו"ד 

 10 תבצהל  ותאמ ש  מח  םיפלא  תעבשמ  תח פת  אל  הנטק  המורת  .15  ףיעס  יפל  :"ר צחי שריבד

 11   .םימ ןקתמ וא לספס

 12   .קר ינא .ןוכנה ז  :רץמר ערן שו

 13  .לספס ק ר הזש ונטלחה אל לבא : עידן למדן עו"ד 

 14 .רוביצה  תחו ורל  ןקתמ  תועצמאב  המור ת  להונל  הז  תא  ביחרהל  ה נווכ  שי  מר מיכאל דורון:

 15   .עגרכ וילע םידבוע  ונחנאש ןוקיתל ךלוה הז

 16 .בחר  וא  חותפ   וא  הז  תא  ריאשנו  הז  תא  רידגמ  התאש  הממ  אצנ  או ב  .ךפיהל  מר רוני בלקין:

 17  וא .לש מל רוביצה תבוטל ןקתמ

 18  .םימ ןקת מ וא לספס .תויורשפא ית ש קר שי :ד"ר צחי שריב

 19- מ  תויוחסנתה  הז  הלאה   תויוחסנתההש  םיכסמ  י נא  .זוחא  האמ  קדוצ  התא  :ץרמר ערן שו

 20 ת וחסנתהב  ונעגנ  אל  ןכלו  הנש  ינפל  2.8.2020  הצעומב  2.8-ו  18.12.2019

 21  ם וקמ שי לבא ךילהתה לכ ת א ליחתהל אל ידכ תאזה

 22  .יונ יש תושעל םצעב איה הנווכ הו עגרכ הזה רבדל קר אוה  יונישה מר מיכאל דורון:

 23  .ת חא םעפ השענ אוב .םעפ ל כ הז תא תוארל םיכירצ ונ חנא המל ני בלקין:מר רו

 24 ם ידמוע  ונחנאו  הזב  הנד  עגרכ  הדעווה  .םעפ  דוע  הז  תא  םינשמ  אל  ונחנא  מר מיכאל דורון:

 25   .הצעומל הז תא איבהל

 26   .הזה רשקהב תוחס נתהה תא רפשל םוקמ שי ש םיכסמ ינאו .אל הז לע  :רץמר ערן שו

 27 להונל  חפסנ  היהיש  רדו סמ  להונ  םיניכמ  רבכ  ונחנא   לאכימ  תומשה  תדעווב  : למדן עידן עו"ד 

 28  ר ב כ  קושילופ  ןולא  ףסונ   רבח  לאכימ  הייריעה  לש  ונ לש  להונל  ןוקית  וא  יללכה

 29  ם ג  רדוסמ  א יבנ  הז  תא  י תעדלו  .םינויד  ה ז  לע  םימי יקמ  רבכ  ו נחנא  .ונל  וניכה
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 1  ה ז  ת א  רשאל  ךרטצת  ה צעומה  ת רמוא  תאז  .הצ עומל  ם גו  רשאל  הדעוול

 2  .תומש תדע ו לש להונהמ קלח הווהי

 3   .תורדגהבו תוחסנת הב הקוסיע הזש תומורת  תדעו תא ףתשל עיצמ ינא  :רץערן שו מר

 4  .םכיל א עיגהל רומא הז .רורב : עידן למדן ו"ד ע

 5  . י תעדל  רבכ  ונחוויד  הז   לע  םג  .התחדנ  יול  ליגיבא   לש  השקבה  .רומג  רדסב  :רץמר ערן שו

 6   .תיזוח תורשקתה ת ארקל ןתמו אשמ להנתמ

 7   ונעבצה םגו : דן למדן עיעו"ד 

 8  ר ש וא  הז  הז  תא  רשאל  ונעבצה  םג  אבה  ףיעסה  םג   הז  ונרעצל  6  אשונו  .ןוכנ  :רץמר ערן שו

 9  י נש  ןאכ  ן יא  םויה  םג  ר יעה  תצעומ  ירבחמ  שילש  ינש  ם ישרדנ  לבא  דחא  הפ

 10    . אובל רובעל ךרטצנ ןכלו רי עה תצעומ ירבח לש שילש

 11  זאו  הפ  ויהי  ד וע  ם ישנאה  לכ  ילוא  זאו  ןו שאר  ף יעס  הז  תא  םישנ  הא בה  םעפב  :אבי גרובר  רמ

 12   .ךרדה ךרואל  םירשונ םישנא .ונל היהי

 13 ךירצש  ומכ  םיסקטה  ת א  תושעל  לכונ  .םדקתה  ף וס  ףוס  ךודרומ  תוחפל  : עידן למדן עו"ד 

 14    .ךרע ב םינש יצחו עברא ירחא

 15 

 16    ךוניח תודסומב  המיתח ישרומ יוניש  .17

 17 

 18  .דעב  םיעיבצמש   ה פ  םי חכונ  םירבח  רשע  ם ינש  ך ירצ  עיבצהל  רשפא  יא  . הדות  : רובראבי ג  רמ

 19   .המישרה תא הפ םכל  שי .ךוניח תודסומב המית ח ישרומ יוניש :17 ףיעס

 20    .דעב ינא :ד"ר צחי שריב

 21    .דעב ינא : מר רמי בר לב

 22   .דחא הפ .דעב םלו כ ?דעב ימ :בי גרוברא רמ

 23 

 24   .הצעומה ירבחל הקלוחש  המישר י"פע המיתח ישר ומ יוניש רשוא :הטלחה

 25י, צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר באבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקו  :(דחא  ה פ)  11  –  דעב

 26  לב, גיא קלנר, נטע זיו, עידן למדן, רוני בלקין וירון גדות.

 27 

 28    "םי נורש" םימה דיגאת ןוירוט קרידל רוביצ יגיצנ יונימ .14
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 1 

 2 הדומ  ינא  .םינורש  םימה  ןוירוטקרידל   רוביצ  יגיצנ  יונימ  בכרה  א בה  ףיעס  :רובראבי ג  רמ

 3  ם י יקל  קוח  יפל  ונשרדנ  ו נחנא  הנורחאלו  .הזה  אשו נב  תוטבלתה  יל  התייהש

 4  ד יגהל  בייח  ינא  הייריעב  םישנא  יונימב  םדא  חוכ  תד עווב  רוביצ  יגיצנל  רותיא

 5  ב ש וח  ינא   תאזה  הניחבמ הו  םייתוכ יא  דואמ  ,םיינ יצר  דואמ   םישנא  ועיגהש

 6  ת ד וגא  תמועל  לבא  דו גינב  קוידב  אל  ילוא  דוג ינב  םינורשלש  ןוכנ  הזש

 7 ה ז  אוהש  הפיא  ןכ  לבא  רוביצ  יגיצנ  ונאבה  ובש  םינווגממ  וא  טרופסה

 8 תוסנל  ןוכנ  ןכש  בשוח  ינא  הצעומהמ  ה'רבחהו  הפ  תומישרל  בורק  בבותסה

 9 ת וסנלו  ,הלאה  םימוחתב  םיאיקבש  םייעוצקמ  תמאב  ה'רבח  םינורשל  שפחל

 10  א והש  הזיאב  תאצל  ןכו   . םייטילופה  םיניינעה  ךותמ   הז  ת א  קתנל  רתויש  המכ

 11 ה'רבחה  םע  הפ  יתרביד  ךכ  לכ  אל  תודמעומ  שיגהל  םישנא  ןימזמש  ארוק  לוק

 12  , י נפל  ה ז  לע  ונרביד  שממ   אל  .היו לג  הרוצב  הפ  הז   תא  רמוא  י נא  .הדומ  ינא

 13  י ט ילופה  קחשמב  דואמ ש  ם דא  ןב  א והש  בשוח  ינ א  לבא  י נור  דמעומ  תעצה

 14    ,ףסכ םרת אל וא  םרת אוה םא םג דואמו

 15     ?ןבא רואיל .ימ  :מר ירון גדות

 16     .ןבא רואיל תא עיצה אל  אוה .אל :אבי גרובר רמ

 17    .וילא יתנווכת ה .יטילופב םג אוה לבא  :מר ירון גדות

 18  ל ש  תו כרעה  ארקנש  המ   ת בישיב  ו נייה  ,ונבשי  . םינורש  ת א  אקווד  המל : מר רמי בר לב

 19  ת ו דעו  שאר  י בשוי  תא  ו ניניב  ונק ליח  .תודעווה  תא  וניניב  ו נקליח  ,היצילאוקה

 20  ?קח שמל ץוחמ איצוהל םינורש  תא אקווד המל םיקיתו

 21  ן וירוטקרידהו  .םינש  שולשל  םינוממ..  .םינוש  תצק  םיקוח  ול  שי  םינורש  :ד"ר צחי שריב

 22  ד ח א אלא יטילופ שיא א ל אוה ולש שארה בשוי םג  .ןקורתה יד האבה הנשב

 23  י תועמשמ  דיגאת  הזו  , קי ת  קיזחמ  ,הצעומ  רבח  וא  ר יעה  שאר  אל  אוה..

 24   .םיינ יצר םינוירוטקריד ךירצש

 25   .יניצר דיגאת  איה תילכלכה הרבחה םג : לב מר רמי בר

 26    .ןוכנ :ד"ר צחי שריב

 27  .יניצר דיגאת  איה טרופסה תדוגא םג : ר רמי בר לבמ

 28    .הצעומ ירבחל  םוקמ שי :ד"ר צחי שריב

 29 ת וכזש  בשוח  ןכ  אקווד   ינא  תויתשת  לכ  לש  עטקב  תמאב  םינורש  אקווד : מר רמי בר לב
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 1     .רוביצ יגיצנל

 2   .הרבח איה טרופס ה תדוגא :גרובר אבי רמ

 3 םימרוג  לש  םיסרטניאו  םיבשותה  תערל  האב  תוינו ציקב  וליאכ  דלוק  וס  לע  : עידן למדן עו"ד 

 4     .םיבשות.. םירחא

 5  י כה  הפ  הז  תא   ם ש  ינא  . הז  לע  ונרביד  קו ידב  אל   ,יתרמא  םעפ  דוע  ר בד  לכ  אל  :בי גרוברא  רמ

 6    .יתימא

 7    ?ןבא רואי ל תא עיצה ימ .יתנבה אל  :מר ירון גדות

 8    ?וישכע רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

 9  רואיל תא עיצה ימ לאוש  ינא .םייטילופ םישנא םי של רדסב אל הזש תרמא  :ירון גדות מר

 10    .ןבא

 11 ת ומשה  יתש  תא  חקול  יתניחבמ  חקול  י נורקע  ןפואב  ינא  .וישכע  רו שק  הז  המ  :אבי גרובר  רמ

 12  לשמל  טרופסה  תדוגא  ,ימ רל  היינש  הנעי  ינאו  עיצהל   הצור  ינאו  הצוחה  הלאה

 13  ו תוא  .רוביצ  יגיצנ  השימ ח  .הייריע  ידבוע  השימח  .הצעומ  ירבח  השימח  שי

 14 ת ורבח  םה  ךותל  תורושק  רתוי  םהש  תורבח  הז  .תילכלכה  הרבחב  רבד

 15  ד יגאת  הז  .דיגאת  לש  ג וס  ו תוא  אל  ה ז  םינורש  .ל כהו  ה ייריעה  לש  השעמל

 16  י רבח  תויהל  לוכי  עבר  ד ע  יתעדל  דע  תונמל  רתומ  םש  שי  םנמא  אוה  ,דרפנ

 17 ת יריע  תא  תונמל  ןוכנש  בשוח  ןכ  ינא  .דחא  הייריע  דבוע  תונמל  רשפאו  הצעומ

 18  ן כש  בש וח  ינא  הז  .ןוירו טקרידב  תבשוי  ריעה  תסדנ המ  תא  .םש  תבשוי  רומלט

 19  ם י רבח  ינש  דוע  שי  .םש ל  סנכית  איהשו  הז  תא  רשאנו  וילע  עיבצנש  ןוכנ

 20  ת ו נפתהל  םיכלוה  22  ינ ורכז  בטימל  ףוס  תארקל  ךותו  םהל  םירסח  עגרכש

 21 א ל  .השישה  לכ  אל  םא  םירבח  השימח  וליפא  העברא  ,השולש  לש  לדוג  רדס

 22  .השימח  דוע ?ןוכנ השימח המכ .לכ

 23  . קוידב  אל  הז   .םירוטקריד  יונימל  הדעו ול  ךלוה  רושיאה  וא  יונימה   ךילהת  :חי שריבד"ר צ

 24 ט ושפ  .רבוע  אל  הזו  םהו  ךילהתה  םהל  חקול  הנש  טעמכ  .םיחילצמ  אל  םש

 25  . וישכע  .ךילהתה  תא  עינהל  ךירצ  .תאזה  הדעווה  טאל  ךכ  לכ  םילהנתמ  םה

 26   .תוירוטקרי ד םירוטקריד סרוק הנמימ  הייריעה יבא .היעבה הז

 27  .םירוטקרי ד סרוק םינווגמב םג היה : בר לבמר רמי 

 28     ?הזה סרוקה לש תורגוב ,ם ירגובהמ :ד"ר צחי שריב

 29 ת ושעל  הז  עיצ מ  ינאש  המ  םעפ  דוע  ינא  .הצור  ימ  לואשל  ךירצ  .תו יהל  לוכי  :י גרובראב  רמ
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 1 םש  ןוירוטקרידה  םג  יתנבהל  תויהל  ןיינועמ  ימ  .ארוק  לוק  אוהש  הזיא

 2 י תעדל  םג  וב  םילבקמש  ןוירוטקריד  םג  יתעדל  הז  בגא  ךרד  םילבקמ

 3  . הבישי  רפ  םוכס  אוהש   הזיא  םילבקמ  לבא  אל   התאו  ינא  ,םיינוציחה

 4    .ןוכנ יתנבה םא .יתנבהל

 5     .ינויגה יל הארנ אל : מר רמי בר לב

 6  א ר וק  לוק  אוה ש  הזיא  השענש  עיצמ  ינא  ?םש  םירוטקרידה  רכש  םי לבקמ  םה  :רובראבי ג  רמ

 7  ו א  םדא  חוכ  לש  הדעווה   תא  שי  ,שגינ  ,הלאה  םירוטקרידהמ  םג  הצריש  ימו

 8  ה א רנש  המ  הז  .תומש  ל ע  ונל  ץילמהלו  .םהיניבמ  ת וארל  הז  לע  רובעל  הלוכי

 9   .יל

 10  ן ו ירוטקריד  רבחל  הדימ ה  תמאה  מ  ?םינוירטירק ה  המ  לבא  .תומש  בוזע : מר רמי בר לב

 11    םש לבקתהל  ןוירטירקה המ .םינורשב

 12    .קוח ב תושירד שי .תושירד שי  לכ םדוק :אבי גרובר רמ

 13     .דוכיל זכרמ רבח תויה ל ךירצ .דוכיל זכרמ רבח  :מר ירון גדות

 14 ת ירוביצ  הלהנה  ןובשח  האור  םיטפשמ  הלבק  ,םיקסע  להנימ  ,ימדקא  ראות  פרופ' נטע זיו:

 15 לוהינה  םוחתב  ריכב  דיקפתו  הלאמ  דחאב  תוחפל  םינש  שמח  לש  ןויסינ  לעו

 16 שי  .תירוביצ  הנוהכו  יתועמשמ  םיקסעה  ףקיהב  דיגאתה  לש  יקסעה

 17   .קוחב םינוירטירק

 18   .דח א לכ אל :ד"ר צחי שריב

 19  ו מ כ .ףיקשמ ?םיינוציח  םיפיקשמ איבהל רתומ .תו רחאה תודעווב ומכ .יבא : מר רמי בר לב

 20    .הצעומ תובי שיב םיפיקשמ שי וישכעש

 21   .עדוי א ל ינא םימסרפתמ םה הפי א םהלש םילוקוטורפ .עדו י ינאש אל :אבי גרובר רמ

 22   .םינווגמ לש ןוירוטקריד : מי בר לבמר ר

 23    .ןויס ינ לעב .םינוירטירקב ןיטו לחל דמוע מר רוני בלקין:

 24     .ריע שאר תויהל ןוי רטירקב וליפא דמוע אוה  :מר ירון גדות

 25   .תו הז תדועתו קפוד .קפוד .ו מכ אל הז :ראבי גרוב רמ

 26  .אר וק לוק אצנש עיצמ התא : מר רמי בר לב

בלקין: רוני   27 ת א  םישנ  אוב  ,וארת  .רובידה  תוכז  תא  יתשקיב  .הזה  ןיינעל  דגנתמ  ינא  מר 

 28 ה גיסנ  םישדוח  השולש  רבכ  יתיא  קחשמ  התא,  יבא  .םהש  ומכ  םירבדה

 29  . ותוא  ך שומ  ךמצעב  התא ש  ךמצע  ם עטמ  דמעומ  תא בהש  ה ז  ללוכ  .הייהשהו
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 1     בצמל ונעגה וישכעו

 2  .ותו א םישי ינא הז םא .ותוא  ךשומ אל :אבי גרובר רמ

 3  י נב  םע  השק  תישיא  היעב  הזיא  ךל  שי  הארנכש  ללגבש  בצמל  ונעג ה  וישכעו  י בלקין:מר רונ

 4    .םיתשילפ  םע ישפנ תומת זא ,יסורס

 5  ?יהשלכ ה יעב שי יל :בראבי גרו רמ

 6   אל ם ישדוח השולש ידכ רשפא  קרש רבד לכ השוע התא י כ .הארנכ מר רוני בלקין:

 7   .תוינפ לוטנ .הזה ןוירוטקר ידב תבשל לגוסמ אוהש ב שוח התא :אבי גרובר רמ

 8     .בשוח ינאו לגוסמ  אוהש בשוח ינא .הזה ןויד ל עיגנ אל מר רוני בלקין:

 9  .אלש  חוטב ינא :אבי גרובר רמ

 10 ם ג  .םישקמ  יכה  םינוירטירקב  ללוכ  .םינוירטירקב  דמוע  אוהש  בשוח  ינאו  קין:למר רוני ב

 11 םרת  אוה  םא  ןיב  שי  הרואכלש  תולבגהב  םגו  ,דחא  םייעוצקמה  םינוירטירקב

 12  םא  .דמוע  אל  אוה  רבד  םושב  .הז  םא  ןיב  וא  תיב  ג וח  השע  אוה  םא  ןיב  וא  יל

 13    .החילס יבא  ,רבורג רמ יל חלסת התא

גרובר  רמ  14  ם תא  המ  .יטי לופה  קחשמה  ךותב  זוחא   םייפלא  הטמל  דע  הלעמ למ  אוה  :אבי 

 15   ?התוא םיקחשמ

בלקין: רוני   16 ר ופיסב  אל  חוטב  אוה  ןבא  לבא  .תיב  גוח  השע  אל  הטמל  דע  הלעמלמ  מר 

 17  א וה  לבא  יטילופה  רופי סב  אל  אוה  הזה  לכ  תא  ךל   השעש  יזוע  וא  .יטילופה

 18  ת א  ד צב  ו תוא  םישל  קיס פנ  אוב  . הזה  ץ וב  ברקה  תא   ר ומגנ  אוב   זא  .םינווגמב

 19  ש א ר  םע  ת כלל  םיצור  ם תא  םא  ל ש  קחשמב  קחש ל  קיספנ  ה זה  ץובה  ברק

 20  ה שקבב  היציזופואה  תא   סורדי  ,בורהש  וא  היצילא וקהש  ארקנש  המו  ריעה

 21 תכללו  ,תוריתעל  תכללמ  יתענמנ  םויה  דע  ינא  .רדהנ  הז  .הזה  קחשמב  ךישמנ

 22  ל ע תלהנתמש ריע תצעומ  תאילמב רבח תויהל הצו ר  אל ינא הצור אל ינא יכ

 23  לוכי  התא  תושעלה  מ  .קו חה  תא  םימייקמ  אל  ,םי להנמ  אל  יכ  תוריתע  ידי

 24 ם ג  תושעל  המ  .דנדנתמ  ףרהש  דיגהל  לוכי  התא  .הארנ  לא  הז  ךל  דיגהל

 25 כשיוע  .תורחתב  הכוז  אוה  ףרה  תא  רבוע  הבוגל  ץפוקה  לבא  .דנדנתמ  ףרהשכ

 26 תויעוצקמה  ריבא  םואת פ  תייהנ  התא  המל  םינפב   ונלוכל  ונל  דיגת  טילחת

 27 ד ע  לבא  .וישכע  םינוירוטקרידה  לכ  תא  קחמנ  אוב  הככ  הז  םאו  הזה  ןיינעב

 28 איצונ  הנש  ךותו  .המינפ  ותוא  סינכנ  ,םתוא  ףילחהלו  םתוא  קוחמל  ונרמגש

 29  ם ינומיר   דעו  םינווגממ  םינוירוטקרי דה  לכב  רוביצ ה  ם עטמ  ם יגיצנה  לכ  תא
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 1  ה ז  הז  המ  .קחשמה  תא  הנשנ  אל  .קחשמה  תא  קחש נו  עוצקמ  ילעב  קר  וסנכי

 2 .קחשמה  ידכ  ךות  לסרודכל  לגרודכמ  קחשמה  תא  םינשמ  ונחנא  םתס  אל

 3  ה תא  ר חאבו  ד י  רודכ  קח שמ  התא  רחאב  ,לסודכ  ק חשמ  דחא   שרגמב  התא

 4 סינכהלו  םיינחמ  קחשל   ךל  חונ  הזש  םוקמב  .ךל  חו נ  הזש  ךיא  .םיינחמ  קחשמ

 5  ק ר  היהי  הז  חונ  אל  הזש  רחאה  םוקמב  לבא  ,וקסר  הוונ  תונב  לכ  תא

 6  .םימב  המ  עדוי  אלב  ן ויס ינ  תונש  שמחו  םירשע  ם עם  ינעוצקמ  םינלגרודכ

 7  ס נ כיהל  לוכי  אל  הזמ  ן ומיס  ינד  ר וספורפ  םג  ,ךת טישל  י רה  .םימ  יסדנהמ

 8   .ךתוא ףקות אוה  .תיטילופ הסיפת אישה ה זיא ול שי יכ םוקמ םושל

  9 

 10   ?תיטילופ הסיפת איהש הז יאה ז ינב :אבי גרובר רמ

 11     .הזב ךתוא ןחט בשי  ןומיס ינד מר רוני בלקין:

 12  .ןומיס ינד  רושק המ :גרובראבי  רמ

 13 הביבסה  תוכיאב  ןיבמ  אוה  יכ  םינורשל  ותוא  סינכהל  הצרנ  םייתרחמ  ,וישכע  מר רוני בלקין:

 14 ל עב  אוהש  תורמל  .הארנ  אל  הז  רבורג  יבאל  יכ  .היהי  רשפא  יא  ,םימבו

 15  ו ישכע  ם יצור  םתא  םא  ם תא  וטילחת  ואוב  זא  .הנ ושארה  הלעמהמ  עוצקמ

 16  ת כ לל  םיצור  םתא  .ןלהס ו  ןלהא  ,הזה  רבדה  םע  ךלו הש  ינסרוד  בור  הפ  היהיש

 17 זגה  תא  השענ  טילחנשכו  .הנמנ  םויה  .היעב  ןיא  ם ייעוצקמ  םינוירוטקרידל

 18 ה כחנ  ,םישועש  ומכ  םודאב  םתוא  ןמסנ  תוזוזג  ויהי  םישבכה  לכ  .רדעה  לכב

 19    . הרורב יתעד .יתמייס ינא . לדגי רמצהש האבה הנשל

 20 י נא  הזה  רבדה   לכו  הפי  סותאפ  תתנו  תופי  ארונ  הקירוטרהו  היגוג מדה  דחא  :רוברגאבי    רמ

 21  ה ז  יונימה   ןפואב  הז  םי רחא ה  םינוירוטקרידה  לכ בו  רושק   אל  הזש  בשוח

 22  ן י ב  לדבה  אוהש  הזיא  וש ע  ןכו  ,רחא  ןוירוטקרידה  בכרה  יתרמאש  ומכו  ,רחא

 23 א ב  התאש  לע  תומרב  םמתמ  התאש  בשוח  ינא  ,םייתש  .דחא  הז  .ינשל  דחא

 24  ו נ חנאש  הז  לשמל  םירב דה  דחא  .ןומיס  ינד  תא  ו מכ  יסורס  ינב  תא  גיצמו

 25 ם ע  .החילס  .הייריעה  תפוקל  רובעל  רומאש  דנדיביד  רשאל  םינורשב  םירומא

 26  הרק  הרוצב  הז  לע  לכת סהל  לגוסמ  אל  יסורס  י נבש  בשוח  ינא  דובכה  לכ

 27  א י הש  הזיא  הפ  שי  היה  אוה  עוגנ  םדא  ןב  .ןעטמ  םע   אב  אוה  יכ  ריעה  תבוטלו

 28     ,תמיוסמ הירוטסיה

 29   .םיפת וש םתייה .ןידה יכרוע דר שמב ךלש ףתוש היה אוה  :תמר ירון גדו
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 1    .םירבד הב רה עדוי ינא .דיגהל המ הב רה יל שי :אבי גרובר רמ

 2     .ךל רזוע ינא .תלחתה  :מר ירון גדות

 3    .הפ הז תא חותפל הצו ר אל ינאו .ונכלה ןאלו ונא ב הפיאמ :אבי גרובר רמ

 4    םיכירצ  ונחנאש בשוח אל ינא יבא : רמי בר לבר מ

 5    .הפ הז תא חותפל הצ ור אל ינאו ונכלה ןאלו ונא ב הפיאמ :אבי גרובר רמ

 6  א ל  הטישה  לע  רבדת  או ב  . לש  ופוגל  רבדמ  ינא  .בש וח  א ל  ינא  יבא  .יבא  .אל : לבמר רמי בר 

 7    .םישנאה לע

 8  , ןכ  .והשמ  ע דוי  ה תא  ם וקמ  אוהש  הזי אב  הזש   בשוח  י נא  .שיא  וא יבה  ל בא  : אבי גרובר  רמ

 9  י נ או  .הזה  ןיינעב  יביטקי יבוא  תויהל  לגוסמ  םדא  ןבה  םאה  ימצעל  יתבשח

 10  ל ש מל  עבוק  א ל  אוה  .הז ה  ןיינעב  יביטקייבוא  תויה ל  לגוסמ  א ל  אוהש  בשוח

 11  ל ש   םוקמה  ךותמ  הרק  אי הש  הטלחה  לבקל  לגוסמ  אל  אוה  יסיסב  הזכ  רבדב

 12   .אב אוה הפי אמו המו ריעה תבוטל המ

 13    .המ זא .תוד ג ןורי לע םג דיגהל רשפא : רמי בר לב רמ

 14 םיצור  םתאש  המ  ועיבצת  .ולבקת  ףוסב   .םכל  רמוא  ינא  ,םעפ  דו ע  שי  .אל  :אבי גרובר  רמ

 15  ת ו רבחהמ  , הנוש  תצק  הר בח  הז  ם ינורשש  בשוח  ינא   םיצור  ם תאש  המ  ושעתו

 16  לש   תועורז  ןהו  ,הייריע ה  ת ולעבב  זוחא  האמ  םה ש  תורבח  לש  ,תורחאה

 17  ם י נורש תוליעפש בשוח  ינאו ,לדבה אוהש הזיא שי ש בשוח ןכ ינאו .הייריעה

 18 ה ייריע  דבוע  םש  ומשו  הצעומ  ירבח  םש  ומש  ,ןוכנ  הז  ,םעפ  דוע  הפיאשה

 19  ק ו סיעה  םוחת  םא  עדו י  אל  . דובכה  לכ  םע  ,םירח אה  םירוטקרידה  ןיידעו

 20  ה מ  ה ז  םא  ע דוי  אל  לשמ ל  . הדובע  יניד   םוחתב  ןיד  ת כירע  הז   םהלש  יזכרמה

 21  ק סעת מש  דיגאת  אוהש  םינורש   דיגאתב  הדובעה   תו ליעפ  תבילל  רושקש

 22  .לשמל .םימו  תויתשת לש םיטקיורפב

 23  ר וגסנ  ואוב  .האבה  םעפ ל  הז  תא  החדנ  .םויה  הז  ל ע  עיבצנ  אלש  עיצמ  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 24   .עיבצנ אלו הבישיה תא

בלקין:  רוני   25  ה אצמה  היהת   זאו   האבה  ם עפ  ?הז  תא   ה חדנ  יעיבר   שדוח  היהי  זא  . המו  מר 

 26     .דיגנ זאו .השדח

 27  .השדח הא צמה ןיא :אבי גרובר רמ

 28    .םישדו ח השולש קין:מר רוני בל

 29 ן ושארה  םויהמ   לבא  .הז  תא  לבקל  ןכומ  אל  התא  .ןושארה  םויהמ  ךל  יתרמא  :אבי גרובר  רמ
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 1  .הז  תא לבקל ןכומ אל התא .יל ש השיגה הזש ךל יתרמא

 2  ףו סב התא שי .םיקוחה תא  עבוק אל התא לוספל לוכי  אל התא רוני בלקין: מר

גרובר  רמ  3  ם ע   יתרביד  אל   ית רמא  .הסיפת  יתגצה  ,יתאב  י נא  ?עבוק  ינאש  יתרמא  : אבי 

 4  ל וכי  ינא  .ןלהסו  ןלהא  .ף יכב  . הז  הפ  תונמל  םיצור  ,עיבצהל  םיצור  ,םירבחה

 5 םירבחה  םע  בשא  ינא  האבה  הבישיל  איבהל  לוכי  ינא  האבה  הבישיל  איבהל

 6  ר שאל ר שפא ןכ תיריע  ת אש בשוח י נא .השולש ויש כע רשאל ם יבייח אל ילש

 7  א ל ,רובעי אל ,רובעי ,רו בעי .ינב דעב ועיבצת ינב דעב עיבצהל םיצור .וישכע

 8   ?הז לע עיבצהל  םיצור םתא .לכה הז .ןוכנ  אל הזש בשוח ינא .רובעי

 9 .םירתוימ  םה  םימה  ידיגאת  לכ  .רתוימ  אוה  םינורש   דיגאתש  בשוח  ללכב  ינא : מר רמי בר לב

   10 

 11 ך פוה  הזש  תרמואש  הלשממ  תטלחה  שי  .בגא  ךרד  .רתוימ  הזש  בשוח  םג  ינא  :אבי גרובר  רמ

 12    .הייריעל ךייש תויהל

 13   .רמוא ינורש  המל רבחתמ יד ינא הזה ן יינעבו יתעד תא רמוא ינא : מר רמי בר לב

 14   .םיבויחה  לש אשונה תא ונילעה רבכ : וביגב' בת שבע אלק

 15  ל ע   מעמ  ה בוג  אוה  ,ףסכ   הבוג  א וה  .רתוימ  דיגאת   הז  י תעדל  םימה  דיגאת : מר רמי בר לב

 16  ם גו  ת ימואלה  המרב  .ה לאה  ם ידיגאתה  לע  דיגהל   ה מ  הברה  י ל  שיו  .םימה

 17   .עדוי אל לע רבדל לל כב םויה ךירצש בשוח אל  ינא ןכלו תימוקמה המרב

 18   ?דיג אתה לוטיב דעב ימ .ותוא  לטבנ אוב :ד"ר צחי שריב

 19    .הזה דיגאתה תא  לטבל םא טילחהל םינרב וס ונחנאש בשוח אל ינא : מר רמי בר לב

 20   .םיביבא ימ  םע ותוא דחאל םיכלוהש ה טלחה הז :אבי גרובר רמ

 21 ו נחנאש  בשוח  אל  ינא  .ללכב  הזה  דיגאתה  תא  בהוא  אל  ינא  .דיגאת  אל  הז : ר לבמר רמי ב

 22    הזה דיגאתה ת א איצוהל הצור אל ינא .ש יא לש ופוגל ןודל םיכירצ

 23  .הז המ  .שיא לע הפ עיבצהל םירו מא ונחנא :אבי גרובר רמ

 24 .קחשמה ילל כ תא תונשל הסנמ עגרכ ה תא .רתוי רומח רבד םישו ע ונחנא מר מיכאל דורון:

 25  .קח שמה יללכ תא הנשמ אל : ר לבמר רמי ב

 26  ומויק  תלאשל ןוידה תא תיסמ ה תא המ מר מיכאל דורון:

 27  אל  לבא  ותוא  ר וגסל  ה צור  התאש  דיגאת ל   .רומלט  ת יריע  דעב  עיב צנ  ונחנא  מר רוני בלקין: 

 28   .ריעה שא רל חונ אלש המ לע עיבצנ

 29    .רומלט תיריעל  עיבצהל םג הצור אל ינא : מר רמי בר לב
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 1  .חונ אל רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ

 2   .ותוא לס ופ התא.. מר רוני בלקין:

 3  ה ל   שי  .רומלט  תיריעל  ע יבצהל  הצור  אל  םג  ינאש  ינשה  ףוגה  אל  םג  יתרמא : במר רמי בר ל

 4  .היי ריעב הפ םיקוסיע קיפסמ

 5  .הפ ורכז והש תומשה דעב עיבצנ םא  רבד םוש הפ הרקיש בשו ח אל ינא :ד"ר צחי שריב

 6   ?םייסל לוכי ינא .יתר מא ינא אל דורון:מר מיכ

 7     .םישנאה ךמס לע  .תאזה הדעווב רובעי הזש  יוכיס ןיא :ד"ר צחי שריב

 8  ?םייונימ ה תדעווב פרופ' נטע זיו:

 9   .ןכ :יברד"ר צחי ש

 10    ?םי יונימה תדעו שוריפ המ : עידן למדן עו"ד 

 11   הדעוול אובל םיכי רצ םה זא פרופ' נטע זיו:

 12   .עדוי אל ינאש ךילהת הזי א רבוע.. :ד"ר צחי שריב

 13   .תיצראה המרב.. : עידן למדן עו"ד 

 14  ךילה תה תא וליחתי אל םא עד נ אל לבא בלקין:מר רוני 

 15   .םימעפ המכ יתר מא ינא מר מיכאל דורון:

 Y,Z.  16 ,סקיא לע עיבצנ : עידן למדן עו"ד 

דורון: מיכאל   17 א ל  ונחנא  הי צילאוקכ  לודג  חוכ  ונל  שי   ונחנא  םימעפ  המכ  יתרמ א  ינא  מר 

 18  י תרמא  . ןיקלב  ינור  לש  ה שקבה  וז  ה שירדה  וז  היצי זופואה  ת א  סורדל  םילוכי

 19  אוה  םעפהו  הפ..  יתרעט צה  ףא  לע  רביד  םימעפ  המ כ  תודג  ןורישכ  םג  הז  תא

 20 ו נחנאש בשוח ינא .םדקתנ אוב .תודג ןורי דובכה לכ .עיקבהל חילצה אקווד

 21  א ל  ונחנא  .העבצהל  הז   ת א  איבהל  ןיקלב  ינור  ל ש...  אל  הזש  םילוכי  אל

 22  י ל לכ  תא  םינשמ  .יק  ו א  דיגהל  קיר  רעש  ינפל  א צמנ  אוהש  עגרב  םילוכי

 23  ריכמ  ינאו  םתיא  םדקתה ל  םיכירצ  ונחנא  ,קחשמה   יללכ  םה  הלא  .קחשמה

 24  י תוא  ףקת  םג  אוהש  בש וח  י נא  ,רבועש  ער  םדה  תא   ריכ מ  ינאו  יסורס  ינב  תא

 25  ם ע  . קחשמה  יללכמ  קל ח  הז  .תו שעל  המ  לבא  .תו ריחבה  ת כרעמב  תחא  אל

 26  ה זש  העבצהל  הז  תא  תו לעל  הצור  ינור  םאש  עיצמ  ינא  .והז  .קחשל  ךירצ  הז

 27  . ותוא  םישנ  אוב  .רבוע אל  ם א  תמאב  הז  םא  רבא טוו  .הדעווב  ךכ  רחא  לספי

 28   .יתעד וז

 29   .םש םישל הצור ינא  םג .םש םישל לוכי ןדיע םג ו ,םש םישל לוכי יחצ םג : מר רמי בר לב
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 1   . םישנא םישפחמ ונחנא .אי במ יתייה :ד"ר צחי שריב

 2  .םש איבי  דחא לכ ,עגר ואוב רמוא י נא .הכחנ ואוב ,רמוא ינא : מר רמי בר לב

 3   .גי צנ שי םילועש םירבדה יפל  לבא .אלש תרמא התא : עידן למדן עו"ד 

 4  .םש איבהל  ול שי ונתיאמ דחא לכ םא : מר רמי בר לב

 5  .רבכ הנ ש ךילהת :ד"ר צחי שריב

 6   .ןוכנ אל ןוכנ יתרמא אל : עידן למדן עו"ד 

 7  ?היציזופואה  םעטמ מר מיכאל דורון:

 8  .עדוי אל : עידן למדן עו"ד 

 9   .תרמוא תאז המ רתומ יל  םג היצילאוקל רושק אל :?

 10  םעפ  .םויה  רדסמ  הז  תא  ריסת  יבא  .יטנוולר  אל  .רד סב  .תרחא  רמאנו  העיס  : עידן למדן עו"ד 

 11  האבה

 12   .הז תא וריסיש ןכו מ אל ינא מר רוני בלקין:

 13 ינאש  תשקיב  ,יתקתש  ינא  הפל  אבוה  אלו  תויה  .ינא  המל  .ךל  דיגא  ינא  .אל  : למדן  ידןעעו"ד 

 14  .קותשא

 15    העצהמ חרוב אוה ,תועצה  םישיגמ ל דורון:מר מיכא

 16 ב שוח  התא  המל  .העצהמ  חרוב  ינאש  רמוא  התא  המל  .העצהמ  יתחרב  אל  ינא : מי בר לברמר 

 17  .לאכימ  רמוא התאש המ רדסב אל  הז .העצהמ יתחרב ינאש

 18   םושמ יתחרב אל .דחא : למדן  עידןעו"ד 

 19     .ךלש העצהה דעב  עיבצמ יתייה .ףוסה דע הז  םע ךלת מר מיכאל דורון:

 20    .ינא םג  :מר ירון גדות

 21   ךירצ לטוב מ הזש דע :י גרוברבא רמ

 22  .יעוצקמ גרד  הפ שיש םירמוא םא לבא : מר רמי בר לב

 23  .רדסב  המ  םי ע דוי  םתא  ..רדסל  העצה  םי איבמ  םתא  .הגצה  םישו ע  ם תא  מר מיכאל דורון:

 24   ?הזמ אצוי התא זאו

 25   .יתאצי אל ינא .אל : מר רמי בר לב

 26    .םדוק הזמ תאצי  אל המל מיכאל דורון:מר 

 27 ינאש  יתוא  תעמש  התא  .הזמ  אצוי  ינאש  יתרמא  ינאש  יתוא  תעמש  התא : בלמר רמי בר 

 28  ?רדסל  העצהמ אצוי ינאש רמוא

דורון: מיכאל   29 םייתלדב  .שארמ  םיניינע  רוגסל  היצילא וקל  ןמזה  לכ  ףיטמ  התא   לבא  מר 
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 1  ז או  םויה  רדסל  הז  תא  ת אבה  .הגצה ה  תא  הפ  תיש ע  ?הפ  ת ישע  המ  .תורוגס

 2    .תאצי

 3   .וישכע םירבדמ ונחנא  :מר ירון גדות

 4  אל  הזש  בשוח  ינאש  יתר מא  םדוק  דוע  ינא  החותפ   תלדל  תצרפתהש  תויה  : עידן למדן עו"ד 

 5  ם עפמ עדוי ינא .ונינפב ם ש םוש ונל היה אל יכ טושפ םויה רדסל אובל ךירצ

 6  תמדוק

 7  ת א  םעפ  לכ  ם יפלוש  ה מכוח  הז  .הזה  תא   השק בב  יאיבת  רבנע  ?הי ה  אל  ה מ  מר רוני בלקין:

 8 רבורג  יבאש  הקדו  עבשב   היה  הז  הנורחאה  םעפב  . רבד  ותוא  קוידב  הז  ריינה

 9  .הזה  רבדה תא ףולשל טילחה

 10   .רבדל יל תתל לוכי התא : עידן למדן עו"ד 

 11  .הת א םג םמתית לא .ןכ תמא  דיגתשכ לקין:ר רוני במ

 12   ?םישנאל םויה וחל שנ תומש הזיא ?םישנאל  םויה וחלשנ תומש הזיא : עידן למדן עו"ד 

 13   .עובקה ליגרתה  הז .םויה קין:למר רוני ב

 14  ?שי הפיא : עידן למדן עו"ד 

 15   .ןוכנ .םש םוש  חלשנ אל מר רוני בלקין:

 16  . ליגרת יתישעש ילא רבדת ל א זא .ליגרת יתישע ינא : עידן למדן עו"ד 

 17   תחא די .ןכ .הזה ליגרתה  תא.. התא יכ .םישדוח הש ולש ויה מר רוני בלקין:

 18  .ם ויה םש םוש יתיאר אל : עידן למדן עו"ד 

 19  ?םיקחש מ קחשמ ריעה שארש רש פא ךיא .םש םוש תיאר א לש חטב  מר רוני בלקין:

 20   .ילא אל .תומשה תא חלש  אלש ימל תונולתב אובת : עידן למדן עו"ד 

 21   .הז םע הלועפ ףתשמ  התא יכ .ךילא םג תונעטב  אובי ינא מר רוני בלקין:

 22  .ןוכנ  היהי הזשכ .הצור התאש  יתמ תונעטב ילא אובת : עידן למדן עו"ד 

 23   .הז םע הלועפ ףתש מ התא .הלועפ הז םע ףת שמ התא מר רוני בלקין:

 24  .הלועפ ףתשמ  התא ימ םע רבדנ אוב : עידן למדן עו"ד 

 25    .הש קבב אוב לקין:מר רוני ב

 26    .רבדל  רשפא יא המל ,הלאה תוק עצה המל :אבי גרובר רמ

 27   .תומשה ינש .תומשה יתש  תא ויה תמדוקה הבישיב  :מר ירון גדות

 28  ו ישכע  ,םויהל  תומשה  ימ  ן יבהל  יתי סינ  .םויהל  תו משה  ו חלשנ  א ל  ,רוציקב  : עידן למדן עו"ד 

 29  ע גרכ  ה צור  אל  ינא  .רגאמה   תא  ה צור  אוהש  ריעה  שא רמ  ע מוש  ינאו  אצמנ  ינא



 "ג באב תשפ"א כ 1/8/21   – השרון מת ר 31 מן המניין מס' ישיבה 

75 

 

 1  א ל  . ריעה  תסדנהמ  לש  ה דובכל  א ל  ללוכ  תומש  לע  אלו  ר גאמ  לע  אל  עיבצהל

 2 איבהל  ריעה  שארל  יתע צה  ןכל  .חוטב  אל  .םש  התו א  הצור  אקווד  ינאש  חוטב

 3  א לש  , תמדוקה  העצהה  י בגלו  ךלה  ה ז  ה זמו  אב  הז  הזמ  . האבה  ם עפל  הז  תא

 4  . ו תשקבל  י תינענ  ריעה  שא ר  שקיב  ת ושעלו  חכוותהל ו  בירלו  ש קעתהל  יגהנמכ

 5    .הלעי םג הז גאדת לא

 6  . ה ייריעה  לש  לכנמה  לצא   רתפיי  אל   הז  םא  הלעי  הז   גאדת  ל א  ילש  העצהב  םגו : מר רמי בר לב

 7   ?תוגצה הפ תושעל אב ינא  המ ריעה תבוטל אב ינא

 8     .דנא יפהב רמגנ הזש רמו ל רשפא כאל דורון:מר מי

 9    .םתוא ריכמ םתס  אל ינא .תמדוקה הבישיב  ויה תומשה ינש לכ םדוק  :מר ירון גדות

 10     ?תומשה יתש הזיא : מר רמי בר לב

 11  .יסורס לש ,ן בא רואיל לש תומשה ינש  :מר ירון גדות

 12  ת ומש  ה שולשו  .ןבא  רו אילו  יסור ס  ינב  ,רומלט  ת יריע  : תומש  השולש  : עידן למדן עו"ד 

 13 ינבל  רשק  ילב  .תומכסה   םהילע  ויה  אל  הפ  םירחא   םירבח  רותב  םג  ךותבש

 14  י מ  ן ויד  הפ  ש י  יסורס  ינבל   רשק  ילב  .ינו רל  םג  הז  תא   ריב סהל  יתיסינ  .יסורס

 15    .לכה  הז .גוצייה המו איבהל הצ ור ימ ,םיבשוח ימ םיצור

 16  ה ב  ןיא  רבמטפס  לש  הא בה  הצעומה  תבישי  זא  םוי המ  הז  תא  םיחוד  ינש  רבד  :מר ירון גדות

 17  . ועדתש  קר  רבוטקואל  הז  זא  רבד  םוש  אלו  רדסל  תועצה  אלו  תועצה  אל

 18    ?ןוכנ

 19   .רב כ םתא המ .חוטב אל הז . היינש .אל :אבי גרובר רמ

 20    .ןיינמה ן מ אלש תושעל הצור התא : רמי בר לבמר 

 21  םידו מילה תחיתפ .ינימשב הז ה נשה שאר :אבי גרובר רמ

 22  ו יהו  תויגיגח  .תובישי  ש ולש  רבכ  ויה  תובישי  שול ש   .תובישי  ונל  ויה  רבכ  : עידן למדן עו"ד 

 23     .תיגיגחה הבישי ה ירחא דימ רדסל תועצה

 24  .הי ה אל .תאזה היצנדקב אל  :מר ירון גדות

 25    חיש עגרכ .תומשל ועיגי אל ש וא תומשל ועיגיש וא : עידן למדן עו"ד 

 26    .ללכב שי יל : מר רמי בר לב

 27  י ת מ  חוטב  אל   דוע  י נא  .ה זו  הנשה  שאר ברע  י נפל  םוי   תויהל  הרומא   ה בישיה  :אבי גרובר   רמ

 28   .השוע ינא

 29    ?םויה להנ תמ דיגאתה ךיא .דיגאתב  עוגפל אל ינא הלילחו סח : מר רמי בר לב
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 1 . םימעפל  םורווק  גישהל  םישקתמ  םהו  .העשת  ךותמ  םירוטקריד  השיש  םע  :אבי גרובר  רמ

 2 ולכויש  ידכ  ,עיגהל  השישה  ךותמ  השימח  ךירצ  .עיגהל  םיכירצ  םלוכ  טעמכ  יכ

 3   .הבישיה תא חותפל

 4     .להנתמ אל אוה  רמולכ :יכה בלוםעו"ד מ

 5  .םיסנכ תמ ונחנא .להנתמ אוה אל  .להנתמ :ראבי גרוב רמ

 6     .םורווק ןיא רסח ו השימשכ :ד"ר צחי שריב

 7   .םורווק היה  אלש ללגב םייקתה אלו הנ מוזש הבישי התייה אל דו ע ,לאכימ :רוברגאבי  רמ

 8  .ימצ על תושרהל לוכי אל ינא  .םיכחמ רחאמ והשימ םא  לבא .ןכ  :יבד"ר צחי שר

  9 

 10  םיקדוב  .םור ווקה  ע יגה  אל  יכ  הלטובו  הע בקנש  תחא  הבישי  ריכמ   אל  י נא  :ראבי גרוב  רמ

 11    .עי גהל םילוכי םלוכש שארמ

 12 ם כותמ  םיינש  .םעפ  לכ  עיגהל  םיכירצש  ריע  ינגס  השולש  הל  שי  םיזרכמ  תדעו  :ותן גדומר יר

 13    .עיגהל םילוכי זא .הז  לע תרוכשמ םג םילבקמ

 14   .הבישיה תא  וניחדו .בור היה אל ועיגה  אלש םירקמ ויהש הדבוע : מי בר לבמר ר

 15    .תרוכשמהמ םהל דירות  :מר ירון גדות

 16    םיזרכמ  שי םיזרכמ תדעווב אקוודו  .הרצע ריעה זא .הרק המ : מר רמי בר לב

 17  .שדוחב חש  ףלא םיעברא םילבקמ םה  .תרוכשמהמ םהל דירות  :מר ירון גדות

 18    .וישכע םי יסל יאדכ זא הרשע תחא : מר רמי בר לב

 19  .דיג הל יתלחתהש המ רוציקב  :גדותמר ירון 

 20    .הרק המ .הכ  דע תפומל הלהנתה תאזה  הבישיה :ד"ר צחי שריב

 21  אשונה  .הב  םיאצמנ  אל ש  םיינש  הפ  שי  .תרבודו  יק צרוק  םיאצמנ  אל  םיינש  :ר ירון גדותמ

 22     .וישכע ונחנא הזה

 23     .םתוא קר םישא ת ליגרכ :אבי גרובר רמ

 24  ם ירבדמ  םתא  .הצר  הבישיהו  םיאצמנ  אל  םהינש   .הדבוע  תאז  תושעל  המ  :רון גדותמר י

 25  . תחא  .היצנדקה  תליחתמ   ה צעומ  תבישי  לכב  יתי יה  ם ויה  דע  ינא  .וישכע

 26   .ן יינמה ןמ אל התייה איהה

 27    ?תובישיה לכל ת עגה םיזרכמה תדעווב םג : מר רמי בר לב

 28    .תחא הצעומ תבישי יתרסח ה אל היצנדקה תליחתמ  :מר ירון גדות

 29     ?תובישיה לכל עי גמ התא םיזרכמ תדעו םג : מר רמי בר לב
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 1  יל  שי  .הרקי  אל  .םירבד מ  םתא  .הנשמ  אל  .התוא  יתמרחהש  תחא  םעפ  היה  :מר ירון גדות

 2  ן וירוטקריד  ל ע  וישכע  ם ירבדמ  ם תא  .תותליאשו  ר דסל  תוע צה  שולש  דימת

 3  ל כ ל  יטנוולר  אוה  הי ציזופואל  גוציי  לש  הז ה  אשונה  לבא  םינורש

 4  י ל   הארנ  ריכזה  ינורש  המ   טפשמה  תיבב  הריתע  שי  םתס  אל  .םינוירוטקרידה

 5  ג י צנ  היצנדקה  תליחתמ  םתינימ  אל  םינוירוטקרידה מ  דחא  ףאב  ,תורושה  ןיב

 6  ד יחי  .היציזופואהמ  היהי  אוהש  הצעומ  רבח  אלו  רו ביצ  גיצנ  אל  .היציזופואל

 7  ן וירוטקרידהמ  רטפתה  ינורו  יקוח  אל  הזש  טרופסה   תדוגאב  םצעב  היה  הזש

 8  רוביצ  גיצנ  אל  .ןוירוטק ריד  םושב  היציזופוא  גיצנ   ןיא  .הנש  טעמכ  ינפל  הזה

 9 אל  התא  .םינווגמל  הריתעה  ללגב  יתוא  םתינימ  וישכע  .הצעומ  רבח  אלו

 10  ל וכי  א ל  התאו  הביסה  ת אזו  היציזופואה  םעטמ  ויהיש  ר וביצ  יגיצנ  בהוא

 11 תונמל  הצור  היציזופואה   ךותמ  ינא  םא  ךל  הארנ  אל  והשימ  םאש  טילחהל

 12  ו א  הז   תא  ע ונמל  לוכי  אל   התא   ךל  ם יאתמ  אל  הזש   ו ליפא  ת ימע  הקיבצ  תא

 13  א ל ש  רוביצ  יגיצנ  עונמל   לוכי  אל  התא  .ימ  הנשמ   אל  וא  ,לארה  ידוד  תא

 14   .יקוח  אל הז .רחא והשימ וא יסו רס הז םא .ךל םימיאתמ

 15    . םינוירטירקה ויהי אל םא : מר רמי בר לב

 16   .רח א והשמ הז םינוירטירק  :רון גדותמר י

 17    .אל זא : מר רמי בר לב

 18  י נ ב  םגו  ל ארה  ידוד  םגו   .םינויר טירקה  לכב  דמוע  תימע  ה קיבצש  בשוח  ינא  :מר ירון גדות

 19    .תויהל םילוכי םה ש םישנא דוע םגו יסורס

 20    .ל כה השוע התא .םינויצ ןתו נ התא ,םיקוח עבוק התא : מר רמי בר לב

 21    .הפ היעבהש רמוא ינא  :תמר ירון גדו

 22     .םינוירטירק שי : רמי בר לב מר

 23 ן פוא  ותואב  תמייק  איה  לבא  םינורש  לע  םירבדמ  וישכע  ונחנא  .הבחר  רתוי  :מר ירון גדות

 24    .םינוירוטקרידה לכב

 25  ם ה  .היה ה ז המ .המ זא  ונ ילש  םיגיצנ תונמל ונתנ  אל יל ם ג תילכלכה הרבח : מר רמי בר לב

 26     .םינוירטירקל ונע אל

 27   .היציזופוא לע רב דמ ינא .היצילאוקב התא  :ירון גדות מר

 28   שי ןוירו טקרידב. טרופסה תדוגאב  היציזופואל תוגיצנ שי : עידן למדן עו"ד 

 29    .רמוא תודג ןוריש  המ תא רתוס התא .רמוא  אוהש המ תא רתוס התא : ר רמי בר לבמ
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 1     .היציזופואל םיגיצנ  שיש רורב :אבי גרובר רמ

 2  .ןיא אל  :גדותון מר יר

 3    .ןוירו טקרידב.. מר רוני בלקין:

 4 . התא  המ  .טפשמה  תיבב  הריתע  שי  .הז  תא  עדוי  אל  התא  .  אל  אוה  .אל  :מר ירון גדות

   5 

 6    .ךמוקמב  סנכי ןוריו תיללכ הפיסאמ  אצת זא :אבי גרובר רמ

 7  ט רקומדה  ?טפשמה  תיבב  הריתע  שיש  עדוי  אל  התא  ?הז  תא  עדוי  אל  התא  :מר ירון גדות

 8   .עדוי אל לודגה

 9  .ןוירוטקריד ב אל ינא מר רוני בלקין:

 10   .הפיסאב התא : עידן למדן עו"ד 

 11   .ןוכנ .ןוירוטקריד ב אל ינא :מר רוני בלקין

 12   .לוהינב אל התא : עידן למדן "ד וע

 13   .ןוירוטקרידב אל ינא .הבו שתה תא בוזע .ןוירוטקריד ב אל ינא מר רוני בלקין:

 14  .ת וגיצנ שי .הפיסאב התא : עידן למדן עו"ד 

 15  .ןוירו טקרידב אל ינא .הפיסאב  ינא ,ןדיע מר רוני בלקין:

 16 םעפ  רחא  םעפ  דיה  תא  יתמרהו  תוגיצנה  ידיסחמ  ינאו  תוגיצנ  שיש  עגרב  : עידן למדן עו"ד 

 17    .לכבו הדעו  לכב היציזופואל תוגיצנל

 18   .ךמוקמב סנכיהל ו ל ןתית זא :אבי גרובר רמ

 19     .הפיסאה תאז .ןוירוטקר יד אל הז .םירבדה ןיב בב רעת לאבמר רוני בלקין:

 20 . ןיע  םילעמ  התא  .הז  וליאכ  הפ  התוא  קחשמ  אל  התא  .ןיע  םילעמ  התא  .ןדיע  :מר ירון גדות

 21  .בצמה  הז .בצמה הזש ךל רמוא

 22     .רסומ ףיטת לא התא .ם עפ רחא םעפ עיבצהש.. : עידן למדן עו"ד 

 23   .היציזופואה תא תסרודש  .היצילאוקב בשוי התא .רו שק אל הז :מר ירון גדות

 24    . םיקחשמ קחשמ אל ינא : עידן למדן עו"ד 

 25  .ןיע םילעמ  התא .השוע התאש המ הז  :מר ירון גדות

 26     םיקחשמ קחשמ אל ינא : עידן למדן עו"ד 

 27  .י לב ךלוהו םע שיגרמ התא  :מר ירון גדות

 28  ר חא  םעפו  ב שוי  ינא  .ך ממ  ל ידבהל  םירקש  רפסמ   א ל  ינאו  ך ממ  לידבהל  : עידן למדן עו"ד 

 29  דיגאתב  םג  ימעטלו  .םו קמ  לכב  היציזופואל  תוג יצנ  דעב  די  יתמרה  םעפ
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 1     .תויהל ךירצ םינורש

 2  .דעב עיבצ תו העבצה םייקנ אוב זא  :ירון גדות מר

 3  תומש  ינפב  וחנוה  אל  יכ  הז  דעב  אלו  הז  דעב  אל  העב צה  םייקא  אל  םויה  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 4  ת ו הזל רשק ילב .עגרכ ם הב ךומתא ינאש חוטב אל  ינא וחנוהש תומשה תאו

 5    י נא ימ לש ןיינע הז .םהלש

 6  ה תאש  המ  השעת  ,בוז ע  ל בא  .רמוא  התאש  המל   ןי מאמ  אל  ךמצעב  התא  :מר ירון גדות

 7  .הצור

 8     .ןוירוטקרידב היהיש הצ ור ינאש ימ לש ןיינע הז : עידן למדן עו"ד 

 9  .לקהמ  ליחתנ ,תיריעמ ליחתנ ?תיר יע דעב ימ :אבי גרובר רמ

 10     .לכה ךסב םיכירצ המכ : גב' בת שבע אלקובי

 11  תרמוא  תאז המ :אבי גרובר רמ

 12    ?ךי רצ המכ דורון:מר מיכאל 

 13     לכל הרושק אל ה ייריע תדבוע תיריע תא שי  .השולש :אבי גרובר דרמ

 14    .ת יריע לע קר וא םלוכ לע וי שכע םיעיבצמ .יתנבה אל  :מר ירון גדות

 15 םא  היצילאו קה  םע  הז  תא  רוגסנ  .העבצהל  עגרכ  דימעמ  אל  ינא  רואיל  תא  :בראבי גרו  רמ

 16    .היצילאוקה םע הז תא  רוגסא ינא זא םש אובי

 17    ?העבצהל ה לעמ התא יסורס ינב תאו  :מר ירון גדות

 18     .ןכ :רובראבי ג רמ

 19    ?םינורש ?ןו ירוטקרידב תבשל ןמז הל  שי תיריע  פרופ' נטע זיו:

 20  .ת רמוא תאז המ .ןמזה תא  אצמת .ןכ  :אבי גרובר רמ

 21    .בושח הז .ה צור איה :ד"ר צחי שריב

 22  ? הצור איה פ' נטע זיו:פרו

 23   .םש היהת איה םא  רגסיהל הפיט לוכי הזה  רפתה .ןכ :ד"ר צחי שריב

 24 הבישיה ינפל תומשה וא בוה אל םא אל .הככ ןויד  םילהנמ אל .תומש הככ : עידן למדן עו"ד 

 25  ח תפנ  א ל  .תומשה  לע  ע יבצהל  אב  א ל  אוה  .יתע די  אל  י נא  םיעיבצמ  אל

 26 ל לגב וישכע .תמדוקה םעפה לש תומשה םע וישכע ןוידה וא וישכע העבצהה

 27    .לכ

 28 םינורשש  ןימא מ  ינא  יתרמא  .יתרמאש  המב  ןימאמ  ינא  .והשמ  יתר מא  .ןדיע  :אבי גרובר  רמ

 29  ו בש  ןפואהש  הדבוע  . םירחאה  םידיגאתה  לכמ  דיגאת  לש  הנוש  גוס  הז
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 1  לכל  הזה  דיגאתה  ןיב   רחא  לכה  ,רחא  אוה  ו לש  בכרהה  תא  םיעבוק

 2 ה לאה  םירבדה  לכו  תולודג  ארונ  תואמסיסב  ףנפנמ  ןורי  .םירחאה  םידיגאתה

 3  ב שא  א ל  ינא  .ותיא  חכו ותהל  חוכ  י ל  ןיא  לבא  ותי א  םי כסמ  אל  ינא  .הבבס

 4 םיפוגה  ינש  ףוצר  תולהנתמ  תובישיה  .הפיסאב  רבח   ינור  םא  .ותיא  חכוותהל

 5 .םולכ  םושו  תודוס  םו ש  הפ  ןיאו  לכה  םיעדויו  לכה  םיעמושו  חותפ  לכהו

   6 

 7     .טרופסה תדוגא לע תר ביד וישכע יתנבה אל המ  :מר ירון גדות

 8    .ךתיא רבדמ אלו ךת יא בר אל :אבי גרובר רמ

 9  ר ב כ  םא  .תומש  עיצנ  ו אוב  .תמאב  הזבתנ  אלש  .העצה  עיצהל  לוכי  ינא  : מר רמי בר לב

 10  ,תיריע  ללוכ  ,יסורס  ינב  ללוכ  תומש  לנסראב  םישנ   ואוב  זא  תימש  םירבדמ

 11   המישר איבנ

 12    .איבת האבה םע פל איבת :בד"ר צחי שרי

 13   .ינור םע םיכסמ םג ינ א .בשוח אל ינא ?הזפוחב  וישכע הז תא תושעל המל : מר רמי בר לב

 14     .תומשה לכ לע האב ה םעפב הז תא תושעל : עידן למדן עו"ד 

 15   .םירחא תומש  ןיא .דחא שי היציזופואה ם עטמ .תומש לש ןיינע ןיא  :דותמר ירון ג

 16     דגנ ועיבצת םי צור םתא ,דעב ועיבצת םי צור םתא :אבי גרובר רמ

 17    .רחא םש הי הי אל היציזופואה םעטמ  :מר ירון גדות

 18  .הז תא ךו שמל םתס .םיצור םתאש  המ ושעת :אבי גרובר רמ

 19    תודעוו הלאכ  םיסקט :ד"ר צחי שריב

 20 

 21  ? תיריע  דגנ  י מ  שמח  ? תיריע  דעב  ימ  .ונע בצה ה'רבח  .עיבצהל  רשפא   ?דעב  י מ  :אבי גרובר  רמ

 22  ?ע נמנ  ימ  ?דגנ  ימ  .יחצו   י 'צאב  ,יבא  ,לאכימ  ,עטנ   ? םעפ  דוע  תיריע  דעב  ימ

 23   ?ףתתש מ אל התא .םייתש ,דחא

 24     .ףתתשמ אל ינא  : מר רמי בר לב

 25    .ע בש ?יסורס ינב דעב ימ .ףת תשמ אל :אבי גרובר רמ

 26    ?עיבצמ התא המ ימר  :מר ירון גדות

 27   . העבצהב ףתתש מ אל ינא :במר רמי בר ל

 28    .ךירצ אל  :מר ירון גדות

 29   .בוט הליל .הללאי ףתתש מ אל ינא :אבי גרובר רמ
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 .םינור ש ןוירוטקרידב רוביצ תגי צנל ,ריעה תסדנהמ ,רומל ט תיריע יונימ :הטלחה

 7 שריב.  יחצ ,אלקובי יאצ'ב ,גרובר יבא ,דורון  לאכימ ,זיו עטנ :5 –עד ב

 8 ן למדן.גדות, עיד ירון :2 –נמנע 

 9 שרונים. בני סרוסי לנציג ציבור בדירקטוריון  מינוי

 10  לאכימ,  עידן למדן ,ויז עטנ ,תודג  ןורי ,יבוקלא י'צאב ,בירש  יחצ ,ןיקלב ינור :7 –בעד 

 11 .ןורוד

 12 

13 
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 1 :תוטלחה ץבוק

 2 

 3     19 'סמ ןיינמה ןמ אלש הב ישי לוקוטורפ רושיא .2

  4 

 5  19  'החלטה: אושר פרוטוקול ישיבת שלא מן המניין מס

 6בר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, צחי שריב, ירון גדות, רוני בלקין, אבי גרו   )פה אחד(:  11  –בעד  

 7 ורון, רמי בר לב, גיא קלנר, נטע זיו, עידן למדן.מיכאל ד

 8 

 9 

 10   ריזחה שאר עוריאל יטיל ופ רשק תלילשל ףרגילופ  ,תודג ןורי רדסל העצה .7

  11 

 12   .ףרגילופה אשונב העצה ב 3 ףיעס תודג ןורי תעצה ל איה העבצהה :הטלחה

 13 . יבוקלא י'צאב ,בירש  יחצ ,תודג ןורי :3 – דעב

 14 .  מדן, עידן לנרלגיא ק זיו, עטנ ,בל רב ימר ,ןורוד לא כימ ,רבורג יבא :6 – דגנ

 15    .ןיקלב ינור :1 – ענמנ

 16 

 17 

 18 תייגולונכט  י "ע  םיבלכ  תאוצ  ףוסיא  תפ יכא  -  5.7.21  ןודד  לבנעו   תודג  ןורי  רדסל  העצה  .8

 DNA 19 רגאמ

   20 

 21אכיפת איסוף    לש  אשונה  תומדקתה  תא   הקימעמ  הרוצב  קודבי  הייריעה  ל"כנמ  :הטלחה

טכ ע"י  כלבים  מאגר  צואת   22  י דרשמ  לש  היצלוגר  יפ   לעו  DNAנולוגיית 

 23  .הלשממ

 24  ל אכימ  ,תודג   ןורי  , בירש  יחצ  ,יבוקלא  י'צאב  , דלפ  דיבר  ,רבורג  י בא  :(דח א  הפ)  11  –  דעב

 25 .ןיקלב י נור ,ןדמל ןדיע ,ויז עטנ ,רנ לק איג ,בל רב ימר ,ןורוד

 26 

 27 

 28    הלה נה תדעו בכרה ןוכדע .12

 29 

 30  י חצ  ,יקצרוק  בקעי  , רבורג  י בא  :אבה  טו ריפה   יפל  ה להנה  תדעו  בכ רה  ןוכד ע  רשוא  :הטלחה

 31   .איבל ינדו ר זייו תרבוד ,רנלק איג ,בל  רב ימר ,ןדמל ןדיע ,בירש

 32חי שריב, מיכאל דורון, רמי בר לב, גיא  צ  ,ביבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקוא  :9  –בעד  

 33 נר, נטע זיו, עידן למדן.  קל

 34 .תוירון גדורוני בלקין  :2 –נמנע 

 35 
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 1    ךו ניח תדעו בכרה ןוכדע .13

 2 

 3 םוקמב  הדעו וב  רבחכ  סנכי  רבורג  יבא  ,ריעה  שאר  .ךוניח  תדעו  בכ רה  ןוכדע  רשוא  :הטלחה

 4    .ןורוד לאכימ

 5ביד פלד, באצ'י אלקובי, צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר ראבי גרובר,    :(דחא  ה פ)  11  –  דעב

 6 דות.בלקין וירון ג ירונ, עידן למדן לב, גיא קלנר, נטע זיו,

 7 

   8 

  9 

 10   6.7.21 םוימ 62 'סמ םיזרכמ ת דעו לוקוטורפ רושיא .14

  11 

 12  :הטלחה

להשור  יא מכרזים  ועדת  ארנונשירותי    377/14מס'  ומבי  פז  רכמחלטת   13ומכרז    האכיפה 

 14 15.7.21עד  שירותי אכיפה חניה 426/15

 15 ' סמ  םיזרכמהקשרות  הת  תכראה  תא  םיזרכמה  תדעו  תטלחהל  ףופכבו  שארמ  תרשאמו

 16 .31.12.21 דע 37714-ו 42615

 17אבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר   :(דחא  ה פ)  11  –  דעב

 18 ירון גדות.ועידן למדן, רוני בלקין  לב, גיא קלנר, נטע זיו,

 19 

 20 

  21 

 22    ךוניח תודסומב  המיתח ישרומ יוניש  .17

 23 

 24 

  25 

   .הצעומה ירבחל הקלוחש  המישר י"פע המיתח ישר ומ יוניש רשוא :הטלחה
אבי גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, צחי שריב, מיכאל דורון, רמי בר   :(דחא  ה פ)  11  –  דעב

 ת.ולב, גיא קלנר, נטע זיו, עידן למדן, רוני בלקין וירון גד 
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 1    "םי נורש" םימה דיגאת ןוירוט קרידל רוביצ יגיצנ יונימ .18

 2 

 3 .םינור ש ןוירוטקרידב רוביצ תגי צנל ,ריעה תסדנהמ ,רומל ט תיריע יונימ :הטלחה

 4 שריב.  יחצ ,אלקובי יאצ'ב ,גרובר יבא ,דורון  לאכימ ,זיו עטנ :5 –עד ב

 5 ן למדן.גדות, עיד ירון :2 –נמנע 

 6 שרונים. ור בדירקטוריון ב בני סרוסי לנציג צי מינוי

 7  לאכימ,  עידן למדן ,ויז עטנ ,תודג  ןורי ,יבוקלא י'צאב ,בירש  יחצ ,ןיקלב ינור :7 –בעד 

 8 .ןורוד

 9 
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