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 2  ןיינמה ןמ  הצעוממישיבת  32מס'  פרטיכל                              

 3 ב תשפ"  ירשתב 'ז   ,13.9.21   ,ינש ביום אשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6  ראש העיר ויושב ראש   -   עו"ד אבי גרובר 

 7 ה ייריעה ל"כנמ -     ץרוש ןרע רמ

 8  ר יעה 'ר ןגסו הצעומ רבח -  מר יעקב קורצקי 

 9 ר יעה 'ר ןגסו הצעומ רבח -    מר דני לביא

 10 23:30-ב האצי  ריע ה 'ר תינגסו הצעומ תרבח -    גב' דברת וייזר 

 11   ריעה  'רל הנשמה ,הצעומ רבח -    ךילק רפוע רמ

 12 חבר מועצה -    ות גדון מר יר

 13 23:30 -ב אצי   צהחבר מוע -    ן עו"ד עידן למד

 14 21:50-ב האצי   חברת מועצה -    גב' נטע זיו

 15   צה חבר מוע -    מר רוני בלקין 

 16  הצעומ רבח -    ד"ר צחי שריב 

 17    הצעומ תרבח -  גב' בת שבע אלקובי 

 18    הצעומ רבח -  מר מיכאל דורון 

 19 23:30 -ב אצי    הצעומ רבח -    מר גיא קלנר

 20    הצעומ תרבח -    גב' ענבל דדון 

 21 

 22 :צוות מקצועי

 23   הייריעה תסדנהמ -  אדר' עירית טלמור 

 24 ה ייריעה רבזג תינגס -     ןמרטיפ לטיור 'בג

 25     ש"מעויה תינגס -  ג'קמן מזרחי  קרן עו"ד

 26    שונא יבאשמ ףגא להנמ -    ל אוי הילד 'בג

 27 ה ייריעה רקבמ -  מר ניסים בן יקר 

 28   םיסכנ ףגאב תויורי כשו ןיעקרקמ 'חמ תלהנמ -  י לאד ןח לכימ 'בג

 29 

 30 :ורדענ

 31 הצעומ רבח -    ידיירג לאומש רמ

 32 הצעומ רבח -      דלפ דיבר רמ

 33 הצעומ רבח -      בל רב ימר רמ

 34 

 35 
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 1 לכ יטרפ

 2 

 3  . ת ומורת  תדעו  הז  םוי  ר דסל  ןושאר  ףיעס  ,32  'סמ  ןיינמה  ןמ  הבישי  ,בוט  ברע : ראבי גרוב רמ

 4  ה ביש ימ  ונל  רבועש  אש ונ  הז  . םירבח  12  תיזיפ  ם יחכונ  ו יהיש  הפ  םישרדנ

 5  2  םיפיעס  .הזה  ףיעסב  ן ודנ  ונחנא  זאו  םירבח  דוע  ועיגיש  הכחא  ינא  .הבישיל

 6 ו נחנא  ןכלו  .ויהש  תורעהה  תא  םכל  וריבעה  .םילוקוטורפ  רושיא  הז  6  דע

 7 ל וקוטורפ  רושיא  ,2  ףיעס  .ותוא  רשאל  ידכ  לוקוטורפ  לכ  לע  עיבצהל  םיכירצ

 8  ? לוקוטורפ ה  רושיא  דעב  ימ  . 6.6.21  ך יראתמ  29  'סמ   ן יינמה  ןמ  הצעומ  תבישי

 9  ך י ראתמ  30  'סמ  ןיינמה  ןמ  הבישי  לוקוטורפ  רושיא   ,3  ףיעס  .הבבס  .דחא  הפ

 10  31 'סמ ן יינמה ןמ הביש י לוקוטורפ  רושיא ,4 ףיעס  .דחא הפ  ?דעב ימ 4.7.21

 11 ןיינמה  ןמ  אלש  הבישי  לוקוטורפ  רושיא  ,דחא  הפ   ?דעב  ימ  1.8.21  ךיראתמ

 12  ה בישי  לוקוטורפ  רושיא  ,6  ףיעסו  םירשואמ  םה  זא  תורעה  ויה  אל  .21-ו  ,20

 13  ף יעס  ?הפ  ןורי  .הבבס  דח א  הפ  ?דעב  ימ  13.7.21-המ   22  'סמ  ןיינמה  ןמ  אלש

 14   .תודג ןורי לש התליאש 7

 15 

 16 

 17  6.6.21-מ  29 'סמ ןיינמה ןמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 18 

 19   92 'סמ ןיינמה ןמ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 20 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 21 .ךילק רפוע  ,ןנטע זיו, עידן למד ,רנלק

 22 

 23 

 24  4.7.21  ךיראתמ 30 'סמ ןיינמה ןמ  הבישי לוקוטורפ רושיא .3

 25 

 26   03 'סמ ןיינמה ןמ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 27 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דני,  ביבאצ'י אלקואבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 28 .ךילק רפוע  ,ןנטע זיו, עידן למד ,רנלק
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 2 

 3  1.8.21  ךיראתמ 31 'סמ ןיינמה ןמ  הבישי לוקוטורפ רושיא .4

 4 

 5   13 'סמ ןיינמה ןמ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 6 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 7 .ךילק רפוע  ,נטע זיו, עידן למדן ,רנלק

 8 

 9 

 10 . רשואמ .םינוקית ןיא – 21-ו 20 ןיינמה ןמ אלש  הבישי לוקוטורפ רושיא .5

 11 

 12 

 13  13.7.21-מ  22 'סמ ןיינמה ןמ אלש  הבישי לוקוטורפ רושיא .6

 14 

 15  22 ' סמ ןיינמה ןמ אלש תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 16 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  ובאצ'י אלקאבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 17 .ךילק רפוע  ,דן למדןנטע זיו, עי ,רנלק

 18 

     19 

 20     ?הזל םתעגה רבכ  :גדותרון מר י

 21  ם ירבח  12  הפ  ויהישכ  .1  ףיעסב  ןודל  רשפ א  יא  ז א  םירבח  12  ןיא  .ה פ  אל  י חצ  :אבי גרובר  רמ

 22   .1 ףיעסב ןודנ

 23 

 24   הצעומ תבישי םוי רדסל  רשקהב קוחה םויק - 15.7.21 תודג ןורי התליאש .7

 25 

 26  ם יפיעסב ןודל ריעה שאר  ט ילחה 30 'סמ ןיינמה ןמ  הצעומ תבישי .התליאש  :מר ירון גדות

 27 רזייו  תרבד  יונימו  םיזרכ מ  תדעוול  בירש  יחצ  םוקמ ב  איבל  ינד  יונמ  22-ו  21

 28  רדס  לע  ויהש  םירחא  םי פיעס  ינפל  .ןדמל  ןדיע  םו קמב  ריעה  שאר  תינגסל
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 1  ר ד סל  ת ועצה  ינפלו  תמ דוק  הצעומ   תבישיב  וחד נש  םיאשו נ  ינפל  .םויה

 2  ט לחוה  רבדה  .ינויו  יאמ  לש  ןיינמה  ןמ  הצעומה  ת בישימ  וחדנש  תותליאשו

 3  ף י עס , תויריעה תדוקפ ךו תמ הצעומ י רבח לש העבצ הו הטלחה א לל עצוב וא

 4 ל וקוטורפה  ןוקיתל  תושקבב  הליחת  ונודי  ,ןיינמה  ןמ  הבישי  תחיתפ  םע  'א  25

 5  ,םישוע ונחנא וישכע הז  ,תותליאשל תובושתב .הז  ןונקתל 53 ףיעסב רומאכ

 6  םויה  רדסבש  םיפיעסב  ן וידה  היהי  הז  ןונקתל  ,רומא ל  ףופכב  .רדסל  תועצהבו

 7  םיפיעסב  ןוידה  רדס  תא   תונשל  הצעומה  תיאשר  םלואו  םתעפוה  רדס  יפל

 8 תייריע  הלהנתה  םאה  ,ריעה  שארל  תולאש  .הירבחמ  םישילש  ינש  לש  בורב

 9 י נפל  ל"נה  םיפיעסב  ןוידה  תמדקהל  רשקהב  .קוחל  םאתהב  ןורשה  תמר

 10  ןמ  29  הבישימו  28  הבי שימ  וחדנש  רדסל  תועצה   טרפב  ,םירחא  םיפיעס

 11  ם יפיעס  ןובשח  לע  ,ולא   ם יפיעס  תמדקהל  יקוחה   סיסבה  ה מ  .2  .ןיינמה

 12 תותליאשו  רדסל  תועצה   טרפבו  הבישיב  ונודנ  אל   רבד  לש  ופוסבש  םירחא

 13     .םימדוק םישדוחמ וחדנש

 14 תא  יתיצימ  ,יתינע  ,הלאה  םיניינעה  לע  תלאש  .האלה  .יתיצימ  ,יתי נע  ,תלאש  :גרובר  ביא  רמ

 15    .הזה ןיינעה

 16    .הלאה  םיניינעה לע יתלאש אל  :דותמר ירון ג

 17    .האלה  .יתיצימ :אבי גרובר רמ

 18  ת א ז  .הלאה  םיניינעה  ל ע  וישכע  לאוש  ינא  .הלאה   םיניינעה  לע  יתלאש  אל  :גדות מר ירון

 19    .התליאש

 20    .האל ה יתיצימ :אבי גרובר רמ

 21  .יל הנוע אל התא .הנוע  אל םעפ דוע התא .הטושפ  התליאש ךתוא לאוש ינא  :מר ירון גדות

 22 ,ךלש  דוקפתל  םירושקש   םירבד  ךתוא  םילאוש  .םירחאל  הנוע  אל  התא

 23 אל  ,םייטרפ  םירבד  ךתו א  םילאוש  אל  .ריעה  תצעומ  לש  דוקפתל  םירושקש

 24  ךתוא  םילאוש  אל  .םהי לע  תונעל  הקדצה  םהל  ןיא ש  םירבד  ךתוא  םילאוש

 25  . ה ז  תא  השוע  אל  ינא  ,ם יישיא  םירבד  ךתוא  לואש ל  רשפא  םיישיא  םירבד

 26  ה ת אש  קוי דב  רידגמ  קוח הש  התלי אש  ,תונעל  ךירצ   התאש  ם ייסיסב  םירבד

 27  ם גו  יל  ,הילע  תונעל  ברסמ   ,םעפ  ירחא  םעפ  ירחא  םע פ  התא  .הילע  תונעל  בייח

 28  ה ב רה  ךכ  ל כ  הנשנו  רז וח  הזש  ע גרבש  ךל  דיגהל   לוכי  ק ר  ינאו  .םירחאל

 29    .והז .ישיא ב ויחל סיסב הפ שי ,םימעפ
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 1   . אבה ףיעס :אבי גרובר רמ

  2 

 3  ףרגילופ תקי דב  עצבמ אל ריעה שאר ע ודמ – תודג ןורי התליאש .8

 4 

 5  ר יעה  ת צעומ  .ונגסו  ריעה   ש אר  ידי  ל ע  ףרגילופה  תק ידב  עוציב  י א  .אבה  ףיעס  :מר ירון גדות

 6  ה צעומה  ירבח  ללכל  ףרגי לופ  עוציבל  ,ויז  עטנ  'פורפ  תועצמאב  הטלחה  הלביק

 7 ,לואש  תכוס  תסנכה  תי ב  לע  ריזחה  שאר  תמשה  עשפב  םתוברועמ  תלילשל

 8 ירבח  ללכל  הארק  ויז  עטנ  'פורפ  הצעומה  תרבח  .תוריחבה  ינפל  םימי  השולש

 9  שולש  .קרב  ינבב  תודימ ןוכמב  תוקידבל  עיגהל  ,רפ סמב  הרשע  עבש  הצעומה

 10 ירבח  עברא  .תמא  ירבוד  ואצמנו  הקידבה  תא  ועציב  הצעומ  ירבח  הרשע

 11 אצמנ  אל  ,דלפ  דיבר,  ה עברא  ,הקידבה  תא  עצבל   םיברסמו  ובריס  הצעומ

 12 י בא  הייריעה  שארו  ...תעיסמ  יקצרוק  בקעי  ,ןאכ  אצמנ  ןכ  ךילק  רפוע  ,ןאכ

 13  ר שקהב   הטלחה  לכ  תלב קל  ויז  ע טנ  תכמסה  דעב  ו נמזב  ו עיבצה  םלוכ  רבורג

 14  ם הש  ל וקוטורפב  הזו  וע י דוה  םג  ם קלח  ,ףיסוא  ינא ו  חנעופ  א ל  ןיידעש  עשפל

 15  . הייריעה  שארל  תולאשה   .ולש  םיאנתב  דחא  לכ  .ף רגילופה  תקידב  תא  ושעי

 16 ע שפל ךלש רשקה תא תירוביצ לולשתש הקידבה עוציבמ קמחתמ ךנה עודמ

 17     .ךתרדגהכ ןורשה  תמר תודלותב רומח יכה

 18 ?רומח יכה  עשפה תא הז תא יתרדגה  ינא יתמ ?הככ הז תא יתר דגה יתמ :אבי גרובר רמ

 19    ך תניחבמ הזש תרמא התא  :רון גדותי מר

 20  ה שיא  החצרנ   .ןורשה  תמרב  טפוש  חצרנ   ?רומח  יכה  עשפה  הזש  ית רמא  ינא  :אבי גרובר  רמ

 21 ריע  שאר  .םישק  דואמ  םישעמ  ,םישעמהמ  קלח  ,םישנ  הפ  וסנאנ  .התיב  חתפב

 22  ל ש  ת ורחת  ה שענ  אל  או ב  זא  . םיעשפ  ן ומה  הפ  שי   . ןולק  םע  ה ריבעב  עשרוה

   23 

 24  ע שפ  ה ז  .יתעדל  ,ןורשה  ת מרב  רומח  י כה  עשפה  אל  הזש  רמ וא  התאש  חוכיווה  :ותון גדמר יר

 25   .רוביצ יפסכ .ריעה  שאר לש ומוקמ לעש הפיא ו היטרקומד לע עיפשהש

  26 

 27    .ךתרדגהכ ר מוא התא :בראבי גרו רמ

 28  ה ז  י תעדל  ,איבהל  לוכי ו  םיחא  ת מחלמל  איבהל  לו כיש  י תד  עקר  ל ע  רורט  לעו  :מר ירון גדות
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 1     .ולש העדהו דחא לכ .רדס ב לבא חצרמ רומח רתוי

 2    .הפל ם ילימ יל סינכת לא .ךתרדג הכ תבתכ :אבי גרובר רמ

 3     התא ךתרדגהכ התא  :מר ירון גדות

 4     .ךתיא בירל ךלו ה אל ינא :אבי גרובר רמ

 5  ם ידוהי  ת ופידר  תאו  ה אושה  ת או  חלודבה  ליל   תא  ה זה  עשפל  תרביח  :מר ירון גדות

 6    .חצרמ  רומח רתוי תצק הזש יל הא רנ זא תיצאנה הפוריאב

 7 וישכע  .הרקי  אל  הז  ,הרקי  הזש  תמ  התא   .היהי  אל  .ךתיא  בירל  ךל וה  אל  ינא  :אבי גרובר  רמ

 8   .ףרגילופ תקידב  תושעל ןווכתמ אל ינאש ןו שארה עגרהמ יתרמא ינא

  9 

 10     .המל הפ לאוש ינא .המל  :מר ירון גדות

 11    .ףר גילופ תקידב תושעל ןווכת מ אל ינא :רובראבי ג רמ

 12     .המל לאוש קר ינא  :מר ירון גדות

 13    .הדוקנ ףר גילופ תקידב תושעל ןווכת מ אל ינא :ברבי גרוא רמ

 14    . הלאשה תא בוש ךל אירקא  ינא התא המל לאוש ינא  :מר ירון גדות

 15     .ךתיא בירל ךלו ה אל ינא :אבי גרובר רמ

 16  ינא  י כ  תויהל  הלוכי  אל   ה זל  הבושתה  .הקידב  עו צי במ  קמחתמ  ךנה  עודמ  :מר ירון גדות

 17     .הקידב עוציבמ קמחתמ

 18    .ףרגילופ תקידב תושעל  ןווכתמ אל ינא .ךתיא בירל  ךלוה אל :אבי גרובר רמ

 19     .המל לאוש ינא  :מר ירון גדות

 20     .ףרגילופ תקידב  השוע אל :גרובר ביא רמ

 21  יטילופ רשק  שיש םיבשוח תאזה ריעב ם ישנא .המל לאוש רוביצה  :מר ירון גדות

  22 

 23     .הנמיהמ הקי דב אל וז :אבי גרובר רמ

 24     .הזה עשפה עוציבל  הפ םיבשויש םישנאה ןיב  :מר ירון גדות

 25     .הנמיהמ הקי דב אל וז :אבי גרובר רמ

 26    .הצ עומה ירבח לכו הפ םיאצמ נש ךלש העיסהמ םירבח  :מר ירון גדות

 27    .רוש ק הז המ :גרובר אבי רמ

 28  א ל  התא  המל  .תאזה  הקידבה  תא  ועציבו  וכלה  ם יענ  היה  אל  הז  ונל  םגש  :מר ירון גדות

 29     .תאזה הקידבה תא השוע
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 1     .הקידבה תא השו ע אל ינא :אבי גרובר רמ

 2     .ריתסהל ךל שי המ  :מר ירון גדות

 3     .הקידבה תא השו ע אל ינא :גרובר ביא רמ

 4    .הקידב ב אצייש דחפמ התא המ  :מר ירון גדות

 5  ר יתסהל המ  םול כ יל ן יא .ךתיא חצנתה ל ךל וה אלו ך תיא בירל ךל וה א ל ינא : גרובראבי  רמ

 6     .הקידב הז .םולכ תר מוא אל תאזה הקידבהו

 7    .םולכ תרמוא  אל איה ,התוא השעת זא  :מר ירון גדות

 8  ינא .ן רקש אצוי תמא רמואש הי דפיקיו יפל םישנא השימח מ דחאש :גרובר ביא רמ

  9 

 10  ת אצל  ם יכירצ  ויה  עברא   הידפיקיו  י פל  .הרשע  שול ש  ו שע  הפ  ם ישנא  המכ  זא  :ן גדותמר ירו

 11    .תמא י רבוד םלוכ ואצי .םינרקש

 12     .התא הז ןרקש  אוה תמא רבוד ובש הרק מ שי םא :אבי גרובר רמ

 13    .תמא היהת  התאו לופיי הז ךילע קר  :מר ירון גדות

גרובר  רמ  14  ד חא  התא  ןר קש  א ציו  תמא  אצי  דיגי  הזש  ת לוכי  ול  שיש  והשימ   שי  ם א  :אבי 

 15   .םירבחהמ

 16    .ףרג ילופ דוע תושעל ןכומ ינא  :מר ירון גדות

 17    .הצור התאש  המ השעת :אבי גרובר רמ

 18     .דחא דוע תושעל ןכומ  ינא דחא השעת התא םא  :מר ירון גדות

 19  .ילש ה בושתה הז .יתינע .האלה . ןיבמ התא הייריעה רקבמ  הזו יתינע :אבי גרובר רמ

  20 

 21    .םעפה . תינע אל בוש ךל רמוא ינא  :מר ירון גדות

 22    .יתינע אל  המ ,יתינע :אבי גרובר רמ

 23  ינא  רמוא  התא  .המל  רמ וא  אל  התא  המל  יתלאש  .תינע  אל  .רומח  רתוי  הז  :תמר ירון גדו

 24     .עצבל ןכומ אל

 25  . ם ולכ  תרמוא  אל  תא זה  הקידבה  .הדוקנ   םולכ  ת רמוא  אל  תאזה  הקידבה  : אבי גרובר  רמ

 26  . ינאש   המ  .םולכ  תרמו א  אל  א יה  .ףרגילופ  תקיד ב  תושעל  ן ווכתמ  אל  ינא

   27 

 28     .דעב תעבצה התא  :מר ירון גדות

 29     .רושק הז המ .רוש ק הז המ :אבי גרובר רמ
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 1     .רושק דואמ ,רושק  :גדותרון מר י

גרובר  רמ  2  אל  יתוכז  .תו ש על  הצעומה  ירבחמ  ענמא   א ל  ינא  השקיבש  ,הצעו מ  הפ  ש י  :אבי 

 3  ם ו ש  הל  ןיא  הנמיהמ  א ל  תאזה  הקידבה  ,אל  ינא   .ףרגילופ  תקידב  תושעל

 4 ה תוא  השעי  ינאש  הביס  םוש  ןיא  ןכלו  קר  .רבד  םוש  תרמוא  אל  איה  ,ףקות

 5    .םירחא םירש קהב אל הזה רשקהב אל

 6     .תישיא אמגוד םע המ  :ן גדותמר ירו

 7     .תישיא אמגודל רוש ק הז המ :רובראבי ג רמ

 8     .השוע אל התא ,ושע הפ םל וכ ,תישיא אמגודל רושק  :תמר ירון גדו

 9    תקידב השו ע אל ינא :אבי גרובר רמ

 10     .ושע ךלש העיסה לכ  :מר ירון גדות

 11     .האלה .הדוקנ ףקות  םוש הל ןיאש הקידב השו ע אל ינא :בראבי גרו רמ

 12     .טופשי רוביצה .יתמייס  :ירון גדות רמ

 13    .הפ התא איג  .איגו ןדיע .ריעה לעמ תוסי ט 9 ףיעס :אבי גרובר רמ

 14    .התליאש  הנודנ ינוי שדוח ךלהמב מר גיא קלנר:

 15  ם ג ינא .ןמז הב רה ינפל רבכ עבקנש עגרכ  םינווגמ לש עוריא שי ,די גהל ךירצ :אבי גרובר רמ

 16  ש א ר  בשוי  ן דיעו  .םש  תו יהל  לוכי  א ל  ינא  ירעצל  .םש  ת ויהל  רומא  יתייה

 17 ם דקתנו  אובי  אוהש  הז  םע  תוכחל  הצור  התא  .םש  תויהל  ךירצ  םינווגמ

 18   ?םויה רדסב

 19     .היעב יל ןיא מר גיא קלנר:

 20    ?ףי דעמ התא :ראבי גרוב רמ

 21    .המידק קלנר: גיאמר 

 22    .הבבס :אבי גרובר רמ

 23     .הריהמ המלחה י דיגל םלוכ םשב לחאל קר  .ןטק והשמ א:מר דני לבי

 24    ?ול הרק המ  :מר ירון גדות

 25 . הריהמ  המלח ה  ול  םילחאמ  ונחנאש  רו רב  .רדסב  אוה  .הלק  םיכר ד  תנואת  :אבי גרובר  רמ

 26  . ה ייריעה  .רדסב  לכה  הש וע  ,םתוח  אוה  ,דבוע  אוה  .םולכ  הרק  אל  .רדסב  לכה

 27  ץ ומיא  , 11  ףיעסל  רובענ   םיית ניב  זא  . םכלש  הז    ה אבה  ה תליאשה  םג  .בוט

 28    .לאכימו דיבר  ,תרבוד לש רדסל העצהה

 29 
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 1 תוצלמה  ץומיא  –17.7.21    דלפ  דיב ר  ,ןורוד  לאכימ  ,רזייו  תר בד  לש  רדסל  העצה  .11

 2 ץינומ תטפושה

 3 

 4    .הנ ומשב אובל יתבשח ?ורבע  רבכ ןורי לש תועצהה לכ : גב' דברת וייזר 

 5   .ורבע ולש  תותליאשה .תועצה יתש דו ע ןוריל שי :אבי גרובר רמ

 6  ת ויהל  לוכי  הז   י תניחבמ  . יוניש  םשל  םע פה  .רצ ק  שממ  ה ז  תא  הש עא  י נא  : רת וייזרדב  גב'

 7 יתניחבמו  .דיגהל  יל  שיש   המ  דיגא  ינא  .הזב  שודל  המ  ןיא  וליאכ  רצק  שממ

 8     ינא .בוט .הבבס לכה ,אל , אל ,ןכ ,ןכ .העבצהל רובענ

 9   .ןדיע לש הז תא  תושעל רשפא .עיגה ןדיע  :מר ירון גדות

 10     .בוט לכה םיצור  םתאש המ היעב יל ןיא : וייזר גב' דברת 

 11    .םקמתהל ול ונת מר גיא קלנר:

 12 י נא  ינאש  הניבמ  ינא  לבא  .המצע  םשב  תרבדמ  רדסל  העצההש  תבשוח  ינא  : ת וייזר גב' דבר

 13 ? תיבב התוא וא רק םירבחה חטבש תורמל  התוא אורקל הכירצ יוו

  14 

 15    .םולכ תבייח אל תא .הצור  תאש המ :אבי גרובר רמ

 16  ר י עה  ת צעומ  25.5-ב  קו ידב  םיישדו ח  ינפל  ונחנא  םצעב  . הרצק  ה יהא  ינא  : גב' דברת וייזר 

 17  ת א  ךימסהל  עיצה  ,רנ לק  א יג  רמ  זאש  הרשפה  ת עצהל  ךשמהב  הטילחה

 18  א יבל  ינד  לש  ויונימל  עג ונב  התעד  תא  תווחל  ץינומ  המחנ  סומידב  תטפושה

 19  , הנידמה  תוטילקרפו  הי י ריעה  לש  הריקח  ודגנ  תל הנתמשכ  ריע  שאר  ןגסל

 20  תווח  תא  הנתנ  איה  ,29.6.21-ב  ךכ  רחא  שדוח  .ותי בב  היינב  תוריבעל  תודשח

 21  א לש  .'וכו  ,ילילפה  ךילה ת   תניחב  דע  יכ  יואר  .הבת כ  איה  45  ףיעסבו  התעד

 22  ר וזחל  ןוכנל  האצמ  תטפו שה  .ןונכתה  תודסומל  העי גנ  ול  שי  יכ  דיקפתב  שמשי

 23  ם צעב  ה לש  הצלמהה  תא  םצעב  הכרכ ו  ,47  ףיעסב  הל ש  ה צלמהה  תא  שיגדהלו

 24  הביט  ררבתתש  דעו  הז  בלשב  ,ריבחתה  תומלועמ  רכוזש  ימ  בכרומ  טפשמב

 25 הנוממ  היהיש  ילבמ  רי ע  שאר  ןגס  דיקפתב  ןהכל  דמעומה  לכוי  הגירחה  לש

 26  ת ו צלמהה  םוסרפמ  םצעב   תועובש  ו פלח  .םהב  קוסע יו  היינבו  ן ונכת  יניינע  לע

 27  תיצחמ  תא  קר  םשיי  אי בל  ינד  ריע  שאר  ןגס  ,הצעומ ה  רבח  םצעבש  האור  ינאו

 28  ן ה כל  ךישממ  לבא  רכשב   ריע  שאר  ןגסל  הבוט  העש ב  הנמתה  אוה  .הצלמהה
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 1  ה ט לחה  לבקל  םצעב  ץמ אל  תשקבמ  ינא  .היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווב

 2  ת א  התע  תעל  תוהשהל  ,האולמב  ץינומ  תטפושה  ל ש  תעדה  תווח  תא  ץמאל

 3  ה לש הצלמהל  ךשמהבו   ה יינבו  ןונ כתל  תימוקמה  ה דעווב  ותורב חמ  איבל  ינד

 4 ד ע  םיינונכת  םיאשונב  קוסעל  וילע  רוסאל  ,הלש  תיעמשמ  דחה  הרימאלו

 5  ת צ עומ  הנש  יצח  ונחנא  .והשמ  דיגהל  הצור  ינא  . וניינעב  הקידבה  ררבתתש

 6  , ה צעומה  י רבח  ללכל  ףר גילופ  עוציב  א שונב  הנדו  ה שד  בושו  ה נדו  השד  ריעה

 7  ת א  יתישע  תישיא  ינא  .רוביצה  ירחבנמ  הננעה  תא  ריסהל  תמאב  ידכ

 8 תורמלו  .דבלב  תחא  הביסמ  ,םיטבל  הברה  רחאל  רבד  לש  ופוסב  ףרגילופה

 9 ויה  .רוביצה  ןעמל  ,תאזה  הקידבב  םינומטש  םייטפשמה  םילשכה  לכ  ףא  לעו

 10 י רחבנש  תעדל  םהל  בושח  הז  המכ  דע  יתנבהו  .הפ  םיבשות  םע  תוחיש  יל

 11  ר י זח  עשפ   לש  הלאכ  םי עשפב  םג  . ןויקינ  הז  ןויקינ   זא  . םייקנ  םהלש  רוביצה

 12  י נאו  . חונ  אלש  רחא  קוח ו  חונשכ  ד חא  קוח  ןיא  .היי נבו  ן ונכת  לש  תוריבעב  םגו

 13  י נ א  .יל  עירפמ  יכהש  רב דה  הז  .תומלעתהה  לע  ילש   ההימתה  תא  םג  תבייח

 14  .לבקתתש  ,הפ  לבקתתש   הטחלה  איהש  הזיא  .יל  תפכא  אל  תמאב  תרמוא

 15  ם וש  יתישע  אל  .הלש  ת ועמשמהש  תבשוח  ינא  המ  ד יגא  ינא  ךכ  רחא

 16  ף א  . יתיסינו  ינפל  ותיא  יתרבידש   דיגהל  לוכי  אל  הפ  ד חא  ףא  ,היצזיטילופ

 17  ע נכשל  תוסנל  ידכ  ןופלט   ם ירהל  .ותיא  רבדל  יתיס ינש  ד יגהל  לוכי  אל  דחא

 18  ן יינעמ א ל שממ הז .רחא ו  הזכ ליד  אוהש הזיא תו שעל וא ד עב עיבצהל ותוא

 19  ם צעבש  תעד  תווח  התוא מ  ותמלעתהה  יל  הרוח  דוא מ  םצעבו  ההות  ינא  .יתוא

 20 ינא  ,םילקש  יפלא  וא  ,םילקש  יפלא  תורשע  ,הילע  ה מליש  ןורשה  תמר  תייריע

 21  ם ג   יבא םגו  .הצעומ  תטל חהמ  םצעב  תומלעתההו התלע  איה המכ  תעדוי  אל

 22  ך י א  .תוחונ  י א  תשגרה  א יהש  ה זיא  יל  ש י  ההובגה  ה כרעהה  לכ  ם ע  ינא  ,ךיפלכ

 23  ה י יריע  הפ  שי  .ץוחל  פההמ  אל  הת זמאבו  תבאמ  היינבו  ןונכת  שאר  בשויכ

   24 

 25   . ךל ריבסא :אבי גרובר רמ

 26 תלהנמ  השעמל  הכלהב  תמאבש  ריע  תלהנה  הפ  שי   ,יל  רורב  ,ריע  תלהנהו  : וייזר  גב' דברת

 27  ת ינקווד  הרוצב  הפיכא  לשו  הסדנה  לש  הזה  אשונה  לכ  תא  .תאזה  ריעה  תא

 28 טילחהל  ךירצש  תבשוח   ינא  לבא  ,וכפהנ  ,תרוקיב   תחתומ  ינאש  הלילח  אל

 29  . ויניע  תוארכ  תושעל  הצ ורש  ימ  ל כ  לש  ןוויכל  םי כלוה  ם אה  .םיכלוה  ןאל
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 1  א יהש  הטילחמ  הייריע  תמאב  ה בש  ,תולקה  לש  הש י ג  ,תמיוסמ  השיג  תאזש

 2 ה לאכ  תולקהב  ,םתארקל  האבו  ,הלקמו  םילכירדאו  ,םיבשותה  תארקל  האב

 3  . רבעב  ו יהש  תעדוי  ינא  ם יפלא  , םייטרפ  םיתבב  הי ינב  תוגיר חב  ןה  ,תורחאו

 4  ו א  א"מת  לש  םיטקיורפ ב  וא  .היוור  היינבב  וא  םיניינבב  היינב  תוגירחב  ןהו

 5  ל ש  אשונ  ךכש  בוטש  תבשוח  ינאש  הלגד  לע  תטרוח  ריעהו  תאזה  הצעומהש

 6  הנש   .הנשב  הפיכא  לש  ת וחוד  460  לעמ  .הרורב  דוא מ  ,דואמ  הפיכא  תוינידמ

 7  ם י רשע  לע  רבוד  ,יתוא  העטמ  אל  ינורכזו  תרכוז  ינא  םא  לומ  לא  הנורחא

 8  הפיכא  תוינידמ  הפ  שי  תרמוא  תאז  .ורבע  םינשב  העשתו  םירשע  וא  השישו

 9  איה  תעדה  תווחמ  תומל עתהה  לכ  םדוק  תלאוש  תמאב  ינאו  הרורב  דואמ

 10  ד מוע ש  ימ  אל  חטבו  הצ עומ  י רבחמ  דחא  ףאש  הד בועה  םצע  .יניעב  הלוספ

 11 ,ןויד  אוהש  הזיא  וילע  םייקל  .ןחלושל  הזה  רבדה  תא  איבהל  חרט  השארב

 12  לבא  הטלחה  איהש  הזיא   לבקל  רשפא  .רדסב  לכה  . הטלחה  איהש  הזיא  לבקל

 13 םילוקיש  ה פ  שי  יכ  ם ימלעתמ  ונחנא  זא  חונשכ  תומלעתה  .תומלעתה

 14  ן ח לושל  תחתמ  הפ  הז  ת א  םימש  טושפ  הז  תא  םי מש  ונחנאש  וא  ,םייטילופ

 15 ה עצהה  תא  תנווכמ  ינ א  .םייק  אל  הזש  וליאכ  הזמ  םימלעתמ  ונחנא  זאו

 16  לע  דיעהל  לוכי  טושפ  הת א  ,ןיידע  ינאש  דיגהלו  אוב ל  רשפא  יא  תמאבו  תאזה

 17  . הזב ת קסעתמ ינאש די גהל רשפ א יא ,םינורחאה  ם ישדוחב , םלוכמ רתוי הז

 18  י תשמימ  םצעבש  עגר  ות ו אב  הז  תא  יתחנה  ינא  ,ינ ד  לש  יונימב  תקסעתמ  אל

 19  ה מב  ע דוי  י תוא  ריכמש  ימ ו  ןיינעמ  אל  ה זו  ושיאה  אל   ה ז  .היצטו רה  םכסה  תא

 20  ר ו שקש  המ  לכו  ילש  תוכמ סהו  םהילע  תיארחא  ינאש   םיאשונב  תקסעתמ  ינא

 21 אוהש  הזיא  הפ  שיש  דיגה ל  רשפא  יא  זא  .'וכו  םישנ  תצעומ  לש  אשונבו  ךוניחב

 22  ד ואמ  עמשי  הז  ילואו  ,ד יגהל  הצור  ןכ  ינאש  המ  לב א  .רחא  וא  הזכ  סרטניא

 23 םיקסעי  לעבש  תבשוח   ינא  ,הפ  םיבשויש  םי שנא  ינימ  לכל  חונ  אל

 24  , ה סירהל  תושקב  לש  ,הי ינב  תוגירח  לש  הפיכא  םע   ולא  םימיב  םידדומתמש

 25  דואמ  די  שיש  םיקסע  י לעב  לש  ,םהלש  היינב  וקמ   םיגרוחש  הפק  יתב  לש

 26  ו יה  ה מכ  ,תואמ  לעמ  ,ףר וח  יור יק  אל  ,ףרוח  יוריק  ןכ  ר ושקש  המ  לכב  .השק

 27  ו א   יטופיש  וצל  םיכחמ  ןיידעש  הנשה  תוחוד  השי מחו  םישיש  תואמ  עברא

 28  ם יק סע  ילעב  םתואל  ת רמואו  הא ב  ינא  זא  .הסי רה  וא  י וניפ  לש  הערכהל

 29  ו א   הזכ  יטפשמ  ךילה  א והש  הזיאב  םיחכונ  םצעב   ויהת  םתאשכ  םיבשותו
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 1 תא  איבהל  טושפ  איה   םכילא  ילש  המחה  הצלמהה  .טפשמ  תיבב  רחא

 2  ו א רת  ,טפשמ  תיבל  ותוא   ושיגת  ,13.9.21  ,םויהמ    הבישיה  לש  לוקוטורפה

 3 י רחבנל  דחא  ןיד  שישו  ,ןורשה  תמרב  תינררב  הפיכא  הפ  שיש  ת/טפושה  דובכל

 4  ו נחנא  וישכע  י כ  הז  תא   ב וזענ  ואו ב  זא  הקיטילו פ  שישכו  . חונשכ  .רוביצ

 5  ל ו כישו  השימב  רבודמ  א לשכ  ןבא  א יהש  הזיא  לע  םיכרוד  . הכודמב  םיכדור

 6  ונ חנא  זא  ,םייטילופ  םי לוקי ש  הפ  שי  .היצילאוק  ק רפל  אל  ,קרפל  הלילח

 7  . ןאכ  ה יהת  רשא  הטלחה ה   היהת  ת רמואו  האב  ינא   זא  . חוכה  אישב  םיכלוה

 8 םכמש  ימ  לכ  ,םיבשותו   םיקסעה  ילעב  םתא  .דגנ  וטילחת  ,דעב  וטילחת

 9  ותואל  ותוא  וארת  ושגית   ,הזה  לקווטורפה  תא  וחק   ,יטפשמ  ךילהב  אצמנש

 10  ינא  לכ  םדוק  ,יל  רורב   םידקא  ינא  .תינררב  הפ יכא  לע  ורבדתו  ת/טפוש

 11 ך תוא  תדבכמ  ינא  הרשפ  תועצה  ילב  תנווכמ  ינאופה    אצמנש  ימ  לכמ  תשקבמ

 12  , דעב  ועיבצת  .הרשפ  תו עצהלשמעו    הצור  אל  .הרש פ  ת ועצה  ילב  דחא  תמאב

 13 טושפ  ינאלזה.    תסנכנ  אל  ינא  .רובעי  אל  וא  רובעי  הז  .בוט  לכה  .דגנ  ועיבצת

 14  ף וסב תרמוא ינא ןכ .הצור

 15    .םינדש טילחהליך רצ : עידן למדן עו"ד 

 16 ה יצזיטילופה  לכ  תא  ךוסחנ  אוב  דעב  ועיבצתו  ונודת  ואוב  .הרשפ  תועצה  ילב  : גב' דברת וייזר 

 17 יתוא רוצעת תא ,ילש הי ינשה השקבהו ,תיעמשמ דח הרימא םע אובנ ואובו

 18    .עצמאב

 19    .םואתפ המ זא .ה רשפ תעצהמ ליחתה לכה  :מר ירון גדות

 20 , דיגת המ יל רורב יד הז רורב ירה יכ דיגא ינא רבכש ינשה טפשמהו : דברת וייזר ' גב

 21  ה נממ ו נשקיב א ל המ יל  ר ורב הז  לבא ה ז לע ךתיא  יתרביד א ל ו ליפא ינא .ןכ

 22  ונשקיב  .תיפיצפס  דואמ   תעד  תווח  ונשקיב  .התע ד  תווח  תא  ונשקיב  אלו

 23  ר יע  שאר  ןגסל  רתומ  תיטפשמ  הניחבמ  םאה  העד  תווחל  ,תטפושה  דובכמ

 24 זא  .הלאשה  התייה  תאז   .רוסאש  וא  .חותפ  קית  םע ו  ,היינב  תוגירח  םע  ןהכל

 25  ו השימ  ל עשכ  םאה  ,דיגא ו  א ובא  ינא  ז א  .ראשה  לכ  יבגל  ם ייניע  םימצוע  ונחנא

 26  ל ע   הייריעה  דקומב  הנול ת  שיגמו  אב  אוהשכ  ןורשה   תמר  יבשותמ  דחא  בשות

 27  , רתויב  תשעור  ,תוללוה  תביסמ  ם ייקמש  םיתבהמ   ד חאב  רי בס  יתלב  שער

 28 , תיבל  עיגמו  האור  אוהו  הלילב  הרשע  םיתש  ירחא  חקפ  ול  םיחלוש  ונחנאו

 29    האור אוהו
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 1    .תוללוה תביסמ ןורש ה תמרב :ובראבי גר רמ

 2  . בוחר  ותואל  עיג מ  אוהשכ  עתפל  האור  אוה  המו  .ךומכ  ימ  האור  אוהו : גב' דברת וייזר 

 3  ז א  .תללוה  תוחפ  אל  .הביסמ  תללוחתמ  םג  .וילא  ךומסה  תיבבש  האור  אוה

 4  ה תואל  ק ר  ריבס  יתלב  שער  תרפה  לע  סנק  ןתייו   ך לי  אוה  . השעי  אוה  המ

 5  ש קביו  ,ינשה  ן כשה  לש  ת לדב  ק ופדיו  ו יניע  תא  םוצע י  אל  ר בכ  או הש  וא  הנולת

 6  ו א וב  זא  .תושעל  ,ונממ  םיפצמ  ונחנא  המ  .שערה  ס לפמ  תא  דירוהל  ונממ  םג

 7  א י ה  .הרורב  ארונ  התי יה  איהש  תבשוח  ינא  םהי נימל  הלאה  םינועיטה  לכ

 8  ש משי  א לש  ילילפה  ךילה ת  תניחבל  ד ע  יוארש  הרמ או  , הרמאו  הרזח  םצעב

 9 ך כ  רחא  יכ  יוארש  קר  הרמא  אל  איה  לבא  ןונכת  תודסומל  עגונש  דיקפתב

 10  לש  ן יינע    הזש  הרמא  אל   א יה  ,יוארש  הרמא  איה  ל בא  ודיגתו  ואובת  םתא

 11  תוריבעה  רואל  ,הז  ב לשבש  הרמאו  הרזח  אי ה  ,47  ףיעסב  זאו  .קוח

 12  ל ש  ה ביט  ררבתת  זאש  י רהו  שאר  ם הב  לקהל  ילב מ  הרו אכל  ול  תוסחוימש

 13  י לב  ,ילבמ  ריע  שאר  ןגס  דיקפתב  שמשל  דמעומה  לכוי  .ללכב  םא  הגירחה

 14   .םהב קוסעי וא  היינבו ןונכת יניינע לע הנ וממ היהיש ילבמ ,יוארש

  15 

 16   .ריע  שאר ןגסכ ע זיו:' נטפרופ

 17 לע  הנוממ  היהיש  ילבמ  ריע  שאר  ןגס  דיקפתב  שמשל  דמעומה  לכוי : גב' דברת וייזר 

 18 ה פ  תרבדמ  איה  ביחראו  אובא  אל  ינאו  .םהב  קוסעי  וא  היינבו  ןונכת  יניינע

 19 .הזו  הזב  הז  תא  תכרוכ  איה  .הלש  תעדה  תווח  לכ  ך רואל  הרורב  דואמ  הרוצב

 20  ת א ישנ  ,תטפושה  דובכ  הל  םירמוא ו  םיאב  ונייה  ם אש  תבשו ח  ינאו  .וזב  הז

 21 ת ווח  לכ  תא  םייקל  הצעומה  תנווכב  ןיא  ,הרקי  סומידב  יזוחמ  טפשמ  תיב

 22  א ל  לבא  .א  תא  םייקל  ונל  ח ונ  יכ  .א  תא  םייקל  ם יצור  ונחנא  ,ךלש  תעדה

 23 הלש  תעדה  תווח  ילואו   .'ב  תא  םייקל  תיטילופ  ונ ל  חונ  אל  יכ  'ב  תא  םייקנ

 24  ת מ אב י דכ תנגוה קיפסמ  התייה א יהש תבשוח ינא  לבא . ללכב תרחא התייה

 25 .הנווכה  התייה  אל  הז  יכ  .ינדב  תישיא  העיגפ  הב  היהת  אלש  הטלחה  לבקל

 26 ה רמאו  תעד  לוקיש  תמאב  הליעפה  איה  ןכלו  תישיא  וב  עוגפל  הנווכ  התייה  אל

 27 ת עגופ  ינא  ,ןגסכ  שמשל  לוכי  אל  אוהש  הטילחמו  האב  םצעב  וישכע  ינא  םא

 28 ר יזחהל  ןתינ  אלו  יתיליביסרבר  אל  אוהש  והשמ  ,רכשב  ,ולש  דיה  חלשמב

 29  י ר בח  לש  הייהשה  לש  ןיי נעב  .תעד  לוקיש  םצעב  הלי עפה  איה  ןכלו  הרזח  ותוא
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 1  י נד  הז  םא  הנשמ  אל  הז   , ויהי  רשא  םה  ימ  ויהיו  היינבו  ןונכת  תדעוומ  הצעומ

 2  הצעו מה  ירבחמ  םהמ  י מ  .הזה  ךשמהב  התארקל   ה אבה  ה עצה  היהתש  וא

 3  ת ו גירחו  תוטילקרפב  חו תפ  קית  םהל  שישכ  היינבו  ןונכתמ  התורבחמ  והשויש

 4 רכשב  םיעגופ  הלילחש  אל  הז  .םהב  םיעגופ  אל  ,העיגפ  םהב  ןיא  .תורורב

 5  ןכ  ה ז  ,יסרבר  אל  ה ז  .םהלש  דיה  חלשמב  , םהלש  דמעמב  ,םהלש

 6  א יה  העיגפה  ןכלו  הזב  םי לפטמשכ  הרזח  הז  תא  ריזחהל  רשפאו  יתיליביסרבר

 7    . יתמייס .תישיא העיגפ אל

 8  י נא  . תירוביצ  תוניקת  לע ו  ן יקת  להנמ  לע  תועצה  תו שגומש  חמש  י נא  לכ  םדוק  :ן גדותירומר 

 9 אל  ינא  ,דגנ  ועיבצה  הצעומה  ירבחמ  קלח  .הזה  ןונגסב  תועצה  יתשגה  רבעב

 10 ל אכימ  יל  רוכזש  המכ  דימתש  דיגהל  לוכי  ינא  לבא  םילוקיש  הזיאמ  עדוי

 11 ד עב  עיבצהל  חמשא  ינאו  .ןיקת  להנמ  דעב  ,קוחה  דעבש  דצב  ויה  תרבודו

 12  ויהי  אלש  תשקיב  תאש  תורמלש  םינוקית  המכ  ויהי  םא  תאזה  העצהה

 13 י נויגה  היהי  הז  זאו  םתוא  ןקתל  רשפא  יתעדלש  םירבד  המכ  הפ  שי  םינוקית

 14 אוה  איבל  ינדו  .םיינונכ ת  םיאשונב  קוסעל  וילע  ר וסאל  הפ  בותכ  לשמל  יכ

 15  ת א  שי .הילא רשקב לעפ  אוהש ,הירלגה תא לשמל  שיו תוברתה קית קיזחמ

 16  ם י רבד  הברה  שיו  .תונ מואל  השרדמה  תא  השר ומב  הזל  םיארוק  ךיא

 17  ה פ   שיש   בשוח  א ל  הפ  ן יא  .תוברתה   קית  קיזחמכ   ולש  ה דובעל  םירושקש

 18   ?תרבוד ןוכנ ,תוברתה ק ית תא ונממ תחקל הנווכ

 19    .אל שממ  .הלילחו סח .אלש רורב : גב' דברת וייזר 

 20  ם יאשונב  קוסעל  וילע  ר וס אל  .קוחמל  ךירצ  הזה  רבדה  ת א  יתעדל  הפ  שיו  :גדות ןמר ירו

 21  .ינש רבד  .קוחמל ךירצ ,םיינונכת

 22    .תטפו שה תבשוחש המ הז לבא מר מיכאל דורון: 

 23 . תוירלגל  םירושקש  םירבדב  קסעתהל  קיספי  אוהש  רשפא  יא  .תושעל  המ  :ן גדותירומר 

 24  ו נ חנא  וישכע  .וניינעב  ת ילילפה  הקידבה  ררבתתש   דע  הפ  בותכ  ,ינש  רבד

 25 ה לוכי  תילילפ  הקידבש  םירחא  םיאשונמ  םגו  הבישיה  אשונמ  םג  םיעדוי

 26    .ןמז הברה ךראתהל

 27    .בייח אל : גב' דברת וייזר 

 28  ל בגומ  י תלב  היהי  הזה  רבדהש   תויהל  ל וכי  אל  הז  . ןמז  הב רה  ךראתהל  הלוכי  :מר ירון גדות

 29  ל ש   תעדה  ת ווח  ןתממ  םי שדוח  השולשל  ח יננ  הז  תא   ליבגהל  ר שפא  זא  .ןמזב
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 1  ר ש פא  םג  הז  תטפושה  לש   תעדה  תווח  ןתממ  םישד וח  העברא  וא  .תטפושה

 2   .ןקתל

 3  ת א  תונעל  אלו   .עיר כהלו  זרדזהל  תוטיל קרפהמ  ש קבל  םג  רשפא : גב' דברת וייזר 

 4    .ןידה

 5    .תעדל רש פא יא .הרקי אל הז .אל  :מר ירון גדות

 6     .אבה עובש הז םישדו ח השולש :אבי גרובר רמ

 7     .םישדוח העברא זא  :מר ירון גדות

 8    ?רפוטס םע ךלצא םידבו ע םה המ :אבי גרובר רמ

 9  י נא  .ןמזב  תלבגומ  אל  הי התש  ה טלחה  לבקל  רשפא  יא  ר מוא  ינא   .אל  ינא  .אל  :מר ירון גדות

 10 ך ירצש  בשוח  ינא  .ןמזב  תלבגומ  אל  איהש  הטלחה  לבקל  ךירצש  בשוח  אל

 11  .ןמז ב תלבגומש הטלחה לבקל

 12   .קיחצמ  .עטק הזיא .שומיש הזב םי שוע אל םהש תאז תורמל : גב' דברת וייזר 

 13  ו נ מזב  ינא  .תימוקמה  ה דעווב  ותורבחמ  ותוא  תוה שהל  הפ  שי  ,ישילש  רבד  :גדות מר ירון

 14 ינא  .תימוקמה  הדעווה  לע  תרבודמש  האבה  העצהה  תא  שי  לכ  םדוק  ,יתשגה

 15 ם יבושח  רתוי  םירבדה  םשש  הנשמה  תדעוול  תורושקש  תועצה  יתשגה  ונמזב

 16  ינד  לבא  ,בושח  הזכ  אל  ה ז  ,תימוקמה  הדעווב  רבח  אל  ינא  םג  דובכה  לכ  םעו

 17    .ת ימוקמה הדעווב רבח אל

 18   .םוקמ אלממ  עגרכ התא :אבי גרובר רמ

 19  ? בושח אל הז המ .בו שח דואמ .הזכ אל הז המ : גב' דברת וייזר 

 20   .הנשמה תדע ווב רבח אל אוה .החילס  :מר ירון גדות

 21 ןודינ  אלש  המ  ל כב  הנד  איה  הבושח  דואמ  איה  תימוקמ  הדעו  הז  המ : רת וייזר דב 'גב

 22 םירבדו  םיפטוש  םירתיהב  הנד  םירתיה  הנשמ  .םירתיהל  הנשמ  תדעווב

 23 ם יטקיורפב  ןודל  הרומאו  ךירצש  ומכ  תסנכתמש  היינב  ןונכת  תדעו  .םיפטוש

 24 ם ירתיה  ינימ  לכב  הנד  היינבו  ןונכת  ףגאבש  םג  המ  ,היינבו  ןונכת  לש  םילודגה

 25  תאז  .הדעוול  ןוכנ  .רחמל   התוא  ונלעהש  9  ןמצייו  לש מל  ומכ  .טילחמ  והשימש

 26    תרמוא

 27    ...ילוא ולע יצחו  םייתנשב :אבי גרובר רמ

 28     .םג יתילעה ינא : גב' דברת וייזר 

 29    .םירתיה השולש ,םיינש  ילוא ולע :אבי גרובר רמ
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 1 ינא ,םימעפ המ כ .הלעהש תרכוז ינא דיבר  .םימעפ המכ יתילעה ינא : ר גב' דברת וייז

 2 ה דעווה  ירבח  םהבש  םירקמ  המכ  ויה  תחא  םעפ  הלעה  איגש  תבשוח

 3    .הלעמל תו לעהל וטילחה הנשמ תדעו וב םירבח אלש תימוקמה

 4  ? 9 ןלוויצמ רושק הז המ . היעבה המ :אבי גרובר רמ

 5 ךירצ  התא  םא  יק  וא  ,ינורקע  ןפואב  ול  י תרבסה  ,תרמוא  ינא  .אל : ייזר גב' דברת ו

 6  ט ו שפ  ינא   הז  אל  היינב  תוגירח  ו ל  שיש  ימש  ךל  רורב  אל   הז  המל  רבסה

 7    שמתשא

 8    .היינב תוגירח ול שיש עבק נ אל דוע :אבי גרובר רמ

 9     .ףכית ינא : גב' דברת וייזר 

 10  ן מזב  ינא  .ךת ושרב  טפשמה  תא  םילשא   י נא  ,ןורחאה  ןמזב  ינא  , תונעט  שי  :אבי גרובר  רמ

 11  י רבח   יבגל  תונולת  לע  יעיבר  וא   ישילש  בתכמ  ית עדל  ר בכ  לבקמ  ןורחאה

 12  ם י בתוכמ  םכלוכ  היינב  תוגירח  ינימ  לכ  םהל  שיש   םהב  ןעטנש  הפ  הצעומ

 13    .רבדמ ינא המ ל ע םיעדוי םתא זא םהילע

 14  .ב תכמ םוש יתלביק אל ינא : גב' דברת וייזר 

 15    .תרבוד .היינבב תו גירח שיש הז לע בתכמ היה  םויה קר מר רוני בלקין:

 16  ?ילצא : ר ז' דברת וייבג

 17    .ןהכ השמ ןודא  .ןכ .ךלצא מר רוני בלקין:

 18   .יתלביק אל ינא : גב' דברת וייזר 

 19   .ןהכ ה שמ ןודא מר רוני בלקין:

 20   .אל ינא קר ?יתל ביק אלש תויהל לוכי ךיא : גב' דברת וייזר 

 21   .הז תא ךל ריבעמ  רבכ ינא מר רוני בלקין:

 22   .יל םג רי בעת .יתלביק אל םג ינא : מדן ל עידןעו"ד 

 23 .םימויא  לע  םירבדמ  ונח נא  וישכע  זא  .הפי  תמאב  ה ז  .אל  .יל  ריבעת  ,ריבעת  : גב' דברת וייזר 

   24 

 25 . םש  יתרמא  אל  הנווכב  .הז  התא  המ  .םש  יתרמא  אל  ינא  .םש  יתרמא  אל  ינא  :אבי גרובר  רמ

  26 

 27 םיאבש  הזב  ימי יאת  ילעש  תבשוח  תא  ם א  יבוקלא  י'צאב  תרבג : גב' דברת וייזר 

 28  יתש  לע  תוטילקרפב  חו תפ  קית  ו ל  שיש  איבל  ינד  ל ע  רדסל  העצה  הפ  םימשו

 29 ה יח  תא  זא  ילע  ימייאת  תאש  תבשוח  תאו  םתוא  סורהל  םיכירצש  תוספרמ
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 1  .םימייאמ אל .. ילע .טרסב היח תא י'צא ב .טרסב היח תא .טרסב

 2   .אל ילע םג : גב' בת שבע אלקובי

 3  ן יינעל  .הז  תא  ה לעמ  אלו  תששוח  יתייהש  יל  ינימאת  .והשמ  היה  םא : ת וייזר גב' דבר

 4      האב ינא .אל ינא העצה הת לעה איהש יקצרוק בקעי

 5   . קעציש ימ :אבי גרובר רמ

 6    .ינד םא .בוש  תרמוא ינא תקעוצ אל ינא : גב' דברת וייזר 

 7  . אצי  אוהו  תי שילש   םעפ  , היינש  םעפ  ,הנ ושאר  ם עפ  ה שוע  ינא  .אצי  קעציש  י מ  : אבי גרובר  רמ

  8 

 9     .תקעוצ אל ינא .אל : גב' דברת וייזר 

 10   הפ ןוידהש ןת א אל ינא :אבי גרובר רמ

 11    תא לוקוטורפב םו שרנ אוב מר רוני בלקין:

 12 דיחיה  רבדה  הזש  יקצרוק  בקעי  םא  . הרורב  הרוצב  דיגא  ינא : וייזר גב' דברת 

 13    .יקצרו ק בקעיל שי םא .יתיארש

 14   .הפ דיגהל הצ ור אל ינא :אבי גרובר רמ

 15 ת וטילקרפב  קית  ול  שי  ןכא  םא  .רדסל  העצהל  םירבוע  רבכ  יכ  .אל : גב' דברת וייזר 

 16     .והז .יל ןימאת העב צה התוא תא עיבצא ינא

 17  רמוא  .םויה  ר דסב  אבה   ףיעסה  .העצה  ש י  לכ  םדוק  , תנתונ  אל  תא   . תרבוד  : גרובר  אבי  רמ

 18   .זא .בקעי תא תוהשהל  ךירצ םג ןכלו הנולת שיש

 19    .היעב ןיא .ההשומ י נא זא  רצקי:מר יעקב קו

 20  ו נחנא  ,םירמוא  ם הש  המ   הזו  תוטילקרפב  קית  ו ל  שי  ם א  .היעב  ןיא : ת וייזר דבר' בג

 21   .םעמ םרומ א ל אוה .תרמוא ינא קלחו ד ח .ותוא תוהשהל םיכירצ

 22     .וישכע :אבי גרובר רמ

 23    .ךישמת רדסב  לבא .רובידה עצמאב ינא  :מר ירון גדות

 24 ,םיבתכמ  חול של  לק  ארונ  ,םעפ  דוע  יכ  .תומשה  תא  יתרמא  אל  הנווכב  ינא  :גרובר  ביא  רמ

 25  ח ולשל  םירמואש  ומכ  ף סכ  ה לוע  אל  הזו  .םירבד   ה לאכ  דיגהל  לק  ארונו

 26  לוכי  אל  התאש  הלאכ  ם יליימ  ןמ  עיגמ  הז  םימעפ   הברהו  ,הלאכ  םיבתכמ

 27  לעש  ד יגהלו  אובלו  הזל  ס חייתהל  יני צר  אל  הז  ןכלו   ,עיגה  הז  י ממ  ללכב  תעדל

 28 ת ייה ןורי תמאבש ומכ לבא .םישועו םישנא לש תולרוג םירזוג רבכ הז ךמס

 29    .הז  ירחאו ךישמהל ךל ןתא ינ א זא רוביד תושר עצמאב
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 1  י תשקיב  , םיינונכת  םיא שונב  קוס על  אשונה  תא  ו דירויש  יתש קיב  ינא  .ןכ  :מר ירון גדות

 2     .ררבתתש דע היהי אלש

 3    .ראש נ המ זא :גרובר אבי רמ

 4  . המ  עדוי  אל  וא  תעד  תווחמ  םישדוח  העבראב  הז   תא  םוחתל  וא  הקידבה  :ותמר ירון גד

 5  ל א כימ  לשו  ךלש  עוציבה   לע  תרמא  תאש  המל  אקוו ד  רשקהב  ינא  ןורחא  רבדו

 6  ב רס  אוהש  הצעומ  רבח   דוע  תאזה  העצהב  םכת יא  םותח  ,ףרגילופה  לש

 7 ה שעי  אוהש  רמא  וליפא  אוה  .המל  עדוי  אל  ינאו  .ףרגילופה  תקידב  תא  תושעל

 8  ה עצההמ  ותוא  וקחמתש  שקבמ  ינאש  ןורחאה  רבדה  זא  .םלשי  ינא  םא  התוא

 9     .היעב ןיא זאו

 10     .הב דומעל רשפ א יאש העצה ,ארקנש המ מר גיא קלנר:

 11     .סחייתהל הצור ו השימ דוע :אבי גרובר רמ

 12  ם י נוויכב  ונלבלבתה  ונלו כ  ונחנאש  בשוח  ינא  ,וארת   .סחייתהל  הצור  ינא  .ןכ מר גיא קלנר:

 13 תונורחא  םינש  ,םישדוח  המכ  ריעה  תצעומ  .ריעה  תצעומ  לש  דיקפתה  לש

 14 ב ושחש  המ  לש  וטרפה  תא  תדבאמ  םייואר  םיפסונ  תולוק  הפל  ועיגהש  זאמ

 15  ד עב  ינא  .תימינפ  הקיט ילופב  ונב  תימינפה  תוקס עתהה  תמועל  .םיבשותל

 16  לוכי  אל  הז  לבא  .תונקת הו  םיקוחה  רפס  יפ  לע  דוב ענש  דעב  ינא  .ןיקת  להנמ

 17  הרוקש  המ  הזו  .ונלש  םו יה  רדסמ  זוחא  םיעשת  וא   זוחא  האמ  לע  טלתשהל

 18  ם א ו  .הלאה  םיאשונב  ם יקסעתמ  ונחנא  םויה  לכ  ,םינורחאה  םישדוחב  הפ

 19 ת ויטנוולרה  תועשה  תא  םיחקול  םה  זא  םויה  לכ  םהב  םיקסעתמ  אל  ונחנא

 20  ן יא  רבכ  הפ  םלוכ  הז  ירח א  הלילב  רשע  ,עשת  דע  ןוי דה  ךלהמב  ונלש  תוקזחהו

 21 רתוי  תובושחש  תורחאה  תויגוסה  תאו  םיאשונה  תא   תולעלו  רבדל  ,חוכ  םהל

 22  תמר  ריעה  לש  המוי  רד ס  לע  םיבשויש  םיאשונ  ד חאו  ףלאב  .רוביצל  יניעב

 23 ,הצעומ  ירבח  רשע  העבשמ  אלו  ,םיבשות  ףלא  םי שימחל  םירושקש  ,ןורשה

 24  י ר חא  הבי שי  ונחנא  ,הנו כנה  היצרו פורפב  בוש  לבא  םוקמ  ם הל  ת תל  דעב  ינאו

 25  ה זב  ן יא  .ולאה  םיאשו נל  ,הבישיה   רקיע  תא  םיח קול  ה בישי  ירחא  הבישי

 26  ר ש קהב  ן וויכה  תא  םי דבאמ  ונח נאו  הרטמל  םיא טוח  ונחנא  .יניעב  ןויגיה

 27 יטפשמ  לנובירט  אל  איה  ריעה  תצעומ  ,היינש  םעפ  ,הנושאר  םעפ  הז  .הזה

 28 א ל  םג  ינאו  טפוש  תמילג  יל  ןיא  .הפל  הלאה  תועצהה  תא  איבהל  וקיספת

 29 ק וסעל  רומאש  ירוביצ  יטילופ  ףוג  ונחנא  ריע  תצעומ  ונחנא  .הזכ  שמשל  הצור
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 1 לע  דומעלו  .ריעה  תא  חתפלו  ביצקת  רשאלו  , תונווכה  תתלו  ,תודנ'גאב

 2 א ל  ונחנא  .םירחא  תומוקמ  ףלאמ  ונל  תורבועש  תונכס  שישכ  רמשמה

 3 א ל  הז  .ןירוטיפב  ,תויוכמס  תלילש  ,תופדעהב  קוסעל  םויה  לכ  םירומא

 4  ת ויהל  ל וכי  הז  .ב  םעפ   תו רקל  לוכי  ה ז  .אל  הז  . ריעה  ת צעומ  לש  דיקפתה

 5 ו נממ  תאצל  יםכירצ  אל  ונחנא  תמאבש  והשמב  תויהל  לוכי  הז  .ןוציק  הרקמב

 6  ה פ   הרוקש  המו  .ונקוסי ע  רקיע  תויהל  רומא  אל  ה ז  לבא  ,תרחא  ךרד  םושב

 7  ו נחנא  אלש  בשוח  ינא  .תא זה  הננגמה  ךותב  נוחנ א  ם ויה  לכ  הז  ,הנורחאל

 8  ת א  ב הוא  א ל  דואמ  ,הז  תא  ד בכמ  אל   דואמ  רוביצה ש  ב שוח  ינ א  ,הזמ  םינהנ

 9  ת ויהל  לוכי  אל  .הלאה  םיניינעב  תקסופ  יתלבה  ת וקסעתהב  ושפנ  הצק  הז

 10 ה ריבע  ,תוריבע  שיש  הפיא  .ריע  תצעומ  לש  רופיס  אל  הז  .ונלש  רופיסה  הזש

 11  , םיסדיומ   םינפ  שי  .הלא ה  ם יאשונל  תויטנוולר  תו יושר  שי  ה עיגפ  ,םיקוח  לע

 12  ש י  , טפשמ  תיבל  רותעל   רשפא  , היירהעי  לש  יטפ שמ  ץ עוי  ,הייריע  רקבמ

 13  ה ל אכ תויהל םיכירצם לא ג ונחנא אל ונחנא .םיצו ר םתאש המ שי ,הרטשמ

 14ה רמא  תרבודש  ומכ  םינד  ונחנאשכ  .םילוקישמ  ייםקנ  אל  ונחנא  ירה  יכ

 15  , ןיינע  לש  ופוגל  תא  דבא מ  רבכ  ה ז  םדא  לש  ופוגל  םינדשכ  יכ  ,הלאה  תויגוסב

 16  ת ויהל  ךפוה  לכהו  יטילו פ  הפ  תויהל  ךפוה  לכה  זא  , ינשב  רושק  דחא  הז  דימתו

 17 .יונימה  יבגל  םדוקה  ןוידב  ורקיעמ  לטב  הזה  ןוידה  לכ  ןכלו  ,ינש  דצו  דחא  דצ

 18  הדמע  איה  .הנממ  ררחת שהל  הלכיר לא  יעה  תצעומ ש  תיפיצפס  היגוס  התייה

 19 .ןורתפ  איבהל  םיבייח  ויניה  .תשממתמ  היצטור  אל  ה,יצטור  ןכ  יונימל  הקד

 20  ה זה  ר בדה  םע  .וישכע  ךישמהל  ל בא  .העוקת  התי י ה  הפ  ת כרעמה  לכ  תרחא

 21  הצעומ  רבח  יבגל  .החילס   ,בקעי  יבגל  תועצהה  םג  ,בגאאות  בה  תועצהה  םגו

 22  ת ויושר  ש י  .בעיה  שי  .הז מ  ונתוא  וררחשת  .סאלח  ,ם ידבוע  י בגל  תועצוה  ,ףסונ

 23  ם יצור  םתאש  ימ  לש  רקבמ  לש  תיטפשמ  הצלמה  האם תהי  .הזב  וסקעתה

אות  ימצעל  תושע ל  הצור  ינא  זא  .השקבב  24  י ר בד  תא  רצקא  ינא  .ןי דה  ואת 

 25  ם י אשונל  האלה  ץורנו  .הע בצהל  םדקתנ  הז  ירחא  םג ש  עיצמ  ינא  הזה  רשקהב

 26  י רעצל   וסנכנ  אלש  הלאכ   ה ברהו  .רוביים לצרושקש   םיאשונ  ם ויה  םג  הפ  שי

 27     .הדות .תויהל םיכירוצ

זיו: נטע   28  י תלב  תוליז  ה זש  תבשוח  ינא  .רמוא  אי גשמה    לכל  תפרטצמ  .רצ קאי  נא  פרופ' 

 29  ה עצהה  תא  ריסהל  ךירצ ש  תבשוח  ינא  ללכבו  ןאכ  ונלשים  נוידה  לש  תספתנ
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 1  ן עמל  קר  לבא  םויה  רדסמ  ריסהל  האבה  העצהה  תא  םגו  ,םויה  רדסמ  וזה

 2  י נדש  הר מא  אל  ץינומ  ת רבגה  ם וקמ  םושב  ת,ינטפ שמכ  ה יינש  החילס  קויד

 3  ת א  ת קדקודמ הרוצב אר וקש ימ . היינבו ןונכתל הד עווב רבח ת ויהל לוכי אל

 4 לע  תעד  תווחל  הנממ  ושקיב  דיקפתה  לע  תרבדמש  רמוא  תאזה  תעדה  תווח

 5  ה י הי  אוהש  העינמ  ןיא  תר מוא  איהו  .ריע  שאר  ןגס  הז  דיקפתה  לע  .דיקפתה

 6  ה נ וממ  תויהל   לוכי  אל  או ה  הזה  ד יקפתב  אוהשכ  לב א  ריע  ש אר  ןגס  ,דיקפתב

 7 אוה  ,תוברתב  קסועש  ימ   יו כילאמ  ןבומ  טעמכ  הז ש  היינבו  ןונכת  יניינע  לע

 8  אוהש הזיא  ןמ הז הפ לכה זא .היינבו  ןונכת יניינע לע הנוממ אל

 9    .רמא ןוריש  הממ ךפיהה אקווד הז : עידן למדן "ד וע

 10   .בותכש המ תא ןיבמ אל  ןורי .אל פרופ' נטע זיו:

 11  .תונשרפה יפל  תחתש היינבו ןונכתל םירו שקש םיניינעב שרופמב : עידן למדן עו"ד 

  12 

 13  ד יקפתב הרמ א א יהו ,ד יקפתה יבגל תע ד ת ווח ,הנמ מ ונשקיב הפ  בותכ . ןדיע יו: טע זפרופ' נ

 14 יניינע  לע  הנוממ  אוהש  דיקפת  םושב  תויהל  לוכי  אל  אוה  לבא  היעב  םוש  ןיא

 15 תבשוח  ינאו  .רמגנ  הז  הז בו  ליחתמ  הז  הזב  ןכלו  דיקפתה  אל  הזו  היינבו  ןונכת

 16  א ל   ללכב  י כ  רדסהמ  וזה   העצהה  ת א  ריסהל  ךירצ   תאזה  ה ביסהמ  קר  ולו

 17  ה ביסה  ,תיזכרמה  הביס ה  אל  תאז  לבא  .תעדה  תו וחב  ןאכ  שיש  הממ  תרזגנ

 18   .רמא איגש המ תיזכרמה

 19  ל וגלגב  םלועה   יפולא  םה  ,תישפוחה  ןורש   ת מר  .םירבד  המכ  רמול  ה צור  ינא  ון:מר מיכאל דור

 20 ת וגהנתה  שממש  .ישתב   לש  םייפכ  תואיחמל  וני כז  םג  םויה  לבא  .םייניע

 21  השיגמו  םייניע  תלגלגמ ו  ןאכ  תלכתסמ  ןמזה  לכ  .הצעומ  תרבח  לש  תפומל

 22 םידליה  םירמואש  המו  .ךילא  רזוח  לכה  הז  םהלש  תרתוכהש  רדסל  תועצה

 23  . םירבדמ  ונחנא  וילעש  אש ונל  תיניינע  תוסחייתה  הפ   ןיא  .השיג  אל  הז  .ךידיבו

 24  הפ  םינד  ונחנא...  לש  גוס   ומכ  הארנש  אשונב  והשמ   ךל  רמול  הצור  ינא  איג

 25  . יניינע  א שונב  הפ  רבודמ  לבא  ,םיוסמ  ם דא  ןב  לע  םי וושמ  י לוא  םהש  םירבדב

   26 

 27   .ןורקיע לע יתרביד מר גיא קלנר:

 28    .רמוא ינא  זא .ןכ מר מיכאל דורון:

 29  .טפסנוקה  הז  .תאזה  העצהב  קר  וליפא  אקווד  ואל  .םינדו  םיבש  טושפ  ונחנא מר גיא קלנר:



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

22 

 

 1  א שונ  אוה  לבא   םיוסמ  ם דא  לע  בשוי  םנ מאש  א שונב  רבודמ  הפ  ,א יג  לב א  מר מיכאל דורון:

 2  ם ישנאו  אמגוד  שמשל  ם ירומא  ונחנאו  ,רוביצ  יגי צנ  ונחנאש  םושמ  .ינורקע

 3  ה ריזבו  .ןאכל  תובוגת  וי הו  ןאכל  תובוגת  ויה  ,תובוג תה  תא  הארתו  םילכתסמ

 4 םיזראב  םא  ורמא  םישנא  טעמ  אלו  .קובסייפ  ת ארקנש  תאזה  תירוביצה

 5 ודיגי  המ  .םירחאה  ודיגי  המ  ,זרא  אוהש  ינדל  דובכה  לכ  תבהלש  הלפנ

 6  .םיעדו י ךיא .איבל ינדל היינב תו ריבע שיש הז לע םירחאה

 7    .הז תא דיג הל קיספת .איבל ינד שיש  רמא ימ  :ד"ר צחי שריב

 8   .הצור אוהש המ  דיגי אוה :אבי גרובר רמ

 9 יתייה  םאו  ,תוישיא  תוחיש  איצוהל  גהו נ  אל  ינא  ,רמול  גהונ  אל  ינא   הארת  מר מיכאל דורון:

 10  ן ונכת   לש  אשונב  ריכב  דו אמ  והשימל  ןאכ  הרמאנש  ת ישיא  החיש  ןאכ  איצומ

 11    .היינבו

 12   .ללכב תוריחב ינפל  :ן גדותירומר 

דורון:  רמ  13 תרחא  התייה  תרתוכה  זא  .רוביצ  ירחב נ  םע  תושעל  גהונ  אל  ינא   .ןוכנ  מיכאל 

 14 . בטיה  הז  תא  םיעדוי  םירחא  םישנא  דועו  התאו  הז  תא  עדוי  התא  .ןיטולחל

 15  א ל   אוהש  תיעמשמ  דח  ר מא  אל  ינד  היינב  תוריבע  ש יש  םתשחכה  אל  םעפ  ףא

 16  . םיטפשמל  תירוספורפה  דובכל  והשמ  רמול  הצור  ינא  .היינב  תוריבע  עציב

 17   ןאכ תרמוא

 18     .לוזלז הז מר דני לביא:

 19  .רבכ  יתלגרתה פרופ' נטע זיו:

 20  .השוע עטנש ה ממ יצח ונל ויהיו יאוולה : גב' בת שבע אלקובי

 21    .םיטפשמ  הניבמ איהש הרמא איהש  יל המדנ רון:מר מיכאל דו

 22   .ןוכנ זיו:נטע  פרופ'

 23    .יתר מא ןכל רון:מר מיכאל דו

 24  .לאכימ  היעב ןיא פרופ' נטע זיו:

 25  .םירחא  םירבחב לזלזל ךירצ אל : עידן למדן עו"ד 

 26     .םכייחב .לזלזמ  אל ינא מר מיכאל דורון:

 27   .הזל הקוקז אל שממ  ינא ילע םיניגמש םירבח  םתוא .אל ו:פרופ' נטע זי

 28   .לזלזל לוכי אל ינ א עטנב מר מיכאל דורון:

 29   .ויז עטנ יתרבח : דן עידן למעו"ד 
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דורון:  1 איה  .םיטפש מל  תירוספורפ  ,יתרבח  וי ז  עטנל  רמוא  ינאו  יב  רוזח א  ינא  מר מיכאל 

 2  א י ה  ,תבתוכ  איה  ,תבתוכ   אי ה  .המישנ  התואב  תרמו אש  תטפושה  ןאכ  תרמוא

 3 תווחב  תמכסמ  איה  .הל ש  תעדה  תווחב  םיפיעס  ינשב  םיימעפ  הזל  תסחייתמ

 4  ש מ של  דמ עומה  לכוי  רי ע  שאר  ן גסכ  ן הכל  לוכי  או הש  תרמו או  ,הלש  תעדה

 5  ק ו סעי  וא  היינבו  ןונכת  יניינע  לע  הנוממ  היהיש  יל במ  ריע  שאר  ןגס  דיקפתב

 6  ם ה ב  קסוע  א וה  .יק  וא  הדעווב  ר בחכ  םהב  קסוע   אוה  , םהב  קוסעי  .םהב

 7  ם יקוסיעה  דחאש  ןאכ   ונעמשו  ,היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווב  רבחכ

 8  ק וסעל  ה ז  הזה  דיקפתב   ו תויהב  ן ורחאה  ןמזב  , איבל  י נד  לש  םייזכרמה

 9  םירושקש  ,תויונמואל  ה שרדמב  םירושקש  .הירלג ב  םירושקש  יוניב  יניינעב

 10 לעו  .תושרופמו  תיעמשמ   דח  רמאנ  הזו  יואר  אל  ה זש  בשוח  ינא  .יבוק  תיבב

 11    םירבדמ ונחנא ךכ

 12  .לש ךמ סמב םש הנוכמש לטייט ל כ לע לודגב רמאנ הז .ילע ר מאנ אל הז לביא: מר דני

 13    .היינבו ןונכת יניינע  אל םג הז :שריבד"ר צחי 

 14  .ןונכת י ניינע אל הז יא:מר דני לב

 15  .ב ושח אל מר מיכאל דורון:

 16  ה ז  .והשמ  רש אל  אל  ,והשמ  רשאל  םא  הדעווב  םא  טילחהל  הז  היי נבו  ןונכת  :ד"ר צחי שריב

 17  טילחהל

 18 א וה  הזה  גוס המ  םיכלהמ  עינמו  ,םילכי רדא  םע  שגפנ  הזה  דיקפתב   םדאש  דורון:  יכאלמר מ

 19  ר בדלו  םירופיס  רפסלו  ף סלפתהלו  ך ישמהל  לוכי  ה תאו  היינבו   ןונכתב  קסוע

 20  , ןמזה  ל כ  םהב  םישמתש מ  םתא ש  םיזאבהו  םיגשו מה  ל כ  ומ כ  תוינויווש  לע

 21  ן אכ  ונעמשש  תויטפשמה   תעדה  ת ווח  לכ  .רצענ  הז   ם כילא  עיגמ  הזשכ  לבא

 22  א ל  .השדח  ת עד  תווח  ש י  ו ישכע  .םכל  ת וחונ  ויה  א ל  , ונלש  יטפשמה  ץעויהמ

 23  .םכל החונ

 24  .ונל החונ ד ואמ איה :ד"ר צחי שריב

 25 א לו  הלש  אשי רה  תא  קר  לבקל  ןכומ  התא  רמולכ  .שממ  .החונ  דואמ  איה  דורון:  יכאלמר מ

 26 רבד  רמוא  ינא  .טפשמ  ו תואב  תחא  המישנב  רמאנ  הז  תא  אלו  אפיסה  תא

 27 בקעי  םג  זא  ךכ  הז  םאש  תרמוא  תא  ,יבוקלא  ישתב  תרמוא  ירה  תא  ,ןורחא

 28   ךירצ יקצרוק

 29  .םולשתב ןגס : גב' בת שבע אלקובי
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 1   .החילס מר מיכאל דורון:

 2  .םולשתב ןגס : גב' בת שבע אלקובי

דורון:   3  ת א  םצעב  רטפ תהל  ךי רצ  יקצרוק  בקעי ש  עגרכ  ת רמוא  תאש  המ  יק   וא  מר מיכאל 

 4 אוהש  ונממ  תשרוד  תא  ,רכשב  ןגס  אוה  םג  ,ןוכנ  .רבד  ותוא  תא  ןאכ  תרמוא

 5   .רטפתי

 6   .הנשמה תדעווב אוה לבא  :מר ירון גדות

 7    .יל יריבסת  וישכע מר מיכאל דורון:

 8   .הנשמה תדעווב בקעי  :מר ירון גדות

 9   .תרבדמ תא המ לע .לדב הה המ מר מיכאל דורון:

 10   .וא .לדבהה המ : גב' בת שבע אלקובי

 11 א והו  םיאשונ  םתואב  קסוע  אוה  .םתוא  תא  לבקמ  אוה  .הנשמ  הז  המ  לבא  דורון:  מר מיכאל

 12     .ותואב םיאצמנ םהינשו  .תוטלחה ןתוא תא לבקמ

 13  .ןוכנ אל הז  : גב' ענבל דדון

 14  המל  .יל דיגת .רכשל ללכב רושק  הז המ :ד"ר צחי שריב

 15  ר בודמ  םא  בצ מה  ן כא  םא  רטפתי  יקצרו ק  בק עי  .רחא  והשמ  השעי  אוה  ם או  מר מיכאל דורון:

 16   .הז לע םכתעד המ . איבל ינד םגו תימוקמה הד עווהמ רטפתי ולש הרידב

 17   .אל :י שריבצח ר"ד

 18  .וישכע תואק סע הפ םישוע ונחנא המ : גב' בת שבע אלקובי

 19  .תרמוא תא  ירה .תרמוא תא .העיצמ  תא .אל מר מיכאל דורון:

 20  .םיענ  אל .רמוא התאש המ הז .ל אכימ הארמב לכתסהל םי ענ אל הז :ד"ר צחי שריב

 21  . םילכתסמ םתאשכ זא .קוי דב .ןוכנ מר מיכאל דורון:

 22   .ךלש העצהה הז .הא רמה הז :בד"ר צחי שרי

 23  ר כזומ  עגרכ  א צמנש  םכלש  רבחה  תא  וא רת  זא  הארמב  םילכתסמ  םתאשכ  מר מיכאל דורון:

 24  ר ושק  א ל  הז  רמולו  ךישמ הלו  ו ילאו  וניינעב  הנווכש   תעד  ת ווחב  תיעמשמ  דח

 25     .רקש ירה הז ,וילא

 26  .בקעיל הז  תא תושעל אל דחא ףא .וי לא רושק הז זא ותוא םתל רטנ םתא פרופ' נטע זיו:

 27   .תע ד תווח הפ שי .םילפלפתמ  םתא המ .תעד תווח הפ  שי לבא מר מיכאל דורון:

 28  .ןומדקה  אטחה לע פרופ' נטע זיו:

 29  רמולכ  ?תטפו של  ת ונפל  העצהה  דעב  תע בצה  ה מל  זא  רמולכ  יתנב ה  . הא  מר מיכאל דורון:
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 1    .ןומ דקה אטחל הפתוש תייה

 2  .ויל א ונתוא תסנכהש ךורב או הש הזיאל הפתוש יתייה  ירעצל ינא ו:זי טענ פרופ'

 3  י מ  ילוא  .הזה   ךורבל  ךתוא  יתסנכה  ינא   ?הזה  ךורבל  םכתא  יתסנ כה  ינא  מר מיכאל דורון:

 4  ?הזה ךורבל ךתוא סינכה  היינבה תוריבע תא השעש

 5  .הז  תא דיגהל קיספת .היינב ת וריבע שיש תטלחה הפיא : גב' בת שבע אלקובי

 6  הע יגמ תוטילקרפה םתס קר  .רדסב היינב תוריבע ןיא דורון:  יכאלמר מ

 7 . ןיא  וא  היינב  תוריבע  שי  םא  טילחמש  טפושל  ךתוא  םש  אל  דחא  ףא : גב' בת שבע אלקובי

 8     .הזה טפשמב שמת שהל קיספת השקבב זא

 9   .תוקעצ ויהי אל .ת וקעצ ילב :אבי גרובר רמ

 10     .טפשמ םילשהל לוכ י ינא .דואמ בוט עדוי התא  לאכימ :י שריבצח ד"ר

 11   .רבדת התא םיי סי אוהשכ :גרובראבי  רמ

 12  .יתמ ייס ינא מר מיכאל דורון:

 13 ל ע  היינב  תוגי רח  אשונב  תונולתש  ךכ  הנ וש  קוחהשכ  דואמ  בוט  עד וי  התא  :צחי שריבר  ד"

 14  ו מ כ  קוידב  .תרדהנ  הריז   היה  הז  םעפ  .תימוקמה  המ רב  ונודי  אל  הצעומ  ירבח

 15 ל ע  ןנולתמ  הז  .תורעשה  תא  ינשל  טרומ  דחא  ןמזה  לכ  .וישכע  םישוע  םתאש

 16  ע בותה  אל  ,תשגומש  הנולת  ל כ  ,הזה  ןונגל  יד  ,ורמא   זא  ה ז  לע  ןנולתמ  הזו  הז

 17 ף וג  תוטילקרפל  ךלוה  הז  הדעווב  אלו  יטפשמה  ץעויה  אלו  ינוריעה

 18 ר בח  לע  תושגומש  תונולתהמ  תחא  לכו  .תונולתב  ןודי  אוהו  יביטקייבוא

 19 תימע  .תיטמוטוא  םיעבות  תויחנהל  הקלחמל  תוטי לקרפל  תכלוה  ריע  תצעומ

 20  ו א  ה ז  תא  רוגסל  טילחה ל  תעד  ל וקיש  ול  ןיא  .הז  תא  ר יבעמו  ,הז  תא  לבקמ

 21 .תוטילקרפב הז לבא ודי גי םימי אל וא תקדצומ ,י נד דגנ הנולת השגוהו .אל

 22 ל ע  םג  .תונולת  דוע  זאמ  ושגוה  .תוטילקרפב  התייה  .ידגנ  הנולת  ונמזב  השגוה

 23 ךרדב  וא  תוטילקרפב  וא  םג  םהו  .הצעומ  ירבח  השולש  תוחפל  ,תומש  ילב

 24 ה מ  טילחתו  הז  לע  לכתסת  תוטילקרפהו  תוטילקרפב  ויהי  םהו  תוטילקרפל

 25  ל בא .הזב ןודל היהי רשפ א .והשמ םש שיש טילחת תוטילקרפה םא .תושעל

 26  קית  ו ל  שי  דיגהלו  ם ייד יב  ףנפנל  רשאמ  ץוח   .תוטילקרפב  הזש  הז

 27  ל ע  הנולת  חולשל  לק  ך כ  לכ  הז  .םולכ  רמוא  אל  הז  םולכ  הז  ,תוטילקרפב

 28 ה זה  בלשב  הצור  התאו  הצעומ  רבח  אוהש  ללגב  תוטילקרפב  היהי  הזו  והשימ

 29  ל וכיו  ו תוא  שינעהל  הצ ור  התא  . ותוא  איצוהל  .ו תוא  שי נעהל  ,וישכע  רבכ
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 1 , ןידל  םידמעומ  םישנא  .שנוע  עיגמ  תוגירחו  תוריבע  השע  םדאש  תויהל

 2 התא  לבא  טפשמה  תיב  םהילע  רוזגיש  המ  םבוח  תא  םימלשמ  ,םיעשרומ

 3  יבגל  .יבגל  םג  הז  תא  תושעל  םתיצר  .הזה  ךילה תה  לכ  תא  רצקל  הצור

 4  ה ריקחב  חותפל  אל  ,בתכ   שיגהל  אל  אל  .הריקחב  חותפל  אל  וליפא  וטילחה

 5  ק וחה  תא  תחקל  שממ  ה ז  ל בא  .םירחאה  םירקמב   ה רקי  המ  ע דיו  אל  ינאו

 6 ה ז  תא  איצוהא  והש  הזב  עונמל  הסינ  קוחהש  המ  תא  קוידב  תושעלו  ,םיידיל

 7  .תימוקמה תו שרהו הצעומה ירבח ידימ

 8 ויהש  הדבועה   תא  הלביק  איה..  תעד  תו וח  התייה  ךניינעב  תעדה  ת ווח  .א  מר מיכאל דורון:

 9  .םש  רמאנ הז היינב תוריבע ךל

 10  .יל א ןווכש בתכמ היה הז .תר ושקתל הפלדוה יניינעב תע דה תווח :ד"ר צחי שריב

 11 ת והמה  לע  רבדמ  ינא  .תעדה  תווח  לע  רבדמ  ינא  .השוע  התא  המ  הארת  ן:מר מיכאל דורו

 12  ם ירבדמ  ם תאו  היינב  תו ריבע  לע  ו ישכע  םירבדמ  ונח נא  .הז  לע  י ל  רפסמ  התאו

 13   .תוהמה לע .ןכותה לע ית יא ורבד .רשקה המ... לע

 14  לכ ת א זא יתע די  אל י נא .יתלביקש ןושא ר ב תכמ ה יה הז .יניינעב  ןכות ה לע : ד"ר צחי שריב

 15 םירבדו  .יתעדי  אל  ותוא   יתינק  ינאש  ינפל  היהש  המ  לכ  יתינקש  תיב  המ

 16  ת א  . הלאה םירבדה לכמ  הב ה רזח תוטילקרפהו רת וי רחואמ י ל םג וררבתה

 17 ה מ עדויש חוטב אל ינד םג לבא .ףילדהל חרט אל דחא ףא הלאה םיבתכמה

 18 אל  .טנרטניאב  ןימז  אצמ נ  לכה  אל  .דלונ  אוהש  ינפ ל  רג  אוה  ובש  תיבב  הרק

 19  ם י אצומו  םיחתופ  ןמזה  תא  םישיד קמ  זא  הנולת  םי שיגמ  םא  לבא  .אצמנ  לכה

 20 ם אש  בשוח  התא  .םיטילח מ  זאו  ונועיט  תא  ןעוט  םדא  ןבו  םישפחמו  םיקיתב

 21  י נא  .היינבו  ןונכת  לש  הפ   לעב  םיקיתה  לכ  תא  עדוי   ינא  ,והשמ  ךל  יתרמא  ינא

 22 ק יזחמ  ינאש  ללגב  .םיללכה  לכ  ,תונקתה  לכ  .ונתינש  םירתיהה  לכ  תא  עדוי

 23 ה ז  .הזכ  רבד  תושעל  רשכומ  ללכב  ינא  ,הזכ  ריקחת  יתישע  ינא  .הסדנה  קית

 24 ן תית  איה  ,הלש  הקידבה  תא  השעת  איה  .התדובע  תא  תוטילקרפה  השוע

 25  איה  זא  ביגהל  תונמדזהה   תא  ו ל  ןתית  איה  ,המ  לע  ל לכב  שיש  אצמת  םא  ינדל

 26  . הפמ  ותוא  איצוהלו  הפ מ  ותוא  חידהל  .ןמזה  הז  אל  .התטלחה  תא  טילחת

 27   .והשמ דוע לואשל ית יצר .םיאתמ אל ללכב הז

 28 ד יקפתה  ןיב  המאתה  התשע  תטפושה  .ה זה  ןיינעב  .ןורחא  רבד  קר  ר מוא  ינא  :ל דורוןמר מיכא

 29  ל וכי  אל  אוהש  תרמואש   הטלחה  תלבקמ  התייה  םאש  ריע  שאר  ןגסכ  ולש
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 1  ה טלחה   יליבסרבר  איהש   הטלחה ב  רבודמש  העדי   אי ה  ריע  ש אר  ןגס  תויהל

 2  רוזחל  היהי  ןתינ  אלש  ת יתדימ  אל  העיגפ  הז  היהי  ןתינ  אלשו  וב  עגפתש  השק

 3   היה י אל םא לבא ,המישנ התו אב תרמוא איהש המ .הב

 4     .רבד םוש האיצמה אל איה  ,קוחה הז ביא:מר דני ל

 5   .טפשמה תא םייסל היינש  ול ןת ינד :אבי גרובר רמ

דור מיכאל   6 ת ימוקמה  ה דעווב  רבחכ  ןהכי  אל  אוה   םא  תרמוא  איה  המישנ  התואב  ון:מר 

 7     .היינבו ןונכתל

 8  .הז תא הרמא  אל איה יו:פרופ' נטע ז

 9    .הרמא איהש  המ הז מר מיכאל דורון:

 10    .ןיינועמ ו השימ דוע :גרובר אבי רמ

 11   .היינבו ןונכת ל תימוקמ הדעו הבתכ אל  איה .דיקפת אל הז תימו קמ הדעו פרופ' נטע זיו:

 12   .תעדה תווח תא אר קנ אוב ון:יכאל דורמ מר

 13  ת מר  לש  היינב ו  ן ונכתה  ת דעווב  ןהכל  לו כי  א ל  הנ ולת  ודגנ  תשגומש   ימ  ל כ  : שריב  יד"ר צח

 14   ?ר מוא התאש המ הז ןורשה

 15 ?תמייס לא כימ .עגר :אבי גרובר רמ

 16  א יהש  המ  הז  הרקמ  ן יבל  ר מאנש  המ  לע  תעד  ת ווח  ש י  ובש  הרקמ  ןיב  : עידן למדן עו"ד 

 17  .ינא לבא  .םיקסעתמ ונחנא .תרמוא

 18 ד ע"  ,תרמוא  א ל  איהש  תרמוא  תא  ,תטפ ושה  תרמוא  .ףיעסה  תא  יתאצמ  מר מיכאל דורון:

 19  ת ו ריבע  ןיגב  ןידל  דמעו מה  דמעוי  םאה  הטלחהה ו  ילילפה  ךילהה  תניחבל

 20   . "ןונכת ה  תודסומל  העיג נ  ול   שיש  ד יקפתב  שמשי  אל ש"  .הדר פהה  ןאכ  ,"הלא

 21   .החילס .דיקפת אל הז  היינבו ןונכתל הדעווב רב ח .דיקפת זיו:פרופ' נטע 

 22     .השענ ונחנא וישכע .יתנ בה הא ן:דורו אלכמר מי

 23  ת ווח  תא  ארק ת  הכימ  לבא  .ריע  שאר  ן גס  הז  דיקפת  תעדה  תווחב   לכתסת  פרופ' נטע זיו:

 24  .תעדה

 25  ר מולכ  .יתנבה   ה עיגנ  ול  שיש  דיקפתב  ש משי  אל  .תונשרפב  קוסענ   וישכע  מר מיכאל דורון:

 26     .דיקפתב אל ינא היינבו  ןונכת תדעווב רבח ינאש

 27   .תעדה תווח יפל דיקפת  אל הז .אל זיו: טענפרופ' 

 28   .דיקפת בשחנ אל  הז .הא מר מיכאל דורון:

 29     .דיקפת הז שאר בשוי םוק מ אלממ :ד"ר צחי שריב
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 1   .דיקפת הז פרופ' נטע זיו:

 2    .דיקפת אל  הז רבח :ד"ר צחי שריב

 3     .ךיניעב ןח אצומ אל הז  םא םג .בצמה הז תושעל ה מ ,לאכימ פרופ' נטע זיו:

 4  .ינו ר השקבב :וברגר ביא רמ

 5     .הבוט קיפסמ תי נטפשמ אל איהש הארנכ : יבע אלקובש גב' בת

 6  .ידי מ קוחר םתגלפה .בצמה ה ז .ןוכנ הז יו:פרופ' נטע ז

 7  ת א זה  העצהה ש  בשוח  י נא  . לבקמ  ינא  ו רמא  עטנו  א יגש  םירבדה  רקיע  . א  מר רוני בלקין: 

 8  . ורמא  ע טנו  איגש  בשוח   ינא  . תרתוימ  תאזה  העצ ההש  ב שוח  ינא  .תרתוימ

 9 י תרבס  ץינומ  תרשפ  תויהל  הכפהש  הרשפה  העצוהש  זא  רבכ  םייתש  .דחא

 10  .תרתוימ  התייה  ןכא  איה   דבעידבו  תרתוימ  התייה איהו  תועט  התייה  איהש

 11  י נוריע  ע בותו  יטפשמ  ץעו י  ו מכ  ,הייר יעב  ונל  שיש  םי יטפשמה  םיטנמלאה  םאו

 12  ם ה  יכ  תאזה  הרשפל  עי גהל  ללכב  ךירצ  היה  אל  זא   םתכאלמ  תא  םישוע  ויה

 13  א י הש הזיא שי םא םתדמ ע תא עיבהל םיחרוב אלו  םתדמע המ םירמוא ויה

 14  ת א   וגיצה  אל  םה  .שאמ   ומכ  הזמ  וחרב  םה  .תי עמשמ  דחו  הטולח  הדמע

 15  ל ע  ו השמ  דיגהל  הצור  ינא  . הלקתהמ  קלח  הזש  בשוח  י נאש  המ  .םתדמע

 16  " י לש  הדומח"  היינש  םעפ   ,י'צאב  לש  םייפכ  תואיחמ   תחא  םעפ  הפ  שי  .ןוידה

 17  . השע  ינש ה  המ  חכוש  דח א  לכ  ו ליאכ  .ןונגב  תורחת   ה פ  יל  ו שעת  לא  .הז  לש

 18  ה דומח"  י'צאבל  תארוק  תרבודו  ,י'צאב  לש  םייפכה  תואיחמ  תא  ריכזמ  התא

 19  ת ורחת  ה שענ  אל  אוב  .ל וקוטורפה מ  הז  תא  קוחמל   וישכע  ת שקבמ  איה  "ילש

 20  ו נתוא  ד בכתש  המרב  ונ לש  םינוידה   תא  רומשל  ל דתשנ  . ךומנ  תדרל  טושפ

 21  הנממ  ונשקיב  ונחנאו  , הבתכ  ץינומ  תטפושהש  המ   תא  ארוק  ינאשכ  .וליפא

 22 תויהל  ךופהי  איבל  ינדש  העינמ  שי  םאה  אשונל  תע ד  תווח  ,טושפ  דואמ  רבד

 23 ן ונכת  יניינע  לע  הנוממה  ןיינע  ופורפא  תא  ארוק  ינאשכ  ,םג  ינא  .ריע  שאר  ןגס

 24  ןונכתל  הנשמה  תדעו  שא ר  בשוי  א ל  אוה  םא  הז  ת א  ארוק  ינא  הככ  ,היינבו

 25  ט ר פ  ,לכ  ו מכ  יכ  .ןיינעה   רמגנ  , רופיס  אל  רופיסה   הזה  ר בדה  בקע  היינבו

 26  ת איל מב  תדעווב  םג  ןה כמ  אוה  ,ריעה  תצעומ  תא ילמ  רבח  לכ  ומכ  ,דחאל

 27 ןכ  אוה  וישכעש  תודג  ןורי  הז  ,םש  ןהכמ  אלש  ידיחי ה  .היינבו  ןונכתל  הדעווה

 28 .םג  ןועיטל  .דיקפת  אל  הז  ןכלו  .הלוח  אוהש  ידיירג   תא  ףילחמ  אוה  יכ  םינפב

 29  ו ח לשי  ,תרחא   וא  תאזכ  ה רפהל  הנולת  ה זיא  ודגנ  שי גיש  ימ  ל כ  הזה  דסחתמה
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 1 םמוי םהל ןתינ םישנאה  יכ רורב הז ,שוקשק הז י רה ,הזה ןדיה קספל וותא

 2  אל  ואם  ירשכ  םה  םאה  ,טילחהל  םילוכי  םה  זאו  . תויטפהמש  תוכרעמה  לומ

 3  י טפשמה  ךלהמה  לכ  תא   להנל  וא  ,יטפשמה  ךלהמל   עיגהל  אלו  שארמ  םירשכ

 4  בצמל  עיגהל  םילוכי  אל  ונחנא  .יטפשמ  ךלהמו  ,הרי קח  .ןאכ  הרוקש  המ  הזש

 5  י רבח  לכאת    וא  םיקלח   לוספנ  םירחא  וא  ולאכ  םיבתכמ  ךמס  לע  ונחנאש

 6  , תוחפל  ם הילע  עדוי  ינא ש  העברא  ו א  ,השולש  הפ  ש י  .הפ  ה יינבו  ןונכת  תדעו

 7  ל ע  ,םיבתכמב  ץיצפה  ר בכ  ןהכ  השמ  ,ןהכ  השמ  ה ז  ימ  וליפא  עדוי  אל  ינא

 8  ה רולכא  עגר  ותואמ  .ה ינב  ת וגירח  םהל  שיש  ר י ע  תצעומ  ירבחר  פסמ

 9  ת ויהל  םילוכי  אל  .םייד י ה  תא  םירהל  םיכירצ  ,סופ   הלאה  םישנא  ,םכתטישל

 10 תוחפל  אוהש  הזכ  והשי מ  שי  לבא  .עדוי  אל  ינאו  הז  ימ  גשומ  יל  ןיא  .ןיינעב

 11     .הזה םשה תחת בתוכ

 12   .תוטבלתהב וישכע ינא  .ןהכ השמ ,השולש ,םיינש  ריכמ ינא :רובראבי ג רמ

 13    .יר נג םש הז קין:ני בלמר רו

 14   .ירנג יכה פרופ' נטע זיו:

 15 תויהל  ךופהת  תאזכ  העומש  לכש  רשפא  יא  .םדקתנ  ואוב  .רשפא  יא  רמוא  ינא  מר רוני בלקין:

 16  ץ רש  ריע  שאר  הפ  ונל  היה  ,הזמ  רתוי  ,המ  םיעדוי   םתא  .םישנא  לש  הליספ

 17 תפוקת  תא  ומצעל  רצי ק  אוה  קר  .עשרוה  רבכ  אוהשכ  תונורחאה  תוריחבב

 18  הרואכל  היה  הז  לכה  תו רמלו  עשרוה  אוה  ךרדב  ונ ייהש  אל  הז  אוהו  ,ןולקה

 19  , ל הנתמשכ  הלשממ  שאר   תויהל  ךישמהש  רבעשל  ה לשממ  שאר  ונל  שי  .רדסב

 20  ז א  .הלשממ  שאר  תויהל   ךיש מה  אוהו  ודגנ  ילילפה   ט פשמה  להנתמ  רבכשכ

 21  ו ננולתהש  ימ  לכש  דיגהל ו  םידסחתמ  תמאב  תויהל   םיצור  ונחנא  םא  וישכע

 22 הזש  בשוח  ינא  הזב  קוסיעמ  לוספ  היהי  אוה  ררוב  אל  דוע  וניינע  לבא  ,ויפלכ

 23  העצהה  תא  דירוהל  ךירצ   .רתוימ  הזה  ןוידהל  כ  ןכל ו  ינויגה  אל  הז  ,ריבס  אל

 24 םה  םירבדה  תא  קודבל  ךירצ  םא  .יקצרוק  דגנכש  העצהה  תא  דירוהלו  תאזה

 25 םיפוג  לש  הטלחה  תואצות  יפל  ,וטילחיש  המ  וט ילחישכו  םרושאל  וקדבי

 26 .םינוכנה  םיכלהמב  טוקנל  ךירצ  הז  יפל  טילחהל  םיכירצ  םייטפשמ

 27 אוה  ,הייריעה  לש  יטפש מה  ץעויה  םג  ,הפ  ותוא  האור  אל  ינא  ררועתישכ

 28    .והז .ו לאה תוטלחהה תא ףוכאי

 29  . דיגהל המ שי יל םג ?הצור  התא ןדיע :אבי גרובר רמ
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 1 ר מאו  חתפ  איג  תמאבש  םירבדל  הפ  ףרטצמ  ינא  .השולש  .םיטפשמ  ינש  : ן עידן למדעו"ד 

 2  ת ו עמשמ  ןיינעב  ויז  עטנ   יתרבח  לע  תצק  קולח  ינאש   תורמל  הרזח  עטנ  .םתוא

 3  ת ו נשרפהו  ודיקפתב  הנו ממ  אל  ו א  ודיקפתב  הנוממ   ןכ  הז   םאו  תעדה  תווח

 4 , דחא  .םינוש  םירקמ  ינ ש  הפ  שי  תמאב  דחא  תאזה  תקולחמה  אקווד  לבא

 5  א ל  וליפא  .הנומתה  בלשב   קרו   ךא  הז  ינשהו  תמיוסמ   ת עד  תווח  הפ  שי  תמאב

 6 ,תובורקה  תועצהה  שולש ש  בשוח  ינא  לבא  רחא  וא  הזה  ימינונאה  בתכמ  בלש

 7 י דבועב  תקסעתמש  ןורי  לש  תישילשה  העצההו  האבה  העצהה  ,תאזה  העצהה

 8  הלולע  וא  שיש  םירובס  ונחנאשכ  רמוחו  לק  .הזב  קסעתהל  ונל  אלו  הייריע

 9  לאכימ  הדומ  ינא  .התל עה  ןכ  עטנש  יפכ  תינשרפה   הלאשב  תקולחמ  תויהל

 10  ןויערל םג שיו .םעט תאז ה תונשרפה םג שי אקווד  לבא ,ךומכ יתשריפ ינאש

 11  ה עיגנה  תא  הפ  היהי  אל ש  הצעומה  לש  םיידיהמ  ה ז  תא  איצוהל  תמאבש

 12 ב ורק  םינדו  יטילופה  קחשמהו  תועמשמה  תא  הפ  היהי  אלש  ,תיטילופה

 13  ת ו יהל  תוכירצ  הלאה  ת ועצהה  שולשש  בשוח  ינא   ,תוקד  שמחו  םישולשל

 14  ן יב ל ועפל ךירצש רובסש  י מ שי ם א .תונודנ תויהל  אלו , םויה רדסמ תורסומ

 15  ת א   לבקל  הזה  רושימב   םא  ןיב  ,תפסונ  תעד  תו וח  לבקל  בקעי  דגנכ  םא

 16  ק וסיע   לש  תועמשמ  םא ה  .תפסונ  ת עד  תווח  וא  הנו וכתה  המל  הרהבהה

 17  ל או ש  התאש  ע גרב  זא  . אל  וא  ה דעווהמ  ותוהשהל  אי ה  הנווכה  ה יינבו  ןונכתב

 18     שי זא דבוע לע הנולת שי שכו ,הלאה תולאשה תא

 19    .תדעוו הנשמ  תדעווב לדבהל סחייתהל  :מר ירון גדות

 20  .סח ייתא ינא :אבי גרובר רמ

 21  תתל  ו לכוי  .הייריעה  לש  י טפשמ  ץעוי  ש י  .הייריע  רק במ  שי  .היירי ע  לכנמ  שי  : עידן למדן עו"ד 

 22  ת א  ם יזבזבמ  תומיאתמה   ת וקידבה  ת א  תושעל  ,תו מיאתמה  תוי חנהה  לכ  תא

 23 י ניינעב קסעתהל רוזחלו תורסומ תויהל תוכירצ הלאה תועצהה שולש ןמזה

 24  . וננחלושל  םיאבש  םירב ד   ןיבו  הטלחהב  ןיבו  התלי אשב  ןיב  ,םיבשותהו  ריעה

   25 

 26     .הלודגה הדעווהו הנשמ  תדעו ןיב לדבהל סחייתת  :מר ירון גדות

 27    סח ייתא ינא :אבי גרובר רמ

 28   הנשמה תדעווב היינ ב ירושיאו היינבה תוגירח  ןיב .הלודגה הדעווב רבח  :מר ירון גדות

 29 ושיאל  יטנוולר  אל  יתנ יחבמ  .חתנל  עגרכ  הצור  אל  ינא  םעפ  דוע  ןורי  : עידן למדן עו"ד 
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 1    .תורסו מ תויהל תוכירצ תועצהה

 2   ?ךתניחבמ יטנוולר אל  :ותמר ירון גד

 3     .יטנוולר אל : עידן למדן עו"ד 

 4   .םירחא םילוקיש  ךל שי התאש הארנכ זא  :מר ירון גדות

 5  ו רמא  אל  רדסב   הז   םעפה  ם א  לואשל  יתי צר  . תאצל  ת צלאנ  התא  הז ה  א שונב  :ד"ר צחי שריב 

 6   ? תאצל ךירצ התאש ךל

 7  .ןגס לש יונ ימ הפ ןיא :אבי גרובר רמ

 8   .הז םע חוטב שיגרמ התא  .ןודלו ראשיהל לוכי התא ז א .יתנבה :י שריבד"ר צח

  9 

 10 ם ג  זא  ,ןיינעב  העיס  תטלחה  ןיא  יתנבהל  .ביצקת  וא  ןגס  לש  יונימ  הפ  ןיא  :אבי גרובר  רמ

 11 וללשש  זא  יתרעטצה  דואמ  ינא  לבא  .ראשיהל  לוכי  ינא  תאזה  הניחבהמ

 12 וללש  הז  םש  השענש  המ  יכ  התחנהל  םירמ  לש  גוס  הז  המ  עדוי  התא  .ינממ

 13 י נאו  םימיוסמ  םישנא  גצייל  םייתשו  עיבצהל  דחא  יתלביקש  תוכזה  תא  ינממ

 14  .הפ דיג הל הצור תאזה הניחבהמ

 15    .הזה ןיינעל  רושק אל ,דחא ןיינע דוע : עידן למדן עו"ד 

 16   .זאו דיגת זא רושק  אל הז םא :אבי גרובר רמ

 17  ת א  לצנא  י נא  ,יטרפב  םי מעפ  המכ  ך ל  יתרעהו  יבא   ך ל  ריכזהל  ה צור  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 18  ה ב   ןודל  ןכ  םא  תוקד  שמ ח  עיצהל  םירומא  .הב  םינ ד  רדסל  העצה  .תונמדזהה

 19  . ן ודל  אל  המל  תונעל  רו מא  והשימ  תוקד  שמח  ,ן ודל  ןכ  המל  .הב  ןודל  וא

   20 

 21   . יל דיגת ?רבד ל ול ת תל אלו ה פה תא םו תסל  רומא י תייה הפ םירב חהמ  ימל : ראבי גרוב רמ

 22 ר וזחנ  ואוב  רמוא  ינא  .הפה  תא  םותסל  ךירצ  תייהש  יתרמא  אל  רמוא  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 23  ם ישלוג  ונחנא  .רדסל  העצהב  ןודל  םיליחתמ  ונחנא  ונלצא  םימעפ  הברה  הרזח

 24     .אל ןכ ךותל רשי

 25  . ןדיע היינש זא ינא .הזמ חר וב אל ינא :אבי גרובר רמ

 26    .יניינע רתו י ותוא השעי םגו םג הז : עידן למדן עו"ד 

 27 ,ומוחתב  דחא  לכ  םיעיפשמ  םתאו  םיקי ת  יקיזחמ  םתא  םנמא  הצע ומ  ירבחכ  :אבי גרובר  רמ

 28  ה פל  אובל  תוכזה  תא  הצ עומ  ירבחכ  םתלביקש  םייתועמשמ  יכה  םילכה  דחא

 29 ינכטה  רושימב  תויהל  וי נפ  לע  לוכי  ינא  .התוא  דבכמ   ינא  .םכתעד  תא  עיבהלו
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 1  ר ש עבו  הזה  דצב  דחאו   הזה  ד צב  תויהל  הצור  דח אש  שקבמ  ינאש  דיגהלו

 2 לש  היווהב  םיאצמנ  ןכ  םהש  םיאשונ  הפ  שי  לבא   .ןוידה  תא  רומגל  תוקד

 3  א ל  ינא  .םתעד  תא  דיג הלו  אובל  בושח  דואמ  הי ה  םלוכל  הארנכו  רוביצה

 4  רהמ  תכללו  רהמ  הפ  רו מגל  שפחמ  אלו  הפה  תא  דחא  ףאל  םותסל  שפחמ

 5   .ךירצ היהשכ .התיבה

 6     םימעפל לוכי הז לבא תאז ה השיגה תא דבכמ ינא : עידן למדן עו"ד 

 7  .ןוי דהמ דחפמ אל ינא .רבדל  םישנאל הפ ןתא ינא .ילש  השיגה וז :גרובר אבי רמ

 8    .רדסב לכה  .הלאכ םיאשונב דחוימב : מדן דן ליעעו"ד 

 9 ם עפו  היינש  םעפו  םעפ  הפל  ונרזח  .ןוכנ  רכוז  ינא  םא  ילוי  שדוח  ךיר צ  היהשכו  :אבי גרובר  רמ

 10  ה מ   לע  ןודנ  רבמבונבש  י תשפיח  אל  הז.  םיאשונה  לכ  תא  ונמייסו  ,תישילש

 11 ה מ  םהל  שי  ,דיגהל  םתוא  ןיינעמ  םישנא  ,םעפ  דוע  בשוח  ינא  .יאמב  שגוהש

 12  ה יהש  ו השמ  ו ב  היה  דחא   ל כ  ,ורב ידשכ  םלוכ  ,םעפ  דוע  . הפ  ונחנ א  ןכלו  דיגהל

 13  ל ע  ת רביד  , איג  .רמא  או הש  המל  ר בחתהל  דואמ  ר שפא  היהו  ינויגה  דואמ

 14  בשוח  ינא  הזה  רבדה  ל כו  ,תוהמב  קסעתהל  םיכ ירצ  ונחנאש  הזה  אשונה

 15  ם יבשות  גצי יל  ידכ  ונרחב נ  ו נחנאש  ר בד  לש  ופוסב  ר וכזל  םיכי רצ  םג  ונחנאש

 16  ב שוח  י נאו  .רמוא  התאש   המ  לש  אבה  בלשה  הז  .ם הלש  ת ומיוסמ  תודמע  לע

 17  . ת ימוקמ  הד עו  לומ  לא  ה נשמ  תדעו  ה מ  תלאש  ןורי   הפו  ו כבו  ואב  םישנאשכ

 18  ם ירתיהה   תדעווה  ,לודגב   ה צעומ  רב ח  יתייה  ינאשכ ו  תמדוקה  היצנדקב  ינא

 19  ה ד עוול  וכלה  םירבד  דוא מ  הברהו  הלקה  איהש  הזי א  ,םש  היהש  המ  לכב  הנד

 20  . תימוקמה  הדעוול  תואב   ויה  ן כ  םג  ,תונטק  תוע"ב ת  ה לאכ  ןמ  םג  תימוקמ

 21 אוהש  הזיאב  ינא  .תימוקמה  הדעוול  ואב  םירבד   רתוי  הברה  .רמוא  ינא

 22 לש  גוס  איה  תימוקמה  הדעווה  רובס  ינא  ,םוקמ  אוהש  הזיאב  אל  ,םוקמ

 23  ו ילאש  לודגה  ןוויכה  תא   ת נתונ  איה  תא  ,הרותה   ת א  .קוחה  תא  תעבוק

 24  ת א   .הלימה  וז  קוידב  .תוינידמה  תא  תוע"בת  תרשאמ  איה  .םיכלוה

 25  ת י נכותה  ת א  תרשאמ  אי ה  .תויבחרמ ה  תויחנהה  תא   תרשאמ  א יה  .תוינידמה

 26 ם ירבדה  הז  .םשש  הלודג  דואמ  יוניב  יוניפ  תינכות  תרשאמ  איה  .38  א"מת  לע

 27  ל שמל  ו יהש  תוינכות  לש  גוס  ד ואמ  הברה  .תימוקמה   ה דעוול  םיאיבמ  ונחנאש

 28  ה דעוול  אב  היה  ירמגל   תמדוק  היצנדק  ינורכז  ב טימל  הזכ  8,10  םיטפוש

 29 , תושקבב  הנד  איה  הנשמ  תדעו  .הנשמ  תדעוול  ךלוה  הזש  בשוח  ינאו  תימוקמ
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 1  ת צק  ם ירבד  ,םיוסמ  שר גמ  לע  ,רת וי  םירבד  לע  םיט קיורפ  ל ע  ,תושקבב  רתוי

 2     .םייתדוקנ רתוי

 3     .יתרמאש המ קוידב  :מר ירון גדות

 4 ה דעווב  רקיע ב  בגא  ךרד  ,םש  אצמנש  םי שנא  לש  הזה  בכרההש  בשו ח  ינא  .ןוכנ  :אבי גרובר  רמ

 5  ה דעווב  .העבש  ,םירבח  ר שע  העבש  ךותמ  ונרחב  הנ שמ  תדעווב  יכ  תימוקמה

 6  ת א  ,ןתינש  המכ  דע  אט בל  רומא  הז  רשע  העבש  םש  םיבשויש  תימוקמה

 7  . יפלקב   ומש  םהש  קתפב  התוא  ו עיבה  םהשכ  ןורשה  תמר  י בשות  לש  ,הסיפתה

 8 רשפא  ,םיאשונב  הזה  ןחלושל  ביבסמ  הפ  ןוזיא   אוהש  הזיא  ורצי  םה

 9 , הנידמו  תד  לש  םיאשונב  וא  היינבו  ןונכת  לש  םיאשונב  היה  הז  םע  חכוותהל

 10  ם יאשו נה  לע  ולכתסה  ם ג  םהש  ן ימאהל  םיצור  ונ חנא  ,רבד   לש  ופוסב  לבא

 11  ם ה  הז  ת אש  .םיעבצ  לש   תמיוסמ  ה טלפ  הזיא  הפ   ור צי  םה  ה ז  יפלו  הלאה

 12  א י צוהל  םיליחתמ  ונחנאש כ  .עירכמו  ,תימוקמה  הד עווב  בשוי  תוארל  םיצור

 13  ד יגהל  רשפא  לבא  היינ ב ו  ןונכת  תויהל  לוכי  הז  ונ ל  דיגנ  אובו  ,םירבח  םשמ

 14  ע ונמ  , דשח  אוהש  הזיא   ו דגנ  שיש  ד חא  לכ  .תודי מ  ר הוט  לע  ה פ  רבוד  ירה

 15    .ונח נאש תוארהל אטבל םיצור  ונחנא יכ הדעווב תבשלמ

 16    .הנטקה לע  אל הלודגה לע רבדמ התא  :מר ירון גדות

 17  .םגו םג  הז םיוסמ םוקמבו םג הז  םעפ דוע :אבי גרובר רמ

 18     .םיפסכ תדעווב תבשל  לוכי אל :ד"ר צחי שריב

 19  ז א   .תודימ  רה וט  לע  םי רבדמ  ונחנא  אל  . יק  וא  . םגו  םג  אקוודש  רמו א  ינא  ז א  :אבי גרובר  רמ

 20  ף סכבו  תימוקמה  הדעו וב  ת בשל  ךל  רוסא  תודימ  רהוט   לע  עיפשמ  התא  םא

 21   .רמגנ אל הז .המכו  המכ תחא לע רמוא התא

 22     .המל תוריבע.. רמוא ינא :ד"ר צחי שריב

 23 ת כלל  םיכירצ   ןכ  ונחנאש  בשוח  ינא  ןכל ו  .הזה  ךילהתה  רמגנ  אל  ה ז  רוציקב  :אבי גרובר  רמ

 24  המ  תא  ןוצרה  תא  תפקש מ   תימוקמה  הדעווה  ובש  םו קמב  קוחר  רתויש  המכ

 25  בשוח  ינא  ןכלו  תאזה  ר יעה  תא  תוארל  םיצור  םה   ךיא  םיצור  םיבשותהש

 26  ד וע  ו שגוהש  ה ז  ,םוקמ  א והש  ה זיאב  א קווד  תאזה  ה ניחבהמ  ם וקמ  שי  םלוכש

 27  ה זה  דצב  ת ויהל  וא  הזה  ד צב  תויהל  ה פ  ןיאש  תוארה ל  ר שפאמ  אקווד  ,תועצה

 28  . התיא   ךלוה  י נאו  ךרד  ה פ  שי  .ילע  ת וחפל  ךרד  איה ש  הז יא  הפ  ש י  .והשמ  וא

 29  , ה לאכ  ינימ  לכ  אל  ,הקי דב  אל  ,תודשח  אל  ,עשרומ   םדא  ןבש  םוקמ  ,וישכע
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 1  ו קדבו   וטפשו  ואבו  לארש י  תנידמב  םייניצר  דואמ  ם יפוג  ובש י  ובש  םוקמ  אלא

 2  ת מאב  ו בש  םוקמה  הז  ו עירכהו  םידדצ ה  ינש  תא  וע משו  םירבדה  לכ  תא  וארו

 3  ה אבש  היצקנסה  תא  שי   ע שרוהש  םדא  ןב  תמאב  ז א  .היצקנסה  תלעפומ  זא

 4  עטנ ,וליאכ  ל ש  ןיינע  אל ה ז  .רמ וא  ינא  ם עפ  דוע  זא . היהשה  ר מוא  הזו  התיא

 5  ת ויהל  תוכזה  תא  שי  י נדלש  וליאכ  הדעווב  תויה ל  תוכזה  וליאכש  הרביד

 6  ת או .הדעווב תויהל רומא וכרד ,ינד תא הפל חלשש ימ הפ םשש ימ .הדעווב

 7  ל וכי  ה תא  ,ויהי  םירבחה ל  כש  ב ושח  ארו נ  הז  יל  הז  ל לגבו  ףקשל  ר ומא  אוה  הז

 8    .והשימ םע  וא בקעי םע םיכסהל אל

 9     .תאזה רדסל העצ ה הז .הלודגה הדעווב הז  :מר ירון גדות

 10 . אצויש  רתיהה   תא  סלכת  םישגופ  ,בגא  ךרד  םישנא  רתוי  הברה  .ם גו  םג  הז  :אבי גרובר  רמ

 11  הז  םדיל  ןיינבב  עיפשמ ש  המ  .רתוי  הברה  אצויש   רתיהה  תא  םישגופ  םה

 12  ,ןורקיעה  .םהל  ךומסה  ןיינבב  הרוק  אל  וא  הרוק   ןכש  38  א"מתש  רתיהה

 13 ל בא הבבס יק וא עדוי התא לודגב .אל וא המוק דוע םינתונ םאה לש יללכה

 14  , רתיהה  ב ושח  רתוי  םיש נאל  ם ימעפל  . יל  בושח  רת וי  ר תיהה  ת א  אקווד  ינא

 15 ך ירצ  אוהש  בשוח  ינא  ותוא  אוה  ללכה  .הרותה  םהל  בושח  רתויש  םישנא  שיו

 16  , הזה  וקה  רבוע  יתמו  ל ו ספ  אוה  י תמו  לוספ  אל  ו א  לוספ  . ללכ  ותוא  תויהל

 17 ינא  ןכל  .הריבע  תויהל  ך פוה  הז  יתמ  ,היעב  ול  שי  רמאו  אב  והשימש  םדא  ןבש

 18  דיגהל  הפ  הצור  והשימ  דוע  .הלאה  תועצההמ  תח א  ףאב  ךמות  אל  תישיא

 19  א יהש  חינמ  ינא  ?תרבו ד  הפיא  ?העבצהל  הז  תא  תולעל  רשפאש  וא  והשמ

 20  .השיגה אי הש העצהב עיבצהל הצור

 21   .םויה רדסמ ריסה ל העצה :ד"ר צחי שריב

 22    .אל אל ןכ ,ןכ ,עיבצהל הש רד הלחתהב תרבוד .אל  :רץרן שוע מר

 23  .הרשפ  הצור אל איה הרמא איה מר גיא קלנר:

 24     .עיבצנש השרד איה  :רץמר ערן שו

 25    .א ל הז םויה רדסמ דירוהל גיא קלנר: רמ

 26 ריסהל  דעבש  ימ  ריסהל  העצהה  דגנ  ימ ו  העצהה  דעב  ימ  .היגולונ ימרט  הז  :גרובר  אבי  רמ

 27  ד ג נ  היהי  אוה  תמיוסמ  העצהב  ךמות  ארונש  ימ  . יל  הארנ  .העצהה  דגנ  אוה

 28  ד עב  י מ  עיבצהל  םיצור ם תא  .עיבצהל  ה צור  ינא  .יט נמס  יד  ה ז  יתעדל  ריסהל

 29   .ןוידה תא ונמייק ריסהל
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 1     .ןדיע לש העצהה הת ייה תאז :י שריבד"ר צח

 2  .העצהה דגנ  ימ העצהה דעב ימ וליאכ  .ןויד היה :אבי גרובר רמ

 3    .ריסהל ןיידע וא : עידן למדן עו"ד 

 4    .ריס הל הצור אל ינא .אל .רשפ א יא ןויד היה םא .אל : גב' דברת וייזר 

 5    .העצהה דגנ אוה  ריסהל דעבש ימ .רבד ותו א הז לבא :אבי גרובר רמ

 6  .וגאדת  לא ,בוט לכה .רובעי אל הז  הככ םג ,רדסב לכה ,הנשמ  הז המ :ייזרברת וגב' ד

  7 

 8    .ןמזה לע לבח קלנר: גיאמר 

 9    .יתעדל .תויריעה תד וקפ הפיא :אבי גרובר רמ

 10    .ריסהל רשפ א יא ןויד םישועש עגרב : גב' דברת וייזר 

 11   .הככ דבוע קו ידב אל הז :אבי גרובר רמ

 12    .ןמזה לע לבח .םדקת נ ואוב ורון:כאל דמר מי

 13  . הלועמ  .בוט  לכה  .דגנ  וע יבצת  ,רבוע  אל  הז  .םכל  תפכא  ה מ  .הנשמ  הז  המ  : גב' דברת וייזר 

 14    .ןויד  שי םא ריסהל ינויגה אל

 15    .המכסה תויהל  הלוכי ןוידה תניחבמ .אל יא קלנר:ג מר

 16  . ד גנ  עיבצהל  םידחפמ  ךכ   לכ  םתא  המ  .הטלחהה  ל ע  לודגב  םיעיבצמ  םתא  : וייזר  גב' דברת

   17 

 18    .םולכמ םידחפמ אל מר גיא קלנר:

 19    .הלועמ ה ז רוביצל רדשנ אוב .אל : ' דברת וייזר בג

 20   .28 ףיעס :גרובראבי  רמ

 21     .רבד םושמ םידחפמ אל : ן עידן למדעו"ד 

 22  ת יאשר תודגנ תהה ם וחתב הצעומה ינפל  אבות ר דסל העצהה רמוא  28 ףיעס  :אבי גרובר רמ

 23 ף יסוהל  .םויה  רדסב  אשונה  תא  לולכל  אלש  .הלאמ  דחא  טילחהל  הצעומה

 24  ם ויה  ר דסב  אשונה  תא  ל ולכל  .הב ישי  התואב  ןויד  םייקלו  ם ויה  רדסל  אשונ

 25 ףיסונ  ונחנא  זא  ."הדעוו ב  ןוידל  אשונה  תא  ריבעהל  תרחא  הצעומ  הבישיהש

 26  א ש ונה  תא  לולכל  אלש  דעב  ימ  . לולכל  אל  .אל  הז   זא  . הז  זאו  םויה  רדסל

 27   .םויה רדסב

 28    .הז ת א תושעל לוכי אל התא : גב' דברת וייזר 

 29   .הי צנדקב םינש שולש ונחנא  :תדומר ירון ג
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 1 ןיא  י כ  .יבא  יקוח  אל  א והש  והשמ  השעתש  לבחו   .תואדווב  רבד  הזכ  ןיא  : ' דברת וייזר בג

 2    .רבד הזכ

 3    ?יקוח אל :אבי גרובר רמ

 4  . הלחתהב  ה ז  תא  ריסהל   ך ממ  יתיפיצ   בגא  ךרד  ו תוא  ריסהל  ך ירצ  תייה  : ייזר גב' דברת ו

 5  ט ושפ  ותו א  םיריסמ  חו נ  א ל  והשמ שכ  בייוול  םיא תמ  ד ואמ  ה ז  יכ  יתיפיצ

 6  ה ת או הז ת א תישע אל ל בא הז ת א השעתש יתיצרו  .םוי ה רדסמ תויטנגלאב

 7     .הז תא ריסהל לוכי אל

 8 .הזה תא  ךל יתסרה :ראבי גרוב רמ

 9   .םלהב  ינא תרבד וני בלקין:ר מר

 10  .לוכי אל הת א וישכע לבא יל תסרה : גב' דברת וייזר 

 11 . ןויד  תושעל  יכ  םתרסה  יתטיש  ןפואב  י לש  רדסל  תועצהה  תא  םיית נש  ךשמב  רוני בלקין:  רמ

  12 

 13  ?ינא : ר ת וייזדבר' גב

 14    .תייה תא מר רוני בלקין:

 15  .תרמא ש המ וישכע רייפ אל הז  ,ןוכנ אל העיבצמ אל ינא : גב' דברת וייזר 

 16   .תע בצה תא וני בלקין:ר מר

 17   .םויה רדסמ ריסהל אל ו נעבצה לאכימו ינא .ינור : גב' דברת וייזר 

 18  תרגסמב  םתעבצה מר רוני בלקין:

 19    .יתמ מר מיכאל דורון:

 20    .רמו א התאש המ ןוכנ אל הז : וייזר  דברתגב' 

 21 ?העצה ה דעב ימ :אבי גרובר רמ

 22     .םילוקוטורפ הארת : גב' דברת וייזר 

 23  ף י סוהל  לכ  ם דוק  עיבצ הל  םירומא  ונחנ א  וינפ  ל ע  .םעפ  ד וע  הז  .הי עב  יל   ןיא  : אבי גרובר  רמ

 24   .אל וא םילבק מ זאו םויה רדסל הז תא

 25    .תפסו ה תנדש עגרב .רשפא יא : רת וייזר דב גב'

 26    .האלה בושח אל  ךכ לכ הז :אבי גרובר רמ

 27   .ב ושח אל תמאב הז .ןוכנ : גב' דברת וייזר 

 28  ם ת בתכש  ר דסה  יפל  הז   תא  א רוק  י נא  ,דיבר  לש  ?רדסל  ה עצהה  ד עב  ימ  : גב' דברת וייזר 

 29  י תרמא  ? דגנ  ימ  .שולש  ? דעב  ימ  . לאכימו  תרבד  לש   ,דיבר  ל ש  םכלש  העצהב
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 1   .אי ג ,ןדיע ,עטנ ,ינור .רשע .דג נ ימ .שולש ,םייתש ,דחא

 2 

 3 

 4חבר המועצה וסגן ראש  לצות השופטת מוניץ בעניין הצעה לסדר בנושא אימוץ המ :הטלחה

 5 .העירייה מר דני לביא

 6 צקי. דורון, יעקב קור דוברת וייזר, מיכאל :3 –בעד 

 7נטע זיו, גיא קלנר, ענבל דדון, צחי  למדן,    דןעי,  ובראבי גרות, רוני בלקין,  ן גד ירו  :10  -  נגד

 8 ובי., באצ'י אלקשריב, דני לביא

 9 

 10  .טושפ  הז ,ראשה לכ הז רציקה : גב' דברת וייזר 

 11 ר שפאש וא האבה העצהב םג הזה ןוידה לכ תא םייקל וישכע םיכלוה ונחנא :רבורג יבא רמ

 12  ל ו כי ינא ז א ןויד ונמייק  אל דוע ? התוא ריסהל דעב  ימ ? העבצהל איבהל דימ

 13  .ריסהל

 14 

 15 

 16 

 17 הי נבו ןונכתל תימוקמ הדעוומ היעשה –24.7.21  יבוקל א י'צאב רדסל העצה .11

 18 

 19   .ינפל ,ןוידב וטילחת : גב' בת שבע אלקובי

 20     .והשמ דיגהל הצ ור י'צאב :י שריבד"ר צח

 21  .ריסהל הל וכי איה זא העיצמה איה מר גיא קלנר:

 22    .יל ש העצהה תא הריסמ ינא : לקוביבע אבת ש' גב

 23  .י פוי האלה :אבי גרובר רמ

 24    .םי ניינעב המש יתוא סינכיש  ימ לכ קורצקי:מר יעקב 

 25     ?וא הזל םירזוח ונחנא מר גיא קלנר:

 26   .הדע ווה תא רשפא .תומש תדע ו ןיינעל הפ שי לבא רוזחל  הצור ינא :ראבי גרוב רמ

 27 

 28 

 29 . םויה רדסמ הרס וההצעה לסדר  :הטלחה
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 1 

 2     .העצהה תא הריס ה איהש דובכה לכ י'צאב  :דותמר ירון ג

 3    .םייפכה תואי חמ םע יד :ראבי גרוב רמ

 4    .הטלחה הז  :ירון גדות רמ

 5  .תומש ה תדעו תא רשפא הזה תא  הפ ךופהי הז יכ םייפכ תו איחמ ילב :אבי גרובר רמ

 6    עוגפל ןיינע םו ש ונל ןיא :ד"ר צחי שריב

 7  ש אר  בשוי  זא   . רדסב  ?ת ומש  תדעו  תא  ר שפא  .םיא צמנש  םישנא  ה פ  ר רחשל  :אבי גרובר  רמ

 8  ו נחנא  תורמל  .החילס  16  ,14  ף יעס  גיצהל  הצ ור  הת א  תומשה  תדעו

 9 ם ירבח  רשע  םינש  םג  ונל  שי  .הא  .תומש  תדעו  .לבא  בוט  בצקב  יפוי  םימדקתמ

 10  תומש  תא  גיצת  .16  ףיע ס  תא  םגו  1  ףיעס  תא  םג   גיצת  .הרשע  שולש  ?ןוכנ

 11   .תומורת השענ הז ירחא

 12 

 13 

 14 

 15 6 ףיעס ןיינעב העב צהו ןויד – 2.6.21 ךיראתמ  לוקוטורפ תומורת תדעו .1

 16 

 17     .תאצל ךירצ יחצ תומש  :רץן שומר ער

ג  רמ  18  ת א   ?תכלוה  ת א  ,עגר  ת ומורתה  תא  הש ענ  זאו  ת ומשה  תא  השע נ  םדוק  : רובראבי 

 19   .הרשע םית ש .תומורתה תא השענ .יח צ .היינש ?תכלל תננכתמ

 20     .םישנא רשע םינש  םומינימ תומורתב ךירצ מר גיא קלנר:

 21  . ףיעסה  עבוקש   ה מ  הז  .הז  הככ  יכ  תומור תב  םישנא  רשע  םינש  הפ  ו יהיש  ךירצ  :אבי גרובר  רמ

 22 .דעב  ועיבצי םלוכש תווקל ךירצ  םירבח רשע םינש הפ שי

 23   .רדסה  יפל תושעל לוכי התא .תכל ל תנווכתמ אל ינא .אל : דברת וייזר ' גב

 24  ת ובישיב  רבכ  הז  לע  ונרביד  ,לוקוטורפה  תא  רשאל  שקבמ  1  ףיעס  .ן ושאר  אוה  :אבי גרובר  רמ

 25  ה שישב  הנד  ,21  ינויב  2- ב  המייקתה  ,2  'סמ  תומורת   תדעו  לוקוטורפ  .תומדוק

 26 היחאו  ,בירש  ךורכ  לכימ  תרבג  לש  המורת  תשקבב  ןויד  אוה  6  אשונ  .םיאשונ

 27   רחאמ .לספס תוע צמאב האושב ופסנש המיא  ירוה תחצנהל ךורכ ידיג

 28 י נש  לש  דחוימ  בורב  רובעל  בייח  הז  בירש  יחצ  הצעומ  רבחל  רשק  שיש  רחאמ :רץמר ערן שו
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 1    .םייק הז תרמוא תא ז .הצעומה ירבחמ .שילש

 2    .םינפה רש רושיא ל ףופכבו :רבגרו אבי רמ

 3   ?רמוא הז המכ : גב' דברת וייזר 

 4    .םירבח רשע םינש  :רץמר ערן שו

 5     םתאש וא ?םיעיבצמש : גב' דברת וייזר 

 6    .ןגומ הז .והשמ הדוקנ ה רשע דחא :אבי גרובר רמ

 7    ?םיכמותש : גב' דברת וייזר 

 8  .רב וע אל הז דגנתמ דחא םא לנר:מר גיא ק

 9   .ןוכנ .ןכ  :רץשומר ערן 

 10    .ילש ןבל  תכלוה ינאש יל הארנ .הז  לע בושחל יל ןת זא ,עגר : גב' דברת וייזר 

 11   .םירבחה לכ ךותמ אל  .םיחכונה ךותמ שילש ינש  :ירון גדות רמ

 12     .םיחכונהמ אל  :רץורן שמר ע

 13   .ריעה תצעומ ירבחמ  שילש ינש :אבי גרובר רמ

 14    .ןויד ב רשע םינש ויהיש ךירצ  :רץמר ערן שו

 15 הללאי  .תמאב  .16  ףיעסל  םירבוע  .ריעה  תצעומ  ירבחמ  שילש  ינש  לש  רושיאל  :אבי גרובר  רמ

 16  .ןדיע

 17     .לבא תומש םע המ  :רץמר ערן שו

 18  .קודצ םע המ  .קודצ .הז לע םג הפ היה  :מר ירון גדות

 19    הזה ףיעסה  קר .רבעב ונודנ הלאה םי רבדה לכ .יטנוולר אל הז  :רץמר ערן שו

 20   .ןדיע השקבב תומש תדעו  שאר בשוי :ברגרו אבי רמ

 21   .בוט : עידן למדן עו"ד 

 22    .רד סה יפל טושפ .הלאש אל ל לכב הז ,דעב עיבצא ינא : גב' דברת וייזר 

 23   . 1 ףיעס הז :אבי גרובר רמ

 24   .התא המ  .םעפ האמ הז לע ונעבצה  רבכ הזה רבדה דעב ינא : גב' דברת וייזר 

 25   .1 'סמ ףיעס  הז תרבוד פרופ' נטע זיו:

 26  .דעב ינא  .והשמ שיגהל תבייח ינא : גב' דברת וייזר 

 27     .דיה תא םירנ תוקד יתש  יאוב מר יעקב קורצקי:

 28  ?ד עב ימ 1 ףיעס .וליפא םש  ידמעת זא :אבי גרובר רמ

 29    .תומורת תדעו : עידן למדן עו"ד 
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 1    .דבל י לש תבהו תיבל ץוחמ והשי מ יל שי :זררת ויידב גב'

 2 יפכש  המורתה  תא  רשאל  דעב  ימ  .רהמ  הז  תא  השענ  אוב  ?דעב  ימ  זא  .הבבס  :ברובי גרא  דרמ

 3  ? ד עב  ימ  .ינויב  ינש  םוימ   ?6  ףיעס  תומורתה  תדעו   לוקוטורפב  הפ  העיפומש

 4  . םלוכל  הדות  .האלה  תר בד  הדות  .הבר  הדות  תרש ואמ  המורתה  .רשע  םינש

 5  .16 ףיעס

 6 

 7 

ואחיה  ת תרומ  הרשוא  :הטלחה שריב  כרוך  מיכל  כרוך  ,הגב'  אימ  , גידי  הורי   8  ם להנצחת 

 9 .שנספו בשואה, באמצעות ספסל

 10 ,איבל  ינד  ,ן ודד  לבנע  ,תודג  ןורי  ,ןורוד  לאכימ  ,רזייו  תרבוד  ,רבורג  יבא  :אחד(  )פה  12  -  בעד

 11 . ןדמל ןדיע ,רנלק אי ג ,ויז עטנ ,יקצרוק בקעי , ןיקלב ינור ,יבוקלא י'צאב

 12 

 13 

 14   :םיאבה םיאשונב תומש  תדעו תוטלחה רושיא .16

 15  םילחנתמה בו חרל רזא 'חר ןיב רבחמה  ליבש - תוצולחה לועשמ

 16   .לז ינזרב השמ םכח םש  לע ארקית לארשי יטבש  ,ןפייסה 'חרבש רככיה

 17  .בורחה ו תיזה ,לארשי יטבש רכי כן כנימ יללח א"י תחצנה

 18 

 19 םיקיתו  םירבד  המכ  םע   ,תומשה  תדעו  לש  ןיינעל   םויה  הפ  ונעגה  ונחנא  : עידן למדן ד עו"

 20  ם יבושחש  םיאשונ  המכ ו  .ונילא  ועיגה  אל  םגו  .הד עווה  ךותב  ונלצא  ובכשש

 21  ה טלחהה   ,תונוש  תוטל חה  שולשב   רבודמ  השעמ ל  . עיבהלו  ר מול  הפ  ונל

 22  בוחרל  םגא  בוחר  ןיב  רבחמש  שדחה  ליבשה  ת א  תחקל  הז  הנושארה

 23 ןוכית  הז  .רכוז  אלש  ימ  ופורפא  ןולא  לאגי  לש  .ןולא   ןוכיתל  ךאוב  םילחנתמה

 24 לש  רשקהב  היה  .תוצולחה  לועשמ  ליבש  הזל  אורקל  םיעיצמ  ונחנאו  .ןולא

 25  א ש ונ  ם ג  קוזיחל  תמאב  רתויו  ר תוי  ם ילעופ  ונחנא  ו נחווידש  יפכ  םדוקה  ןוידה

 26  ד מע  איגשכ  ,תמדוקה  ה דעווב  רבכ  ונביל  תמוש תל  ונחקלו  .הפ  רדגמה

 27  ו נחנאו  ונביל  תמושתל   ה ז  תא  ו נחקל  ,תיחכונ ה  הדעווב   םגו  .השארב

 28  ם גש  בשוח  ינא  ,תוצולחה   לועשמ  תא  ונעבק  .םירב דה  תא  םדקל  םיליחתמ

 29  , םילחנתמה  ת ושנ  תא  םג   ם יריכזמ  ו נחנא  רדשמ  םי לחנתמה  ב וחרל  תוכימסה
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 1 ה פי  דואמ  הרימא  הזב  שיש  בשוח  ינא  .הלאה  םירבדה  לכ  וא  םינושארה

 2 ה עצה  .בייחמש  והשמ  אל  הז  ,םנמא  העצה  וז  העצה  הפ  ונתנ  ונחנא  .הבוטו

 3 א והש הזיא רצייל לש הרוצב התוא וחתפ לאכימו ינד ינמודמכ ןוידב התאש

 4  ם י נבל  וא  ם יבכוכ  וא  םי שנ  ונחנאש  ה אמה  תוגיגח  ת רגסמב  ה זה  בוחרל  בוציע

 5 תושנ  םישימח  לש  תומש   םישל  היה  ןויערה  תוצו לח  לש  תונומת  המכ  וא

 6 הזה  רבדה  תא  רצייל  חילצנ  םאש  בשוח  ינא  ,םינבל  וא  םיבכוכב  ,םידסיימה

 7 .האמה  תוגיגח  דובכל  ריעב  הז  תא  תושעל  תדחו ימו  הפי  ךרד  םג  היהי  הז

 8 ת א  ונאצמש  דע  הדעווב  ןכ  םג  ןמז  הברה  בכשש  נושא  הז  ,ינשה  אשונה

 9 ב וחרמש  רכיכל  אורקל  םכרושיא  תא  םישקבמ  םיצור  ונחנא  שורדה  םוקימה

 10  ה שקב  ן כ  םג  ה ז  ,ינזרב  הש מ  ם כחה  םש  ל ע  התוא  או רקל  לא רשי  יטבש  ןפייסה

 11  , י נזרב תלשוש ינורחא דח א אוה ינזרב השמ .תמדו קה הדעובו רבכ הרשואש

 12  ת יפסכ  ךמת  .קודה  ינוי צ  .תובותכ  בתוכ  הז  ,להומ  ,טחוש  ,ץראל  היילעה  ינפל

 13 . ץראל  עיגהלהם  ל  עייס  םתוא  ופדר  תונוטלשהש  רחאלו  קאריע  ידוהיב

 14 א לל היילתל ןודנ םשו קאריעב 1947 תנשב רצענ .ותיבב הלעפ ץולחה תעונת

 15  תמ רב  היח  םויהד  ותחפ שמ  ל כ  ,לשממב  תוכזל  רבד   ל ש  ופוסב  חילצה  .טפשמ

 16  ה ייריע  שאר  ינגס  .הב  ו יה  הצעומ  ירבח  הב  היה  ,ןורשה  תמרב  הלדג  ,ןורשה

 17 הזש  בשוח  ינא  .תיקארי עה  הליהקה  תא  הפ  גיהנה   .הב  ויה  הצעומ  שאר  וא

 18 אוצמל  הפי  תונמדזה  הז ש  הבשח  הדעווה  םגו  הפי  ךרדו  הפי  דואמ  תונמדזה

 19 .הפיו  תדבוכמ  דואמ  ךרד  הזש  בשוח  ינא  .הנוכשה  תברקב  םג  היואר  הצחנה

 20  ת א   םישקמב  וננחאש  ן ורחאה  רבדה  .הזה  רבדל  םכרושאי  תא  שקבמ  הז

 21 תיזה  לארשי  יטבש  בוחרבש  רכיכב  .ןכנימ  יללח  אי  חתצנהל  הז  םכרושאי

 22   .ןוידטציאל ךומס ןומירה

 23  .רבח תמ אל הז ןומירה .בורחה ו תיזה הז ,תחא תועט קר  םכל שי מר רוני בלקין:

 24 םג  .רפוס  תועט  .ןומירה   אל  .ןוכנ  .קדוצ  בורחה  ל ארשי  יטבש  תיזה  .ןוכנ  : עידן למדן עו"ד 

 25  , ת מדוקה  הדעווב  רבכ  הר שוא  תאזה  השקבה  .הדעו וב  הרשוא  תאזה  השקבה

 26 ה התשה  אוהש  ךיא  ,תורחאו  הלאכ  תוביסמ  .ןוידל   ,איג  ידי  לע  הפ  האבוהו

 27  הדעוו ב  הנורחאל  .תולא ש  ר פסמ  ו יה  וא  התייה  . העבצהל  ה לע  אל  אשונה

 28  ן כ  םג  לאכימ  לש  ותושא רב  ,הביא  תולועפ  יעגפנ  ה ביא  יללח  יעגפנ  תחצנהל

 29 ה נמלא  איה  תורבחה  תחא  תוחפשמה  ידי  לע  ונשקבתנו  ,אשונה  הלעו  ףצ
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 1    .תו בר םינש ,ריעה תבשות םג ו הרבח םג איהש ,רציפש

 2   .רכיכהמ רטמ  ינש הרג :אבי גרובר רמ

 3 .הדאיפמילואב  וחרט  הנושארה  םעפב  תמאב  הנש ה  .בורק  ם ש  הרג  םגו    : עידן למדן עו"ד 

 4 ם ג  האמה  תוגיגח  תארקלש  בשוח  ינא  םיחצרנה  אי  יחצרנ  םתוא  תא  ריכזהל

 5  ה קיטלתאה  רכיכ  .רכי כב  היואר  החצנה  םש  תתל   ףוס  ,ףוס  תונמדזה  וז  ןכ

 6  הלבקתנ  אל  רבד  לש  ופוסב  והשכיא  .תויאטרופסו   םיאטרופס  תא  ריכזמ  הז

 7  םגו האמה  תנש םג איהש 2023 תנשב  םג ואלמי בורקב .הטלחה

 8     .2022 מר מיכאל דורון:

 9   .המ :אבי גרובר רמ

 10  ם ירשעב  ם גו  .הזה  רורט ה   עוריאל  . חצרל  הנש  םי שימח  ואלמי  2022  .ןכ  : עידן למדן עו"ד 

 11 הלאה  םירבדה  ינשש  בשוח  ינא  .ונלש  האמה  תנשב  רבכ  ונחנא  שולשו  םירשע

 12  ט ילחת  ר יעה  תצעומש  הו וקמ  ינא  . הפ  רושיאה  תא  ה זל  תתל  ה בוט  הביס  הז

 13 ל ספ  תועצמאב  םג  הזל  תתלו  ןתוא  רשאלו  .הלאה  תוצלמהה  שולש  תא  ץמאל

 14  י וארהו  ןוכנה  יוטיבה  תא  תתלו  .הלאה  םירבדה  תא  תתל  חילצנ  םג  ילוא  יואר

 15   .הדות .הזה רבדל

 16 ר שע  דחא  םש   לע  רכיכה  תאירק  לש  הזה   הרקמה  .ךכ  הז  רמול  יתי צרש  המ  :דורוןמר מיכאל  

 17  ם תס  אל  .דוביאל  םיכלוהש  םירבדל  אמגוד  הרקמ  הז  םיאטרופסה

 18  א יג  םע  יתקדב  רבעב  ו נודנ  ה לאה  םירבדה  ,תובו ט  ת ונווכ  שי  .ןשיילסנרט

 19 . תאזכ  הטלחה  התייה  .הביא  תולועפ  יעגפנ  תחצנהל  הדעווה  ר"וי  ,ינפל  היהש

 20  לכב  ונשפשפ  .ריעה  תצ עומב  הטלחה  םג  התייהש   ץפח  תטיקנב  עבשנ  איג

 21  ו נ אצמ  אל  ונחנא  המ  ם ושמ  .ירוחאמ  ןאכ  רבנע  ם גו  ינא  םג  .םילוקוטורפה

 22  ב שו ח  ינא  .המולעת  לש  גוס  ן מ  ןאכ  ה רק  המ  רורב  א ל  רזומ  ת צק  הזו  רכז  הזל

 23 .ןכנימ  יללח  לש  החצנה  שי  .םויס  ידיל  איבהל  ךירצ  תאזה  המולעתה  תאש

 24 י וארש ונבשח ונחנא לבא .םירעי תיירקב טרופסה םלואב העוט אל ינא םאו

 25  ת י מואל  ה מוארט  לע  םי רבדמ  ונח נא  .יתועמשמ  ר תוי  הברה   והשמ  תושעל

 26  ם ישימחה   תנשל  תונמדז ה  ו זו  ונחנאו   הילא  ימוקמ  רשק  א והש  ה זיא  ונל  שיש

 27  ד ע ווה  הבש  הנש  םג  הז  .ח צרל  הנש  םישימח  םינייצמ   ונחנא  בורקה  ץיקב  הבש

 28  ל ש  החיתפה  סקטב  ןכנ ימ  י ללח  ,םיללחה  תא  ןי יצל   ןכ  טילחה  יפמילואה

 29 הלועפל  רבעמ  ךרעיהל  םיכירצ  ונחנאש  בשוח  ינ א  ונחנאו  הדאיפמילואה
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 1 אוהש  הזיא  דוע  םג  תושעל  תאזה  רכיכה  יוניכ  לש   תיתרהצה  ,תיביטרלקד

 2  ם י כירצ ו נחנא ,יבא יתיא  םיכסת ה נשה םויב סקט  אוהש ה זיא רצייל השעמ

 3  ו השמ   םג  ת ושעל  ילוא  ס קט  אוהש   הזיא  . הז  תא  םי שוע  ו נחנא  ךי א  דוע  בושחל

 4 ךירצ  .םולש  לש  םיניינע ל  הז  תא  רבחל  תיז  ץע  םש  ונל  שי  .רכיכב  ילובמיס

 5   .דבוכמ רוכזאל תא זה החצנהה תא איבהל יד כ תושעל ןתינ המ בושחל

 6  ת ח א  תמאב  לאכימ  רמא ש  םירבדה  ופורפא  דחא   טפשמ  דוע  ךתושרב  : עידן למדן עו"ד 

 7  , םלענ  וא  סמסמתה  והש כיא  וא  תמדוקה  םעפב  ה חדנ  הז  הללגבש  תוביסה

 8  ו ב   ןיא  וא  החצנה  וב  שי   םירעי  תיירקב  םלואה  םא ה  הלאשה  תמאב  התייה

 9   .לעופב .החצנה

 10    .םיריעצה ת יירקב רצקי:קב קומר יע

 11  .םירעי תיירק  תרמא .םיריעצה תיירק קלנר:מר גיא 

 12 יאש  הארנכ  החצנה  הב   ןיא  וא  החצנה  הב  שי  םיר יעצ  תיירק  .החילס  .הא  : עידן למדן  "דעו

 13  . םלענ  הז  והשכיא  החצ נה  טלש  היה  ןכא  םיעשתה   וא  םינומשה  תונשב  םש

 14 תמאב  םלואהש  עדוי  אל  דחא  ףא  .םמש  לע  םלואכ  .הז  תא  ההזמ  אל  דחא  ףא

 15  ת א  תתל  תמאבו  תאזה  הטלחהה  תשרדנ  רמוחו  לק   ןכלו  .םתוא  חיצנהל  דעונ

 16  ו נחנא  , טרופסה  תדוגא  לש  צים המרו  ת א  םש  םי קילדמ  . דבוכמה  יוטיבה

 17 . תפסונ  החצנה  ןיא  תאזה  הדוקנה  יבגל  הזו  תויוליעפ  הברה  םשמ  םיצירמ

   18 

 19  ח תנל  עדוי  אל  ינא  .הרו חא  ך ילהתב  הנוקל  איהש  ה זיא  הפ  ה תייה  ןכא  ינא מר גיא קלנר:

 20  ח מ ש  ךרבמ  ד ואמ  ינא  .ה זה  בלשב  ה נשמ  תוחפ  םג   הז  ת מאהו  עגרכ  התוא

 21  ת ד עווב ןכא ולבקתהש ה לאה תוטלחהה יתש רבד  לש ופוסבש הז תא קבחמ

 22  ו מש  לע  רכיכה  םג  .ךילה תה  הצקל  תועיגמ  ,תמדוקה  היצנדקב  דוע  תומשה

 23  ל ו לכמ  ,בגאש  בשוח  ינא   ,ןכנימ  יללח  אי  תחצנה  םגו  .ינזרב  השמ  םכח  לש

 24  ן ה  ,תונזואמ  םה  הצעומ ל   םויה  האיבה  תומש  הד עווש  תוטלחהה  תשולש

 25  תא  הפ  שי  .תירדנ'ג  הפ דעה  אשונב  תחא  אל  וב  ו נדש  אשונ  הפ  שי  ,תונוכנ

 26  ה מוארט  הפ  שיו  .ילאר שיו  דחוימ  רופיס  םע  תי מוקמ  תומד  לש  אשונה

 27  םיע יגמ  ונל  ידוחייו  רכומ   י לארשי  דיכלת  אוהש  הז יא ב  דחיב  םלוכ  ,תימואל

 28  ה לועפ  ת למסמ  ,וידחי  ן תרבעה  אק וודש  בשוח  ינ א  הצעומה  ןחלושל  דחיב

 29  ה בש  ךרדה  לע  םגו  תונשיה  תוטלחהה  תרבעה  םצע   לע  םג  ךרבמ  ינאו  הנוכנ
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 1   .ופאש .תחא השקמב  תויחכונה תשולש תורבוע

 2  ר ודל  ר ודמ  ינזרב  השמ  ל ש  ,הדעווה  י נפב  היהש  י נזרב  לש  ן יסחויה  םלוס  : עידן למדן עו"ד 

 3    תלשושה  לש תומש לכ תא הדעוול ונ ל ופריצ םה זא רמוע עיבי

 4   .הלעמל המושר ימ  :ותדון גמר יר

 5 , ינזרב לאומש ינודאה ברה ךכ רחא .חתופ אוה .ליחתמ .ינזרב לאנתנ ברה : ן עידן למדעו"ד 

 6 י נזרב  השמ  םכח  ,ינזרב  קחצי  ברה  ,יחרזמ  בקעי  ברה  ,הלעבו  תנסא  ותיב

 7    .ה שרומל עיגה ןאכ ונלצאש

 8 םג  .ךלש  המישרב  םייתש  רפסמ  ולש  תבה  תיאנתה  תנסא  .ותיב  תנסוא  תאז  :תמר ירון גדו

 9    .יק וא .ןמז ה אל ילוא רופיס שי הילע

 10   .בקעי :אבי גרובר רמ

 11 ד חא  והשמ  ד וע  ףיסוהל  קר  .דיגהל  המ  ןיא  תניוצמ  הדובע  תמאב  לכ  םדוק  קורצקי:עקב  מר י

 12 י נפל תאזה הדוקנה תא יתילעה ינא .םינש המכ ינפל עדוי אל ינא הפ עבקנש

 13  ה יה  דוע  .זרופ  רינ  לש  דח וימבו  ל"הצ  ילייח  לש  החצ נה  לש  אשונה  םינש  המכ

 14 ת א  התייה  .וליבשב  ושקביש  םלועב  םישנא  וראשנ  אל  .וליבשב  שקיבש  ימ

 15  ל כ בש בשוח ינא .םישנא  וראשנ אלו .ולש רבחה תא  הז ירחא ל"ז ולש אמיא

 16  ינאו  ולש  שפנה  תא  רס מ  ,לפנ  אוה  ,הזה  לארשי  רוביגה  תא  וחיצנה  ץראה

 17  ו ל  ת ושעלו  דבוכמה  םו קמה  תא  א צמת  ןורשה  ת מרש  ן מזה  עיגהש  בשוח

 18    .ותוא  וחיצנה ץראב םירע ןומהו  דוהיבש ןכתי אל .החצנה

 19  .ןלוג  רפס תיבב :בי גרוברא רמ

 20  י תרמא  ינא  ,ר בדמ  אל  ינא  .החצנה  תושע ל  .דיגהל  אל  וליפא  הז  .יבא   בוזע  מר יעקב קורצקי:

 21 ביבא  לת  לעופהב  ילש  חא  םע  קחשל  ךלה  אוה  ,זא   ונקחישו  םידלי  ונחנאש

 22 ת או  םינומיאה  שרגמ  לש  םחתמה  לכ  תא  וליפא  יתרמא  .לגרודכ  ישרגמ

 23  ל יבשב  השע  אוה  המ  .זרופ  ר ינ  הז  ימ  םידליה  תא  דמ לל  הנש  לכ  .ולש  תרוסמה

 24  הזש  בשוח  ינא  .ולש  שפנ ה  תא  רסמ  אוה  המ  םצעב   אוה  ךיא  .לארשי  תנידמ

 25 תאזה  הצעומהמ  שקבמ   ינא  .ריעכ  ונל  דובכ  ףיסו י  הזו  יכרע  הז  ,יכוניח  םג

 26  .ונ תוא  דבכי  הז  .ותוא  דב כל   ךרדה  תא  אוצמל  רהמ  רת ויש  המכ  הז  תא  איבהל

 27    .הדות

 28 ל וכי  ינא  .רתויב  תויואר  תוחצנה  תמאב   לע  הפ  רמאנש  המ  לכל  ףרטצמ  ינא  :בי גרוברא  רמ

 29  . תוחפשמה  ת א  שגרמ  דו אמ  ה ז  המכ  ד ע  תוארל  םיה דמ  ם ימעפ  הברהש  דיגהל
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 1  י ב יטקלוקה  ןורכיזה  תמ אב  ,הלאה  תוחצנהה  םי רבחה  תא  ,םיבורקה  תא

 2 םישנא  םע  רבדמ  התא  .החפשמה  לע  הז  לש  העפשה ה  תא  תוארלו  .ריעכ  ונלש

 3  ם ש  תייהנש  תאזה  תוני תנה  ת א  דימת  תא  םייניעב   ה אור  התאו  החפשמהמ

 4  ו נחנא  ינש  דצמו  .הלאה   ת ומוקמה  ךרד  הרוק  או הו  ה זה  רוביחה  תאו  דימ

 5 הזמ  רצייל  ,רינ  לע  לשמל   תרמאש  ומכ  תמאב  הז  תא  תחקל  ,תעדל  םג  םיכירצ

 6 . האלהו  ןאכמ  לע  .רסמ  אוהש  הזיא  ריבעהל  המ  ,יכוניח  והשמ  אוהש  הזיא

 7  ונחנא  וישכע  .םכרדב  תכ ללו  םהמ  דומלל  םיצור  ונ ייהש  ושע  הלא  םישנא  המ

 8  ם יפיעסה  תא  לוקוטורפה   ת א  ץמאל  ד עב  ימ  .ומירה  ר בכ  םלוכ  . דעב  ימ  .עיבצנ

 9  ר דסב  היהש  יפכ  לבא  ת ודעו  המכמ  דחא  לכ  הז  םילוקוטורפה  לש  הלאה

 10 םינש  .יפוי  .דעב  תרבד  םג  .הפ  תרבוד  .הפ  אל  קר  תרבוד  .ןוכנ  .דחא  הפ  .םויה

 11  .רשע

 12 

 13  :הטלחה

 14 החלטות ועדת שמות בנושאים הבאים:   ורשוא

 15 שביל המחבר בין רח' אזר לרחוב המתנחלים  - משעול החלוצות

 16 .  לז"חכם משה ברזני שם  ל ע הכיכר שברח' הסייפן, שבטי ישראל תיקרא

 17 חרוב.כיכר שבטי ישראל, הזית וה  כןחללי מינ הנצחת י"א

 18ענבל דדון, יב,  רצחי שאבי גרובר, דוברת וייזר, מיכאל דורון, ירון גדות,    )פה אחד(:  13  –בעד  

 19 דני לביא, באצ'י אלקובי, רוני בלקין, יעקב קורצקי, נטע זיו, גיא קלנר, עידן למדן.

 20 

 21  ה ז  תא  םתישע   הבוט  המיתח  .חמש  גח  םכל  לחאמ  ינא  .םכל  הבר   הדות  :ינזרב  ןונמא  רמ

 22 ה דומ  דואמ  ינא  .ינזרב  תחפשמ  תא  םתדביכש  בשוח  ינא  .תדבוכמ  הרוצב

 23    .םכל בוט לכו .םכל

 24 

 25 עדכון –טיסות מעל העיר  – 12.9.5שאילתה עידן למדן וגיא קלנר  .9

  26 

 27   .איג ,ןדיע .9 ףיע סל רוזחנ :אבי גרובר רמ

 28  . ריעה לעמ ת וסיט לש אש ונב ש דחמ תקסעתמש הת לי אש הפ ו נחלש ונחנא : מדן ן לעידעו"ד 

 29  ל ש   תונולת  בושו  בוש  הפ   תולעל  וכישמה  ,םינורחא ה  םייעובשה  ךלהמב  יכ
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 1  . אשונב  ה מדקתה  דציכ ו  הייריע ה  התשע  תמאב  ה מ  הלאש ב  םג  ,םיבשות

 2  ת ואבו ת ורזוח ןה .תולוע ו ת ורזוח ןה . ורצע אל ,יבא  ,ם יבשותה לש תונולתה

 3  ת ומכש  ה ארמש  ראדר  תועצמאב  הקידב  ןמזה  ל כ  םיעצב מש  ןיינעה  לע

 4 ם ילולסמה  ינש  תמועל  תקסופ  יתלבו  תרמגנ  יתלב   איה  ריעה  לעמ  תוסיטה

 5 הזיא  ונל  וגיצה  הרואכל  םצעב  ךותו  .לארשי  תנידמ  ךותב  םימייקה  םיישארה

 6  עיגה  אל  וא  הייריעל  עי גהש  ימשרה  בתכמה  הז  םא   יל  רורב  אל  בתכמ  אוהש

 7  ע מתשמש  המ  םצעב  לבא   .הצעומ  ירבחכ  .ותוא  ונלב יק  אל  ונחנא  יכ  ,הייריעל

 8  ,תי נלצנ  וא  תרקפומ  ונמע טל   הרוצב  תלהנתמ  הפועת ה  ת ודש  תושר  טושפש  הז

 9  ם נמא  .םייקה  ביתנה  א ל  אוהש  ביתנב  תוסיט  ת רשאמ  איה  ובש  ןפואב

 10 ת אזה  הדבועה  לשבו  יונישה  לחו  בד  הדש  תא  וניפש  הדבועה  לשב  ,הרואכל

 11  ביתנ  םש  ןיא  לבא  ,יריווא ה  בחרמה  לע  תוכמסה  תא   תמאב  םהל  שי  הרואכל

 12 ה זיא  תעל  תעמ  רשאל  תלוכיו  יריוואה  בחרמל  תוכמס  שי  םא  םג  .הסיט

 13  ,ירקיע הל  ולסמל  הז  תא   וכפה  םה  ל עופב  ,תרחא  וא   ו ז  התיחנ  ו א  הסיט  אוהש

 14  י נ א  הנשה  שארב  .תויעב   לש  הרוש  .םיבשותה  דצמ   תולוע  תונעט  לש  הרוש

 15 תורבח  וא  הצעומ  ירבחו   .רבח  יבא  םגש  בשוח  ינא פאסטוו  תצובקב  םש  רבח

 16  ב יתנב  ,ךסמ  דועו  ךסמ  דוע  ןמזה  לכ  .הצובקב  םש   םירבח  םיפסונ  הצעומ

 17  ר תומה  הבוגב  איה  זא  . ב  םעפ  התיחנ  םש  שי  םאו  יונפ  אוה  קיר  אוה  ימשרה

 18  , רתומ  אלש  ,םייק  אלש  י משר  אלה  ביתנב  ריעה  ל עמ  תאז  תמועל  ,םייקהו

 19  , םיסוטמ  דועו  דוע  הפו עתה  ת ודש  תושר  תעד  לע   ט ושפ  שדח  ביתנ  םצעב

 20  ל צא  דואמ  השק  הקו צמ  םיררועמש  .םיכומנ  דואמ  םיהבגב  םתיברמ

 21 ה תליאשה  לכ  .התליאשה  לכ  תא  אירקהל  הצור  אל  ינא  זא  .םיבשותה

 22  ה פ יט  ה צור  התא  ,לואשל   וניצר  גיא ו  ינאש  תולאשל   שגא  י נא  ןאכמ  .םישנא

 23 ה פועתה תודש תושרמ הבושת הלבקתנ תמאב םאה ?תולאשה ינפל ביחרהל

 24  י נש ה  רבדה  . יהמ  ןכ  םא ו  הייר יעה  תנולתל  תיחר זאה  ה פועתה  תושר  וא

 25 איה  םאה  וא/ו  הרובחתה  תרשל  ליבקמב  התנפ  הייריעה  םאה  ,תעדל  וניצרש

 26 ע גפמה  תקספהל  יטפשמ  ךילה  תטיקנ  םרט  הארתה  וא  השירד  החלש

 27 ה עציב  הייריעה  םאה  .הילע  תלבוקמ  אל  איהש  לככ  בהושתה  תובקעב

 28 ןכ  םאו  םינותנף  וסיאו  םייטנוולר  עוצקמ  ילעב  ידי  לעות  מילשמ  תוקידב

 29 .םתנקסמ  המ  ,הייריעה  םשב  תחלש  יבאש  בתכמהו   םדוקה  ןוידה  זאמ  ונישע
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 1  ם י מרוגה  דצמ  תוסחיית ה  רדעיה  רואל  ךשמהב  תו שעל  תננכתמ  הייריעה  המ

 2 ה בושת ונלביקו א הבושת ונלביקשלא  איהה בושתהש החנהב התנפ םהילא

 3  ל ו פיטה  ךשמהל  עגרכ  ה ייריעב  יאראחה  םרוגה  ימ ו  .ונתוא  תפנפנמ  םצעבש

 4     .תונולתה תקידה וביעבב

 5 יניעב  דירטמש  ירקיעה  רבדה  ונחנאש  .תובושתה  ינפל  עגר  ףיסוא  ןכ  ינא לנר:מר גיא ק

 6  , ד ואמ  םרוג  לומ  איה  .ה טושפ  אל  היגוסב  ,קבאמב   הפ  רבודמ  .הזה  רופיסב

 7  ר תוי הברה  ךרדב הז תא   רהמנ אל  םאו תויוכמס ד ואמ הברה  םע קזח דואמ

 8  ם א  םג  . תמאה  תא  רמא נ  א וב  .יוכיס  ו נל  ןיא  ,תי עוצקמ ו  תקיודמ  ,תצרחנ

 9  י נ א הז ת א רמוא אל ינא  בשוח י נא ןכל .השק דואמ  ונל הי הי ,לכה תא השענ

 10  ל ו טיל  ןכומ  ינא  יכ  תוי תרוקיבב  הז  ת א  רמוא  אל   ינא  ל בא  התליאש  לאוש

 11  ו נחנאש  ומכ  םיבייח  ונח נאש  ה ז  .תווצמ  קלחכ  די מת  . הזכ  ךילה  לכב  קלח

 12  ה פ  שב גל  ,תורחאה  תויג וסהמ  הבר הב  לבא  תורחאה   ת ויגוסה  ל כב  אל  ,םישוע

 13 ע יגהל  תוסנל  ,הגהה  לע  םיידי  רתוי  ,קיודמ  רתוי  ,ףירח  רתוי  עוציב  להונ

 14  ך יא  שי  .יטילופ  ץחלו  ,יטפשמ  יווילו  יעוצקמ  יוויל  תויהל  ךירצ  הז  האצותל

 15 ו נלוכ  .םינורחא  אלו  םינושארה  אל  ונחנא  אל  םה  .הלאה  תויגוסב  דובעל

 16  י דרשמ  ישנאב  ,רבע  יסיי טב   ,םיסייטב  תעפושמ  ןורש ה  ת מר  ריעה  תא  םיריכמ

 17  ה ב רהש  תוחישה  לכבו  .ה פועתה  תודש  תושרו  א"תר   ,תויושר  ישנאב  ,הלשממ

 18  ר מ וא  אל  הז  .רורב  הז  .ימלס  תטיש  הפ  שיש  רורב   םתיא  םימייקמ  ונתיאמ

 19  לבא  .הרואכל  הז  תא  רמ וא  ינא  .הארנכ  תוכמס  םה ל  שי  .תוכמס  םהל  ןיאש

 20 םיביתנב  שמתשהל  שקבל  היה  רשפא  .הדיצהם  תוא  תוחדל  םג  היה  רשפא

 21  ל בקל  .םויה  דע  היהש  ו מכ  ןופצמ  רתוי  וסנכיש  די פקהל  היהר  שפא  .םירחא

 22 תושימג  תויגוס  ןהש  ,תויגוס  ןומה  הפ  שי  .לטוב  ימורדה  ביתנה  עודמ  תורהבה

 23  ה ז  תא  תושעל  ךירצ  לבא  ,יעוצקמ  ירוביצ  ןתמו  אשמ  םהילע  םייקל  ןתינש

 24  אוקטבות   יתשב  הז  תא  תושעל  ךירצ  .תמדוקה  םעפ ב  םג  הז  תא  יתרמא  ,ינשב

 25 . םוי  ,םויב  הרוק  המ  ריכמ  אל  טושפ  ינא  .הרוק  הזש  תויהל  לוכי  .הלעמל

 26 ך וליהל  ינש  ךוליהמ  ריבעהל  םיבייח  ונחנאש  בושח  ינא  לבא  .וזה  היגוסב

 27 ת א  תחקל  הפיאש  איהש  הזיא  וא  הייפיצ  איהש  הזיא  ונל  שי  םאישי  מח

 28  ל בקל  , ללדל  .תונשל  תל וכיה   לש  ר שקהב  קזח  רת וי  םוקמ ל  וזה  הייגוסה

 29  ך ופהי  נימזה  הז  תא  הש נע  אל  םא  יכ  הזב  אצויכו  םיפקיהה  יבגל  תורהבה
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 1 .  עובקל ךפה אל רבכש  הווקמ דואמ ינאו עובקל

 2   .הזה ינמזה  תא .רוצעל ךירצ הז תא : דן למדן יעעו"ד 

 3  .הא .התליא ש הז .הא .ינפל והשמ דיג הל רשפא .ול הנוע התא : זר גב' דברת ויי

  4 

 5 ל הנמ  ושדלפ  לאויל  ונחלש  ונחנאש  בתכמה  ןכא  זא  .הבושת  הלבקתה  םאה  :רובראבי ג  רמ

 6  ב חרמש  ת רמוא  לודגב  הב ושתה  .הבושת  הלבקתה  תיחר זאה  הפועתה  תושר

 7 בטימל  .הפועתה  תודש  תושר  ידי  לע  להונמ  ג"בתנ  לש  תיריוואה  הרובעתה

 8  ם י יתפועת  םיטרדנטסה   יפ  ל ע  הרו בעתה  תא  טוו נל  שי  ת יעוצקמה  ונתנבה

 9  תיריו ואה  תיתשתב  הסי טה   תוליעיו  ת וחיטב  לע  םי רמוש   .םלועב  םילבוקמה

 10  ן ו רשה  ת מר  לעמ  תורבו ע  תסחייתה   םהילא  תוסיט ה  .םויה  םתושרל  דמועה

 11  ם יהבגבו  ההובג  תוריהמ ב   אלו  ,ךומנ  הבוגב  אלו  , לגר  םיפלא  תעברא  הבוגב

 12  בד  הדשש  תעב  ןורש  תמ ר  לעמ  םיסוטמ  םהב  םיסטש  םיהבגב  אל  יאדוובו

 13  ם ירע  לעמ  התיחנל  םורג ת  תיפולחה  ךתעצה  .לגר  םייתאמ  ףלא  .ליעפ  היה

 14  ת מ ר  ל עמ  תוליעפה  יתעי די  בטימל  .ןורשה  תמרמ  רתוי  ת וסלכואמו  תולודג

 15  םנשיש  לככ  .הממיה  תו עש  לכ  ךרואל  ףוצר  ןפואב   תמייקתמ  הניא  ןורשה

 16 .ונלביקש  הבושתה  תא ז  זא  .תשר  ג"בתנ  ליעפמ ל  םתונפהל  שי  .תולאש

 17  ל כ נמ  אוהש  תונג  בקעי  רמל  תמאב  ,דחא  .םיבתכמ   יתש  ונאצוה  הז  תובקעב

 18 ם יבשות  תצובק  התוא  םע  דחי  הז  םעפ  דוע  םג  הזש  .הפועתה  תודש  תושר

 19 ם גו  .הפועתה  תודש  תושר  לכנמ  אוהש  תונג  בקעי  רמ  םתרזעב  םג  ,תלעופש

 20 רמוא  אוהש  םירבדל  הנו עש  םעפ  דועש  א"תר  להנמ  ושדלפ  לאוי  ותואל  בתכמ

 21  ל ע  ותוא  דימעהלו  .םתו א   ףוקתל  הסנמו  רמוא  א והש  םירבדל  סחייתמש

 22  א ש ונב הז .התוא םיאור  ונחנאש ומכ תואיצמה לו מ לאו רמוא אוהש םירבד

 23  . ואציש םיבתכמה לש הזה

 24 םיינשה  םיבתכמה  ואצ י  יתמ  .ונל  וריבעת  אנא  םילוכי  םתא  םא  דחא  : ן למד עידןעו"ד 

 25    .הלאה

 26 ל יבקמב  התנפ   הייריעה  םא  .וישכע  .הבוש ת  ןיידע  ונלביק  אל  .שדוחה   תליחתב  :רובראבי ג  רמ

 27  .הש רד וא .הרובחתה תרשל

 28     .לומ לפטל ךירצ  איג הז מר יעקב קורצקי:

גרובר  רמ  29 הרשה  .םילכ נמה  םגו  הרשה  תכשלל  תונפל  וניסינ  םיניינע  המכ  לע  .דחא  :אבי 
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 1  ש מ מ  אל  ם ה  עגרכ  תרמו אש  תאזכ  ה בושת  ןמ  ונלב יק  לב א  .לוחב  תיפיצפסה

 2 .השיגפ  עובקל  םיחילצמ  אל  ונחנא  עגרכ  תצק  תאזכ  הבושת  ןמ  .םישגפנ

 3   .ןכ היהנ אוב רדסב

 4    הז .דוכילה  אל הז מר יעקב קורצקי:

 5  עגרכ ונחנ א לבא .הקיטילופל דוע וי שכע ךלוה אל ינא .םשל סנ כנ אל ינא :אבי גרובר רמ

 6     .וישכע .החותפ תלד ונל  התייה :מר יעקב קורצקי

 7   .החותפ תלד לש רשקה  אל הז .החותפ תלד היהת לנר:יא קמר ג

 8     .איג הרידא העפשה הל שי  הרשה צקי:ב קורמר יעק

 9 ן וטלשה  זכרמ  לש  ךילה  םייקתמ  ,הז  לכל  ליבקמב  ,וישכע  .םייתש  הז  היינש  :אבי גרובר  רמ

 10  ת י צרא  ל לכ  תוינידמ  תנ יחבל  תידר שמ  ןיב  הדעו  רבתסמ  ה מקוה  ,ימוקמה

 11    .םיסוטמ שער אשונב

 12  תא  עבקי  ק וידב  הז  .תור קל  ל וכיש  ע ורג  יכה  רבדה  ה ז  .ונת ערל  .עורג  י כה  הז  : דברת וייזר ' גב

 13 רוצי  הז  זאו  .םירעה  ןיב  םיקוסמה  לש  שערה  תא  רזפנ  ואובש  היצאוטיסה

 14 א והש  הזיאל  םורגי  הז  .ךופה  םורגי  קוידב  הז  לבא  .היינש  םורגי  הז  קוידב

 15  . תונושה  ם ירעה  ןיב  םייח ה  ת וכיאב  ה עיגפה  תאו  שע רה  ת א  תסו ונ  אוב  תוסיו

   16 

 17  ה יינבו  ןונכת ל  תי צראה  הצעומהש  ךל  ד יגא  ינא  ז א  יכ  .םשל  יכלת לא  תרב וד  :ברגרו  אבי  רמ

 18   .םיצור םא זא  .יאוב זא .ןוכישה רשל תחת מ תאצמנ יתנבה בטימל

 19   .דיגת קר ה שיגפ רחמ לבקל לוכי התא  ןוכישה רש .יתנבה אל : גב' דברת וייזר 

גרובר  רמ  20  ה נשמה  תדעו   תצלמה  תא  הנשמה  תדע ו  תא  הצמיאש  תיצראה  הצעומה  :אבי 

 21 הז  .ידרשמ  ןיב  הדעו  תמקהל  עגונב  לבא  םיינ ורקע  םיינונכת  םיאשונל

 22  ת נ יחבל  תידרשמ  ןיב  הד עו  תמקהל  עגונב  ,דחאו   םירשע  ישישל  ןושארב

 23  ד סמ  שוביג  איה  הדעווה   תרטמ  .םיסוטמ  שער  אש ונב  תיצרא  ללכ  תוינידמ

 24   .םכסו מו רודס ,יעוצקמ םינותנ

 25    .םש בשוי הז םא .היעב םו ש ןיא .השיגפ השענ אוב : דברת וייזר ' גב

 26  ש י  הז  הפ  שי   .וישכע  . םייסל  היינש  יל  י נת  םיסוטמ  שערל  הפישחה   תייגוס ב  :אבי גרובר  רמ

 27 ש אר  .טחוש  תאיל  ןיד  תכרוע  איה  הגיצנה  ,ימוקמה  ןוטלשה  זכרמל  גיצנ

 28    .הדוהי רוא תייריע

 29  . ש ארמ  רוכמ  קחשמ  הז   ,הז  המ  .ןוירוג  ןב  דיל  .םלצ א  שערה  תא  טיסהל  ידכ  : גב' דברת וייזר 
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   1 

 2   .התוא רחב  ימוקמה ןוטלשה זכרמ .הג יצנה איה :אבי גרובר רמ

 3   .ונילא הז תא םישת  איה זא ןוירוג ןב ללגב הד יל אוה שערה יכ .רורב : גב' דברת וייזר 

  4 

 5 .ףוסה  דע  טפ שמ  דיגהל  רשפא  ,םייסנש  ינפל  .םירעה  לכ  הז  ימוק מ  ןוטלש  :אבי גרובר  רמ

 6    .טלחוה

 7   .הכ כ דבוע הז םוקמ לכב אל  :מר ירון גדות

 8   הלש םיבשותה תו כיא ןעמל לעפת אל הדוהי  רואמ יהשימש ךל הארנ : ר גב' דברת וייז

  9 

גרובר  רמ  10 ת ורישה  ךות מ  ,היינש  לבא  .ימוקמה  ן וטלשה  זכרמ  לכ  תא  תגצ יימ  איה  :אבי 

 11  ל ש  ו פוריצ  ל ע  הדעווה  הט ילחה  ה תדובעב  ימוקמה  ןוטלשה  ף ותישל  הדעווהש

 12  . י מוקמה  ןוטלשה  זכרמ  תטלחהל  םאתהב  הדעווה  ינוידל  עובק  ןמזומכ  גיצנ

 13  ת ו יושר  י שאר  לש  םהית ודמע  תע ימשל  שדקויש  י דועיי  ןויד  םייקל  טלחומ

 14 תא  רתוי  בוט  ןיבהלו  תוסנל  תנמ  לע  תאזו  הפועת  תודש  תביבסב  תוימוקמ

 15 ,ימוקמה  ןוטלשה  לש  וטבמ  תדוקנמ  ,םיסוטמה  שערל  הפישחה  תויועמשמ

 16 , ינא  ,ונחנא  םתסה  ןמ  .רבמטפסב  םישולשב  םייקתהל  רומא  הזה  ןוידה

 17 ע דוי  התא  דובכה  לכ  םע  .הזה  רשקהב  ,ונלש  הדמעה  תא  גיצנ  .םש  היהנ  ונחנא

 18  . הפועתה  הדש  לש  .םש  ה ביבסב  תוחנל  ךירצ  אוהש  הפיא  זא  .תחונ  סוטמהשכ

 19  ם תסה  ןמ  הז  לע  .לולסמה   לע  רוציק  םישוע  םהש  גו ס  םהו  לולסמ  שי  הפ  לבא

 20 ונחנא  ,ןכ  ונחנא  .דיגהל   המ  קיפסמ  ונל  שיש  בשוח   ינא  ביגהל  םילוכי  ונחנא

 21   .םיבש ות םג .הזה ךילהתה ךותב  ונתוא םיוולמ םישנא שי

 22    ?הזה רבדל םייעוצ קמ םיצעוי שי .הוולמ ימ מר גיא קלנר:

 23     .םוחתב תצק ןיבמ  אוהש גרבנייטש קירא : גב' דברת וייזר 

 24  והש ימ ונל שי :אבי גרובר רמ

 25  , שולש  יבגל  המ  יעוצקמ ה  עבוכב  אל  .בשותכ  קיר א  ונתוא  הוולמש  עגרכ  : עידן למדן  עו"ד

 26  ל עב  יד יב  .תומילשמ  תו קידב  ם הש  הזיא  ונישע  ם אה  .י בא  .שמחו  עברא

 27 אוה  םירמוא  םיבשותהש  המ  לכש  תויהל  לוכי  . םינותנה  ףוסיאב  עוצקמ

 28     ונישע ונחנא םאה .םתס

 29   .ןרע הז יארחא היי ריעב םרוג :אבי גרובר רמ
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 1   .ינאו  םתס אל אוהש האור ינא , םתס אל אוהש עדוי ינא : עידן למדן עו"ד 

 2  .תושעל  המ ןיא זא הזב ודבע םה : גב' דברת וייזר 

 3 י דכ  םוחתהמ  ץעוי  םע  דחיב  ונבשי  .םייעוצקמ  םימרוג  םע  הז  תא  ונקדב  .א  :רץמר ערן שו

 4 המו  רדגוהש  ביתנ  הפיא   .םייטנוולרה  םילולסמה  המ  .רבודמ  המ  לע  ןיבהל

 5  ת ורחאו  הלאכ  תוביסמ  .הלאה  תומוקמה  ךותמ  דלונ  הז  .לעופב  םיאור  ונחנא

 6  ש יש םיבשותב םירזענ  ן כ ונחנ א .ותיא תורשקתהב  ך ישמה אל ה ז התייה אל

 7   .ססבתמ הז הז לעו הזה  ןיינעב םיעייסמ דואמש ה פועתה םלועמ ,עקר םהל

 8     תא ונל ןתונש יעוצק מ והשימ אל המל לבא : עידן למדן עו"ד 

 9  .םייעוצקמ  אל הז המ .םייעוצקמ אר ונ םישנא :אבי גרובר רמ

 10 ת ווח  םע  אובל  רחא  והשימל  םינופ  אל  ונחנא  המל  רחא  םדא  ןב  וא  םדא  ןב  : עידן למדן עו"ד 

 11  ך ירצ  ר בד  ל כ  ,ךוליה  תו לעל  ופורפ א  םיעיגמ  ונחנ אש  ר בד  לכ   .החמומ  תעד

 12  ך ירצ  התא  .הז  וא  יל  המד נ  וא  השוחת  אל  הז  זא  הד עוול  אובת  התאשכ  אובל

 13     .םיאב ,םירפסמ

 14   .םירפסמה תא םיע דוי ונחנא :רובראבי ג רמ

 15  . העש  ה עש  ,םוי  ,םוי  ,תא זה  הדוב עה  תא  השוע  ימ  .הז  ת א  ונל  ה שוע  ימ  .אל  : עידן למדן עו"ד 

 16  י דכ  .ןורשה  תמר  לש  תוי עב  לע  םינכומ  ,תרמא  רבמט פסב  םישולשל  עיגנש  ידכ

   17 

 18 והשימ  ךירצ  אל  ינא  .םירפסמה  אל  איה  היעבה  .םירפסמה  אל  הז  ונלש  היעבה  :אבי גרובר  רמ

 19  ו נ חנא  ,םירבוע  םה  המ  .ם ירבוע  םה  הבוג  הזיאב  םי עדוי  ונחנא  .המ  יל  דיגיש

 20    .ה לאה םינותנה תא םיעדוי

 21 ה ממיב םיסוטמ ינש םירבוע תרמואש הנעט אב התא םא לדבה שי לבא .אל מר גיא קלנר:

  22 

 23    ביתנ לש יונ יש שיש .הזב םידומ םה : זר רת וייבגב' ד

 24  .ןועיט הז .ל דבה שי .םיינש ,הרשע .םו יב םיסוטמ האמ םירבוע :קלנרמר גיא 

  25 

 26    .תמאב ונ ,םיימשב םיר בועש םיסוטמה תא רופסי ש והשימ :אבי גרובר רמ

 27  ן ועטל  שארמ  ללכב  ואב  אל  הזש  םינעוט  םצעב  םה   .םהלש  ןועיטה  אל  הז  : גב' דברת וייזר 

 28  . הז  תא  ם ירמוא  ללכב  . חומה  ת א  םילבלבמ  םתאו  ם יסוטמ  ה ברה  םירבוע  אל

 29  ל עמ  הז  ר יבסה  הבוגב  ה ז  לבא  ם יסוטמ  םירבוע  , ןוכנ  ,םירמ ואו  םיאב  םה



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

52 

 

 1    ןונקתב דמו ע הזו לגר םיפלא תעברא

 2  ם ירשע  ורבעש   ךל  ר דסב  ה ז  אל  הדוקנה ה פ  .ינורקעה   ןיינעה  .תניחב מ  אל הז  : אבי גרובר  רמ

 3    .םישולש אלו

 4  ה ז  ,לבגומ   ןוברעב  לכהו   ן יבמ  ינאש   לככ  תוילאמרו פ  א ל  תוחיש ב  םירמוא  םה מר גיא קלנר:

 5 , םינורש  תמרל  םיגאוד  ונחנא  לבא  ,קדצב  ילוא  םתניחבמ  בגא  םיסנמ  ןכ  םהש

 6  ף י לחהל  םיסנמ  ןכ  םה  .רת וי  רזפל  םיסנמ  ןכ  םה  ,םי רחא  םירבדל  םיגאוד  םה

 7  תוביטנרטלא  ינימ  לכ  ש י  .סמועמ  ולבסי  ,םיבושי   םתוא  אלש  ידכ  םיביתנ

 8 ר וזיפב  שמשמש  ,ינופצ  רתוי  ביתנה  תא  היה  יכ  .םגו  םג  היהיש  ידכ  הזה  רבדל

 9  ה מ  לכו  ה ייריע  שארו  ה צעומ  י רבח  ונחנא  ףוסבו  ש ארה  לע  ו נל  בשוי  ןיידעו

 10   .ד חא טפשמ הצור ינא לבא . ןורשה תמר םיצור םתאש

גרובר  רמ  11 םישנאל  בורק  רתוי  תצק  הז  םישנא  . החילס  .הזה  רשקהב  דיגה ל  הצור  :אבי 

 Y.  12  םדא ןבל X םדא ןבמ הז ת א ריבעמ תצקו םימיוסמ

 13    .הז  זא 5 שיבכל בורק רתוי : עידן למדן עו"ד 

 14  .5 שיבכ לעמ  םג םירג םישנא .רחא ןוויכ ב 5 שיבכ  :אבי גרובר רמ

 15     .לעמ רבוע הז הפ . תחתמ םיבשות תוחפ םע: עידן למדן עו"ד 

 16  ם תס  ונחנא  ל בח  . םוקמ  א והש  הזיאב  י נורקע  ןיינע  ה פ  שי  .ינופצה   ביתנה   :ברבי גרוא    רמ

 17  ה נ ווכב  ,ינופצה  ביתנה  . םלש  ןוידל  ותוא  םיכפוה  התליאש  וישכע  םיכשומ

 18 . הלאכו  םייאלקח  תודש   ,םיבשומ  רקיעב  לעמ  רבוע   אוהש  תאזכ  הרוצב  השענ

 19  ן ורשה  תמרמ  ה ז  תא  ית רב עה  וליאכ  י נא  זא  הנופ צ  ת צק  רבוע  ה זש  אל  הז

 20 תאצל  לש  ,עטקב  הפ  אל  ינא  ,תרמואו  הנידמה  תבשוי  המ  זאו  היילצרהל

 21  . לאב  הנידמה  .רדסב  .ךפיהל  וא  היילצרה  םע  ער  תאצלו  ןורשה  תמר  םע  רדסב

 22    םיכירצ ונ חנא הז לע .הליאשה הז : עידן למדן עו"ד 

 23 ה זה  ביתנה  תא   עדוי  ינא  .יל  רמואש  החמומ  ך ירצ  אל  ינא  הפ  לבא  ה ז  לע  לבא  :אבי גרובר  רמ

 24 א יה  ולש  העיגפה  ירחאו  הלאכו  םייאלקח  תודש  לעמ  רקיעב  רבועש  ,ינופצה

 25  הפ  ש י  רמוא  ינא  הז  ןכ לו  .הובג  רתוי  וליפא  םירב וע  ם ה  המש  םג  הז  דואמ

 26  ת ועש  ש ולש  סטש  סוטמ ש  , רוציק  ו תוא  ,ררבל  ךיר צ  התוא   ,תינורקע  הלאש

 27  , םיינ ש  וא  זוחא  הזיא  לי בשב  ז א  .תוקד  יתש  ךסוחו   הפוריאמ  לשמל  ,והשמו

 28  , תיסחי   החינז  תולע  הז  תועמשמה   .רשי  סוטל  ידכ   ,סוטמל   ילוא  ןוכסח  לש

  29 
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 1    .תוסיט האמ  לע דואמ יתועמשמ הז : גב' דברת וייזר 

 2   .זוחא ינש הז  ,זוחא ינש :אבי גרובר רמ

 3    .יתו עמשמ דואמ הז לבא .ןכ : גב' דברת וייזר 

 4  ת ורבחש  בשו ח  ינא  .ןמזה  לכ  םישנא  יפ לאב  העיגפ  לומ  זוחא  ינש  רמוא  ינא  :אבי גרובר  רמ

 5   .הז תולוכי הפועתה

 6  ה ר ואכל  ,תרמא  וישכע  התאש  ה מ  םגו  םיבשותהמ   םילועש  ת ונעטה  יפ  לע  : עידן למדן ד עו"

 7    ,ם ילקש יפלא תואמ הפועתה  תורבחל ךסוח תמאב הז

 8  .םייח  תוכיאב   ם יבשותב  ה עיגפ  לומ  לא  , יתעדל  ם יילוש  דע  .םידדו ב  ם יזוחא  : אבי גרובר  רמ

 9    .םוי םויבו

 10    הז ליבשב קלנר: אגימר 

 11  י נש  ינא  ,ןויל ימ  וא   האמ  השועש  קסע  י ל  שי  ינא   םא  .זוחא  ינש  הז   זוחא  י נש  :אבי גרובר  רמ

 12 הילעו  תינורקע  הלאש  הפ  שיש  בשוח  ינא  ןכלו  ינא  הז  יפל  .זוחא  ינש  הז  זוחא

 13  .םחלינ

 14    .שמחו  עברא .יבגל המ זא יקוא : עידן למדן עו"ד 

 15 בתכמ  ונבתכ  אוב  ונחנא  ,םעפ  דוע  דובעל  םיכישממ  ונחנא  .הייריעה  המ  זא  :אבי גרובר  רמ

 16  גרדה  םע  עובקל  םיסנ מ  ונחנא  ,ינש  בתכמ  ונחל ש  .הז  ונל  ורמא  ןושאר

 17  ת א  ו נחלש  ק ר  ונחנא  . םיחילצמ  א ל  ד וע  ןיידע  .ם יאשונ  המ כ  לע  .יטילופה

 18  ו נלש  הדמעה  תא  םש  גי צנ  תידרשמ  ןיב  הדעו  התו אב  בשנ  ונחנא  ,םיבתכמה

 19  וקרזי  ,תלעפש  ינפל  ,וה שמ  וא  הריתע  שיגהלו  וי שכע  תכלל  .הזה  רשקהב

 20  ה מ . בתכמל הבושת תלב יק א ל דוע ו ליפא ודיגי הי ינשב ת וגרדמה לכמ ךתוא

 21    .הצור התא

 22   ינא .תובושת םע  םיהמהמתמ ןכ םא אלא מר גיא קלנר:

 23  ל לכתמ  ימ  םויה  אובל  ם יכירצ  םיבשות  ימל  התא  ןרע  .יארחאה  םרוגה  ימ: עידן למדן עו"ד 

 24   .תי ריע ןרע התא .אשונה תא

 25   .תרמוא תאז המ .ןרע : גב' דברת וייזר 

 26    .יק וא ןרע : עידן למדן "ד וע

 27    .ן ושאר דיגהל הצור התא .וה שמ םג דיגהל הצור ינא : גב' דברת וייזר 

 28    .התליאש הז לבא  :מר ירון גדות

 29    .המ זא : וייזר גב' דברת 
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 1    .והש מ דיגהל הצור ינא םג זא  :תדומר ירון ג

 2    .רדסב לבא .םד וק םייסל דוע יתיצר ינא מר גיא קלנר:

 3  ה תייה  ן כש  ימ  רותב  אקו ודש  ד יגהל  תבייח  ינא  אקו ודש  דיגהל  ה צור  קר  ינא  : זר רת ויי' דבבג

 4 תצקש  םישנא  לש  תוצלמהה  רואל  אקוודו  םידק מה  חישה  דעב  ןמזה  לכ

 5  ,םימרוג  םתוא  לומ  םי נושאר  םישושיג  ושעו  , הפועתה  םוחתב  םיניבמ

 6  תכלל  אלו  בוטב  םתיא  ת כלל  ךירצ  ינושארה  בלשב ש  ונבהש  ללגב  אקוודשו

 7  ת צקש  ה זמ  םלעתהל  ר שפא  יא  ה זש  דיגהל  תב ייח  ינ א  םלוע  תמחלמב

 8 הרשע  תחא  ירחא  ונע  דימ  םה  ןושארה  בתכמה  .ץוצק  ונילע  םישל  םיליחתמ

 9  ש יש  ת בשוח  ינא  רבכ  אל   םה  ו ליפא  וליאכ  םה  ינש  בתכמ  . םימי  הרשע  וא  םוי

 10  .תעיבק  לש ןויסינ אוהש הזיא הפ

 11     .םינוע אל אל דוע  :רץמר ערן שו

 12    תא םהל ןתינ אוב  .םיגח ויה .שדוחה תליחת ב היה הז :ברגרו אבי רמ

 13 אל ונחנאש רהז יהל ארונ ךירצ הזש תרמו א ינאש המ ,רהזיהל ךירצ : גב' דברת וייזר 

 14 הנש  רבכ  וליאכ  םהש  .חט שב  תודבוע  תעיבק  לש  םוקמ  אוהש  הזיאל  םיסנכנ

 15  ן מ זה  לכ  ך ירצ  וישכעו  ,ת ומרונה  תא  ם ייחה  תא  םי נשמ  ,ןאכ  ו נל  םיסט  יצחו

 16  א ב ס  רפ כ  לכו  ,הדוהי  רוא  ו מכ  , תורחא  םירע  ן יבו  וניניב  לדבהה  ,רוכזל

 17  ל ע מ  הזה  ביתנה  יתעדל  הנש  םיעברא  ,םינש  ךשמב   וסט  םהש  הז  םהינימל

 18  . םישולש  ז א  םיעברא  אל   ,העוט  א ל  ינא  ם א  הנש  םי עברא   רבכ  ם ייק  אוה  םוקי

 19  ה ד לונ הייסולכוא התוא  םינש תורשע םימייק הלא ה םיביתנהש ללגבש ןכלו

 20  וא  הדוהי  רואב  וא  ןוי בסב  תיב  הנוק  והשימשכ   .תאזה  תואיצמה  ךותל

 21  .םי סוטמה  לש  שערה  ת א  שי ש  .הליבח  תקסע  ש יש  עדוי   ונוא  תיירקב

 22  ל ב א  םיר חא  םירבד  שיש   עדי  א וה  ןו רשה  תמרב  רו גל  טילחהו  אב  והשימשכו

 23  ה זש  . םינש  תורשע  לש  .וו ק  סוטטס  ל ש  הרפה  שי  ה פו  .םיסוטמ  ל ש  שער  אל

 24  ן כש  הלאה  םירעה  לכו   אבס   רפכו  היילצרה  תמו על  ונתוא  דחיימש  והשמ

 25 .תרחא הי צאוטיסב םיאצמנ ונחנא  זא .ונמזב וננולתה ושיגה

 26  ן יבה הדעווב  וליאכ הז וישכע ,ונדגנכ שמ של לולע קר הזה ןוידהש  בשוח ינא :אבי גרובר רמ

 27   .תידרשמ

 28  םינועיטה  דחאש   ת בשוח  ינא  .ךפיהל  ךתי א  ה מיכסמ  אל  ינא  שממ : דברת וייזר  'גב

 29  ,ונלש
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 1   .םימייקה ם ילולסמב שמתשהל ורזחי ש םימייק םילולסמ שי : מדן עידן לעו"ד 

 2     .ךפיהה .קוידב : גב' דברת וייזר 

 3   ונחנא .הזו הפמ לוקוטורפה  תא וחקייש רמוחה תא ןת א אל ינא :אבי גרובר רמ

 4 היצאוטיס  הפ  ש י  .דגנ  םהש  םירבד  םירמ וא  אל  ונחנא  .אל  שממ : וייזר  תגב' דבר

 5  , ל ע  ןועיט  הפ  שי  לבא  הלאה  ם ינועיטה  תא  לוספ ל  דמחנ  א רונ  הז  .תמייק

 6  ה ע בקש  םירדסומ  םימיי ק  םיביתנ  ויה  הנש  םיעברא   ךשמבש  אוה  לעה  ןועיטו

 7  ל ש   הרפה  דימתו  .ווק  סו טטס  לש  הרפה  שי  הפו  .תו מיוסמ  םירע  לעמ  הנידמה

 8  י מיטיג ל  אוהש  ןועיטכ  תימיטיגל  א יהו  תודגנתהב   ת לקתנ  אי ה  ווק  סוטטס

 9   .ירמגל הנוש הז .םה לש םייחה תוכיאו םיבשו תה לש םייחה לש הרפהל

דורון: מיכאל   10 ת ובישיה  תחאב  רבכ  יתרמאש  המ  תא  רמול  יתשאייתה  אל  דוע  ינא  מר 

 11  , ה שגרהה  ו ז  תפתשמ  אל   הייריעה  ה דובעה  תליחתב   הלחתהב  י דו  ,תונושארה

 12  ם יקנאנ  םישנא  ,תוינו רט  םילעמ  םישנא  .השג רהב  ךתוא  ףתשמ  ינא

 13 ם ג  .םיאשונ  ינימ  לכ  לע  פאסטוו  תוצובק  שי  ,םיעדוי  אל  םיעדוי  ,םירסייתמ

 14  , תמזוי  א ל  הייריעהש  ה שגרה  שיו  לע  םגו  הפשא  י עגפנ  לע  ם גו  םיסוטמה  לע

 15 הייריעהש  איה  תאזה  הדבועה  לש  האצותה  .הדבוע  וז  השגרה  אל  ,הרבסה

 16  הע דב  ינאש  השוחת  םיבש ות ל  תתל  םוקמבו  הביגמו   ת להנתמ  אלא  תלהנמ  אל

 17  םוקמב  הפ  אצמנ..  ,ןאכ   הז  תא  רמוא  ינא  ,הל אה  םיטסופה  םוקמבש

 18  ת א  רמולו רשקתלו ליבו הל הכירצ הייריעה הלאה  םידמחנ ארונה םיטסופה

 19  ט לווג  ו קעצי  םישנאש  ת וכחל  א ל  ,םיניינעב  השו ע  א יה  ה מ  רמולו  התעד

 20 ה מ  ףוסה  דע  ןיבהל  חילצמ  אל  ןיבמ  אל  וישכע  דע  ינא  .הרוק  המו  סאמחו

 21 ש אר  רמולכ  .םתאש  הז  עדימה  תא  קיזחמש  ימש  איה  האצותהו  .רופיסה

 22  י נ או  הרוק  המ  עדוי  אל   ינא  .םירשקתמ  אל  ילוא  םינגסהו  לכנמהו  הייריעה

 23  ותוא  טלוק  ינאו  ,םיאשו נ  הברהב  ינשה  טוחכ  רבועש   והשמ  ףקשמ  ינאש  בשוח

 24 ה אור  ינאו  ,הלאה  תוצובקב  םיפתתשמש  םיחרזא  המכ  הפ  םיבשוי  חטשהמ

 25  ת חקל  ךירצ  אל  םימעפל   ילוא ו  תוכשומה  תא  תחק לו  ליבוהל  םיסנמ  םתוא

 26 ונחנא  .הז  לע  םיידיה  םע  ונחנא  ועמשת  תרמוא  הייריעה  יכ  תוכשומה  תא

 27  ח וטב  אל  .ריתפ  אוה  ר בד  לכ  אל  בגא  .םיעדוי  ונחנא  .רדסב  הז  םיליבומ

 28 ם תא דיגהלו םיסוטמל  םולשל הככ ףפונל הלוכי ןורשה תמר תמאב ונחנאש

 29 ךירצו  הז  תא  דיגהל  ךירצ  תוחפל  ,רטמוליק  הרשע  דוע  המכ  וכל  הפ  ורבעת  אל
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 1  לכב  אצמנ  רבד  לכ  הפיא  םיבשותל  רשקתלו  ונלש  חו כה  לש  תולובגה  המ  רמול

 2  םילהנמ  אל  ונחנא  םי רבשמה  תא  רופיסה  תא  ם ג  ללוכ  הז  .אוהש  ןמז

 3  ם ירופיס  רופסניא  דוע  ש י  , שעתב  הרוקש  המ  לש  א שונה  תא  םגו  םירבשמ

 4 ע גרה  דע  שאייתא  אל  ינא  .המ  עדוי  ימה  םעפב  הז  תא  רמוא  קר  ינא  .הלאכ

 5 ם הש  שיגרהל  םיבשותל  ונתו  וליבות  ,ורשקתת  רמול  ןאכ  הצעומב  ןורחאה

 6     .תובוט םיידיב

 7 .והז  .לבא .תוהמ אל הז יתעדל  רוביצ יסחיש הלימ יצחב  דיאג אני :אבי גרובר  רמ

 8  אל  ינא  ,ולש  דוסיב  רמו א  לאכימש  המ  ,דחא  ,םיט פשמ  ינש  רמול  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 9  ו ל ש  דוסיב  הז  תא  ראתמ   אוהש  ומכ  תינוציק  תאז כ  המרב  אצמנ  הזש  בשוח

 10 אוה  תוחפל  לבא    .לכהל  ןורתפ  אל  אוה  ףותיש  , ףוקיש  ,רושקת  .ןוכנ  אוה

 11  ה ברה  ד ירומ  הז  .הרוק  א ל  המ  ה רוק  המ  הנבהה  תא  ם ישנאה  לצא  רציימ

 12 ם ישרגמב  תטלוש  דימתש  ,היצמרופניא  סיד  הברה  ,תויונרפ  הברה  ,םידחפ

 13  ת ואצמ נש  הלא  .תושק  ר תוי  תויג וסהש  םג  רושקת ב  דובעל  ם יבייחו  ,הלאה

 14  .ר ומג  רדסב  ה ז  .הזב  שי יבת הל  המ  ן יא  ,קבאמב  ת ואצמנ ש  הלא  ,תקולחמב

 15     .םהב םיקבאנ ונחנא ו נילע םיתחונש םיאשונ שי

 16    .םילפו טמ םהו :עו"ד אבי גרובר

 17 םימעפל  םישנאה  לצא  תרצוי  העידי  יא  יכ  .םירשקותמ  ךירצ  ,םילפוטמ  םה לנר:יא קמר ג

 18  ה זש  הביס  ם וש  ןיאו  .ה מצע  תו איצמהמ  העורג  ר תוי  הבר ה  איהש  העדות

 19  י ו ניש  ,תרבוד  םע  םיכ סמ  ינא  ,היינש  היגוס  .ת חא  היגוס  וז  זא  .הרקי

 20  י מ ש  חוטב  אל  הזה  לוקו טורפה  תא  א רוק  ימ  יתוא  ןיינעמ  א לו  ווק  סוטטסה

 21  ר שקהב  ווק  סוטטס  יונ יש  .ותוא  ו ארקיש  םיצור  ו נחנא  ק וידב  ותוא  ארוקש

 22  יל ולסממ  קלח  התייה  א ל  ןורשה  ת מר  .הנעטב  ו נ לצא  יזכרמ  י ד  אוה  הזה

 23  ו אובי  הנופצ  האלהמ  , וישכע  היהת  אלש  הז  לע  םידמוע  ונחנאו  ,התיחנה

 24 תניחבמ  ורקש  םייונישה   המ  ,הרק  הז  המל  ,םהל  תדמועש  תוכזה  המ  ואריו

 25  ו נ ייה  אל   ונחנא  ןיינעה  דוסיב  לבא  ר בא  טוו  ,םיי נוחטיב  ,בד   הדש  ,םיביתנ

 26  הפ  ויה  אל  ,לארשי  תני דמל  ןורשה  תמר  יבשות  ןי ב  בותכ  אלה  הזוחבו  .םש

 27  א לו  םהב  םיקבאנ  ונחנא ש  םירחא  םירבד  ינימ  לכ   הפ  ויה  .התיחנ  ילולסמ

 28  , עיבר  ה יהי  , זג  לש  םיבי תנ  ה פ  שי ,תולילג  י פ  הפ  הי ה  ,שעת  ה פ  ה יה  .ונל  רסח

 29  ,הפ  ודלונו  תוריד  הפ  ונקש   םיבשותהו  ,קסעתהל  המ   ם ע  ונל  שי  הלאוו  הפ  שי
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 1  , לככ זא . וריכה אל םה  הז  תא .הריד ה לע ומתחו ה לאה ת ויעבה תא םיריכמ

 2  .חילצנ  אלש  תויהל  לוכי  .הז  תא  זיזהל  ידכ  לכה  השע נש  םהל  עיגמ  תוחפה  לכל

 3     .הרידה תא ונק םה ונתי אמ אל .הרידה תא ונק םה  ונתיאמ :ד"ר צחי שריב

 4    .ר וביצה יגציימ ונחנא .הריד ה תא ונתיאמ ונק אל .אל מר גיא קלנר:

 5  א ל  ינא  ינוריע   יגטרטסא   לוהינל  ונרבע  ו ישכע  . םיסוטמ  לע  התליאש ב  ונחנא  :אבי גרובר  רמ

 6  י כה  חילצמש  הז  תמאב  א וה  לודג  יכה  הזחה  תא  חפ נמש  ימש  םיכסמ  חרכהב

 7    .הברה

 8     .הז תא יתרמא אל ינא מר גיא קלנר:

 9  םירבדה  לכו  ן חלושה  תא  הפי  ךופהל  עדו י  י נא  ךיא  י נופוש  לש  עטקב  הפ  א ל  ינא  : אבי גרובר  רמ

 10    .הלאה

 11     רמוא יתוא תעמש מר גיא קלנר:

 12  י כ  .רדחב  קזח יכה  ש יאה  ך ופהל  לוכי  ןחל ושה   תא  , תחא  םעפמ  רתו י  י תרמא  : אבי גרובר  רמ

 13    . וילע דימ הז תא םיכפוה רד חב קזח יכה ינשה שיאה

 14    .יתר מא ינאש המ אל הז יבא מר גיא קלנר:

 15   .םדקתנ אובו םויה  םיאשונ דוע הפ שי .התלי אש תלאש :רוברי גאב רמ

 16 ך ילהתה  לוהינב  ונל  םירסחש  יל  הארנ  תיטקרפ  םירבד  ינש  .םייסמ  ינא  .רדסב מר גיא קלנר:

 17 ת תל  לוכיש  יטפשמ  ץועי  הז  ,דחא  .ןיינעה  ךרוצל  ,ונלוכ  לש  ךילהת  אוהש  ,הזה

 18 ל ש  ךילהת  ךותב  תושעל  ןתינ  אל  המו  תושעל  ןתינ  המל  םייישממ  םילכ  ונל

 19 דמוע  המ  דיגהל  עדוי  הזה  םוחתב  החמתמש  והשימ  הסיט  יביתנ  יוניש

 20  ת א  להנל  םילוכי  ונחנא   ךיא  ,ליעפהל  םילוכי  ונח נאש  ןידה  המ  ,ונתושרל

 21 ד ע  ץעייש  רוחב  םג  ץעוי  לע  עיצמ  ינא  ,ךמתסמ  יתייה  .םייתש  .הזה  ךילהתה

 22  , ף טוש  רתוי  ץועי  ןתייש  והשימ  שפחמ  יתייה  ,ךרובמ ו  הלחא  הז  ,בשותכ  םויה

 23 ת או  ונלש  סייב  הטדה  תא  ססבל  ידכ  תובדנתה  לש  המרב  אלו  קימעמ  רתוי

 24 ויהיש  יאדכש  תויצקנו פ  יתש  יל  הארנ  .איהש  תיזח  לכב  ונלש  םינועיטה

 25  .ונתיא

 26  ם ג  ונתוא  תעדי  אלש  תמאב  לבח  .תובושתה  לע  הדו ת  ,דחא  .תחא  הלימ  דוע  : עידן למדן עו"ד 

 27     .התאש הבושתב

 28  .יתוא  תלאש אל :בראבי גרו רמ

 29    .הזב םגו : עידן למדן עו"ד 
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 1 .הבושת  עיגה  ,יבא  .יתוא  לאוש  תייה  .הת ליאש  תשגה  .יתוא  תלאש   אל  לבא  :אבי גרובר  רמ

 2  .הא .ןכ

 3     .הלאה םירבדה  תא לואשל ךירצ התא  : עידן למדן עו"ד 

 4  .יתו א לאשת התליאש שיגמ הת אש ינפל :אבי גרובר רמ

 5    .םיל אוש םיבשותה םג לבא  : עידן למדן ד עו"

 6   .יתוא לואשל תלוכי .הז  יל רמוא התא לבא .היעב  ןיא רדסב :אבי גרובר רמ

 7 ה תא  ,ונלביק  הז  ונל  דיגהל  ,הבושת  תלביק  .התליאשל  תוכחל  ךירצ  אל  : למדן עידן עו"ד 

 8  ם ג   תעדוי  התייה  הצובקה   םא  .העדי  אל  הצובקה  לכ   .ועדי  םיבשות  ינש  רמוא

 9    .האלה  םישוע המ םיעדוי ויה םה

 10  .יתעד תא  ךל יתרמא :אבי גרובר רמ

 11 ר שק  ילבו  ןיד  יכרועו  םיצעוי  ילב  הזה  רבדב  ךוליה  תולעל  ,תחא  הדוקנ  : עידן למדן  עו"ד

 12  ש י   ונלו  .א  םיסרטניא  הל   שי  תידרשמ  ןיבה  הדעווה   יכ  ,תידרשמ  ןיב  הדעוול

 13  ת א   חקי ת  ,םירחא  םיק באמב  םירב ד  ליבוהל  תע די  התא  . 'ב  םיסרטניא

 14  םירבד  הארנ  ונחנא  ית עדל  ןיד  ךרוע  םעו  ץעוי  םע  .הפ  הלאה  םירבדה

 15    .וישכע  דע תובושתה לכ לע הדות . ןיטולחל תורחא תואצותו

 16  המ ל  רבחתמ  תמאב  לכ  םדוק  .ןויזופמיס  תאזה  הת לי אשהמ  תישע  רבכ  םא  :מר ירון גדות

 17  ר ו ביצה  .םיפוקש  אל  ,םי חוודמ  אל  םיאשונש  דחא  דצמ  ורמא  איגו  לאכימש

 18  א יגש  ר דסל  תועצהו  תו תל יאשש  רמוא  ק ר  ינא  ,ם ירבד  הב רה  ףיצמ  ,ףצומ

 19  ה י ציזופואהש  ילכ  םה  . א  ,ןמזה  תא  תוזבזבמו  תור תוימ  ןהש  רמא  הלחתהב

 20  ת צעומל  הז  תא  איבהל  ילב  םירבדה  תא  תושעל  םיל וכי  היצילאוק  םתא  .רתוי

 21  ם הילע  ת ובושתה  תא  ךל   שיש  ה תליאש  ךתוא  םילא וש  םא  ל וכי  התאו  ריעה

 22  .די גהלו סופתל אלא ריעה תצ עומל עיגי הזש תוכחל אל

 23 י נש  הז  .הייריע  שיו  הצעומ  שי  .הצעומה  ןיבל  הייריע  ןיב  דירפמ  אל  התא  : עידן למדן עו"ד 

 24     .םינוש םירבד

 25 . השקבב דיגהל ול ןת .ןויד ת ושעל הז לע םג וישכע םיכ לוה םתא :אבי גרובר רמ

 26  אובל  היה  לוכיו  עובש  ינ פל  תאזה  התליאשה  תא  הא ר  יבא  יכ  דואמ    הנשמ  הז  :ן גדותירו מר

 27  .הז ל ע רתוותש הז תא ךושמתו  תובושתה תא ךל דיגהלו

 28  , תולאש  לאושו  ןחלושה  ביבס  תורתוימ  יכהו  תויוז ה  יכה  תועצה  עיצמכ  .ןורי מר גיא קלנר:

 29  ם ינויצ  ונל  ןתית  לא  ךל  דובכה  לכ  םע  .הזה  בושמה  תא  םיכירצ  אל  ונחנא  ךממ
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 1   .רוביצל אשונ אוה הזה אש ונה ,הז תא ונל עיצת לאו

 2     .םינויצ ןתונ התא םג  :מר ירון גדות

 3 ך ירצ  הזה  אשונה  יכ  תאזה  התליאשה  תא  הלעמ  ינא  .ןדיע  םע  םיכסמ  אל  ינא מר גיא קלנר:

 4  ה צור  י נא  י כ  .לפוטי  ןמז ה  ל כש  ךיר צ  הזה  אשונה  יכ  , םויה  ר דס  לע  תויהל

 5  ע יצמ  ה תא  ,םואתפ  המ . יבמופ  היהי  ה זש  הצור  ינא   יכ  , וב  תוקסעתה  היהיש

 6  ן כ לו  הזה  ןחלושה  לשו  , רוביצה  לש  ונמז  תא  תוזבזב מ  ןהש  בשוח  ינאש  תועצה

 7    . תועצה עיצת לא .תועצה עי צהל לוכיש ןורחאה התא

 8 םדוקמ  התא  ,םינויצ  ןתי ת  לא  רמוא  התא  תתנ  םד וקמ  התא  רמוא  ינא  זא  :מר ירון גדות

 9  לש  י לכ  הז  רדסל  תו עצהו   תותליאש  ריבסמ  י נא  םינויצ  תתל  תלחתה

 10    .היציזופואה

 11     .תרמא :אבי גרובר רמ

 12     יבגל ינש רבד  :ירון גדות רמ

 13     .םוקמ םושב בותכ אל מר גיא קלנר:

 14  ,ךלש  וא  ילש  רדסל  תוע צהו  תותליאשה  יבגל  ינש  ר בד  .םוקמ  םושב  בותכ  אל  :מר ירון גדות

 15  ל יבש  ןכ  , חצנה  לע  האב ה  ן דיע  לשו  ךלש  לע  ,הא בה  ך לש  התליאשה  םג

 16  ם גו  עומשל  תאזה  התליא של   דחוימב  ועיגהש  םישנ א  ה פ  שי  .חצנב  םיינפוא

 17  ה מ ל  םולכ  הווש  אלו  תי טנוולר  אל  איהש  דיגהל  לו כי  התאש  ילש  התליאשה

 18    .ףרג ילופ השוע אל ריעה שאר

 19    . תיטנוולר אלש יתרמא אל קלנר: גיאמר 

 20 ה מ  עומשל  תאזה  התליאשה  ליבשב  דחוימב  ועיגהש  םישנא  הפ  שי  זא  :ותמר ירון גד

 21    . ףרגילופ השוע אל אוה המל  ריעה שאר לש הבושתה

 22    .הלחת הב היה הז .הזל הנע אוה מר גיא קלנר:

 23  , רדסל  ת ועצהה  לכו  תות ליאש ה  לכ  . רחא  רופיס  רב כ  הז  ל בא  הז  ל ע  הנע  אל  :מר ירון גדות

 24     .רומג רדסב םהו תולבגומ  םהו ,קוחב תורדגומ םה

 25  ה י צילאוקב  ונחנאו  .הזל   סחייתה  קקוחמה  םג  .היצ ילאוק  שיו  היציזופוא  שיו מר גיא קלנר:

 26  ת יפוסניאה  תוקסעתהב  אלו  רוביצה  תא  םידירטמש  םיניינעב  ,ךל  באוכ  הז

 27    .ךלש

 28     .דעב ינא ךפיהל  :מר ירון גדות

 29     .יד תיווז התואב  םעפ האמ םיאשונ םתואו קלנר: גיאמר 
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 1  י נ א  המל  תונולת  ןתית  ל א  קר  .םכלש  תותליאשהו   םכלש  תועצהה  דעב  ינא  :תדומר ירון ג

 2     .רדסל תועצה שיגמ

 3  .אבה  ףיעס .השקבב ?םויה םדקת הל רשפא :בי גרוברא רמ

רוני בלקין:  4  ת חקל  םיכירצנו  חנאש  םירבד  ינש  הפ  שי  ,דחא  ףאל  םינויצ  ןתונ  אל  ינא  מר 

 5  ה א ילמה  :רוביצהאת    גצייל  םיכירצ  ונחנאש  ה ז  ,דחא  .ונביל  תמושתל

 6  ם י בשוח  ונחנאש  םירבד  ןקתל  וא  רפשל  וא  רשפאש   המכ  דעש  ידכ  הייריעהו

 7 ע יצמ  ינא  ינשה  דצהמ  .הז  תא  תושעל  ךירצ  ,ינורש  תמר  רוביצל  םיעירפמש

 8  ו לעת  אל  הלילחשNimby   לכ  םא  אוה  ירה  ,ווק  סוטטסה  לש  ןועיטהש  ונלוכל

 9 ואוב  זא  .וליק  הרשע  שיט פ  םע  שארה  לע  ונל  ךפהתי   הז  יכ  טפשמ  תיבב  הז  תא

 10  םיכרצב  לפטנ  תמאבו   ונלש  םינועיטב  ,םיילא נויצר  רתוי  תצק  היהנ

 11  ש י   .רדגל  ץוחמ  ונמצע  תא  םישל  םיסנמ  ונחנאש כ  אל  לבא  ,םיירוביצה

 12 ם ה  ידכב  אל  םהשו  דמחו  לגי  ,דול  הפועתה  הדש  הרוקש  המ  דיל  םיבושי

 13 ם ע  םינוגה  םג  תצק  היהנ  אוב  .תאזה  הסמעמה  תא  ילוא  רזפל  םג  םיכירצ

 14  .ונמצע

דורון: מיכאל   15  הרקמב  Nimby  םה  םא  לשמל  .םיריתפ   אל  םהש  םירבד  שי  םימעפל  מר 

 16    .קדוצ התאש תוי הל לוכי ,ןועיט אל אוה ,ווק  סוטטס לש הזה רופיסה

 17   .ןועיט ןיא זא : גב' דברת וייזר 

 18  .ןועיט  ןיא זא מר מיכאל דורון:

 19   .ןועי ט אל אוה לקין:מר רוני ב

 20    .ונ ל שיש דיחיה ןועיטה הז : זר רת ויידב גב'

 21  הלו כי לארשי תנידמ ןועיט שי  ,ןועיט שי :אבי גרובר רמ

 22     .ריתפ אוה רבד לכש םיחינ מ ונחנא :ל דורוןמר מיכא

 23 ךירצש  רמוא  אל  הז  ןיידעו  םתוא  ןקתל  ךירצש  תבשוח  איהש  םירבד  ןקתל  :רובראבי ג  רמ

 24  ה פ ועתה  תורבחל  םיינש  וא  ז וחא  לש  ןוכסח  תושע ל  ליבשב  םישנא  סורדל

 25  ה זה  ז וחא  ינשב  הסיטה  ר יחמ  תא  ו לעיש  ךירצ  םאו   .דובכה  ל כ  םע  תוירחסמה

 26   .תלעות לומ תולע שי  .םעפ דוע ינא לבא הז תא ש יגרי אל תמאב דחא ףאש

 27   .לוקישה הזש יתר מא אל מר מיכאל דורון:

 28  . ריתפ  הארנכ   הז  .ןו כנ  אוה  לאכימ  רמו אש  המ  ז א  ןוכסיח  אוה  ןו עיטה  ם א  לקין:מר רוני ב

 29    . הדרטהה לש רוזיב אלא ,ןו כסיח אל אוה ןועיטה םא
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 1  ל עמ  רבעש  יאו ות  היה  . ןופצמ  םיאב  ירה  םיסוטמה  .יאוות  ךל  הארמ   י נא  םא  : בראבי גרו    רמ

 2  . הובג  ר תוי  ם ש  רבוע  םג ו  ם יבשות  ד ואמ  טעמ  שי  םהבש  ם ייאלקח  םיחטש

 3  . םיבשות  לש  שארה  לעמ   רטמ  םייתאמ  ,האמ  תמא ב  אצמנ  רבכ  סוטמה  לגי

 4  ע ג ונ  אוה  היינש  דוע  .סו טמה  תוחנל  ךירצ  םש  .הז  תא  תסוול  הברה  ךרד  ןיא

 5   .ךורא רתוי הפ יט אוהש לולסמ שי םוקמ  שי ןורשה תמרב .הפצרב

 6    .לכה הז הלהנהה תא ענכ שת אוב .ענכושמה תא תע נכש ,יבא ן:י בלקימר רונ

 7  א יג  .השקבב  ם ינוש ארב  ןד  י נפוא  ליבש  יב גל  התליאש  10  ףיעס  .האל ה  . הבבס  : אבי גרובר  רמ

 8    ליחתי

 9     .ןדיע לע הפחי איג :מר גיא קלנר

 10  ןורשה  ליבשמ  קלחכ  םי נושאר  חצנ  ,ןודנבש  עטקמ ה  יכ  ררבתה  הנשכ  ינפל לנר:מר גיא ק

 11  ל ש  תובר  תויודגנתהל  אי בה  ה ז  ןיינע  .םינושאר  ךרד   ל ש  תימורדה  הדגב  רובעי

 12 ע ודמ  ןיבהל  ושקיבו  תויוגייתסהו  תונעט  לש  הרוש  ולעהש  ריעב  םיבשות

 13 הייריעב  םימרוגה  ויה  ימ  ,תופולחה  ויה  המ  .תרחא  ינפ  לע  וז  תינכות  הפדעות

 14  ן יב  .הזה   ןפואב  אקווד   ע טקמה  ע וציב  תא  ורשי א  ו א  ,יאו ותה  לע  ועדיש

 15  ר ב עמ .תוי נחל הסינכו ם ייטרפ םית בל דומצב ליבש ה רבעמ , ולעוהש תויעבה

 16  ן ו כיס  םיווהמ  הלא  .אמ גודכ  ראודה  הנבמ  .תירו ביצ  םיבכר  הינחל  דומצב

 17  ה יהת  ת ינכותה  יפלש  ה דבועה  ר בדב  הנעט  ולעה  ן כ  ומכ  . םדא  ייחל  ישממ

 18 ם ויכש  ,ןוניגה  יחטש  תנטקה  ,דואמ  םיקיתו  םיצע  לש  תיתועמשמ  התירכ

 19 תויודגנתההו  תוינפה  תובקעב  .תופסונ  תונעטו  םוהיז  תתחפהל  דקומ  םיווהמ

 20  , ב ירש  יחצ  תושארב  הרו בחת  תדעו  הסנוכ  ,םיבשו תו  הצעומ  ירבח  תשקבבו

 21 ם ש םייקתיש יתשקיב ,תאזה הייגוסה תא יתילעה הרובחת תדעו רבחכ ינא

 22  ל ו לכמ  תא  וגיצה  םיבשו תה  ןהו  הדעווה  ירבח  ןה  ,ןד  ינפוא  תוגיצנ  םע  ןויד

 23  ה תייה   םיבשותה  תשוחת   ת אז  םע  ד חי  .ונתינ  אל  תוישממ  תובושת  תויעבה

 24  ת ו פולח  תקידב  תוברל  ן ד  ינפוא  לומ  לא  הרוצב  וקד בי  תונעטה  יכ  ןוידה  ףוסב

 25  ש ממ ול םייתסה חצנ ע טקמ ,ןייצל רתומל אל .הדעווב ןוכדע היהיו ,תורחא

 26  ן ת ינש  תויעב  רפסמ  שיש  המדנו  רתויב  םייתועמשמ  םיבוכיע  רחאל  ,הנורחאל

 27  י ו ארה ןמ .יחכונה עטקמ ה לש היואר הניחבל תובי שחה ןאכמו .םהמ דומלל

 28  ת נ יחב  תו דוא  הנעמו  תו סחייתה  ם יבשותל  ןהו  ה רובחת  ת דעוול  ןה  תתל

 29 ,םימוסרפה  יפל  .הפולח  לכ  לש  הנורסחו  הנורתפ  ,תויורשפאה  תופולחה
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 1  2021  יעיבר  ןועבר  ,וי שכע  שממ  ליחתהל  תורו מא  עטקמ  לע  תודובעה

 2  ןונכתל  הנורחא  תונמדזה  וזש  המדנו  20-23  לש  ןו שארה  ןועברב  םייתסהלו

 3  .ה תליאשה ןאכמ רופיש וא

 4  ת א  םג  ונייה  וניאר  ונחנ א  לודגב  ,םיטפשמ  ינש  ילו א   דוע  הז  לע  ףיסוא  ינא  : דן למדן יע עו"ד

 5  ב ורח  לע  ועצובש  תודובעה  תא  .חצנה  לע  רמא  או הש  םירבדה  תא  רוביצה

 6  י ד  הז  ,המדנ  אל  הז  הסיפתהש  תמאב  המדנו  .םייקה   ליבשה  בחור  תא  .חצנה

 7  הדרטס וטוא  ,רוביצב  אר קנ ש  המ  ר צייל  הדעונ  ןד  י נפוא  ל ש  הסיפתהש  רורב

 8  והשמ  אל  אוה  הזה  רבד ה  .ביבא  לת  ךאוב  ,אבס  רפכ  ,הננערמ  םיינפוא  לש

 9  ת מר  י בשות  תבוטל  ,ןורש ה  תמר  תבוטל  תמאבש  וה שמ  אל  א וה  .םויה  רצויש

 10    .ןורשה

 11 ? הזכ רבד דיגהל לוכי  התא ךיא  :בראבי גרו רמ

 12    ךירצ לבא .יכש מהה ריצה ךותב ילוא םת וא שמשי ,ונתוא שמשל : עידן למדן עו"ד 

 13  עגרכ  זא  .תו רח א  םירע  ךישממ  אל  הז  יכ  ןורשה  תמר  קר  שמשל  לוכי  ע כרג  :אבי גרובר  רמ

 14  .ןורשה  תמר תא קר שמשמ אוה

 15 .קילאיבמ  בולוקוסמ  םי ינפוא  יליבש  רצייל  ךירצ  הת א  ןורשה  תמר  ךותב  םג  : עידן למדן עו"ד 

  16 

 17   .שי .שי :ובראבי גר רמ

 18  . ב קוע  ליבש  ותואל  החט בב  ועיגיש  לארשי  יטבשמ   ,תיזהמ  .ןיקשיסואמ  : עידן למדן עו"ד 

 19 תפוקל  האיציו  הסינכל  םש  תוסחייתה  קיפסמ  ונתנ  אלש  םג  הארנ  ןנכותמ

 20  ה ת ייה  אל  , ןונכתב  ןד  ינפ וא  לש  ה סיפתה  תרמוא  תא ז  ,תו באה  תיבלו  םילוחה

 21  ו נ ייה  ול יא  ,ונתוא  הליב ומ  התייהו   התווילו  החק ל  לש  ה סיפתה  חרכהב

 22 ת וינחה  םויה  םג  םיאצמנ  ונחנא  ןכלו  ,הזה  אשונב  יטנוולר  רתוי  וא  םיפתוש

 23 םיעיגמ  ונחנא  .תויעב  דואמ  הברה  תורצוי  ןוסכלאב  קומע  דואמ  ושע  םהש

 24  םילעמ ש  םיבשות  המכו  ה מכ  ה פ  םיאצמנש  םיבשו ת  י תב  ל ומ  םויהש  בצמל

 25    .תובושת ל בקל םיצורו ונפ בושו בוש

 26  .הבו שת ולביק :אבי גרובר רמ

 27  ה ווקנ  ו השמ  אוהש  הזי א  רצייל  ה פ  םילוכי  ונחנא ם אש  בשוח  י נא  הפיאשב  : עידן למדן  "דעו

 28  , תוחפ  ינעגופו  רחא  והשמ   אוהש  הזיא  הפ  רצייל  ךרט צנ  ונחנא  תותליאשה  יפל

 29  ל ולעש  ר בד  הז  ,םינושא ר  ך רד  לש  ת ימורדה  הדג ב  ם יינפוא  תדרטסוטואב
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 1    .דואמ םהב עוגפל

 2 ב גא  םיכסמ  אל  ינאו  ןד  ינפוא  .םירורב  ויהי  םירבדהש  ידכ  דדחל  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 3  ה זה  םיינ פואה  ליבש  ,ןד יעל  ה ז  תא  רמוא  ם גו  הפ  ת וגיצנל  ם ג  ה ז  תא  יתרמא

 4  , ו לש  יחכונה  ךילהב  םג   .ןורשה  תמר  יבשות  תא  םג  שמשי  רבד  לש  ופוסב

 5  ו רקמ  רת וי  הברה  איה  ו לש  תול כתסהה  תאז  םע  .ול ש  י דיתעה  ךילהב  יאדוובו

 6  ד ע  עיגמ  ם א  רכוז  אל  , היי לצרה  רקיעב  ,היילצרה   , הננערמ  הליחתמ  איה

 7  א לו  ת ינילופורטמ  איה  ולש  ת ולכתסההו  ביבא  ל תל  דע  ה עיגמו  .הננער

 8  . םיינילופורטמה  םיביתנה  ךותל  וזקנתה  ןורשה  תמר  יבשות  םג  .תימוקמ

 9 םיתיעל  םהל  שי  ,ינורש  תמר..  אלו  ינילופורטמ  ביתנ  הזש  ןוויכמ  לבא

 10 . ונלש  םיכרצה  לע  םיבש וי  תיכרע  דח  ,דח  אל  םהש  םילוקיש  םהש  םילוקיש

 11 ר תוי  תויהלו  אובל  ,חצנה  לש  עטקמב  הז  תא  ונדמלו  ונלש  םוקמה  ןאכו

 12  ה ז  .ןד  ינפוא  לש  םיכרצה   דצל  םיימוקמה  םיכרצה   לעו  ןונכתה  לע  םיקודה

 13 רמוא  הז  לבא  .ספא  םוכס  קחשמ  רמוא  אל  הז  , סרטנוקב  תויהל  ךירצ  אל

 14  ל ו קישה  דצל  קזח  רת וי  ,ינורש  תמרה  ךרוצ ה  תא  קיידל  רשפאש

 15  ם עפב  הרובחת  תדעווב   הלעש  ה מ  הזו  םיששו ח  ו נחנאו  .ינילופורטמה

 16 תוחפל  יוטיב  קיפסמ  ןת ינ  אלש  ,ןמז  דואמ  הברה  י נפל  רבכ  היה  הז  ,תמדוקה

 17 אלו  הדעווב  אל  תוחפל  ינא  ,ןד  ינפואמ  אל  ,רזוח  בושמב  הז  תא  ונשגרה  אל

 18 לוקיש  הווש  איה  םאה  .תאזה  הפולחה  הנחבנ  ךי א  יבגל  רחא  םוקמ  םושב

 19  אלו  ,ביתנו  ביתנ  לש  תיש ילש  הפולח  איהש  הזיאל  ע יגהל  ילוא  ןתינ  םאה  ,תעד

 20  , םינושאר  לע  רתוול  סק וב  הד  ףוא  טואא  ילוא  ם א ה  .הדג  התואב  םיינש

 21  ד ומצב  ותוא  ריבעהל  ,ת ינ ילופורטמ  תשר  ןכ  תאז  לכב  הזש  ןוויכמ  טילחהלו

 22  וצרי  םא  םינורש  תמר  וילא  ורבחתה  ,תרחא  הדוק נב  ותוא  איצוהלו  5  שיבכ

 23 ריצ  אוה  ,םיינפוא  תלילס   ינפל  דוע  הככ  םג  םינושאר ו  ריצל  איהש  הדוקנ  לכב

 24  הרובחתל  םג  ,תירוביצ  ה רובחתל  םג  ,לגר  יכלוהל  םג  בכרומו  יתייעב  דואמ

 25  . ךיפה  יתלב  אוהש  ךילה   ה פ  םישועש  ינפל  עגרש  תו יהל  לוכי  זא  ,תיטרפה

 26 ל בקל  ךירצש  תויהל  לוכיו  ,שדחמ  רופיסה  לע  כלתסהל  ,היינש  רוצעל

 27 ת א  השענ  לבא  .םיוסמ  סקרב  עגר  הזיאב  ילוא  ןד  ינפוא  תא  ומישיש  תוטלחה

 28  .םיינפוא לש  הזה רשקהב םג ינורש תמר ה ךרוצל הנמאנ ונתדובע

 29 רוביחבו  הל  הצוחמו  ריע ל  בושחו  בוט  הז  םיינאופ  .ןכש  הייאר  ךותמ  לוהכ  : עידן למדן עו"ד 



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

64 

 

 1 ? אירקהל .תולאשה  ןאכמו .תינויגההו הלוקשה  ךרדב םג לבא ביבא לתב

 2  .םיבשותה לש  הזה ןיינעל .דחא והשמ קר  דיגא ינא :אבי גרובר רמ

 3     .התליאשל רבסהה .ת ולאשה תא ונארקה אל : ן עידן למדעו"ד 

 4  .תולאשה תא  ארקת זא :אבי גרובר רמ

 5  ת שקבל  הזה  עטקמה  עוציבל  תרחא  הפולח  תנחבנ  וא  הנחבנ  םאה  ,תולאשה  : עידן למדן עו"ד 

 6  ה מ  ה תחדנו  הנחבנ  םא  .ה מל  . אל  םא  .הייריעה  תשק בו  תמזויב  וא  םיבשותה

 7  ןונכתה  ע ודמ  .והמ  ןכ  ם א   .עטקמל  שדוחמ  ןונכת   עצוב  םאה  .םיקומינה

 8  אלש  הרובחת  תדעווב  הג צהל  תוחפל  רבעוה  אל  ןחב נ  וא  םייקש  לככ  שדוחמה

 9  . יחכונה  ןועברב  ליחתהל   ת ורומא  ן כא  תודובעה  ם אה  .רובי צ  ףותיש  רמול

 10  ם י בוכיע  ה יהי  אלשו  ב וקנה  דע ומב  עוציב  תמלש ה  הייריעה  אדוות  דציכ

 11 ן יא  עודמ  .ריעב  העונתו  הרובחתב  עמתשמה  לכ  לע  .חצנב  ויהש  יפכ  הרואכל

 12  ב יתנ  ןובשח  לע  םינושא רה  ךרד  לע  תינופצה  הדגב   ליבשה  תא  ןנכתל  תלוכי

 13  ינש  לש  עוציב  לוקשל  אל   עודמ  .םיינפואב  שומיש  דדועל  הרטמהש  החנהב

 14  ך ו לב  ,סקנפ  .הלא  ןיעמ  ת ובוחר  ב  ביבא  לתב  גוהנה  תמגוד  הז  עטקמל  םיביתנ

 15  הבשחמ  ךותמ  תיזל  דע  לארשי  יטבש  ךרואל  רוביח   לקשנ  אל  עודמ  .םירחאו

 16  תלוכי  שי  םאה  .הז  ריצ   רבחלו  ןורשה  תמר  בבוס מ  קלח  לולסל  תונמדזהו

 17  י ש מתשמל  הנגהו  לצ  חי טביש  ןפואב  םתרימש  וא   םיצע  תתירכמ  ענמיהל

 18  ד ע  בר  ןמז  םהל  חקול  םיפסוותמש  םיצע  המכ  ,ונבנש  םיריצב  ןויסינמ  .ךרדה

 19  .תולאשה  הלא  .םתחנ  יח כונה  עטקמל  רתיהה  םאה   .הנגהו  לצ  םינתונ  םהש

   20 

 21  , ליבשה  .הלאה   םירבדה  לכו  רוביצ  ףותי ש  לש  הזה  אשונה  ןיינעל  לכ  םדוק  :אבי גרובר  רמ

 22  ם יבשותל  החותפ  התייה ש   הרובחת  תדעווב  גצוה  ם יינפוא  ליבשב  הזה  עטקה

 23  ד ח י  חטשב  םירויס  ויה  ,16.8.2020-ב  ,םוזב  רוביצ   ףותיש  היה  13.9.2020-ב

 24  ר בע מ  הז  3.12.2020-בו   22.7-ב  היירי עה  יגיצנו  וק סר  הוונמ   ,םיבשותה  םע

 25  ך ל   רמוא  ינא  ןיא  הזה  ליבשה  תרמוא  תאז  .הפ  םיימינפהש  םינוידה  לכל

 26  . אל  .םיעדוי  םיבשותהו   .היה  לכהו  הדעוובו  ףותי ש  םעפ  דועו  רוביצ  ףותיש

 27  , ורביד  .הלאה  תומוקמה   לכב  ם ה  ,ליבשה  תא  םירי כמ   םה  םיעדוי  םיבשותה

 28   .הזה אשונה תא זה הניחבהמ זא .לכה םה ל גצוה ,םירבדה תא ואר

  29 
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 1    .ה ל גצוה .ליבשה יאוות לע ה עיבצה אל הרובחת תדעו קלנר:גיא  מר

 2   .יאוות לע העיבצמ אל הרו בחת תועד :אבי גרובר רמ

 3    .אלו רובי צל הגצה אל הז רוביצה : עידן למדן עו"ד 

 4    .הגצו ה איהו הטלחה הלבקתה מר גיא קלנר:

 5  .גצו ה יתרמא :בי גרוברא רמ

 6    .א וה ןויערה רוביצ ףותיש : עידן למדן עו"ד 

 7    הפולח הנחב נ םאה .גצוה יתרמא .גצו ה יתרמא :אבי גרובר רמ

 8     .ןורשה תמרב  רוביצ ףותיש רבד הזכ ןיא  :מר ירון גדות

 9 ה זו  ינופצה  דצה  םע  ןויד  םג  היה  אוב  םג  התאו  הגצוהו  הגצוה  םתסה  ןמ  :אבי גרובר  רמ

 10  , ת ופולח  וגצוה  םלש  ןוי ד  היה  .הזו  םירבדה  תא  ונ ארה  הדעווה  ךותב  ונגצהו

 11 דח  הפולח  היה  םאה  .אוב  זא  לכה  תא  וגיצה  ורזח  תא  ונחלש  ,ונאבה  ,ונישע

 12   .התייה תיעמשמ

 13     .יעוצקמה גרדה : עידן למדן עו"ד 

 14  . הגצוה אל :אבי גרובר רמ

 15  .םיבשותה ם ע תוחישב ולעש הלאה תו פולחה שולש ,ןחב ,קדב : עידן למדן "ד עו

 16  ה צובק  םע  ,ןו ידל  הפ  םיבשוי  ונייה  םויה  ינופצ  תושעל  טילחמ  יתייה   םא  ,ןדיע  :אבי גרובר  רמ

 17 י כ  .ימורדב  אל  הז  המל  העצה  וישכע  הלעמ  תייה  התאש  םיבשות  לש  תרחא

 18 והשמו  םירשע  ךתוא  רי כמ  ,ךתוא  בהוא  ינא  ,דמו ל  רבכ  ינא  .דבוע  הז  הככ

 19  .םינש

 20     .ןוכנ אל רבד רמוא  התאו םתס רמוא התא : עידן למדן  עו"ד

 21 הצור  התא  ,לאמשב  צ"תנה  תא  םימששכ  והשכיא  לבא  םתס  רמו א  ינא  זא  :אבי גרובר  רמ

 22   .ןימיב ותוא

 23 . תושעל המ התליאש םו ש תיאר אל דועו ףרשה לש  תיתרובחת..ךירצ היה : עידן למדן עו"ד 

 24  י מורדב  צ"תנה   תא   םימש  . ןימיב  ותוא  הצ ור  ה תא  ,לאמשב  צ"תנה  תא   םימש  : גרובראבי    רמ

 25   .ינופצב ותוא הצור התא

 26     .םיבשותה םשב אב ינא : למדן  עידןעו"ד 

 27  .הבבס  .םילגרתמ :אבי גרובר רמ

 28  א ל  ינא  סחייתמ  אל  ינא  ,םתוא  לאוש  אל  ינא  .םכל  גיצמ  ינא  רמוא  התאשכ  : עידן למדן עו"ד 

 29    .רבד  םוש השוע אלו הרובחת  תדעווב הגצה .םכל רמוא
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 1  ת רמאו  טעמ  א ל  .הברה  ת רביד  .לוכי  י נא  ,ןדיע  . שדוחמ  ןונכת  עצ וב  םאה  : רגרוב  אבי  רמ

 2  יל  ןת  .הבושתה  תא  להנ ת  לא  .תונעל  יל  ןת  ארקנ ש  המ  עיגה  .תונעט  הברה

 3 . םינויצ  טעמ  אל  יל  תקליח  .סחייתא  ןכ  ינא  .רדסב  ,תורעה  ךל  םושרת  ,תונעל

 4  .םג ך ל הנעא ינא דובכה לכ םע

 5    . ןויצ םוש ךל יתקליח אל : עידן למדן עו"ד 

 6  .וישכע .םג ךל  הנעא ינא .םינויצ טעמ אל  יל תקליח :גרובראבי  רמ

 7    . ןויצ םוש ךל יתקליח אל : דן עידן למעו"ד 

 8  , ינא  םג  בגא  ךרדש   ,הקימעמ  דואמ  הני חב  הפ  ה תייה  ,ןכ  זא  .ליבש ל  תקל יח  :אבי גרובר  רמ

 9  , יפוי  הזיא  ונבשח  םג  םימיוסמ  םיבלשב  ונחנא  הרו בחת  קית  קיזחמכ  יחצ  םג

 10  דואמ  םיריחמ  שי  םש  םג   לבא  .טושפו  לק  רתוי  הברה   הזו  ינופצה  דצל  ךלנ  אוב

 11 ףוסבו  .העונת  תדעו  הז  טילחמ  ףוסבש  ימ  .ןכו  הבישח  ךילה  םייקתהו  ,םידבכ

 12 לש  אשונב  תויריעב  הזה  והשימהו  טילחהל  ךירצ   והשימ  ,תושעל  המ  ןיא

 13  ד ו אמ  הברה  סיסב  לעו  הע ונתה  תדעו  ש אר  בשוי  או הש  ריעה  ש אר  הז  העונת

 14  ף כית  ינאו  רבד  לכ  לש  רטמיטנסה  תמרל  ונדריש  ,עוצקמה  ישנא  םע  םינויד

 15  ה ברהו  םיבכורה  ליבשבו  הנקסמל  ונעגה  ,םירבדהמ  טעמ  אל  הפ  סחייתא

 16 דצב  רובעי  הזש  ןוכנ  הז  ריעה  ליבשב  קר  ,ריעה  ליב שב  תורחא  תוניחב  דואמ

 17  י נ ימ  לכ  םתרמאו  הפ  הל אכ  םירבד  ינימ  לכ  תרמא  ,הצור  ינא  ,וישכע  .ימורדה

 18  חצנל  רבחתמ  ףוסב  הזה   ליבשה  םוקמ  אוהש  הזיא ב  יל  בושחו  םירבד  הלאכ

 19  ה לאכ  ינימ  לכ  הפ  םתרמא  ,הנס  השמב  עגרכ  תורוקש  תודובעל  רבחתמ  אוהו

 20 בסבסלו  םיינפוא  ליבש  תחקל  .ונמצע  לע  דובענ  אל  ואוב  ,ה'רבח  וארת  .םירבד

 21 ליבש  רבכ  שי  קראפב  לכ  םדוק  זא  .קראפב  ינימ  לכב  עסינ  אוב  .קראפב  ותוא

 22  י רחאו  , קראפב  עסונש  םו ללס  הזיא  ול  תושעל  וישכ ע  ל יחתהל  לבא  .םיינפוא

 23    הז

 24    .לולס חצנה מר גיא קלנר:

 25     אוב ינא התייה לב א .ה'רבח :אבי גרובר רמ

 26    .וישכע םי נושאר לע םירבדמ ונחנא מר גיא קלנר:

 27  ר מ וא  התאו  אב  ה תאשכ  . הרוק  הזש  ומכ   הרוק  ה רקמב  א ל  הז  .הסי פת  הפ  ש י  :י גרובר אב  רמ

 28  ת ח א  ,וטואה  תא  בוזעל  םישנאל  ףוסב  םורגל  ידכ  דעונ  לכה  ובזעת  ,םישנאל

 29  ם ע  הזה  ץורמב  תכלל  רשפאש  ךרד  םוש  ןיא  .רחא  ילכ  שפחלו  ,דימתלו
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 1  ו נ חנא  .סרוק  הזה  קסע ה  .םייקתמ  הזש  םוקמל  עיגהלו  ,םיביתנ  ףיסוהל

 2  ת יתשת  , ל"וחל  תוחפ  ם יסט  ל ארשי  תנידמ  יבשו תש  וישכע  ה ז  תא  םיאור

 3  ם י חווידה  ת א  עמוש  ינא  .הסרק  א יה  . תסרוק  אל  אי ה  .הסרק  איה  ,םישיבכה

 4     םיראתמ ה'רבח תא םש  עמוש ינאו ,םוי לכ צבגל"

 5   .תרחא לולסל ונר מא ,לולסל אל ונרמא אל מר גיא קלנר:

 6    .רשקה המ : עידן למדן עו"ד 

 7     םתא .רשק שי .התליאש  םתילעה :י גרובראב רמ

 8     ?לולסל אל ונרמא ר:מר גיא קלנ

 9  י כ  ,םיטפשמ  המכ  ם ילשהל  יל  ונתת  .ךי א  לע  ת ורעה  ינימ  לכ  םתרמ א  ה'רב ח  :אבי גרובר  רמ

 10 ,הזה  רבדה  ירוחאמ  תכ לוהש  המלש  הרות  הפ  שיו  ירוחאמ  הבישח  הפ  שי

 11  ת ושעל  םיצור  םא  .ללכ ב  תושעל  אל  ףידע  ,יצח  תושעל  םיצור  םא  יתעדלו

 12 דומעה  תויהל  רומא  הז   ,אל  ונחנא  .תיניצר  הרו צב  הז  תא  תושעל  ךירצ

 13  ל כ  .םיטניקרוק  ,םיינפ וא  ל ש  הרובחת  ארקנש  ה זה  ף וגה  לכ  לש  הרדשה

 14  ך י א  תוארל  לע  וישכע  םל ש  ןויד  םייקתמ  ןכ  םג  בג א  ךרד  .הלאה  םיעצמאה

 15 ונחנא .הלאה םילכה תא  םירע ינימ לכ דועבו ביבא  לתב הרוקש המ סינכהל

 16 . רבדה  לכ  לש  הרדש  דומע  תויהל  רומא  הז  .םישוע  ךיא  הז  תא  םינחוב  םג

 17  ב יתנ  רטמ  ינש  הזיא  לש   ליבש  תושעל  .העונתה  ל כ  זקנתהל  םירומא  וילא

 18  ך רעב  ו ניצר  דיגהל  השע מל  ה ז  .םש  ת צקו  רטמו  ה פ  תצקו  ר טמ  הזו  ביתנב

 19 ןמסל  ,ליבש  אוהש  הזיא   יתישע  דיגהל  הז  ירחא  ליבשב  תושעל  יתיצר  ,תושעל

 20  ם יינפוא  יליבשב  ועסיי  םישנאש  הזל  םורגי  אל  סל כת  הז  לבא  .הפמב  וליאכ

 21 לחנל  דיגהל  לוכי  אל  התא   ,םימ  לש  המירז  ומכ  הז  םוקמ  אוהש  הזיאב  .הלאה

 22 םישנא  .רשי  םיכלוה  םי מה  .יל  חונ  אל  הז  הפ  יכ  ביבסמ  ךלתו  תצק  הלעת  הפ

 23  םיצור  םה  .עיגהל  םיצו ר  םה  .רשי  עוסנל  םיצור  םה  ,םיינפואב  םיבכורש

 24  י כ  ם יקראפ  ךותב  םימול לס  םהל   תושעל  וישכע  ליח תת  התא  . יוו  ייהב  עוסנל

 25  ל ש  ר שגה  ל ע  תולעל  ,לאר שי  י טבשל  ם תוא  תחקל  חו נ  הזו  ק ראפה  ל ש  דצב  הז

 26 וישכע  ,עבטה  הפי  המכ  יל  רמא  ידגש  הפיא  .אוהש  הפיא  עוסנל  .סינטה

 27    ליחתהל

 28    .סינ טה תא רובעל יתרמא אל מר גיא קלנר:

 29  .קלח הפ  האור ינא :גרובר יאב רמ
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 1     .רבוע הז הפיא: ן למדן עידעו"ד 

 2 ש יבכ  ירוחאמ   תכלל  .ירוחאמ  םע  תכלל   םכלצא  והשמ  יתעמש  ינא   .עדוי  אל  :ראבי גרוב  רמ

 3     ,הזה רבדה לכו 5

 4   .ונלש דצב 5 שיבכ מר גיא קלנר:

 5   .ןורשה תמר .השרו מ ןפג בוחר ביבסמ תויהל  רומאש הפיא .ונלש דצב : עידן למדן עו"ד 

 6  ש יש  םעפ  לכ  ול   ריעהל  א לו  ףוסה  דע  רבדל   םדא  ן בל  תתל  לוכי  התאש   בצמ  ש י  :אבי גרובר  רמ

 7 ? דיגהל והשמ ךל

 8    .ףוס ה דע רבדל ךל ןתונ ינא  : עידן למדן "ד עו

 9 ו ישכע  התא  .רבדמ  ינא  לבא  .שולש  דוע  תוחפל  יל  עירפת  התאש  ברעתהל  הצור  :אבי גרובר  רמ

 10 ת יתיצמתו  הרצק  התליא שש  עדוי  התא  אל  ינא  לוכ י  ינא  המ  קר  יל  רמוא  םג

 11 .י תיצמתו רצק אל הז ,לוכי  ינא .עדוי התא תסחייתמו

 12     .קוחה יפל תולאש יתש  :מר ירון גדות

 13    ?הז  תא רמוא התא ?הז תא ר מוא התא :אבי גרובר רמ

 14     .תולאש יתש ןתונ ינא  :מר ירון גדות

 15    .תולאש יתש  ןתונ התא :בראבי גרו רמ

 16  ך פ וה  םואתפ  אוה  ונחנא  הזש  .דיפקמ  דואמ  אוה  ,ןד מלל  רושקש  המ  לכב  אוה לנר:מר גיא ק

 17     .םיקוחה רפס תויהל

 18 אוהש  ידכ  ,בחר  קיפסמ  תויהל  ךירצ  אוה  ליבשה  ןכלו  תאזה  הניחבהמ  הז  :ובראבי גר  רמ

 19 תולכתסהה  .והשמ  וא  העשב  דחא  םיינפוא  בכור  אלש  העונתל  רשפאי  תמאב

 20  ם ש  היהת דחא םוי ,ןוכנ  הז תא השענ םא דחא םו י םש היהתש תרמוא איה

 21 ד בוע  הזו  תומוקמ  ינימ  לכב  הרוק  הזו  .םש  ועסיי  תמאב  םישנא  .העונת  תמאב

 22  ל ב א  .וילע  םתוח  ינאש  ה מ  לכל  י ארחא  ינא  .םלועב  תומוקמ  ה ברהב  דואמ  הפי

 23 דואמ  הרוצב  םתעבה  ,תו דעווב  ונרביד  ונחנא  .וישכע  ךתיא  בירל  ךלוה  אל  ינא

 24 י תלביק אל .םכתדמע תא ונלביק אל .םהילא ונסחייתה .םכתעד תא הכורא

 25  י נא  .תרבג  הפ  ךתיא  חכ וותהל  ךלוה  אל  ינא  לבא  .תיעמשמ  דח  םכתדמע  תא

 26 . ול  הנעא  ינאו  הצעומ  רבחכ  התליאש  לאש  אוה  .ךתיא  חצנתהל  יתאב  אל

 27  ה זיאב  םיינפוא  יליבש  לש  אשונל  .יתגצה  ינאו  רו ביצ  יפותיש  ונמייק  ונחנא

 28  א ל   התא  י רה  ,ספות  התא   חילצמ  ה תאש  הפיא  םע פ  לכ  ה תא  ,םוקמ  אוהש

 29 א שונב  .םיעטק  ינימ  לכב  דבוע  התא  םעפ  לכ  התא  .ריעה  לכ  לע  תחא  תבב  דבוע
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 1  ה ברה  ל ש  ביצקת  םשו  ה רובחתה  דרש מ  אב  יכ  תונמ ד זה  שי  ,ןד   ינפוא  לש  הזה

 2  ת א   ופילחה  ,תויולע  ,לכה   ,םינלבק  דובעל  סנכיהל  ן כומ  אוהו  ,םינוילימ  דואמ

 3  ב וחר  ך רוא  לכל  םיצע  םיעבראכ  ו לתש  .בוחרה  ך רוא  ל כל  הרואתה  ידומע

 4  . ם ילודג  רתוי  תצק  םיצע   .הזו  םינטק  יכה  אלו  םישד ח  םיצע  40  ופיסוה  .חצנה

 5 ה תואב  רדוס  םג  בוחרה  ךרואל  םיזוקינ  רתוי  הברה  ושע  .ןוניג  םש  ורדס

 6 ם עפ  לכו  םיינפוא  יליבש   לש  אשונה  לע  דובעל  םיסנמ  ונחנא  לבא  .תונמדזה

 7  הר ובדל  הסינכב  היהש  ט סופ  הזיא  י תיאר  ,יל  ואר ה  ל שמל  .סופתל  םיסנמ

 8  ם נמא ה לאה רטמ םירשע  .רטמ ם ירשע סובוטואה  ת נחת י רוחאמ םש ,רמוע

 9  ך ישממ  הז  הנחתה  ירחא   היינש  לבא  .קיספמ  הז  ס ובוטוא  תנחת  שיש  הפיא

 10  ע טקמה  לכ  תא  םש  ףקו ע  ,רבכ  םייק  אוה  ,םש  ליבשה  .הרובחת  ףוסמה  דע

 11  ר ב כ  יתעדל  יושירה  תוש רב  ונרשיא  ,ינורדנסכלא  לחנ  ל ע  ,אשדה  לש  הזה

 12  ל בא  ם ייק  א ל  דועש  עטק   .הרוחאמ   תשורחב  ךלוה ש  י אווהת  ל כ  תא  הרשיא

 13 בוחר  לש  רףועה  לכבך  ל   רבחמש  םיינפוא  ליבש  .עוציבל  אצוי  וטוטוא  אוה

 14  ב וחרב  . םיאיבנה  חוברל   רבחת מ  הזו  ך לוה  רבכ  ם יאיבנה  ב וחרב  ,תשורחה

 15יל  בשו  ל גר  יכלוהוא להש   דחא  ל יבש  ש י  ,םיאיבנה  ק ראפב  םייק  רבכ  םיאיבנה

 16  א צמנש  עטק   שי  ,ידי  לש   ר כיכל  עיגמ   התא  זא  םי ינפוא  י בכורל  אוהש  דחא

 17  ה רק  אל  דוע  םיריעצה  תייר ק  .םיריעצה  תיירק  ל ש   לשמל  טקיורפה  ךותב

 18  ת יירק  ל ש  תוינכותה  ך ות ב  אצמנ  ה ז  ומצע  עטק מב  זא   .ומצע  טקיורפה

 19  ז או  ,םיינפואה  ליבש  רב חתי  םג  ,םיריעצה  תיירק  ת א  ועצבי  סנאוו  ,םיריעצה

 20ארק  פ  ך אוב  דע   ץר  הז  .ם י ינפואה  ליבש  ת א  ונעציב  ר בכ  ידאווב  , ידאווה  תא  שי

 21  ה צ ורם  ג  י נא  .רבחתמ  לי בש  ו תוא  םשו  ן ועדג  לש  רוז אל  דע  ה לוע  ליבשהו  חצנה

 22 הפיא  ךרד  יתעדל  הרשי  הרוצב  הזה  ליבשה  תא  רב חל  לוכי  ינא  ךיא  תוארל

 23  י מ   זאו  ותאו  רבחלו  םינ ושאר  לע  ליבש  תחקל  לכונ   םשמ  .הזו  "הנדע"  היהש

 24  ו נחנא  ה רדשב  לשמל  .תכ ללו  הזה  ר יצה  ךותל  רבחת הל  ל כוי  ,השרוממ  אבש

 25  , הובגה  ח תהמ  וק  ןמטוי  ס נאוו  ,הובגה  ח תמ  וקה  תו יתשת  ת נמטהל  ע  םידבוע

 26  .שדחמ  רדסל  לכונ  זא  , רהמ  רתויש  המכ  הז  תא  תו שעל  הז  תא  םיפחוד  ונחנא

 27  ל כונ  זא  ל בא  .ךרואה  ל כל  ה לאה  למשחה  ידומע  ם ע  תה תקועא  םויה  ירה

 28  א ובנש  הארנכ  .הלאש  ם ג  םש  שיו  הרדשה  דרים אתסמ  ונחנא  ךיא  תוארל

 29 םוקמב  וא  הזה  דצב  הי נח  םוקמב  ךלוהאופניים    ליבש  םאה  .םעפ  דוע  הפל
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 1  ך רטצננחנו  או  .תופולח  שולש  שי  .עצמאב  רבוע  או הש  וא  הזה  דצב  תוינחה

לש  ל יבש  דוע  הנה  לבא  . םתוא  ןוחבלו  אובל  2  ע ט קמה  קילאיבמ  .תדר הולך 

 3  א וה  ל בא  המרב  יכה  אל   אוה  , ליבש  הזיא  שי  .םי יק  רבכ   חצנה  דע  רכיכהמ

 4  ד ע   דרי  לותך, השביאל  י דבמ  אוה  .רחא  עבצב  אוה   ,ןמוסמ  אוה  ,םייק  רבכ

 5 א וה  םנמא  ,שביל  שיות  דשב  ךל  שי  רבכ  .הרדשה  ךרוא  לכל  .תשדוה  ךאוב

 6  ה ע ונת  ןותימ  לש  תולאש הפ  שיוים  שוע  ךיא  תוארל   ךירצ  לבא  .בלושמ  ליבש

 7   .אל ינא .יתרבג הח ילס ה'רבח ,תאזה הרוצב  ,טאל תאזה הרוצב לבא

 8 י אנ  זא  .שהענ  ביבא  לם תורדב  הז  .שיבכה  לע  לולסמ  ותוא  תא  תעכ  ואיבה :?

 9  ל כש  ןוויכ  .תיב  םושל  ם ג  היעב  הווהמ  אל  הז  ינ ופצה  דצב  ונחנא  תשקבמ

 10  ה ז   בולוקוסו  ןיקשיסוא  הזש  םיירחסמה  םירוזאל  הינחמ  הז  םהלש  תואיציה

 11  ן יינע  קר  הז  שוריפב  יל  ר מא  אוה  . העונת  סדנהמ  ם ע  יתרביד  ינא  .עירפמ  אל

 12    .לכה הז .ר קי רתוי תצק ,תויולע לש

 13   .אל שממ :אבי גרובר רמ

 14  ,ןיד  יכרוע  לש  תואצוה  ת א  תאשל  ומצעל  תושרהל  םילוכי  אל  םיבשות  ונחנא :?

 15 לכל  וא  ינשה  דצל  רובעי  הז  םא  רקי  רתוי  תצק  ללגב  םילקש  יפלא  תורשע  לש

 16    .רחא םוקמ

 17  .םש אל  הז .תאזה הניחבהמ ףסכ  לש היעב םוש ןיא .םש אל  שממ ינא :אבי גרובר רמ

 18  ן ו מה  ביבא   לתב  תבבותס מ  ינא  . ינשה  ד צל  רבוע  אל   הז  ה מל  . היעבה  המ  זא :?

 19  .םי ינוריע  ןיב  םיביתנ  הז ו  םיביתנ  הז  .הדרטסוטוא   ם יינפוא  יליבש  ןומה  שי

 20 םהשכ  בגא  םיביתנ  הזש  יל  וריבסה  םהו  ןד  יבכור  לכ  םע  םויה  יתחחוש  ינא

 21  ו גצוה ש  המל  רבעמ  לבא  .ורמאש  ו מכ  םירבד  וגצוהו   תושיגפ  ו יהו  השיגפב  ויה

 22  י ש יא  ןפואב   ינאו  .הבושת   ןהמ  ת חא  ף א  לע  ונלביק  אלו  ת ולאש  ן ומה  ונל  ויה

 23 ץראב  לבא  .םלועב  יתיאר   אל  םג  ינא  ץראב  םוקמ  אוהש  הזיא  שי  םא  יתשקיב

 24 .םש  רויסל  אובל  םיצור   ונחנא  ,םייטרפ  םיתב  דיל   עצוב  הזש  םוקמ  שי  םא

 25  ם כמ  םג  .הבושת  ןיידע   ונ לביק  אלו  ונשקיבו  ונינ פ  ם ימעפ  המכ  עדוי  התא

 26  ש יש  הפיא  בגא  ביבא  לת ב  .םייק  אל  הז  הארנכ  הז   ,ןד  ינפואמ  םג  ,הייריעה

 27 ת אז  .הרובחת  לש  ביתנ  םוקמב  דימת  טעמכ  הז  ,הז  תא  יתקדב  תצקו  ,םיביתנ

 28  ש י  ב גא  ףוגניזידב  םג  .שי בכל  ףס ונב  אל  .שיבכ  ןובש ח  לע  ה ז  תא  ושע  תרמוא

 29  ה י הש  ביתנ  םוקמב  הזו   .ינשב  דחא  ביתנ  הכרדמה   לש  דחא  דצב  דחא  ביתנ
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 1  ם ש  ת ועסונ  ןה  .םיינפו אב  תובכורש  ת ודלי  יל  שי   ,דעב  ד ואמ  ינא  .םיבכרל

 2  דחי  .ןיוצמ  הזו  םיינפואב   שיבכב  םהלש  אתבס  .םי הדמ  הזו  ךרובמ  הז  יניעבו

 3  ד מחנ  ם יינפוא  ליבש  אל  ה ז  .םייטנוול ר  אל  טושפ  םה   הלאה  ם יביתנה  תאז  םע

 4 םייק  אל  אוהש  הדבועו  .םיאתמ  תוחפ  אוהש  ביתנ   הז  .לבוקמ  הז  שיש  רצו

 5 . גצוה לכה תולאש הברה ךכ לכ ויה .תוינפ הברה ךכ לכ ונלאש .םוקמ םושב

 6  ד וגינב  .תלד  תחיתפל  אל   .הנעמ  ו נלביק  אל  ונלאש ש  הלאש  םוש  לבא  .ןוכנ

 7 ינאו  תלדה  תא  חתפא  טושפ  ינאו  חתפיתש  תלד  . תויונח  םש  ויהי  דוע  חצנל

 8  ו השימ  . תלדה  תא  חתפא   ינא   םא  .ותו א  ףיעי  .םש  ס נכייש  ם יינפוא  בכור  ףיעי

 9 . םהילא  ונינפש  םיצעויו   םישנא  לכ  .תושפנ  תנכס  .םש  וצחש  םידלי  ,רבועש

 10  ן י ד  יכרוע  ףסכ  ןומה  ה ז  ,הלאה  םיצעויה  תא  ר וכשל  ףסכ  ונל  ןיא  ןוכנו

 11   .הנכס שממ .הנכס תמ אבזה ש הארמ אירב ןויגי ה לכ תמאב לבא הרובחת

 12  ם ג   .דחא  ף אל  עירפמ  א ל  הז  . הצוחה  אצויש  ןיי נב  םוש  ן יא  ראודה  לומ :?

 13    .הניבמ אל  ינא .ינשה ןוויכל םיאצוי  םלוכ .ןיינב םוש .ךשמהב

 14     .המ זא ראודה דיל םירג  אל םתא :אבי גרובר רמ

 15     ןיא ,ינופצה דצב ,ראודה  לומ דצב תרמוא איה .אל :מר גיא קלנר

 16  ת וחורא  ןיא  ה'רבח  .רדסב  .םינושארב  הרוק  המ  .הז  לע  רבדל  לי חתנ  אוב  :אבי גרובר  רמ

 17 תוחורא  ןיא  זא  טילחהל   ךיצרו  הזה  רבדהעל    בשוי   ינאשכ  ףוסב  .וארת  .םניח

 18ד  צב  והשמ  חקול  אוה  ינו פצה  דצל  ימורדה  דצהמ   ר בוע  ליבשה  םא  ,םניח

 19  .ינופצה

 20     .לאוש תמאב ינא  ?ונלש הטלחה התייה הז : עידן למדן ד עו"

 21  .ינא ?ו נלש הז ימ :גרובר אבי רמ

 22     ונחנא םאה : עידן למדן עו"ד 

 23 ד חי  הפ  ובשי  ,ונבשי  .תיעמשמ  דח  ,רורב  .תינכות  לע  םותח  העונת  תדעו  ינא  :בראבי גרו  רמ

 24 ו נבשי  לבא  ריעה  תסדנהמ  איה  יכ  תיריע  לע  עיבצמ  ינא  ,עוצקמה  ישנא  לכ  םע

 25 ל יבשה  יכ  .הטלחה  הלבקתה  תיעמשמ  דח  ןכו  ,תופולח  וגצוה  ,ןויד  םייקתה  יכ

 26  ד צ ל  רבוע  אוה  םא  הזה  ליבשה  .ימורדה  דצל  ינופצה   דצהמ  רבוע  אוהשכ  הזה

 27  .ונ לכתסהו ונאב ונחנא לכ תא  חקול אוה דחא ,ינופצה

 28   .תיכרע דח ,דח אל  איה הבושתה םהל דיגהלו  םיבשותל אובל אל המל : עידן למדן עו"ד 

 29  . ןדיע .ןדיע :ובראבי גר רמ
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 1     .לאוש תמאב ינא : עידן למדן עו"ד 

 2 .הבושתה  םת ניחבמ  הבושתה  .הבושתה  תא  םילבקמ  אל  םה  ונרמא  .ונישע  :אבי גרובר  רמ

 3 ה ז  .אל  .הבישיב  ונחנא  .החילס  .הפ  םכתיא  חכוותהל  יתאב  אל  ינא  .ה'רבח

 4  י נא  . הצעומה  ירבח  קר  רבדל  ם ילוכי  .הצעומ  תביש י  וז  . החילס  .םורופה  אל

 5 ן ורקיעה  תמרב  .ןוידה  לע  טלתשהל  הסנמ  תא  ויש כע  לבא  .ול  תונעל  הסנמ

 6 םכל  יתתנ  ,יתדביכ  ,רבד ל  םתלחתה  זא  .הצעומ  תובישיב  רבדל  רוסא  רוביצל

 7  א ל   יכ  .העש  לש  וישכע  ך ניבו  יניב  גנופ  גניפ  תויהל  ךופהי  וישכע  אל  הז  לבא

 8  ם וש  . ולםעב  ךרד  םוש  ןי א  .םיכסנ  א ל  תאו  ינא  .םי כסנ  א ל  תאו  ינא  .םיכסנ

 9 ל וכי  ינאש  רבד  םוש  ןיא  .הלאה  תורימאה  תא  בהוא  ינא  .רדסב  ,העונת  ץעוי

 10  ת א   .הדוקנ  ימורדה  דצב  רובעי  הזש  ןפואו  םינפ  םוש ב  ימיכסת  אל  תא  .דיגהל

 11 ל יבש  לבא  .ךתוא  תיפיצפס  ענכשי  אל  דיגא  ינאש  רבד  םושו  .ימיכסת  אל

 12  ל ע   לכתסהל  ךירצו  דובכ ה  לכ  םע  .תיפיצפס  ךתוא  ק ר  תרשמ  אל  הזה  םיינפוא

 13 ד צב  רבוע  ליבשהש  יתטלחהו  םירבדה  לכ  ךמס  לע  יתבשיו  ללוכה  לולכמב  הז

 14 הסנא  ינא  וישכע  .הטל חהה  תאז  .םולכ  אלו  הזמ  חרוב  אל  ,ןוכנ  .ימורדה

 15  א ל  תאז  ל כב  אוהש  ח צנל  דוגינב  ת צק  ילוא  ם ינושאר  בוחר  ,ריבסהל

 16 ה ביסה  בגא  ךרדו  .ינשמ   רתוי  הפיט  בוחר  תצק  אוה  ,בלווקוס  וא  ןיקשיסוא

 17 ורגס  דוע  הלחתהב  םירכוז  םתא  םא  ,ובכעתה  ח צנב  תודובעש  תיזכרמה

 18  ך להש  המ  תיתרובחת  . הריגס  איהש  וזיא  התיה  .בוחרה  תא  םימי  המכל

 19  ר ו אל  םישקבמ  ונחנאש  ונרמאו  ונבשיו  ונאב  ןכלו  .ףוריט  היה  םימי  םתובא

 20 ביתנה  ,ביתנה  תא  היהי ש  לכה  תא  תושעל  תוסנל  ,ה יה  הזש  םימי  המכ  םתוא

 21  ה זש  , הפוקת  ךרואל  להנ תהל  ריע ל  השק  דואמ  הז   יכ  , חצנב  םיעסונש  הזה

 22  עטקמ  לכו  םיעטקמ  הש ישל  הז  תא  וקליחש  העונ ת  ירדסה  ושע  ןכלו  .רוגס

 23 י נימ  לכ  השע  םג  הז  םש  ודבעש  תאז  לכב  ןכ  םגה  ז  ,דחא  לבא  .דרפנב  ודבע

 24 ,ידש  ונטלחה  םיוסמ  בלשבו  ןמז  דואמ  הברה  ךשמנ  הז  תמאב  םגו  .תוערפה

 25  , דואמ  ר יצ  אוה  םינושאר   בוחר  . ךוליה  ונרבעה  תמ אבו  ז ג  הפ  תתל  םיבייח

 26  ן כ לו  .הצוחה  העונת  לש   הרידא  ותמכ  זקנמש  ןור שה  תמרב  ,יזכרמ  דואמ

 27  י נש  ל ע  םינושאר  תא  תחק ל  לוכא יל  ינא  רומשל  ןכ  בושח  ד אומ  ונל  היה  ,דחא

 28  ב רעממ   השולש  םיניוש  ךרואה  לכל  טעמכ  ברעמל  חרזממ  שיש  םיביתנה

 29  ל עור  משלנו  ל  בושח  הי ה  לכודם  ק  ם.יביתנה  רפ סמ  תא  םצמצלו  ,חרזמל
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 1  ,בושח דואמ  ונל היהש ינש רבד .ןושאר  רבד הז .םיביתנה רפסמ

 2    . לאנויצרה הז .תויפולח תור ובחת תירוביצ הרובחת : דן למדן עיעו"ד 

 3   .ריחמב אל ןדיע  ,םעפ דוע :אבי גרובר רמ

 4     .הז וא .םיסובוטוא : עידן למדן עו"ד 

 5  ת מאב  לבא  ךתוא  ןיבמ   ינא  זא  .השק  ך ל  ה יהיש  יתעדי  .םעפ  דוע  ריכמ  י נא  :ראבי גרוב  רמ

 6  ן ו רקעה  ת מרב  הז  רמוא   התאש  ה מ  ל כ  .ךילהת  הז   תירוביצ  ה רובחת  .הסנת

 7  י לכב  א ל  ו עסיי  ןד  שוג  י בשותמ  זוח א  םיעברא  ,םי שולש  ,םירש עשכ  ,ןוכנ  הז

 8  ך ר טצנ  אל  ונחנא  .ןוכנ  א וה  רמוא  התאש  המ  זא  ,ת ורחא  תופולחב  אלא  בכר

 9    . לכהו םיביתנ הברה ךכ לכ

 10 . עורג רתוי האמ יפ היהי  הז .בולוקוסב ביתנו ביתנ מ הטלחהה תא םתלביק לנר:מר גיא ק

 11     .בולוקוסב ביתנ ו ביתנ ןיא :ובראבי גר רמ

 12  . היהיש  המ  הז  .צ"תנה  ירחא  .בולוקוסב  יטרפ  ביתנו  ביתנ  שי  .ןורקיעה  הז  םא מר גיא קלנר:

 13     .בכרל :ד"ר צחי שריב

 14   ?רשפא בולוקוסב ו רשפא יא םינושארב זא  .תויהל ךלוהש המ הז .ןכ גיא קלנר: מר

 15  ח צנהמשו   ,תיפולח  הרוב חתו  םיינפו א  תירוביצ  הר ובחת  א וה  ן וויכה  םא  : עידן למדן עו"ד 

 16    . וילע ולעיו סובוטואל וכלי

 17    םג שי .אל לנר:מר גיא ק

 18  י נא  .בוזע  .ילש   הבושתה  התייה  הז  .בוזע   .רבדל  יל  ןתית  תרמא  הי ינש  ינפל  :אבי גרובר  רמ

 19  . י ניצר אל הזו םיטפשמ  ינש םילשהל םינתונ אל םת א .המכ ךכ רחא ךל ןתא

 20  .אבה  אשונל  רובענו  תמייס  יתמ  יל  דיגת  התא  רבדת  .בוזע  זא  הככ  הז  םא  זא

 21 דיגהל  לוכי  התא  היעב  ןיא  .התליאשה  לע  אל  םגו   התליאשה  לע  םג  רבדמ  : עידן למדן ד עו"

 22     .רמוא התאש המ

גרובר  רמ  23  י תש  לכ  .ךלש   םואנ ה  תא  ם עפ  דוע  ליח תמ  ה תא  , רמוא  ינאש  םי רבדה  ל כ  : אבי 

 24   .ןויד להנל הככ רשפא  יא .ליחתמ התא .םילימ

 25    .תוקד יתש : עידן למדן עו"ד 

 26  ה תא  .ךמצעב  טלוש  אל  ה תא  ,בל  םש  אל   הת א  ?תוקד  םירשע  טקש ב  תבש י  :בראבי גרו  רמ

 27  .יד .רבדל לי חתמ התא ךל תרדתסמ אל ש הלימ עמוש .טלוש אל

 28     .ךל עירפמו עגר לכ ץפוק י נאש בשוח התאש יל רצ : עידן למדן עו"ד 

 29 םיטפשמ  השולש  רבדל  םדא  ןבל  תתל  לגוסמ  אל  התא  .םעפ  דועו   םעפ  דוע  :בראבי גרו  רמ



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

74 

 

 1  ה לימ  שי  םא  יכה  ןיא  . ךלש  הרעה  ריעהל  בייח  הת א  טפשמ  לכ  ירחא  .ףצרב

 2   .יחצ השקבב .תונלבס  הז ךילע דיגהל רשפא יאש

 3     .רדסב .יתקתשו  .התליאשל אל העש עבר : עידן למדן עו"ד 

גרובראב  רמ  4  י תייה  אל  ,בי בסמה  לכ ל  סחייתמ  תייה   א ל  םא   .תרמאש  םירבד ל  י תינע  : י 

 5  .סחייתמ

 6    .לכ  םדוק .התוא ןיבהל םיסנ מ ונחנאש התליאש שי  : דן עידן למעו"ד 

 7   .רבדל יל ןתונ אל  התא לבא :אבי גרובר רמ

 8     .רבדל ךל םינתונ : למדן  עידןעו"ד 

 9  ןבל  תתל  לגו סמ  אל  התא  . ףוסה  דע  עיג הל  ה ז  רבדל  . רבדל  יל  ןתונ   א ל  התא  : גרובראבי    רמ

 10   .ףוסה דע רבדל םדא

 11    .דוע ךל שי םא : עידן למדן  עו"ד

 12  .השקבב .בי רל חוכ יל ןיא .ךתיא בירל  יתאב אל :אבי גרובר רמ

שריבד"ר    13 ,תישאר  .הפ  ו רמאנש  םירבדל  סחייתמ  קר  ינא  .התליאשל  הנוע  אל  ינא  :צחי 

 14  . ן וכנ  אל  אוהש  בשוח  ינא   רחא  םוקמל  הזה  םיינפוא   ריצה  תא  חולשל  ןויערה

 15 ה דיחיה  האיציה  תאז  יכ  הנס  השמב  ליבש  היהי  .חצנב  ליבשה  תא  רבכ  שי

 16 ם שו  םינושאר  ךרד  הז  ,רבועש  עטקה  םהיניבו  רתוי  וא  תוחפ  ןורשה  תמרמ

 17    ךירצ

 18  רבחל  ךרד דוע שי .אוה קר אל ר:מר גיא קלנ

 19 םיבכור  םיינפ וא  םיבכור  םויה  םהיניבו   ןאכ  ליחתמ  הזו  ןאכ  םיי תסמ  הז  :ד"ר צחי שריב

 20  ע טקה  ם ג  אוה  ,םיינפוא   ל יבש  וב  ת ויהל  בייח  םינו שאר  לש  ה זה  עטקב  םיבר

 21   והשמ םש שי םויה יכ ר סח ירמגל אל אוה רסחה

 22    .םיינפוא ליב ש שי ליבש םויה םש שי : עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  23 ינא  ןדיע  .הצוחה  ךתוא  איצוא  ינא  .רב דל  םדא  ןבל  תתל  לגוסמ  אל  התא  :אבי 

 24 ת א  לאשת  התא  .התליאש  תבתכ  התא  .תובישיהמ  הצוחה  ךתוא  איצוא

 25  . הזו  תורעה  דיגהל  רוזח ת  התא  .ורבדי  םישנא  .ץו חב  אצת  התא  .התליאשה

 26  .םילימ  עברא דיגהל קיפסה אל דו ע םדא ןב .תויהל לוכי אל

 27  ש י  . עיגרת  השקבב  .ו ישכע  א יצות  התא  םיבצע ה  תאו  סע כה  לכ  תא  : ן למדן עידעו"ד 

 28    ינא יחצ . התליאשל הנעת .התליאש

 29  .סנכנ התא  רבדמש דחא לכש תויהל  לוכי אל :אבי גרובר רמ
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 1  .רבד ל םישנאל תתל ךירצ התא  .ןדיע מר יעקב קורצקי:

 2  .סאלח ,ע יגרת ,יד .בקעי ןתונ ינא : עידן למדן עו"ד 

 3 ינא  דצהמ  ינא  ךל  רמוא  ינא  .ברעה  לכ  הלימ  יצח  יתרמא  אל  עיגרת  המ  קורצקי:  מר יעקב

 4   .ןדיע .ךל רמוא

 5  ו לביק  אל  םיבשותה  ירע צל  התליאשה  לש  הזה  רב דה   לכ  םע  ינא  םייתניב  : עידן למדן עו"ד 

 6    תא

 7  .בוצע הזש  ךל עבשנ :אבי גרובר רמ

 8  . ם ייסי  אוה  לב א  .תונעל   אל  ך ל  רמוא  אל  דחא  ף א  .הב ושת  תונעל  לוכ י  ה תא  מר יעקב קורצקי:

   9 

גרובר  רמ  10 .קפאתהל  לגוסמ  אל  אוה  .הזב  הטילש  ול  ןיא  .קפאתהל  לגוסמ  אל  אוה  :אבי 

 11  .יחצ השקבב

 12 הכרדמב  םנמא   םיינפוא  םש  םיבכור  ,םי ינפוא  רבעמ  םויה  וב  שי  הז ה  עטקה  :ד"ר צחי שריב

 13  ה י היש  ל יבש  וב  תויהל  ךירצו  ב רעמל  ח רזמ  ןיב  ר שקמ  אוה   לבא  ,תבלושמ

 14  דצב  הפיא  אלא  ,םאה  א ל  איה  הפ  תחנומש  הלאש ה  .ןד  ינפוא  לש  רוביחה

 15  ץ מאמ  לכ  תושעל  ךירצש   בשוחו  יתבשח  ינאו  .יתעד ל  ימורדה  דצב  וא  ינופצה

 16 אוה  ןושארה  םעטה  ,םיירקיע  םימעט  ינשמ  ,ינופצה  דצב  ותוא  ריבעהל  ידכ

 17  ה שרוממ  ךלוהש  ,םיינ פוא  ליבש  ונל  שי  .ןורשה  תמר  לש  יטסיאוגא  םעט

 18 ונחנא  וישכע  .יטיס  המניס  דע  םימיה  תוברב  ךישמ יו  ,ינורדנסכלאמ  ליחתמ

 19  ר ו זא  דע  רשגה  לעמ  תנוכה  ךשמהבו  שר יבכ  ףרש  ,ףרשה  תבחרה  תא  םישוע

 20  םש  ידאווהמ  אצוי  הזה  ליבשהש  עגרב  .םיינפוא  לי בש  שי  תולילגב  הקוסעתה

 21  . י נופצה  ןפודב  אוה  ךרש ב  .ינופצה  ןפודב  אוה  ר ודלפמורטל  עיגמו..  דיל

 22  ל ש   ונלש  םימעטב  .ביבא   לתל  ה ננערו  ןד  ינפוא  ת א  ובזע  ,ונלש  םימעטמו

 23  ן ורשה  תמר  תא  רבחמש   ה זה  קרועה  ליבש  ברעמ   ח רזמ  ענש  ונלש  ליבשה

 24  י כ  י נופצה  ןפודב  ראשיי   הזש  ם יאתמ  רתוי  הברה  ,הכרוא  ל כל  התוא  רבחמו

 25  ה ת או  ינ ופצה  דצל  עיגמ  התא  ם ש  הרט שמה  רכיכ  לע   תמוצ  ל ע  וי לע  תחונ  התא

 26 ןיב  םירבוע  ,םיבר  םיבכור  םויה  םיבכור  הככ  הז  .תינופצה  ןפודב  ךישממ

 27  םעט  הז  זא  .התיבה  םיכישממו  ףרשל  םיכישממו  הרצה  הכרדמה  לע  םיצעה

 28  הז  .םיבשותל  עירפמש  המו  הפ  רכזוהש  המא  וה  ,ינשה  םעטה  .דחא

 29  ו ת וא  תושעלם  יסנמ  ,םי ינפוא  ליבש  םישועשכ  ,טק ילפנוקה  .םיקטילפנוקה
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 1  ם י ינפוא  ,הזל  הז  ועירפ י  אל  םיבכרו  םיינפואהש  םיטקילפנוק  םומינימ  םע

 2 ן ויסינמ  עדוי  ינא  .םידדצה  לכל  איה  הערפההש  ,הזל  הז  ועירפי  אל  לגר  יכלוהו

 3  י נפל  .ןמז  המכ  ינפל  הפ  םתרשיא  הירוה  תחצנה  תאש  יתומח  טעמכ  ,ישיא

 4  ף ס או  ןימימ  םיינפוא  אבו   .הטמסמ  םינושאר  בוחרל   לגר  האיצוה  םינש  שולש

 5  א ל  , םילוח  תיבב  םימי המכ  התליב   ,ריוואב  רטמ  ה שולש  ה תוא  ףיעהו  התוא

 6  י נ פוא  לש  ן ונגסב  םג  ימור דה  דצב  ל יבשבו  .דרפומ  לי בש  תויהל  ך ירצ  זא  .טושפ

 7  אצויש  בשותה  .ורתפי  אל ש  םיטקילפנוק  שי  ,שיבכה מ  הדרפמו  הדרפמ  לש  ,ןד

 8  ל יבשב   ,םיינפואה  ליבש  תא  זאו  ה כרדמה  תא  תו צחל  ךי רצו  ,ולש  תיבהמ

 9  . טקי לפנוק  שי  םשו  םיינ פואה  ליבש   תא  הצחי  אוה  ,הינחב  ו לש  וטואל  סנכיהל

 10  ל ע  ה ינח  ם הל  שיש  ,ימו רדב  םינוש ארב  םיתב  טע מ  ש י  םויה ש  ולש  בכרה

 11 לידגהל  היינב  רתיה  שבק יש  ימ  לכ  .קוחה  תא  םיעדוי  ונחנא  לבא  .שרגמה

 12  , תוינח  םהל  שישה  לאכ  המכ  רבכ  שיו  שרגמה  לע  תוינח  יתש  ול  ודיגי  ,ןולח

 13  ס נ כיהלו  הכרדמה  תא ו  םיינפואה  ליבש  תא   תוצחל  םיכירצ  םה

 14  ל ת ב הזכ םידקת שי םא  םתלאש .הרירב ןיא םימע פל הלאה םיטקילפנוקהו

 15   לבא .םכלת וארהל לוכ י ינא .ריכמ ינא שיב. יבא

 16   .יוניב יוניפ תויהל ךלו ה ךכ רחאש דחא בוחר שי :?

 17 ,בחר  םיינפו א  ליבש  ושעש  ,הרג  ילש  אמיאש  הפיא  דיל  בוחר  ריכמ   ינא  .אל  :ד"ר צחי שריב

 18 ל א  ,עגר  .םייק  הז  .םיינפואה  ליבש  תא  םיצוח  םהו  םייטרפ  םיתב  םש  שיו

 19 הזש  רמוא  אל  הז  .בו ט  הזש  רמוא  אל  הז  ,םייק  הזש  הז  .ילע  ולפנתת

 20  ת א   םישועו  הרירב  ןיא  םימעפל  .ףואשל  ךירצ  הזל ש  רמוא  אל  הז  ,ילאידיא

 21  ן יא  ת מאב  םא  הלאשה  ל בא  היהיש  ה מ  הז  הרירב   היהת  אל  םא  הפ  םגו  הז

 22  ם י צוליא  ויהי  אל  םא  יעב ט  ןפואבש  יתיארו  ,הזה  אש ונה  הלעשכ  ןכלו  .הרירב

 23 ה ארנ  אוב  .ינופצה  ןפודב  הז  רתויב  יעבטה  םוקמב  םולכ  היה  אל  ,ויה  אלו

 24 םע  םישגפמ  ירחאו  רוביצ  יפותישה  לכ  ירחאו  ןמז  טעמ  אל  הזל  יתשדקהו

 25 ם ייעוצקמה  םימרוגה  םעו  ןד  ינפוא  יצעוי  םע  שגפמ  ינא  יתשקיב  םיבשותה

 26  י נא  . יתנכה  ינאש  תגצמ  ם ע  הזה  ר בדל  ילש  ןורתפה  תא  ם הל  יתגצהו  הייריעב

 27  ינופצה  דצב  שיש  םיישקה   לכ  םע  דדומתהל  יתיסי נ  לבא  ,העונת  ןנכתמ  אל

 28  ל ש  ןיינע  הז  .יתענכתשה  א ל  ינא  לבא  .םירגתא  שי  ם ש  םג  .םהמ  םלעתהל  אלו

 29 ן ורתפה  לע  תכלל  ךירצש  בשוח  ןיידע  ינא  .רבד  לכל  םש  התא  לקשמ  הזיא
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 1  ע יגמ  ללכ  ך רדב  ינא  תי ריע   םע  ,תירי ע  תא  אל  ענ כשל  י תחלצה  אל  ,ינופצב

 2 יתשגפש  ,ןד  ינפוא  לש  םי ננכתמה  .םיקולח  ונראשנ  הזה  הרקמב  .תומכסהל

 3  . ימורדה  ןפודב  תויהל  ךירצ  הזש  העדב  רבכ  ויה  םה  הנושארה  םעפב  םתוא

 4   .רגתאמ הז םהב ש תומוקמ המכ שיו .רקי  רתוי תצק היהי הז .ןוכנו

  5 

 6 ינופצה  המל  .רקי  רתוי  הז  םואתפ  המ  .ר קיל  רשק  םוש  ןיא  ?רקי  רת וי  הז  המל  :אבי גרובר  רמ

 7 ?רקי רתוי

 8 .תמוצה  תא  זיזהל  בייחמ  חרכהב  אל  א וה  יתעצה  ינאש  ןורתפה  . םיתמצה  :ריבד"ר צחי ש

   9 

 10   .אל ה ז רוזמרה :אבי גרובר רמ

 11     .ינופצה תא תוש על אל שי הביס הזיא זא : ייזר גב' דברת ו

גרובר  רמ  12 ת מרב  דיגא  ינא  .לטבמ  הז  .זיזהלו  הע ונת  יא  לע  םידבוע  אלימב   .היינש  :אבי 

 13  הנימי  תוינפה  תא  לטבמ   הז  לשמל  ,הנימי  תוינפה   תא  לטבמ  הז  .תורתוכ

 14   .רמואש המ .בולוקו סלו ,הדובעל ,ןיקשיסואל

 15     .ןוכנ אל הז : עידן למדן עו"ד 

 16  ה יינפל  ביתנ   שי  םויה  י כ  .םיינפוא  בית נ  ש ישכ  יכ  . לטבמ  הז  הככ   יכ  .המל  : אבי גרובר  רמ

 17  . ה עונת  ביתנ  םישל  לוכי   אל  התא  זא  ,םיינפואל  בי תנ  םש  התא  סנאוו  .הנימי

 18   .ץרפת מ התאו .רבדמ ינא בושו

 19   .לדבהה המ הלאמש תו ינפה תא לטבמ םורד לבא : גב' דברת וייזר 

 20    .ללכב לדבה ןיא :?

 21     .הנימי לטבמ ןופצו ,ה לאמש תוינפ לטבמ םורד : וייזר גב' דברת 

 22  ב י תנ  םוש  לטב מ  אל  א וה  . הינפ  םוש  לטב מ  א ל  אוה  .הכרדמה  לע  הז  ם ורד  :ובר אבי גר  רמ

 23   .הכרדמה  לע עסונ אוה .םולכ םושו

 24     .הלאמש םא זא לבא : גב' דברת וייזר 

 25  ם וש  לטבמ  אל   אוה  .םולכ  לטבמ  אל  או ה  ,םוש  ןיא  .הבחר  הכרדמ   שי  םויה  :אבי גרובר  רמ

 26 ה לאמש  היינפה  יכ  הלאמש  היינפה  תא  לטבל  לוכי  אל  אוה  .הלאמש  היינפ

 27  ךותב  ללכב  עסונ  אל  הז   .הכרדמה  ךותב  עסונ  הז   זא  םורדמ  אב  התאשכ

 28  א ב   התא  י נופצה  דצב  בי תנה  תא  ם ש  התאש  עגרב  .הדבוע  ו ז  .ה'רבח  .שיבכה

 29 ה נימי  ביתנו  רשי  םיביתנ  ינש  שי  םויה  .ןיקשיסוא  ןוויכל  הרטשמה  רכיכמ
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 1   .דרוי הנימי ביתנה

 2    לוכי  התא .ביתנ לטבמ התא : עידן למדן ו"ד ע

 3 םוקמ ספות  הנימי היינפל דמועש ימ לכש איה תועמשמה .ביתנה  תא לטבמ :וברבי גרא רמ

 4 ה צרה  םשש  הפוקת  הזיא  היהש  רופיס  לשמל  היה  .רשי  עוסנל  הצורש  ימל

 5  ם י קקפ םרג ה ז ,םרג הז ש המו , רצק היה ןיקשיסו אל הני מי הינפל תינסחמל

 6   השרומ יעבר תשולש דע

 7  .קחשמ אוה  קחשמה מר רוני בלקין:

 8    .יבא לבא : מדן ל עידן עו"ד

 9  .ףוסה  דע בישקהל לגוסמ אל התא  םעפ דוע :אבי גרובר רמ

 10    .ילש תו קדה רשע תא ןתא ינא .ףו סה דע ןיתמא ינא .בוט : עידן למדן עו"ד 

 11  ת א  ףחוד  הז   ,עסונש  ב יתנה  .הרוק  הז  ך רואה  ל כל  הז  ,םעפ  דוע  הז   ,דחא  ה ז  :אבי גרובר  רמ

 12  ו תוא  א לו  םישנאה  לש  םיתבל  ב רקתמ  שיבכה  זא ו   המורד  ם תסה  ןמ  לכה

 13  י ר מגל  עסונ  ינופצה  דצב  עסונש  ימ  .עורג  רתוי  הברה   הז  יתעדל  ,םיינפוא  ליבש

 14   לוכי אל התא .הלעמ ל תדמוע שמשה לוכי אל  התא .לצ םוש ןיא .שמשב

 15    ?שמשהמ םי בושח רתוי אל םישנא ייח :?

 16  .ןכ  .הזכ טפשמ םע דדומתהל  רשפא ךיא :גרובר אבי רמ

 17   .הז  ברעבו רקובב יכ םיירהצב  קר םג הז :יבד"ר צחי שר

 18     .םייתש דע הרשע םיתשמ ה זה דצב קר איה שמשה : גב' דברת וייזר 

 19  ה עונת יסמוע  הז ,ינ ופצה דצב הזה תא  םישל  לש תועמשמה .יניינע  לכ לוד גב :אבי גרובר רמ

 20    .לודגב ה ז .הזו םילודג רתוי הברה

 21  יתרמאש  בשוח  ינא  ,בוש ח  אוהו  יתרמא  אלש  דחא   טפשמ  רמול  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 22 ד ימת  ונחנא  .ןורקעכ  וב  ןימאמ  ינא  ,בשוח  ינאו  הרובחתה  תדעווב  ותוא

 23  .זא  דוע  םג  ליבשה  בחו ר  לע  ונרבידש  רכוז  ינא  ,ילאידיא  ןונכתל  םיפאוש

 24  י כ   .הזה  גוסה  ןמ  םיביתנ ב  ,רטמ  יצחו  השולשל  השו לש  ןב  אוה  ןקתהש  ורמא

 25 ן וכנ  שומיש  היהיש  ידכ  ןקתה  הזו  ,ןוויכ  לכל  בחרמ  לכל  חווט  ךירצ

 26  ה רובחת  לוהינב  ,ונלש  םי יחב  ף וסב  ,וארת  ,רמוא  ינ א  . 'וכו  ההובג  תוישומישו

 27  םי כירצ  ונחנא  ,םייח  ימו חת  ף לא  לש  לוהינבו  םוהי ז  ל והינבו  ,היינב  לוהינבו

 28  ה דוקנ  לכב  לאידיאה  ת א  עצבל  ןתינ  אל  םיתיעל   .םיביכרמ  רפסמב  ןזאל

   29 
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 1     .הינח תומוקמ תורשע  לש ןדבוא :אבי גרובר רמ

 2    .היינש .עגר מר גיא קלנר:

 3    .תולטבתמ ת וינחה לכ :אבי גרובר רמ

 4  המ  .רבד  ותוא  הז  תא  יל   השוע  התא  ,םייסל  ךל  ןתו נ  אל  אוהש  ול  תרעה  עגרה מר גיא קלנר:

 5 תוכזה  תא  ונמצעל  חקינ  םינושאר  עטקמבש  תויהל  לוכיש  ,רמול  הסנמ  ינאש

 6 המ  ןיא  .םיביתנה  בחור   תלילס  לש  רשקהב  קוב  הד  ייב  ךלהמ  תושעל  אל

 7  ת ויהל  לוכי  ,םירחא  תו מוקמב  ונל  הרוק  הז  ,ביב א  לתב  הרוק  הז  .תושעל

 8   ,םיוסמ  זיימרפמוק היהי ,םשש

 9     ?רטמ יצח :אבי גרובר רמ

 10 ה זה  רטמ  יצחבש  תויהל  לוכי  הזה  רטמ  יצחש  תויהל  לוכי  לבא  היינש  .עגר נר:ר גיא קלמ

 11   .יבא קו ידב הז םיטוטרשה חול לע  הז תא טטרשמ התאשכ

 12     .םג אוה תודשה ליבש : גב' דברת וייזר 

 13    .הנשמ אל רטמ  יצח לבא :אבי גרובר רמ

 14   .רבד ותוא םישועו  םיריעמ םתא .ןמואי אל מר גיא קלנר:

 15     .אל ינא .עדוי התא רדסב  ינא לבא .הככ ןמזה לכ : למדן  עידןעו"ד 

 16  ע טקמב  . םינושאר  לש  וכ רוא  לכל  א ל  וליפא  עטקמב ש   תויהל  ל וכיש  רמוא  ינא ר גיא קלנר:מ

 17  לש  םייחב  הרוק  הז  בג או  ,םיבכורה  ינפב  לצנתנ  זיימרפמוק  השענ  םיוסמ

 18 ם ג הצירב םג .הכילהב םג ,םיבחר רתוי םירבעמ ונל שיש תומוקמ שי .ונלוכ

 19 םע  םינזאמ  ונחנא  יכ  בחרתהל  רזוח  הז  םיוסמ  םוקמבו  .הגיהנב  םגו  הביכרב

 20  ם ילוקיש  םע  .תוינח  םע  .ךר דה  יאוות  םע  ,שיבכה  ב חור  םע  .םיסרטניא  דוע

 21 , רטמ םישימחב ,תחא האוושמל םירבדה לכ תא ונסנכה זא ,םורדו ןופצ לש

 22  ר ב וע  ולוכ  לכש  ןד  ינפו א  לש  יאוותב  םינושארה  ב וחרו  רטמ  םישימח  האמ

 23  ם י יתש  היהי  רטמ  יצח ו  השולש  םוקמב  זיימרפ מוק  היהי  ןורשה  תמרב

 24  .םיעבש

 25   .רזוע הז  ךיא לבא :ד"ר צחי שריב

 26    .ירה יכ רזוע הז מר גיא קלנר:

 27  י צח  זא  .השולש   אוה  ליבשה  .יצחו  השולש   אל  א וה  .רטמ  השולש  או ה  ליבש ה  :אבי גרובר  רמ

 28    .רטמ

 29  . יצחו השולשל השולש ןיב ל ע ונרביד הז לע ונרבידשכ :מר גיא קלנר
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 1     .םישיש םייתש אוה  ליבש .הפשה ןבא ללוכ : ן למדן עידעו"ד 

 2  .הפש ןבא  שי דימת :וברבי גרא רמ

 3   .הפשה ןבא ללוכ : עידן למדן עו"ד 

 4     ךישמנ ונחנא . היעב םוש ונל רתופ אל הז :?

 5  ל ע   ךלנש  ןתניהב  רמוא  ינא  .הנופצ  וזה  ךרדב  ותו א  ריבעהל  הצור  ינא  .אל מר גיא קלנר:

 6    רמוא ינא םי וסמ עטקמבש זיימרפמוק

 7    ?הנופצ רב וע הז ךיא :אבי גרובר רמ

 8 ה ז  תא  חינהל  ךיא  רופיסה  .רופיסה  המ  ירהש  ךל  רמוא  ינא  יכ  .ךל  ריבסמ  ינא לנר:גיא קמר 

 9  ,הרובחת  יביתנ  ינש  ,לגר   יכלוה  לש  םייקה  יאוותל הערפה  םומינימל  םורגלו

 10 םוקמב  הזה  עטקמבו  חקול  התא  םא  .הזב  ונד  .הרובחת  תדעווב  ונמזב  היה

 11 עטקמל  הזה  רטמ  יצח  תא  ךסוח  ,רטמ  יצחו  םיינש  השוע  ,רטמ  השולש

 12  ה ת אש  תויהל  לוכי  הזה  עטקמב  .ןפוד  אצוי  םיצול יא  םש  ךל  שי  יכ  ,םיוסמ

 13  י לב  ,העונת   יא  תא  זיזה ל  י לב  זיימרפמוק  תוחפב  , ןופצב  הז  ת א  חינהל  לוכי

 14    .לאוג ןויצל  אבו ,םיתמצה תא זיזהל

 15     ?ונלש הטלחה ללכב הז  :מר ירון גדות

 16   .ריעה שאר לש הטלחה הז מר גיא קלנר:

 17  ?םיטניקרוקו  םיינפוא  ן יב  ןרמתל  ךירצ  ינאש  ,תינו כמל  תיבהמ  אצא  ינא  ךיא :?

 18 ם ישיש  לש  תוריהמב  םיסט  םה  ?תיבהמ  אצא  ינא  ךיא  וא  קונית  תלגע  םע

 19  םילוכי ונח נא ךיא .רטמוליק םיעבש

 20 ש י  .תוגרדמב  הרוק  המ  תוארל  הצור  ינא  קבאמה  תניפ  םינושארה  בוחרב  םג :?

 21  ם י שוע  המ  .וליפא  תבש וח  ינא  רטמ  השולש  םש   ןיא  .םיינפוא  ביתנ  םש

 22  ? הז לע םתבשח םיעיגמשכ

 23 לוספל  ךירצ  ינא  וישכע  ךל  רוזעל  יתיצר  .וישכע  ימצע  תא  לוספל  ךירצ  ינא  מר יעקב קורצקי:

 24    .עוגנ ינא .ימצע תא

 25  ?רמוא הז המ : וייזר  גב' דברת

 26    .םש היעב ןיאש  :רץשו רןמר ע

 27    .תאצ ל םילוכי אל םיניינב .אל : גב' דברת וייזר 

 28    .ל בנע ?היעב ןיא ימל .היעב  ןיא הז המ :אבי גרובר רמ

 29    .האיצי ם הל ןיא .הרוחאמ םיאצוי  :ותמר ירון גד
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 1    .םיתב לש תואיצי  שי םש םג :גרובראבי  רמ

 2    .הרו חאמ םהלש תוינחה לבא : גב' ענבל דדון

 3   .תוינח ןיא ם יינפוא ליבש שי םא .תוינח  ןיא לאב :ראבי גרוב רמ

 4     דצהמ אל הז ינשה דצהמ  הז םיניינבה לש תוינחה : דדון ענבל גב'

 5     .הנוחש וישכע םש ןיא  ,ךיא זא :אבי גרובר  רמ

 6  .םשמ ןוינחל  האיצי ןאי : דדוןגב' ענבל 

 7     .ינופצה דצב הנוחש ימ :?

 8  .ילוא  שי םשש ןוינחה תא שי םינ ושארה לע ונבש םישדחה  םיתבב קר : דדוןגב' ענבל 

 9  ?ינופצב ש .טילחהל םילוכי ונחנא  :מר ירון גדות

 10    .הז אל התא  .התליאשב וישכע התא  : עידן למדן עו"ד 

 11 לבקל ךירצש זיירפמוק  הז .ןונכתה לכב רדס השוע  ,בחורה לש דחא עטקמב מר גיא קלנר:

 12    .רטמ השולש  ןיא הזה עטקמבש ותוא

 13   ?אל  וא הז לע טילחהל םילוכי  :גדות מר ירון

 14     רתוול אל ךירצ : גב' דברת וייזר 

 15  .םי רבדמ םתס ונחנאש וא הז  לע טילחהל םילוכי ונחנא  :מר ירון גדות

 16     .ונחנא הז ימ מר גיא קלנר:

 17    .ריעה תצעומ  :מר ירון גדות

 18  .אל מר גיא קלנר:

 19    .הטלחה  תעצה איבת .התליאש : עידן למדן "ד עו

 20 .אל וא טילחהל  לוכי התא הטלחה תעצה  איבת םא ךתוא לאוש ינא  :מר ירון גדות

 21  ?רבדל  םתמייס :אבי גרובר רמ

 22     ?הדובעל הזה םיינפוא ב יתנב םעפ יא עסיי והשימ :?

 23  .א ל ינא .אל הארנכ הדובעל מר גיא קלנר:

 24   .והז זא :?

 25   .ןכש הלאכ שי ילוא א קלנר:מר גי

 26     .יטנוולר אל הז : ן למדן עידעו"ד 

 27   .םכלש ןוזחה הז ?םכלש  ןוזחה הז :אבי גרובר רמ

 28    .התאש  ומכ יכ יטנוולר אל הז : עידן למדן עו"ד 

 29  ןוזחה  הזש  ו דיגת  . םולכ  ןיא  םיינפוא  ן יא  . םכלש  ןוזחה  הז  .הבבס   . המעול  :אבי גרובר  רמ
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 1   .םולכ ילב וא םיי נפוא ילב .הפ תויהל תכלוה ש ריעה הז .הבבס .םכלש

 2    .לע תקולחמ  ןיא .ןוכנ הז ליבש תושעל :?

 3     .רוביד תוכזב ו ישכע ירונ :אבי גרובר רמ

 4  . ה טלחהה תא ךופהל םי לוכי ונחנאש וא םתס ןויד  םישוע ונחנא םא יתלאש  :גדותמר ירון 

   5 

 6     .ךופהל רשפא יא .הת ליאש שי :אבי גרובר רמ

 7    .םילוכי אל ונח נא םא .םישוע ונחנא המ  :מר ירון גדות

 8    .הר שע םיתש לש בורב רשפא : דברת וייזר  גב'

 9    םתא המל םילוכי  אל ונחנא םא תמאב .אל  :מר ירון גדות

 10    .בוש טי לחהל הכירצ ינא זא לבא : וייזר גב' דברת 

 11 . םויה רדסב םויה םיפיעס ד וע ונל שי .םכל םמעשמש  האור ינא :אבי גרובר רמ

 12  ם ע   םלוכ  .תעס ונ  ינא  . ךל  ה רק  המ  .אל מ  םיינפואב   תעסונ  ינא : ברת וייזר גב' ד

 13   .תוגוז השימח .םיינפוא

 14 לע  םג  ולכתסת  ,בורל  .וב  ךלוההמ  ליבשה  םכח  רמואש  תורוקמב  טפשמ  שי  בלקין:רוני  מר  

 15 םישנאש  הז  ךותמ  תדלונ  איה  םיליבשה  לש  הפמה  רבד  לש  ופוסב  חטשה

 16  א ל   .היי נש  הדוקנל  תחא   הדוקנמ  ת וריהמבו  תוחו נב  הדוקנ מ  עיגהל  םיצור

 17  ב כור  התאשכ  םיינפואב  ,בגא  .חונ  רתויה  וקה  אלא  רשיה  וקה  דימת  הז  דימת

 18 א לש  המ  ,היילע  שי  הפיאו  הדירי  שי  הפיא  ,הלגמ  םואתפ  התא  םיינפוא  לע

 19 דימת  אל  ,ונמצעל  דיגהל   םיכירצ  ונחנא  .וטואב  עסונ  התאשכ  הרוק  דימת

 20  הפ ש  הרובחה  ינפב  לצנת מ  ש ממ  ינא  ,םילאידיא  םה ש   תונורתפ  אוצמל  רשפא

 21  ם ימעפל  ל בא  רדסב  הז  , ילע  סעכו  ן ופלטב  הנש  ינפ ל  יתיא  ר ביד  ...  .ירוחאמ

 22  ה ב ושתהש ב שוח אל ינאש  תורמל . אל איהש הבושת  לבקל ת עדל םיכירצ םג

 23 ביתנהש  הארנ  יעבט  יבי טיאוטניא  ןפואבש  בשוח  ינא  .אל  הפ  תויהל  הכירצ

 24  , תוע רפה  ויהי  ם ש  םג  .י נופצה  ד צב  א וה  הזה  ריצה  לש  ן וכנה  בותי נה  וא  ןוכנה

 25  ט ק יורפ  תא  ם ש  שיו  הזה   בוחרה מ  ונילא  םיסנכנש  םידליה  י נג  ינש  ת א  םש  שי

 26 בוחר  ךרד  איה  ולש  הינחל  הסינכה  םצעבש  ,םש  רצונש  שדחה  היינבה

 27  ד צב  הלק  ר תוי  איה  ,ןנכ תל  ת לוכיהו  תוערפהה  תו מכ  ת יללכ  לבא  ,םינושאר

 28  , ףוסב  ל בא  רוכזל  םיצו ר  ו נחנא  .דח א  .תוידדהה  ת וערפהה  ת ניחבמ  ינופצה

 29 ה יהי  רשפא  יא  .ספא  םוכס  קחשמ  הז  ,ונלש  ךרדה  לש  בחורה  וא  הטזורה
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 1  ב יתנ  לע  וא  רתוול  ילב  , בחור  הזיאב  הנשמ  אל  םיינפוא  ליבש  םש  ליחשהל

 2  . הזה  רבדב  תורקל  וכרט צ יש  םירותיו  ויהי  .הנימי   היינפ ל  ביתנ  לע  וא  ,הינח

 3  ר ב ד  לש  ופוסב  .ןוכנ  רתוי ה  אוה  ינופצה  דצהש  ,יעבט   ןפואב  הארנ  יל  ,תיניינע

 4 יתלבל  הז  תא  ךפהש  ענכשל  חילצה  יתואש  ידיחיה  רבדה  .'וכו  םירותיו  ןיב

 5 בצמ  וגיצהש  .תויולעו  תויתשת  הזל  וארק  .םיביכר  ינש  היה  הז  ירשפא

 6  ת ויתשתה  לכ  לש  התסה   תושעל  ךירצש  הז  בקע  יונ יבש  תופרוטמ  ןה  תויולעש

 7  , ב ויב  ,למשח  :ויתחתמ  רבועש  המ   לכו  העונתה  י א  ללוכ  שיבכה  זכרמ  לש

 8 קובדלו  ךישמהל  אל  הב יס  םוש  ןיא  ,רופיסה  אל   הז  םא  .לכה  תא  ,םימ

 9 איגו  דובכה  לכ  םע  ,ונמצ לע  םג  רמוא  ינא  ,םייתש  .דחא  .תינופצה  היצפואב

 10  . רטמ  יצחוה  שולש  לש  הדרטסוטוא  לע  תכלל  בייח אל  ינא  ,ךתוא  עיתפא  ינא

 11  ע דוי  אל  דוע  ינא  .הז  תא   םצמצנש  הזמ  ליחתמ  אוה  ןורתפהש  תויהל  לוכיו

 12  דוע  הזה  ןורתפה  םאו  הז   תא  םצמצל  יצחו  םייתש  וא  םיעברא  םייתשזה    םא

 13ת  ויעבה מ  קלח  רותפל  םג   חילצנ  ו נחנאש  הזל  ונתו א  ליבו י  םג  תיתשת  םעפ

 14  ה לאכ  םיינפוא  ילולסמ  הברה  ן יא  .לאוג  ןויצל  אב  ז א  תאזה  הרצה  תיתשתה

 15  ך כ   לכ  ה רוצב  ןוזחב  עגופ   ה זש  בשוח  א ל  ינא  ,םיבח ר  רטמ  י צחו  השולש  לש

 16  ב י תנהש  בשוח  ןכ  ינא  .ו כותב  ונלש  ימינפה  ןיינעה  ת א  רתופ  הז  םא  ,תיטמרד

 17  ם ג   ונחנא  יכ  יטנוולר  א ל  עגרכ  אוה  .'וכו  תיזה  ,שאל י  יטבש  ןוויכל  ךלוהש

 18יה  ופש  הרוצב  םיינפואה   יליבש  ל כ  תא  רבחל  םיצו ר  ו נחנא  ,ונמצעל  םירמוא

 19 ינאש  םירבדה  דחא  יכ    ברעמ  חרזמגם    ,םורד  ,ןופצ  םג  ךלוהש  המ  ללוכ

 20  ו ת וא  ונמצמצו  ,םתרמאש   המ  ופואפר  צ"תנה  תא  ונרשיאשכ  ,וליע  רעטצמ

 21  ב ו לוקסוב  צ"תננו  ל  ןיא  .צ"תנה  ילב  יקצרוק  בקעי   היה  דרמה  שאר  יכ  ףוסב

 22     .צ"תנה תא ונרשיאש ללגב  .םיינפוא ליבש ילב עגרכ

 23  .םיינפוא  ליבש שי :אבי גרובר רמ

 24  ת ויונחב  עגו פ  הז  י כ  הזה  בלשב  םיינפו א  ליב ש  היהי  אל  םתרמא  םתא  . אל  בלקין:ני  מר רו

 25 . בולוקוס  בוחרב  צ"תנה  תא  ונרשיאשכ  ונחנא  .בוחרה  לש  ימורדה  דצב

 26   .םיינפ וא ליבש ילב וילע ונעבצה

 27   .תויונחב עוגפל אל ידכ : גב' דברת וייזר 

 28    .בולוקוסב םיינפ וא ליבש ןיא .תויונחב עוגפ ל אל ידכ מר רוני בלקין:

 29    .םיצוליא ללגב : גב' דברת וייזר 
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 1  .םעפ דוע הז  לע םירבדמ ןכ םה וישכע מר גיא קלנר:

 2   .יתוא םימישאמ  וישכע מר יעקב קורצקי:

 3  י נ א  ןכלו  .ןכ  םג  תחלצה   ערלו  בוטל  ,תוש על  המ  הז ה  ךלהמה  תא  תל בוה  התא   ין:י בלקמר רונ

 4  , ד חא  םע  תאזה  ךרדה  תא   חילצתש  הלועפ  םע  ריבס   ריחמב  רשפא  םא  רמוא

 5 הזיא  הפ  םישוע  ונחנאש   בצמל  ונתוא  איבת  אל  וא   תויתשתב  עגפת  אל  לבא

 6  ם וחתל   ללכב  ונתוא  איב מ  הז  ת רמוא  תאז  ,ירמגל  רחא  א וה  יתיתשת  אוהש

 7   .ןוכנ רתויה  ןורתפה הז ןורתפהש בשוח  ינא ,םירחאה םירפסמה

 8    .הפי גיא קלנר: מר

 9 ?קיפ סמ תרמא אל ,המ .םירפס מ לש גוס :אבי גרובר רמ

 10  י לב רבדל ןמז הברה יד ךל יתתנ .יתיכיחו יתקתש  .קותשל יל תרמא ,דחא : עידן למדן עו"ד 

 11   ?הזה עטקמל אל  וא םותח רתיהה םאה הז  לכמ יתנבה אל .תוערפה

 12  םיכישממ  ,י צחו  ש ולש  אל  אוה  ליבשהו   .תי נכותה  תא  הרשיא  העו נתה  ת דעו  :אבי גרובר  רמ

 13   .השולש  אוה ליבשה הז תא דיגהל

 14    .יצח ו םייתשל דירוהל רשפא : גב' דברת וייזר 

 15  ר ב ד  ותוא  זו זי  ק סעה  .םו לכ  םושו  העונת   ביתנ  ם וש  ג ישמ  אל  התא  רטמ  י צחב  :אבי גרובר   רמ

 16   .המורד

 17    ?םי יוניש תושעל תורשפא שי קלנר: ר גיאמ

 18 דוע  רמוא  ינא   לבא  ןוחבל  היהי  רשפא  דימת  .דובעל  וליחתה  אל  דוע   ,םעפ  דוע  :אבי גרובר  רמ

 19 רבדה תא ושעש הלאה  םישנאה ימ ודיגיו םיקקפב  םלוכ םש ודמעישכ ,םעפ

 20  דואמ יל רוזע י ,הזה לכ תא ועקתו הזה

 21    .ןדיע דיגת : עידן למדן עו"ד 

 22     .ךל רוזעי הז םא .אל : יזר רת ויגב' דב

 23  .םעפ דוע ךיש ממ אל ינא .םיקקפ רוצי  הזש רורב :אבי גרובר רמ

 24     םג תרחא וא ךכ םויה דמו ע רבכ התא קקפב .דחא : עידן למדן עו"ד 

 25   .קקפ הזכב דמו ע אל התא :אבי גרובר רמ

 26 םישוע  ונחנא  ראודל  הינח   םוקמב  םש  ונלחתה  בגא  .םיביתנ  דועו  תוינח  דוע  : דן עידן למעו"ד 

 27  , ריע  ש אר  ןגס  יתייהשכ  ם ג  הפ  ם ישנא  דואמ  הברהמ   ינא  , ירעצל  .םיביתנ  ינש

 28  ע וסנל  הברמ  ינא  הצעומ  ר בח  רותב  םג  .הפל  עיגהל  םיינפואב  יתשמתשה

 29 לע  עסונו  ביבא  לתב  ידרשמל  עיגמ  םג  ינאו  תוחפ  ית וא  האור  התא  .םיינפואב
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 1 תוחפ  םילועמו  רתוי  םילועמ  תוחפ  םיבוטו  רתוי  םיבוט  .םיינפוא  יליבש  ןווגמ

 2  ה פ  ית לביק  אל  ,דחא  י רעצל  . עטקמו  עטקמ  לכב  ןורתפ  ם ינתונ  ךיא  האורו

 3 ת א  יתנבה  אל  ינא  ןחבנ  םא  םג  יכ  .יתעדל  התליאשל  תובושת  ידימ  רתוי

 4  בשויש  עמוש  ינאשכ  רמו חו  לק  ךירצ  היה  ןכו  ימעטל ש  םושמ  ןחבנש  ךילהתה

 5  . אקווד  ינופצ  ריצ  לש  הז ה  ןויערב  ךמותו  הפולח  עיצמ  הרובחתה  תדעו  שאר

 6  דיגהלו אובל ,ןודל ,תול על ,אובל .הרובחת תדעוול  תוחפל ףוצל ךירצש ךיאו

 7  תא  םילבקמ  םיבשות  . הז  תא  ונבתכו  םילבקמ  םי בשות  ,םעפ  דוע  םיבשותל

 8  , םתו א  ועמש  ,חטשל  םת וא  וחקל   .והשמ  הזיא  הי הי  ,עגר  ד וע  ןכש  השוחתה

 9  א ל  ם ילבקמ  א ל  םה  .םי לבקמ  ם הש  ה מ  הז  .יוניש  אוהש  ה זיא  ה יהי  ילוא  זא

 10  ק וידב ,םיינפואב שמתשמ ינא ,ןוכנ אל אוה הזה רבדהו .ןכ תא אלו .אל תא

 11   .ינויגהה  .ןוכנ הז רמא יחצש ומכ

 12  ת יטנרטניא  היעב   ךל  שי  .םילבקמ  אל  םה   הז  המ  .אל  ולביק  םה : גב' דברת וייזר 

 13  .ךותב

 14     .השיגפ םתיא םישוע .םיבש ותה .אל .ולביק לא םה : עידן למדן עו"ד 

 15     .הרזח התייה אל מר גיא קלנר:

 16   .ןכ .הרזח  התייהש רורב .הרזח התי יה אל המ :אבי גרובר רמ

 17     .ולביק םה .אל : גב' דברת וייזר 

 18  .אלש ונ רמא רברו :אבי גרובר רמ

 19   . םתלביק  אל  .טפשמ  תי בל   וכל  .רבדל  המ  לע  ןיאש  תילילש  הבושת  םתלביק  : עידן למדן עו"ד 

 20    ונל חטבוה  .הרק אל רויס ונל חטבוה :?

 21  .םירוי ס ינש ויה :אבי גרובר רמ

 22  י חצש  םירבדה  לע  חמש ינאו  יעבטה  ליבשה  םיינפו א ב  שמתשמ  ןכ  ינא  יבא  : ידן למדן עעו"ד 

 23  ה תוא  ליבומו  תאזה  ךר דל  ףתושו  םיינפואב  דואמ   הברה  שמתשמ  יחצ  יכ

 24  עסונש  ימכ  הזה  רבדה  ת א  רמוא  אוה  םאו  .אשונב  םירבד  דואמ  הברה  םדיקו

 25 ם יאצמנ  ונחנאש  בשוח  ינא  ,ןויגיההו  ירבד  ,יתשוחת  תא  קזחמ  רתוי  דועו

 26 אלו  ולש  יעבטה  ,יברעמה  דצב  ךלוהש  חצנה  בוחרמ  רבעמה  םג  ונחנאש  בצמב

 27  ה יהי  .יעבטה  אלא  ינופ צה  ר יצל  רובעלו  םויה  הר טש מה  רכיכ  תא  תוצחל

 28 ר שפא  םש  םג  הז  תא  ונעצה  םג  רשפא  תינופצה  הדגה  תא  .תינופצמ  תכלל

 29  ר ורבו  ם ומיטפואה  אל  ה ז  ן כ  רשפא  ת רמוא  תאז  .ב יתנו  ביתנ  י בא  םג  תושעל
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 1    .עטקב לבא  .םומיטפואה אל הזש יל

 2  .םולכש  םינכומ אל םה .יצחש םיצ ור אל םה .ביתנו ביתנ םיצ ור אל םה :אבי גרובר רמ

 3  י נא  .םינכומ  אל  וא  םינכ ומ  םה  המ  רמוא  אל  עגרכ  ינא  .עסייש  םירשע  רטמ  : ן עידן למדעו"ד 

 4 הדרטסוטוא  יל  םישוע  ם תא  רמואש  ימ  לש  הקע זה  תאו  לוקה  תא  הלעמ

 5  ת עשב  .העשב  םיינפוא  תואמ  עבש  ןונכתה  יפ  לע  איבהל  הרומאש  םיינפוא

 6  ק יפסמ  . ריבעמ  ינאש  המ   הז  . תאצלו  סנכיהל  לכוא   א ל  ינאו  ת יבה  לומ  .איש

 7 .בוט  רתוי  היהי  רבכ  אוה  ,שיבכל  דומצ  היהי  אוה  ביתנ  יצח  קר  םהל  היהיש

 8  ד צב  ריצו  החרזמ  קר  .שיבכה  ך רואל  אב  קר  עסונ  א והש  .ביתנ  םהל  היהי  םא

 9 ןווגמבו  .תויורשפא  ןווגמ   שי  .תורשפא  םג  הז  .הבר עמ  עסונש  רטמ  לש  ינשה

 10 ם ג  לקתנ  ,ביבא  לתב  עסונש  ימ  לכ  הטאה  םג  רצייל  רשפא  הלאה  תויורשפאה

 11 ה לאו  יל  וחלסי  ןד  ינפוא  זא  .רוזמרב  םיינפוא  דומעי  זא  .םיינפואל  םירוזמרב

 12     ,עגר .ודמעי םה יל וחלסי  היילצרהו הננערמ םיאבש

 13  .שד חמ ליחתמ התאו םיאשו נ השימח העברא תוחפל ונ ל שי ,ןדיע :אבי גרובר רמ

  14 

 15  ב שוח  ינא  הר ובחתה   תדעו  שארה  בשו י  ירבד ל  בל  םישבו  םתחנ  אל  םא   :ןדמל  ןדיע  ד"וע

 16  ב ש וח  ינא  .התליאשה  רו אלו  .הפ  הלעש  המ  רואל  ןויד  הז  לע  םייקל  ךירצש

 17  , הרובחת  תדעווב  תופולחה  לכ  תא  תושעל  ןכ  ןויד  הז  לע  םייקל  ךירצו  יאדכש

 18  י ו ניש  רצייל  תאז  לכב  ל יבשב  .עגרכ  רתיהה  לע  םו תחל  אלו  העונתב  קר  אלו

 19 אבס  רפכ  ,הננערמ  םיאב ש  הלא  לכ  םע  םגו  םיבשו תה  םע  ריעה  םע  ביטייש

 20  ב שוח  ינא  התליאשהמ  ה אצותכ  השקבה  וז  .הדוב עה  םוקמל  עוסנל  םיצורו

 21    .הדות .הז  תא תושעל ןוכנ היהי הזש

 22     .ךלש רדסל העצה ןורי . אבה נושא :אבי גרובר רמ

 23  . הז  תא  ונשי  אל  וא  הז  תא   ונ שיש  וא  העצה  היהי  םא   .התליאשהמ  יתנבה  אל  :מר ירון גדות

 24 ר דסל  העצה  ריבעהל  רשפאש  יל  הארנ  .ןכ  .לאוש  ינא  .הזם  ע  םישוע  המ

 25  .אל  .הללאיו הנופצ ליבשה תא  ריבעהל האבה הבישיהמ

 26    .םיעי צמל .ונל הז תא ריאשת : עידן למדן עו"ד 

 27  .הזל העצה שיג מ ינאש ךל רמוא רבכ ינא  :מר ירון גדות

 28  .הדעווהש  אר  בשויל  תו נפל  ךירצ  ,היינבו  ןנוכת  ת דעוי  דיב  איה  תוכמסה  : עידן למדן עו"ד 

   29 
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 1    .העונת :אבי גרובר רמ

 2 

 3 ד בועכ   ה דובע  י להנמ  הגירח  בקע   ירייט  י כזל  עומיש  -   21  . 7.9  ת ודג  ן ורי  רדסל  העצה .13

 4 .הייריע

  5 

 6  . הייריע  דבועכ  הדובע  יל הנמ  הגירח  בקע  ירייט  יכזל   עומיש  יבגל  .רדסל  העצה  :מר ירון גדות

 7 ן גס  לש  ישיאה  ורזוע  וניה  ירט  יכז  :ןמקלדכ  רדסל  העצה  תולעל  דבכתמ  יננה

 8  , ןומא  תרשמ  ירייט  רמ  לש  ו תרשמ  תויה  ףקותמ  , י קצרוק  בקעי  ,ריעה  שאר

 9  ע ג רמ  .היצנדקה  תליחתב   ריעה  תצעומ  תאילמב  הע בצהב  ודיקפתל  הנומ  אוה

 10 ת פוק  הייריעה  תפוקמ  ורכש  תא  לבקמ  אוה  ,ודיקפתל  הנומ  ירייט  רמש

 11 םיללכה  לכ  וילע  םילח  ךכיפל  ,ןיינעו  רבד  לכל  הייריע  דבוע  ךפוהו  ,רוביצה

 12  י ת לאש  םגש  דיגהל  לוכי   ינא  . תעמשמ  ילהנ  םג  יתפ ריצ  םיבייחמה  םיקוחהו

 13 ע פש  ףגאמ  הרקמב  ,םירחא  הייריע  ידבוע  יבגל  תורחא  םימעפ  רפסמ  הילד  תא

 14  ק ר זש  היילצרהמ  רפס  תי ב  להנמל  רשקהב  ,התייהש   הנגפה  הזיאל  ועירפהש

 15  השוע יכזש םירבדהש י תנבה זא הייריע דבועל רוס א המו רתומ המ ףתתשה

 16  י ר ייט  יכז  לש  ויונימש  ךכ  ףקותמ  .הלאה  םיללכ ה  תא  םירפמ  םצעב  םה

 17  םג  ריעה  תצעומ  תיאשר   העבצהב  ריעה  תאילמ  ר ושיא  תא  בייח  ודיקפתל

 18  ר וביצ  ד בוע  ותויה  תורמל   . תמלוה  הניאש  תולהנתה   עקר  ל ע  ודיקפתמ  ורטפל

 19  י תטיש  ן פואב  ירייט  רמ  ר פמ  ,תו ימוקמ  תויושר  לש   תעמש מה  יללכל  ףופכה

 20  ר י ע  תצעומ  ירבח  תפי קת  ךות  ,היולג  תיטילופ   תוברועמב  ולא  םיללכ

 21 ת ואמגוד  יתש  תתל  לוכי  ינא  ,תויתרבחה  תותשרב  הטוב  הרוצב  ,םיבשותו

 22  . הרקמב  .ילע  הרקמב  קו בסייפב  לשמל  בתכ  אוהש  םירבד  לש  ,רבעש  עובשמ

   23 

 24    ? וילע תבתכ התא המ םג אר קת התא :אבי גרובר רמ

 25  .הילד ל צא .הילד לצא .עומיש תוש על םג ןכומ ינא לבא .אל  :מר ירון גדות

 26     .שאר תחפטמ םהל ש יש תועייסל ריעמ התאש  הז לע מר יעקב קורצקי:

 27  .הז ירחא ר וביד תוכז ךל היהי ,בקעי  :מר ירון גדות

 28  ן כ  ם ג  הז  .רבד   םוש  ך ל  ריעמ  א ל  ינא  םינ ש  ש ולש  ימצע  ל ע  יתרזג  רב כ  ינא  מר יעקב קורצקי: 
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 1     .הז תא תושעל ךירצ אוה

 2  הזיא  יבגל  בתכ  אוה  .אמ גוד  .לשמל  דיגא  ינא  ףכית  .הללאי  .רדנה  תא  רפת  לא  :תמר ירון גדו

 3  ע ודמ  ן יבמ  אל  תמאב  ינא   םתבתכש  והשמ  טטיצש  ו השימ  וא  יתילעהש  טסופ

 4  י תייה  ה רקמ  לכב  ינא  .י מושת  שפ חמ  אוה  .הזה  רב דל  ם יענומ  םישנא  ןיידע

 5 .ןיינעמ  היהיש  חינמ  .ולש   יאופרה  קיתה  תא  םיבשו תה  ינפב  חתפי  ןוריש  עיצמ

 6  ז א   .ה  םע  ןוחבה  .גולוכי ספ  לש  ןוחבא  ןוריל  ןממל   םינכומ  ונחנא  ףסונ  רבד

 7  ן חבאמה  ת א  לבא  רקשל  ל וכי  אוה  ף רגילופה  תנוכמ  ת א  .א  ם ע  ה ז  תא  םיבתוכ

 8  א מגודל  , רבד  ד וע  .'ה  םע   ן וחבאב  א צי  המ  ,םירמו א  םתא  ה מ  . לכוי  אל  אוה

 9  ם וש  ךל  ןיא  ןיידע  ךא  ,רוביצ  גיצנ  התא  םנמא  .םירבדהמ  גרוח  םגש  יל  הארנש

 10  י דבוע  ם שב  י נא  םג  ךיש מתש  לככו  .הייריע  ידבו עב  ח לתשהל  היצמיטיגל

 11  ש י  ,בגא  ךרד  .תמאה  לכ   תא  ךילע  בותכל  .ה  םע  בותכ  .קיספא  אל  הייריעה

 12  י דבוע  ת א  ג ציימ  התא  תמ אב  םא  עדוי  א ל  ינא  .ש"צ ומב  י תיא  רב ד  ןיינעמ  ליד

 13 ן כומ  ינא  ,ךל  יתרמא  םג  ינא  .הייריעה  לש  םיקוחל  ףופכ  התא  לבא  הייריעה

 14  ר דסל  העצהב  שקבמ  ינ אש  המ  רוציקב  .ןכ  םג  ה ילד  לצא  עומישל  תכלל

 15  ם ד א  חוכ  תלהנמל  תורוה ל  :ן מקלדכ  טילחהל  ןכ  םא   שקבתת  ריעה  תצעומש

 16 .וישעמ  תרמוח  לע  דמעוי  ובו  יכזל  ןירוטיפ  ינפל  עומיש  םייקל  הייריעב

 17  ד י גהל הצור קר .האבה  הבישיב ריעה תצעומ ינפב  ואבוי ויתואצותו עומישה

 18 רבעמ  םירבד  שיש  בשוח  ינא  .יל  תועירפמש  המ  םהש   תוישיא  תוללק  אל  הזש

 19  ה נ ולת  יתשגה  םויה  ינא  .םיעלקה  ירוחאמ  םירוקש   הייריעב  םירוקש  ,הזל

 20  ה נומת  קובסייפב  םש  ל שמל  רינ  ,בקעי  של  םיחא  םג  ה מכש  ללגב  הרטשמב

 21 .םימויא  יתלביק  .הלאכ  םירבד  ינימ  לכו  הלגנמו  רלטיה  רבעב  SS  ידמב  ילש

 22 ש יגהל  יל  וארק  םיבשות  אלמש  המרב  ילש  החפשמה  לע  וא  ילש  םייחה  לע

 23  ה לאה  םירבדה  לכ  תא  רשקמ  ינאו  .םויה  התוא  יתשגהש  הרטשמב  הנולת

 24  ת מ רוג  םצעבש  רוביצב  תאזה  ה ריוואה  לכו  ףרגילו פו  ריזחה   עשפ  לש  אשונל

 25לא    הז  ןיידע  לבא  דעור   םהלש  אסיכהש  שיגרהל   תאזה  הצובקל  הארנכ

 26 ולש  תרוכשמה  תא  לבקמ  רוביצ  דבוע  אוהש  והשימל  תאזכ  תוגהנתה  קידצמ

 27 ן ומיז  לבקל  יתעדל  ךירצו  רוביצ  ידבוע  יללכל  ףופכ  ןיידע  אוה  .רוביצ  יפסכמ

 28  הזש  םיבשוח  םה  םא  . וביגי  םג  םירחאש  חמשא  ינא  .האלה  ןכו  .עומישל

 29     .רדסב אל וא רדסב
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 1  .היינשב  תחאה  תורושק ה  תודוקנ  המכ  דיגהל  הצ ור  ינא  .ביגהל  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 2  פ אסטווב  ךילא  רבעוהש  יבגל  שיש  םויא  לכ  ףירחו  יתימא  יוניג  הנגמ  ינא  ,דחא

 3  .ןורשה  תמרב  אלו  ללכב   אל  .רוביצ  ישנא  לומ  הזל   םוקמ  ןיא  קוב  סייפב  וא

 4  ה צעומה  ל כש  בשוח  ינא  ה ז  תא  ה נגמ  י נא  הרקי  הזש   ר וסא  הז   .יפיצפס  ןפואב

 5 .דחא  .םודא  וק  הז  .םיואמ  הפ  שיגרי  אל  הצעומ  רבח  ףא  .הז  תא  תונגל  הכירצ

 6 ם וילוו  דירוהל  ךירצ  אוהש  ,וינפב  ול  רמוא  ינאו  רבעב  יכזל  יתעצה  ינא  ,םייתש

 7  .היינש  יל  ןת  ,תודג  ןורי ל  רשק  ילב  ,ךל  הנוכנ  אל  איה  ,תשרב  ולש  תוליעפב

 8  ך דיקפתו  יקצרוק  בקעי  לש  ורזועכ  הנוממ  התאש  ןוכנ  התא  .ךל  הנוכנ  אל  איה

 9  ך מ צע  לע  ליטהל  ךירצ  התאש  בשוח  ינא  תאז  םע ו  ,יטילופ  דיקפת  םג  אוה

 10  ם ש  ש יו  . הייריע  דבוע  ה תא  ת אז  לכב   יכ  קובסייפב   תויואטב תה  לש  תולבגמ

 11     .ףא לע ,ךילע םג תולחש  ,קוחה ףקותמש תולבגמ

 12    .הייריע ד בוע קוידב אל אוה .ןומא ת רשמ אוה :אבי גרובר רמ

 13  .הז  תא רמוא ינא הז ליבשב א קלנר:מר גי

 14   .רחבנ או הש עגרהמ הייריע דבוע אל  םג אוה בלקין: מר רוני

 15     .הייריע דבוע אל אוה : גב' דברת וייזר 

 16     ?הייריע דבוע ינא  .ןוכנ אל :אבי גרובר רמ

 17     .רוביצ רחבנ  התא .רוביצ רחבנ אל אוה מר גיא קלנר:

 18     .רוביצ רחבנ לש ןומא ת רשמ אוה :אבי גרובר רמ

 19     .הככ גהנתמ אל דחא ףא  :מר ירון גדות

 20    .דצב הז גיא קלנר:ר מ

 21     .ןורשה תמר תייריע הז ולש שולתה  : ןגב' ענבל דדו

 22  ש י   .קדוצ  אוה  .ןורשה  תמר  תייריעמ  רכש  שולת  לבקמ  ריעה  שאר  םג  .עגר מר גיא קלנר:

 23 ךרוצל  הזל  ארקנ  םייטרדנטס  םידיקפת  שיו  ןומא  תורשמ  שי  ,רוביצ  ירחבנ

 24    תא עגר ובזעו תאז  םעו .םייטרדנטסה םידיק פתב בשוי אל יכז .ןיינעה

 25    .הז אל אוה ז רכמב .אל :אבי גרובר רמ

 26 ןוכנ  אל  הז  בשוח  ינא  ,ןו ידה  ךרוצל  .םיקוחהו  תונקתה  רפס  תא  ובזע  ,היינש מר גיא קלנר:

 27  ה נימש  ימל  ןוכנ  םג  הזש  בשוח  אל  ינאו  דיקפתל  ןוכ נ  אל  הזש  בשוח  ינא  .יכזל

 28  ו ז כ  הרוצב  הובג  הזכ  םו ילווב  ךכ  לכ  הרוצב  לעפי  א והש  ,ןומא  תרשמב  ותוא

 29  , י לש  הצעה  וז  לבא  ,הרט מה  תא  תרשמ  הזש  בשו ח  אל  ינא  ,תשרב  תצרחנ
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 1  ם ישנ  אוב  ,ןורי  ,ינשה  דצהמ  .הזה  ךילהתב  ילאמר ופ  אל  עגרכ  ןיינעה  ךרוצל

 2  ך שומ  ה תא  ,תומוקמ  דו א מ  הברהב  ר צוי  התא  .ןוזי אה  ךרוצל  ם ג  םירבדה  תא

 3  ה תא  .תושק  תוחפ  אל  ם ה  ם ימעפ  הברה  ךלש  תויו אטבתהה  .הנווכב  תומצב

 4  ן ימזמ  ם ג  םימעפל  התא  . הרזחב  ף ורגא  לבקתש  עד וי  ה תאו  ףו רגא  תתל  עדוי

 5  ת ו יואטבתה  ן ה  תשרב  ך לש  תויואטב תהה  .דיגהל  ך ירצ  הז  ת א  ם ג  ןכלו  .ותוא

 6 ב תוכ  התא  .רחא  דחא  ףא  אלו  ,יכז  אל  םירחא  ,םיבשות  יפלכ  םג  ,תופירח

 7 הרוצב  בתוכ  התא  ,םימעפ  הברה  הטוב  הבוגת  ןימזמ  התא  הטוב  הרוצב

 8  םישנאה  ראש  לכ  ומכ   רוביצ  רחבנ  התאש  הזו   ,ןסר  תלוטנו  ,תחלתשמ

 9  ת א  ךל  ןתונ  אל  הז  .תאזה  היגליבירפה  תא  ךל   ןתונ  אל  ,הפ  םיבשויש

 10  ל ב קמ  אלש  הצעומ  רבח כ  ךלש  דמעמב  שמתשמ  התא  .תאזה  היגליבירפה

 11  ת רמא  י נא  דיגתו  אובתש   ם וקמ  א והש  הזיאב  דומ על  ידכ  ,הייריעהמ  שולת

 12  ל ע מ  התא  יכ  .המל  .עומ יש  יל  השעת  הילדש  .רו מוהב  וישכע  םג  הז  תא

 13     .אל .אל זא .עומישה

 14     .לכה הז הייריעהמ .תר וכשמ לבקמ אל ינא .אל  :מר ירון גדות

 15     יתוא תעמש לבא מר גיא קלנר:

 16   .רדסב אל ינא םא  םג ,רשק םוש ללכב ןיא  :ן גדותמר ירו

 17    .תויאר  הז הצעומ ירבחל עומיש : עידן למדן עו"ד 

 18  ם וש  עגרכ  הזל  םש  אלו   בש וח  ינאש  המ  תא  רמו א  י נא  ה'רבח  יניעב  התא מר גיא קלנר:

 19 ה צוח  םיתיעל  יניעב  הרוצב  אטבתמ  ןורי  .ץיחו  םסחכ  ,טקרוק  ילקיטילופ

 20  א ובל  ר שפא  יאו  םירחא  יפלכ  םגו  יכז   יפלכ  םג  םימו דא  ת ולובג  הצוח  ,תולובג

 21 אל  וא  תמייקש  הלבגמה   תא  ררחשמ  ינא  עגר  םש   ינאש  םדא  ןבל  דיגהלו

 22  י נ שה  דצלש  הפצמ  התא ו  הריטס  ןתונ  התא  ,רמוא ו  אב  ינאו  יכז  לע  תמייק

 23  , ש רוד  האנ  . רבד  םוש  תו שעל  ל וכי  אל  א וה  ,הנגה  תפ ילח  וילע  ם ישי  אוה  וישכע

 24  גוה נל  בחר  רוביצמ  ,רוב יצ   ירחבנמ  ,םידבועמ  שקב מ  ה תא  םא  .םייקמ  האנ

 25  ך ו תמ  אלו  תודבוע  ךותמ  וילא  רבדל  ,דובכ  ינשה  דצל   תתל  ,תשרב  דבכמ  חישב

 26    .תורעשה

 27  ם ג  .ה צור  אוהש  המ  דיג הל  לוכי ש  דחא  לכ  .רוביצ  דבועש  י מ  קר  .שקבמ  אל  :מר ירון גדות

 28  ה תאש  ך יא  רבדל  ךתוכז   .רדסב  ה זו  רבדמ  התאש  ך יא  לע  תונ עט  יל  שי  התא

 29    .הצור
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 1  ם ג   םתוא  םלצמ  וליפא  ינא  הפיקת  הרוצב  םירבדה   תא  רמוא  ינא  תחא  םעפ מר גיא קלנר:

 2 ד חא  ףא  בילעמ  אל  ינא  ,דחא  ףאב  עגופ  אל  ינא  לבא  ...  הז  תא  רמואו  םיתיעל

 3  א ל ו  תורעשה  סיסב  לע  תורמסמ  ע בוק  אל  ינאו  יאנ ג  תומשב  ו ל  ארוק  אל  ינאו

 4 ה תאש  ףא  לע  ךל  םג  עיצמ  ינאו  .השוע  אל  םעפ  ףא  ינא  הז  .תודבוע  סיסב  לע

 5  ר חבנ  לש  הנגהה  תחת  ןיינעה  ךרוצל  רוביצ  רחבנ   לש  ןויסיחה  תחת  בשוי

 6    גוהנל אלא  הב שמתשהל אל .רוביצ

 7    .הנגה  םוש ןיא .הנגהל רושק אל  :מר ירון גדות

 8 ינא  .לוכיבכש  הייריע  דבוע  לומ  לא  רוביצ  רחבנכ  ךתנגהב  שמתשמ  התא  .ןכ מר גיא קלנר:

 9  י נורקע   חיש  קר  אוהש  חיש  ם ייקנ  אובו  תואלשל ש  תא  ר יסנ  אוב  רמוא

 10  . הרקי  ה זש  םויבו  ךמצע   לע  ם ג  ליכת  י נשה  דצהמ  ה פצמ  ה תאש  המו  .ירסומו

 11  ע ט קב  ןכלו  הז  תא  השוע   אל  התא  לבא  .הל  ןזאתת   האוושמהש  הארנכ  זא

 12  ב ש וח ינא הזה עטקב ןכ לו .םייקל האנ אלו שרוד ה אנ התאש בשוח ינא הזה

 13 י נא  ירה  הז  תא  רמוא  אל  ינא  ירה  הארמב  ךילע  לכתסת  ,ךמצע  תא  םג  ןחבתש

 14  ךיא  .ילא  אטבתמ  התא  ך יא  םג  ה אור  ינא  .הז  תא  ם לוח  וא  ה ז  תא  הזוה  אל

 15  י נ ימ  לכ  ו נל  רמוא  התא  ךיא  . רפסמ  התא  םירופיס  הזיאו  , וילא  אטבתמ  התא

 16  י נאש  ה זה  רשקהב  םימע פ  ה מכ  ךל  ר מוא  רבכ  ינא  קר   ונילא  ם ג  ירה  .םירבד

 17  התא  ,וישכע  םג  הז  תא  ךל  רמוא  ינא  .וזה  תוגהנתה ב  לבקל  ןכומ  אל  הז  תא

 18  הברה  ,רקשמ  התא  ,תו נוכנ  ןניא  ןהש  תודבוע  עבו ק  התא  ,תואצמה  איצממ

 19  ד ימת  אל  םש  יכ  רכוז  ם תוא  ינא  .ובו  יב  םירושקש  םיאשונ  יבגל  םימעפ

 20    .אצמת

 21    ילש  תועדה ןיב רשק םוש ןיא  :מר ירון גדות

 22    ?תוישפ וחב ךל תונעל לוכי ינא זא  הצעומ רבח ינא יכ .המל מר גיא קלנר:

 23    .תוישפ וחב ךל הנעי ינא םג הנעת  :מר ירון גדות

 24     .דיגהל הסנמ י נאש המ .ךל רמוא ינא זא מר גיא קלנר:

 25    .המכסה  ילב .חוכיו וניניב שי הז  :מר ירון גדות

 26    .היינש  יל ןת ךל עיצמ ינאש המ מר גיא קלנר:

 27    .רדסב לכה .רוביד תרוצ  :מר ירון גדות

 28     .ונ .המכסה יא הזיא : יזר גב' דברת וי

 29     .יבגל איצממ התא גיא קלנר:מר 
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 1     .איצממ התא י תעדלו איצממ ינא ךתעדל  :מר ירון גדות

 2    .ותוא ךנחא תל .םיאשונ דוע ונל שיו רמ גי אל הז :אבי גרובר רמ

 3   .ותוא ךנחמ אל ינא מר גיא קלנר:

 4    .רופיסה  המ .יםשנא.. םינד אלש ונ רמא אל מר מיכאל דורון:

 5  בשוח ינא מר גיא קלנר:

 6     ?תודג ןוריל הלאכש םייח  הז המ  רון:מר מיכאל דו

 7 י נא  .הארמב  לכתסהל  תודג  ןוריל  רמוא  ינא  .תודג  ןוריל  הלאכש  םייח  אל  .אל מר גיא קלנר:

 8  א ו הו  םוילוו  דירוהל  םג   ךירצ  ,ירבד  תליחתב  הז  תא  יתרמא  ינא  יכז  בשוח

 9 ל כ  תא  יתרמאש  ירחא  לבא  .הייריעב  דיקפת  ךותב  בשוי  אוהש  ןיבהל  ךירצ

 10 ןימזמ  םימעפ  הברה  התא ש  ןיבתו  הארמב  בוט  ךילע  לכתסת  הלאה  םירבדה

 11   .הליחתכלמ התוא רצוי  התאש ךרדב הבוגתה תא

 12  .אשונ ל רושק אל הז ךתעד תאז  :מר ירון גדות

 13 םואנה  תא  תמ אנש  עגרב  תודג  ןורי  לש  וידיל  .וידיל  קחשמ  התאש  בש וח  ינא    מר מיכאל דורון:

 14   .תרמא םצעב התא  לבא וכופיהו רבד וליאכ  םגו רבד תרמא התא הזה

  15 

 16   .וכשמהו רבד יתרמא  ,וכופיהו רבד יתרמא אל א קלנר:מר גי

 17  ת א  קוידב  גיש מ   התאו  ,חוכ  ול  ןתונ  התא   ,ןתונ  םצעב  המ  התא  לבא   .קבדיו  דורון:מר מיכאל  

 18   .תונמדזהב הז ש בשוח אל ינא .יכזב ףזו נ םג התא הצור אוהש המ

 19   ?וב יתפזנ ינא גיא קלנר: מר

 20  ה שוע  התאש  ר דסב  אל  התא  יכז  .יכזל  תר מא  .וישכע  תפזנ  .יכזב  ףז ונ  האת  ון:דורר מיכאל  מ

 21  .הככו הככ

 22    תמינב הז תא רמ א אוה .רדסב אל תמינב  הז תא רמא אל אוה .אל: עידן למדן עו"ד 

 23  .קד צבו תנזפ :ראבי גרוב רמ

 24     .הקיטנמסב םויה ןיבמ ינא  ונחנא  מר מיכאל דורון:

 25    .ם ירקש לעו םיליד לע רקשמ  ינאש דיגת התא ךכ רחא  :תמר ירון גדו

 26    התא .רקש .דב ח םג תבתכ .רקשמ התא מר גיא קלנר:

 27   .יקצרו ק םע םיליד תושעלו יכז לע  ןגהל ליבשב תרחבנ התא  :מר ירון גדות

 28     .ללכב התא ימ מר גיא קלנר:

 29     .רקשמ ינא הז  :מר ירון גדות
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 1  ןג  ל ע  ליד  ושע  םהש  רנל ק  א יג  לעו  ןדמל  ןדיע  לע  ב תוכ  התא  .רקשמ  התא מר גיא קלנר:

 2  .תיסמ  התא  .רקשמ  התא   זא  .ללכב  רבדמ  התא  המ   לע  גשומ  יל  ןיאש  .ד"בח

 3  ן ג  לע  תעבצה  התא  .ןרק ש  שיא  התא  .ןרקש  ,ןרק ש  התא  .וקינרקש  התא

 4  התא  .שייבתת  .התאש  המ   הז  ,ןגרת  ,תיסמ  ,ןרקש  ?ונילע  רמוא  התא  .ד"בח

 5    ?וילע שבלתמ

 6  .ךלש םי רבחה .יקצרוק לע ןגהל ךי שמת .יכז לע ןגהל ךישמת  :גדות מר ירון

 7     .ןרקש שיא התא מר גיא קלנר:

 8    ת א איצומ ינא הז םע םיכיש ממ םתא :אבי גרובר רמ

 9     .ענומ ךלצא לכה מר גיא קלנר:

 10    םיכיש ממ םתא :אבי גרובר רמ

 11  ד ו מע  ךל  ןיא  .שבלתהל  תיסינ  ברעב  םויה  םג  .ךמ צע  לש  רבד  םוש  ךל  ןיא מר גיא קלנר:

 12    לש העצה  שי הנה .ךמצע לשמ רבד ם וש ךל ןיא .ךל ןיא .הרדש

 13    .תוקד שמח  הקסהפ :וברבי גרא רמ

 14     .ריווא התא .םולכ התא מר גיא קלנר:

 15    .רבדל ך יא יל רמוא התא ךכ רחא  :מר ירון גדות

 16    .םייתימאה  םירבדה תא ךל רמוא ינא מר גיא קלנר:

 17     ?םתמייס :ראבי גרוב רמ

 18  ש פחמ  ה תא  .היגולואידי א  ךל  ן יא  .תו דנ'גא  ךל  ןיא  . ןגלפו  תיס מ  ,ןרקש  התא יא קלנר:מר ג

 19 םלוכ  .תמאה  תא  ךל  רמוא  ינא  .השוע  התאש  המ  הז  .םירחא  לש  בגה  לע..

 20     .הפ הככ הז תא םיבשוח

 21 . הבישיב  הקס פהב  ונחנא  .ןכ  .וישכע  הקס פהב  ונחנא  .ןוידב  וישכע  ה קספה  שי  :אבי גרובר  רמ

 22   .םתמייסש ונל ועידות

 23    .שיטפב תקפ ד רבכ ילצאש בל םישת : עידן למדן עו"ד 

 24  ילש  םירבדה  תא  חקול  י נא  .רוגס  רדחב  ינממ  תרחא   בשוח  אוהש  דיגיש  דחא לנר:מר גיא ק

 25    .דחא .הרזח

 26    .הקספהב הז וישכע  רודיש ןיא :אבי גרובר רמ

 27  ט וסבמ  התא  ה מכ  ה ארמש  רמוא  אוהש   ם ירבדב  ךייחמ  התא : וייזר  גב' דברת

 28  ה תאו  םירבד  ךל  רמוא  אוהש  . ךלש  ךויחה  .בוצע  הזו  ך ב  תחטומש  תמאהמ

 29    .בוצע הז . רוצל חילצמ התאש הממ ט וסבמ םצעב התא .ךייחמ
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 1  .ם יקעוצ םתא .וישכע הקספ הב ונחנא :אבי גרובר רמ

 2 

 3 הקספה

 4 

 5 תא  רשאל  ונל  שי  ,ןודל  םויה  טרופסה  תדוגא  ונל  שי  .הפ  ףיטהל  הצור  אל    :גרובראבי    רמ

 6   .םירבדו תומיתח ינימ  לכ רשאל ונל שי .ראודה

 7     .הז ירחא יכ עירפא  אל יאנ דורון:מר מיכאל 

 8   .הסננ אוב לבא .עירפהל ית רמא אל  :אבי גרובר רמ

 9 .תאייחב  .תוניצרב  .תאזה  הבישיה  לש  ה ניקתה  תולהנתהל  עירפא  אל  יאנ  דורון:מר מיכאל  

 10 ל כ  .תודג  ןורימ  הפוצמש  גשיהה  קוידב  הז  ןאכ  הרקש  המש  בשוח  ינא

 11  ם ז יכוזמ  לש  גוס  ונחנאו   .ויתומצעב  ןמשכ  הז  קוי דב  הז  תאזה  תומהלתהה

 12 י רחא  שדוח  ירחא  שדוח  .הלאה  תובישיה  לע  םירזוח  .הזה  רבדה  לע  םירזוח

 13  י ת עצה  תיז  ילע  ורבעל  יתח לשה  ורבעל  יתקרז  ,םימע פ  המכ  יתיסינ  ינא  .שדוח

 14  רבדל  תיסינ  ,תויניינע  ת ועצה  עיצת  ,יטנוולר  היה ת  ול  יתרמא  ,תועצה  ול

 15 ףתשל  הצורל  בא  ינא  .םזיכוזמ  לש  גוס  הז  ,םעפ  דוע  רמוא  ינא  .יתלשכו  ,ותיא

 16  א וה  תוחפל  ,ונב  הפוצש  ו השימ  דוע  שי  םאו  ןאכ  ם יאצמנש  םירבחה  תא  הפ

 17 שיאה  תא  יתמסח  םייע ובש  ינפל  ינא  .יתלמגנ  ינאש  ,לוקוטורפב  אורקל  לוכי

 18  א ל   םתא   .תפרוג  הצלמה   םכל  ץ ילממ  , דואמ  ינא  י ל  ונימאת  . קובסייפב  הזה

 19  א ל  י נאו  .קיידנ  .קובסי יפה  רושימב  . זאמ  יל  שי  ם יבוט  ם ייח  הזיא  םיניבמ

 20 י נא  םא  םולכ  יל  רסח  אלש  דואמ  בוט  עדוי  ינא  ,רבד  םוש  יל  רסחש  שיגרמ

 21  י תרמא  ינא  םעפה  תוביש יב  ינא  .והשמ  ןאכ  דיגא  ינאו  ולש  תותליאשב  אל

 22  בשי  אוהש  הזב  יתכמת  .ולש  לוקה  תא  עומשל  ךירצ   ,היטרקומדה  ןעמל  ואוב

 23  ר ד ס  לעמ  ולש  רדסל  תוע צה  ,ולש  תועצהה  תדרוהל  יתדגנתהו  םינוירוטקרידב

 24  א ל  הז  לבא  .עמשיהלו  ןאכ   תויהל  הכירצ  היציזו פואש  ב שוח  ינא  יכ  םויה

 25  ר מוא י נאו קובסייפב ותו א י תמסח ינא  .רבד דוע רמ וא םג י נא ןכלו .הרקמה

 26  ר דסל  תועצהב  ינא  הזב  ד ימתהל  לכוא  דוע  לכו  לוכי   ינא  דוע  לכ  ,ןאכ  וישכעמ

 27  ם כ מ  דרפנ  ינא  ןכלו  .תא זה  הצעומב  חכונ  אל  תוד ג  ןורי  לש  תותליאשב  וא

 28     .והז .הזה בלשב

 29  ?ךכ רחא ר זוח התא :אבי גרובר  רמ
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דורון:מר מי  1  ח וטב  לבא  ףו סה  ת ארקל  ונחנאש  םושמ   םעפה  . רוזחא  אל  םג  ינ א  .אל    כאל 

 2   .ידעלב ורדתסתש

 3 ם יינשה  םירבדה  יבגל  .םינושארה  ךירבדב  ת כמות  ינא  איג  לכ  םדוק : גב' בת שבע אלקובי

 4  ם א  זא  .ןורי  אשונב  אלו   יכז  א שונב  הנודנ  רדסל  הע צה   יתעידי  בטימ  יפל  זא

 5  ל ש  רדסל  העצהל  הז  תא   ךיישמ  רשי  התא  לבא  היע ב  ןיא  ,וילא  תונולת  ךל  שי

 6  , י כז  לבא  .עדוי  אל  התא  ילואו  ךתוא  עיתפא  ינא  או ב  .יכזל  הסחייתהש  .ןורי

 7  ל ש  ם יליעפל  םג  .םירחא   םישנאל   םג  .ןוריל  קר  אל  ר בדמ  אוהשכ  רבדמ

 8 .אשונה  תא  תתסה  רשי  התאש  הז  זא  ,תישפוחה  לש   םיליעפל  אל  םג  .תישפוח

   9 

 10  .יתתסה אל מר גיא קלנר:

 11 ןורי  לע  ורביד  קר   םלוכ  תרביד  התאש  ירחא   רשי  יכ  ילש  השגרהה  הז : גב' בת שבע אלקובי

 12  ד בוע  ה פ  שי  .תיתועמשמ   ר תוי  הבר ה  .ןיטולחל  ת רחא  ה יעב  ה פ  שי  רשאכ

 13  י ו ארש םדא ןבכ יצחו ם ייתנשכ ינפל וילע ונעבצה  ונחנאש והשימ וא ,הייריע

 14  י פ ל  ,הארמ  אוהש  המ  י פל  יל  חלסתו  .םולשתב  ןגס   לש  הפ  ישיא  רזוע  תויהל

 15 . אמגוד  ךל  ןתא  ינאו  .הזכש  תויהל  יואר  אל  אוה  קובסייפב  בתוכ  אוהש  המ

 16  ם ושב  דיגהל  ל וכי  אל  הת אש  ם דא  ןב  , יראב  ליג  הז ה  ר יעב  אלפנ  ם דא  ןב  שי

 17  הארנ  ,ךלש  אמיאב  ליג  , ול  הנוע  אוהו  ןורי  ומכ  חסנ תמ  אוה  רבדמ  אוהש  ןפוא

 18  ? ם ימ  התוש התא  ןנע  הז יאמ  .ןובשחו  ן יד  ךל  םיביי ח  וא  ? ךתוא  םירפוסש  ךל

 19  א ל   הייריע  דבוע  הככ  .ב תכ  אוהש  םירבד  המכ  דוע ו  .רהמ  תחנת  .יחא  תחנת

 20  יבגל  רדסל  העצהב  תעכ  ו נחנא  .איג  וישיאה  הז  לבא  .והז  זא  .ריעב  רבדל  רומא

 21  ר ד סל  ה עצהל  עיצת  .הי עב  ןיא  ן ורי  ל ע  רבדל  הצור   התא  . ןורי  י בגל  אל  ,יכז

 22  אל  א והש  ע דוי  ןורי  תמא ב  יכ  ה יעב  יל  ן יא  ,המ  עד וי  ה תא  . הב  ךומתא  ינאו

 23  לבקמש  דבוע  הפ  ךל  שי .תעכ  אשונה  אל  הז  לבא  ,י וארכ  םימעפ  הברה  רבדמ

 24  . קובס ייפב  חסנתמ  אוה ש  ך יא  ללגב  י ואר  אל  או הו  רכש  .הייריעהמ  רכש

 25  י נאש  ו מכ  חסנתיש  .הזכ ש  םדא  ןב מ  הפצמ  אל  םג   י נא  ףסונב  .אל  וא  הצרת

 26 ל ש  רבעשל  תישיאה  תרזועה  וא  ינד  לש  ישיאה  רזועה  אוהש  קיראמ  הפצמ  אל

 27 הז  ,יואר  אל  הז  .םירחא  םיבשות  לומ  קובסייפב  הככ  םיחסנתמ  ויהש  תרבוד

 28  ה פי  אל  דואמ  סחייתמ  אוהש  ךס מ  ימוליצ  דוע  הפ  בגא  ךרד  הפ  י ל  שי  ,הפי  אל

 29  א ו ה  .םישנ  ,ןכ  .םישנ  .ו הומכ  םינימאמ  אלש  םישנ א  יבגל  םג  ,םישנ  יבגל  םג
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 1  ת נומת  יפל  ירדתסת  ר פסל  יכל  ,תישפוחב  הליה ת  ונלש  תרבח  לע  קחוצ

 2 ה ז  תא  יל  ןיא  .הזה  ןונגסב  והשמ  .רדתסהל  תכלל  הכירצ  תא  ךלש  ליפורפה

 3    .תעכ

 4  .לבוקמ אל גיא קלנר: מר

 5   .לבוקמ אל .ןוכנ : גב' בת שבע אלקובי

 6  .שארה ת א ףופחל :בי שריד"ר צח

 7  ד חא  ף א  לש  תו גהנתהב   אלו  . יכז  לש  ותוג הנתהב  םינד   תעכ  ונחנאו : גב' בת שבע אלקובי

 8  ת א  ה ניבמ  י נאו  תעדוי  י נא  ה זה  ע טקב  ילוא  ךממ  הפצמ  ן כ  ינ א  ןכלו  .רחא

 9  ן יינע  ל ש  ופוגל  סחייתנ  ו נחנאש  יוארה  ןמ  לבא  םכ יניב  ח תמה  תאו  םיסחיה

 10  .והז  .ביבסמ תוטוזל ךלנ אלו

 11 תא  עומיש  ןמזל  השקיבש  ,רדסל  העצה  יתילעה  ינא  ,יצחו  םייתנש  ךרעב  ינפל  וני בלקין:מר ר

 12  ה ד רי  תאזה  רדסל  הע צהו  .היינבה  לע  חוקיפה   תקלחמ  להנמ  ,הבלס

 13 ר ובעל  ךירצ  אוהש  הזו  ,דחמ  דבועה  ןויסח  לש  הרודצורפ  לש  םילוקישמ

 14  רמוא  י נא  וישכע  .עקרב  ה ככ  הז  . הייריעה  לש  תיתע מ שמה  תימינפה  תכרעמב

 15  ו נ חנאשכ  רבד  לש  ופוסב   .ןכותו  ןונגס  הז  הפ  רופי סה  לכ  ,ףוסב  .הככ  םכל

 16  ף ת שא  ינא  אוב  ,ינא  .ןכ ותהו  ןונגסה  אוה  רופיסה  ןבתהו  ץומ  לכ  תא  םיצממ

 17  תיב דיל הנגפה התייה , םייתנשמ רתוי תצק ינפל . הארנ לבא הז ךיא ,םכתא

 18  ק ראפה  לש  רוזאב  די ר פהל  םהל  וגאדש  תסנכה   תיב  .יאחוי  רב  תסנכה

 19  י נ או  ןיערגהמ  עיגהש  דצ ה  היה  שיבכה  ןוויכל  רתוי  ,םיינוליחה  ויה  האשדמהו

 20  ר וזאה  ך רד  רובעל  ךירצ םצעב  י תייה  ינא  .ברקתמ ה ככ  ינאו  . םשל  יתעגה  םג

 21 ךכ  לכ  אל  ינא  הז  תא  ד יגא  ינא  ,ירוחאה  דצל  עיג הל  ידכ  יתדה  תואכרימב

 22  ה ז  ל בא  ,תופיחד  תצק  ה יה  הז  , םישנא  רפסמ  ידי   לע  י תפקתוה  ,ידימ  רתוי

 23 ידבוע  םהמ  םיינש  ,םיטו ב  דואמ  םימויאו  תוללק  לל וכ  ,זיזמ  ךכ  לכ  אל  תמאב

 24  אל  ינא  יכ  ,םולכ  הז  םע  יתישע  אל  ינא  .רטוז  גרדמ   ,ריכב  גרדמ  אל  .הייריע

 25 י תרבסה  ,סומינב  םהילא  יתרביד  .רדסב  לכהו  וממחתה  ,םישנאב  עוגפל  הצור

 26 בגא  ה'רבח  המכ  םג  ויה  .ןיינעה  רמגנ  רבד  לש  ופוסב  .םהמ  דחופ  אל  ינאש

 27  ו ל יבוה  תובידאבו  ואבש  הפמה  לש  יתדה  וא  .הפמה   לש  ינמיה  ףגאמ  אקווד

 28  ם י רבדהמ  דחופ  אל  תמ אב  ינא  .םולכ  יל  הרקי  א לש  ידכ  ינשה  דצל  יתוא

 29 ןיינעב  םיכר  ונחנאש  הזבו  הזה  קסעב  ונחנאש  םכל  רמוא  ינא  לבא  .הלאה
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 1 ם ושמ  ןיסח  תויהל  ךירצ   ינאש  בשוח  אל  ינאו  .והשמ  םירדשמ  ונחנא  ,הזה

 2  ו ה שמ  םירדשמ  ונחנא  ל בא  .רוביצה  ידי  לע  יתרחב נ  ינאש  ללגב  תמאב  ,רבד

 3  ן אכ  תושעל  ונל  רוסאש  בשוח  ניאו  .הזה  ןיינעה  ת א  םיריתמ  ונחנאש  עגרב

 4 ה פ  ב שיש  יזכ  .הז  תא  הפ יא  אל  ינא  .םירבדה  ןיב  דירפהל  .רדסב  .הווש  הריזג

 5  ד בוע  א ל  ,ה ייריע  דוע  ןכ  , הייריעהמ  ו רכש  תא  לבקמ ש  םדאכ  . ירוחאמ  םדוק

 6  א ל  ה ז  ,ל וכי  אל  הייריע ה  ידי  ל ע  רח בנ  ףוסב  הזל  ו ארקת  אלש   ךיא  ,הייריע

 7 י רחבנ  יפלכ  אל  ,הככ  אטבתהל  לוכי  אל  ,ומצעל  תושרהל  לוכי  אל  אוהש  רמוא

 8  א ו הש  דוחיב  ם.יחרזא  י פלכ  אלו  הייריעב  םירחא  םידבוע  יפלכ  אל  ,רוביצ

 9  ט ו שפ  אוה  .תשרה  לכב דחא  ט סובב  אצוי  הזש  תוי תרבחה  תותשרב  שמתשמ

 10  , הדעה  י דבכנ  תשולש  ו דבכתהו  .לוכי  אל  אוה  .יוא ר  א ל  אוהש  אל  .לוכי  אל

 11  ת א   ודירותו  יטפשמה  ץ עויהו  שונא  יבאשמ  ףגא  תשאר  ,הייריעה  ל"כנמ

 12 ול  וריבסיו  .ומוקמב  ותוא  ומישיו  ,עומישל  ותוא  וחקיי  לבא  רדסל  העצהה

 13 ךל  וישכע  .השק  תוחפ  היהת  תדלקמה  לע  ועבצאש  .רוסאתר והומה  יללכ  תא

 14 אל  הז  תושעל  המ  לבא  ,שא  ךשומ  תמאב  ךלש  ןונ גסה  ,דלהגי  לוכי  ינא  ןורי

 15  אוה  דחא  ,רוביצ  ישנא  ינש  רכימ  שי  יל  .רובצי  רח בנ  אוה  ןורי  .הווש  הריזג

 16 ט פשמה  תא  ועבתש  קורטס  תיורא  הנורחאל  ,בגוי  יטומ  תואלמגב  רבכ

 17  ר מאנ  עזעזמ  טפשמ  ,החו ד  טפשמ  .ליעגמ  טפשמ  ."או יק  לא  רוזח"  םסרופמה

 18  ם ישנאש  תושעל  המ  לבא   . הרטשמה  ל"כפמ  לע  רוב יצ  ד בועא  והש  והשימ  לע

 19  םה  ןויסיחהמ  םינהנ  םה   ,ליחבמו  החוד  עזעזמ  או ה  יוטיבהשרות  מל  הלאה

 20 הרוצב  ךל  רמא  .םיינוצי ק  םייטויבב  םג  שמתשהל  ם ילוכי  םה  זאו  רוביצ  ישנא

 21 י דימ  ניא  ריכמ  התא  ןונגסה  תא  יתעדל  התא  תוחפ  תירבח  וא  רתוי  תירבח

 22 רתרה יווצב טוקנל ךירצש  בשוח ינא ,תויטרפ תוחי שב הז תא ךל רמוא םעפ

 23 התאש  המ  תומצב  ךושמ ל  אל  הז  ,תוחפו  םהלתמ  אל  רחא  ןונגסבו  תדבכמ

 24  ל ש  רשקהב  אל  הז  םא  םגש  בשוח  ינא  רשק  ילב  ל בא  םידלי  ונייהשכ  .ושהע

 25  ך ירצ  ,הייריעה  תלהנהב  הפ  ב שויש  םיילענ  םע  והש ימ  .העבצהו  הזה  ןוהדי

 26  ה י יריעהמ  ורכש  תא  לבקמ ש  םדאש  תויהל  לוכי  אל  הז  .הזה  רדבל  ףוס  תושעל

 27  עגרהמ  .ישיא  יונימ  אוה   יכ  ריעה  תצעומ  תאילמ  ידי  לע  רחבנ  אוה  םא  םג

 28 דובעלו  תהזא  תכרעמהמ  ורכש  תא  לבקל  ,תאזה  תכרעמל  סנכיהל  רחב  אוהש

 29 םתס  אל  אוה  עגר  ותואמו  .ומצע  לע  חקל  אוהש  תולבגמו  ליםלכ  ול  שי  ןאכ
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 1     .יתמייס ינא ק.ובסייפב  םיטסופב חלתשמש םדא

 2  .ןדיע הש קבב ?והשמ דיגהל הצורש  והשימ שי ,םילימ יתש די גא ינא .ןכ :אבי גרובר רמ

 3  ,םיבושח  דואמ  םינויד   ינש  ירחא  ירעצלו  םדוק   הז  תא  יתרמא  ינא  : למדן עידן עו"ד 

 4  ו נ חנא  ,ריעה  יניינעב  תעג ל  ורזחו  ושענש  םירבדו  תו תליאשב  ,הפ  ומייקתהש

 5  ר יעה  ת צעומל  .םירחאו   הלאכ  , םיילנוסרפ  םיניינע ב  ת עגל  ם ירזוח  םעפ  דוע

 6 . הייריע  דבוע  אוה  רחבנ  אוהש  עגרהמ  עובקל  ,יתנבהל  תוכמס  םוש  ןיא

 7 י מ  רשקה  אל  הז  .הייריע  דבוע  לע  םיללכ  וילע  םילח  וילע  םיללכ  עגר  ותואמ

 8  ב הוא  י נא  .הייריע  דבוע  ל ע  םימייקש   םיללכ  שי  ,ות וא  רשיא  י מו  ותוא  הנימ

 9  , רתוי  לש  תויואטבתהה  תא   בהוא  ינ א  ,תוחפ  הז  תא   בהוא  ינא   ,רתוי  הז  תא

 10 אובלש  בשוח  ינא  .יטנוולר  אל  הז  תוחפ  ולש  תויואטבתהה  תא  בהוא  ינא

 11  ו א  הזכ  עומיש  ול  תושעל  הייריע  דבוע  לע  םיכלוה  ונחנאש  וישכע  ליחתהלו

 12 הצעומהש  תויהל  לוכי  אלו  .הצעומה  תוכמסב  אל  הז  רחא  עומיש  ול  תושעל

 13  ר קבמ  שי  ,יטפשמ  ץעו י   שי  ,ןרע  שי  ,ןכ  .הייריעה   דבוע  יסחיב  הפ  ברעתת

 14 לכנמל  ,יטפשמה  ץעויל  עגונ  רתוי  הז  .הייריעה  רקבמל  עגונ  תוחפ  ,הייריע

 15  א ל  ה תא  ותוא  ףיעהלו  ו תוא  תחקל  ך ירצ  םא  ךיר צ  המ  ו שעיש  .םדא  חוכו

 16  םיאטבתמש  םירחא  םי דבוע  לש  םירחא  םיניינע ב  אל  םג  הז  תא  טילחת

 17 םריבדה  םשיקום  יורמח   ויהיש  לככ  םירבד  .'בם  יאשונבו  א  'א  יםאשונב

 18ה  את   .הי יריע  ידבעו  לע  טילחמו  ךלוה  א לה  תא.  יהיירע  דוב ע  אהו.  םהלש

 19  ת יקחו  י תלב  ימעטל  טהל חההת  א  ךל  ן יא  ,תאזה  תכו מסה  תא  ך ל  ןיאה  צועמ

 20  ,ותוא  דימעהל  ךירצש  בש וח  ינא  ,ותוא  תושעלו  הז ה  רבדהאת    תחקל  ללכב

 21 ם ירובסו  הז  תא  תושעל  םיכירצ  םתא  םא  םוקמב  ותוא  דימעהל  ךירצש  ימ

 22  ם ע   דחי  ,ךירצש  המ  תא   תושעל  ךירצ  הריבע  ,תעמ שמה  יללכ  לע  רבע  אוהש

 23 ד בועל  עומיש  לע  הטילחמ  אל  ריע  תצעומ  .עומיש  תושעלו  .יטפשמה  ץעויה

 24   .הז תא תו שעל ןוכנ אל הזו ,יתדמע ו ז ,יתעד וז .הדוקנ .הייריע

 25   .ןרק תרמוא המ מר גיא קלנר:

קרן  26  ה ייריעה  שאר   תעד  לוקישל  אוה  תעמש מ  אשונש  תרמוא  ינא  : יחרזמ  ןמק'ג  עו"ד 

 27    .ותייחנהבו

 28     .םצעב רמוא ןדיעש ה מ תא תרשאמ תא הז זא לנר:א קמר גי

 29   .ךופה .אל  :ן גדותר ירומ



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

99 

 

 1  .אל מר גיא קלנר:

 2  םרוגה  אוה  ה י יריעה  שאר  ,תעמשמ  אש ונב  ם עפ  דוע  תרמוא  ינא  : יחרזמ  ןמק'געו"ד קרן  

 3    .ה טלחהה תא לבקל ךירצש

 4 ד יגהל  הלוכיש  ריעה  תצעומ  תוטלחהלו  ריעה  תצעומל  ףופכ  הייריעה  שארו  :מר ירון גדות

 5    .הז תא תושעל .ול

 6 אל  .עומישל  תולעל  שקבל  הלוכי  ריע  תצעומ  םא  הלאשה  .ןודל  אל : גב' דברת וייזר 

 7  .עומישב ןודל

 8 ם ייעוצקמ  םיכילהת  שי  .ריעה  תצעומב..  רומא  אל  תעמשמ  אשונ  :יחרזמ  ןמק'געו"ד קרן  

 9  ת א  םיללוכ  אל  הלאה  םיכילהתה  .תעמשמה  ינ ידל  םאתהב  םילהנתמש

 10  .ריעה תצעומ

 11 ה זכ  רבדש  י וארש  בשוח  ינא  .אל  וא  הז ב  ןודל  ריעה  תצעומל  רתומ   םא  ןיב  :ד"ר צחי שריב

 12  ל ע  יעוצקמה  גרדב  ןודל  הכירצ  תאזכ  תולהנתהו  הל אכ  תעמשמ  תוריבע  ןודי

 13 .תויהל  ךירצ  הככ  .יוארש  המ  הז  .ריעה  תצעומ  ידי  לע  אלו  ולש  םילהנמה  ידי

 14  . ר בסה  היה  הז  הבלס  ל ש  רשקהב  ולש  העצהה  לש   הרקמה  תא  ריכזה  ינור

 15  . תולבסנ  יתל ב  םה  יכז  לש   תו יואטבתהה  ןיינע  לש  ו פוגלו  .הרק  אל  הז  לבא

 16  הז  לבא  ,ןורי  לומ  ולש  ת ויואטבתההש  ןוויכל  הז  ת א  םתחקלו  תויואר  אלו

 17  בשוח  אל  ינאש  .םג  םירחא   דגנכ  םג  הלאכ  תויואטבת ה  שי  .ןוריל  קר  רושק  אל

 18  ל ש  רזוע  ,תרבד  לש  תרז ועה  ,םירחא  םירזוע  תמאב   הריכזה  ישתבו  ןוכנ  הזש

 19 ונל  ריבסה  הכימ  .לבסנ  יתלב  הז  .הלאכ  םירבד  םיאור  אל  םירזוע  ,ינד

 20 םא  קר  איה  הלאשהו  .הצור  איהש  המ  לע  עיבצהל  הלוכי  ריעה  תצעומש

 21 תלהנהש  הווקתב  זא  .עי בצת  ריעה  תצעומ  לבא  .אל   וא  הז  תא  םשייל  רשפא

 22  ל כ כ  הזה  ןיינעב  והשמ  ו שעיו  הפמ  הזה  רסמה  תא   וחקיי  ,יבאו  ןרע  ריעה

 23  ם ג  .רסמה  תא  ריבעי  או הש  .הדעב  עיבצי  ינא  העב צהל  הלעת  תאזה  העצהו

 24     .ריע תצעומ תטלחהכ םש וית אלש הטלחה הז םא

 25  ה אוש  ינמיסב  שומיש  םגו  חטבו  ףקות  לכ ב  הנגמ  ינא  תומילא  לכ  םד וק  .דחא  :אבי גרובר  רמ

 26  ג ואדל  ידכ  .הרק  הזש  עג רב  ת ולועפ  יתישע  םג  ינא  , ףקות  לכב  הנגמ  ינא  ,ויהש

 27     ינא .דרי הזש

 28     .השע יקצרוק בינש המ  :ר ירון גדותמ

 29 ינא  יתרמאש  המ  יתרמא  ינא  הז  .וישכע  ךתיא  ליחתא  ינאש  תמ  התא   .אל  ינא  :אבי גרובר  רמ
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 1  י תרמא  ה נגמ  ינאו  םילא   ח יש  הנגמ  י נא  .רורב  אר ונ  הז  ת א  יתרמאש  בשוח

 2  תואוושה  םויה  לש  םינו ידה  לש  רשקהב  חטב  .האוש ל  רושקש  המ  לכב  שומיש

 3  ה אושב  ה רקש  המל  המו ד  א ל  רבד  ם ושש  בשוח  ינ א  .םירבד  ה לאכ  ינימ  לכו

 4 הייריע  ידבוע  .יניעב  תלבוקמ  אל  תאזכ  האוושה  םושו  .האושב  וניארש  המלו

 5  ר בד  ל ש  ופוסבש  רוביצה   ת א  ודבכ יש  יוארו  ,תדבו כמ  הר וצב  לועפל  םישרדנ

 6  י נא  לבא  יכ  הז  לש  רשק הב  אל  הז  תא  דיגא  ינא  ינאו  םתרוכשמ  תא  םלשמ

 7 רסמה  תא  ריבעהל  םיגא וד  ונחנא  ילש  ינפל  הרימא   םג  םימעפל  ןרעש  עדוי

 8 ונחנא  םהבש  תומוקמ  שי  .םיברל  הנווכב  הז  תא  רמוא  ינא  ,םידבועל  הזה

 9  . ה יואר  אל  איה  ונניעבש  הרוצב  םיגהנתמש  םישנאל   םיריעמ  טלחהב  ,םיריעמ

 10  ן מזה  לכ  םתא  .הנטק  אר ונ  תחא  ת יבכוכ  איהש  הז יא   הפ  םישל  ה צור  ןכ  ינא

 11 י רמגל  אל  םה  רבד  לש  ופוסב  ריעה  שאר  לשו  םינגסה  לש  םירזועה  םירמוא

 12  ת א  םילבקמ  םה  ,םעפ  ד וע  .הייריע  דבוע  לש  םיליגר ה  םיכילהה  לכבו  םירחבנ

 13  ם דא  ןגס  רוחבל  תוכזה  ת א  שי  ר יע  ש ארלו  ןגסל  ל בא  , הייריעהמ  םתרוכשמ

 14  ם ישנא  ינ של  תוכז  ול  ש י  ר יעה  שארו  דחא  םדא  ן ב  ל"כנ מהו  םינגסהו  דחא

 15  ה ייריעה ןכלו .תואכרימב הככ .ולש םה ,ותיא םה .איבמ אוהש םישנא הזש

 16  ב טימל  הילד  ןוכנ  .רכשה  תא   תרשאמ  איה  ,הנממ  קו ידב  א ל  םג  איה  קוידב  אל

 17 תא .רכשה תא תרשאמ  םוקמ אוהש הזיאב הצעומ ה השועש המ לכ .יתעידי

 18  ת צ ק  הזש  ב שוח  ינא  .הנ ממ  קוידב  א לו  רכשב  סנכנ   אוה  ה פיא  .רכשה  תלבט

 19  י מ  ,ולש  ןגסה  היהי  המו  ולש  ןגסה  היהי  ימ  והשימ  ליבשב  תרחוב  הצעומהש

 20 לומ  םידמוע  םימעפ  הברה  היטרקומדב  ונחנא  .בושחי  קוידב  המו  ולש  רזועה

 21 ח טב  ונל  השקו  םירמוא  םהש  המ  תא  עומשל  ארונ  ונל  השק  ונחנאש  םישנא

 22 א ל  .םתיא  םימיכסמ  אל  ונחנאש  םישנא  שי  ,דימת  אל  הזמה    ,דימת  אלש

 23  ד צהמ  אל  אוהש  והשימל   ע בקנ  ונחנא  ובש  םוקמה   , ןיעב  ןיע  םתיא  םיאור

 24  . ימצעל  ע  ליכהל  הסנמ  ינאש  ת ואטבתת הרוצ  שי  ם עפ  דוע  , ותעד  תא  ,ונלש

 25  ם י מעפל  לי  םג  תשרב  ארוק  תברש  האור  ינאש   םירבד  ינימ  לכש  חטב

 26  תושעל  אל  רחוי בנא  ,םי רב דד  יגהלו  ביגהל  םימעפל ו  א ובל  אוה  טקניטסניאה

 27  ה ז  לבא  .הזל  הנוע  אל  ףר וג  ידמ  רתוי  הז  תא  חקול  ינאו  .הנוע  אל  ינאו  הז  תא

 28  ב שוח  י נא  תאזה  הניחב המ  קר  , םעפ  דוע  רמוא  י נא  ןכל  . הפ  ןיינעהלא  

 29 ת רשמל  תעבוק  םוקמ  אוהש  הזיאב  השועו  האב  הצעומ  ובש  הזה  םוקמהש
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 1     .םיברדה תא ולש דצהמ  אל אוהש והשימ לש ןומא

 2  ל ש  תיפיצפס  תוגהנתה לש  ן יינע  הז  . דצ  לש  ןיינע  א ל  ה ז  .דצ  ל ש  ןיינע  הפ  ןיא  :מר ירון גדות

 3  ד ג נ  רבד  םוש  יל  היה  אל   םעפ  ףא  ,ילש  דצהמ  אל   איה  תרבד  םג  .םדא  ןב

 4    .הלש תרזועה

 5 ט ילחמ  ינאשכ   הסנמ  ינאו  יל  עירפת  אלש   שקבמ  ינא  .רבדל  ךל  יתער פה  אל  ינא  :אבי גרובר  רמ

 6 ןוכנש  המו  יל  חונ  ילואש  המ  וישכע  תיתדוקנ  עיבצה ל  קר  אל  ,עיבצמ  ינא  ךיא

 7  ת סנכ י רבח תסנכב האו ר  ינאשכ . הבחר רתוי הברה  הרימא ד יגהל תוסנל .יל

מסכים  ש  ,תומיוסמ  תועיס  לש לא  הכי   8  ךלוה  םהלש  תווצהמ  ם תיאאני 

 9  הז  תישיא  יל  ,םימיוסמ  םירבד  םע  ,תמיוסמ  הרוצב   ןיגפמו  םימעפל  תונגפהב

 10  ם י שועש  תסנכ  ירבח  םע   םידבועש  םישנאו  ,ירטנ מלרפ  רזוע  תוארל  השק

 11  לבא  .וב  ןימאמ  ינאש  ה מ  לכל  תדגונמ  איהש  בשו ח  ינאש  תומיוסמ  תולועפ

 12 .קוחה  לע  רבוע  אוה  ןכ  םא  אלא  ,ותוא  רטפל  שקבאו  אובא  אל  ינאו  אב  אוה

   13 

 14    .תסנכ ירב ח לש םירזוע רושיאל העי בצמ ,תרשאמ אל תסנכה  :מר ירון גדות

 15    .יטנמס הזש  בשוח ינא :אבי גרובר רמ

 16     .אמגודה אל הז  :מר ירון גדות

 17    .דואמ הער אמגוד הז    : גב' ענבל דדון

 18 הארנכ  התאו ינא  לוכי  התא  םעפ  דוע  ,ךל   רמואו  ינאו  ,יטנמס  הזש בשוח  ינא  :גרובר  אבי  רמ

 19  ך תיא  םיכסמ  ינא  ילואש   ידיחיה  רבדה  .םיכסנ  אל   םירבד   דואמ  הברה  לע

 20  ו מכ  עיבצמ   ינא  ןכלו  יתע ד  ו זו  הז  ז א  םולכ  לע  ךתי א  םיכסמ   אל  טעמכ  ינאש

 21? העצהה  דעב  ימ  יכז  ןיינעב  ,תודג  ןורי  לש  העצהה  ?דעב  ימ  .עיבצמ  ינאש

  22 

 23  .ןוכנ  אל  הזה  ךילההש  ב שוח  ינא  .העבצהה  םרטב  , טפשמ  רמול  הצור  עגר  ינא נר:מר גיא קל

 24  י פיצפסה  ן עמנ  לע  וישכע   ר בדמ  אל   ינא  ,תינורקעה   ה מרב  או הש  בשוח  ינא

 25  זא  ,רוריב  השעי  ןכש  הצ ור  י נאש  ןוויכמו  ינוציק  ךי ל הב  רבודמש  ןוויכמ  לבא

 26 ף קות  הל  ןיאש  ןיבמ  ינא  תיביטרלקד  הרהצה  תועצמאב  השעי  רוריבה

 27  ל ע  ד וקיפ  לוטלו  תחקל  ןכ  , ןרע  לאו  ך ילא  רסמ  רי בעת  א יה  לבא  ילרודצורפ

 28     .תאזה העבצהב  ענמא ינא ןכלו הזה רבדה

 29  ?ןורי לש העצה ה דעב ימ :אבי גרובר רמ
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 1 .ידכ  ךות  תטבלתמ  ינא  יכ  תא  ריבסהל  ,דיגהל  עגר  הצור  םג  ינא : גב' דברת וייזר 

 2  י רה  .החילס  הא  .הזש  ך ל  רורב  הז  .ןכ  רורב  הז  ,ת רבוע  ירה  םכלש  העצהה

 3  ה לאש  ללכב  הפ  ןיא  .דע ב  השיש  ה פ  שי  .הפ  ןיא  וליאכ  ,תרבוע  ךלש  העצהה

 4     לבא .תרבוע איהש

 5    .דעב םג יעיבצת  :דותמר ירון ג

 6 םיכירצ  ונחנאש  תבשוח  אל  תמאב  ינא  יכ  דעב  עיבצא  אל  ינא  .אל : דברת וייזר גב' 

 7 ת א  אקווד  םיריבעמ  ויה  םא  החמש  יתייהש  תבשוח  ןכ  ינא  .הז  תא  תושעל

 8     .גרדל תוירחאה

 9   .ןוכנ מר גיא קלנר:

 10 ילש  העצההש  תבשוח  ינא  .הקיטנמסה  הזו  .דיגהל  הצור  ינאש  המ  הז : ר וייז גב' דברת

 11  . אבה  עובש  הז  םע  ושע  ם ה  המ  ונל  וחוודיו  יעוצקמה   גרדל  הז  תא  ריבעהל  איה

 12 תרזועה  חטב  .איה  רשאב   תשרב  תאזה  תומילאה  תא   הנגמ  ינא  העיצמ  ןכ  ינא

 13  ינא  . קר  אל  רבד  םוש  בות כ ל  הילע  יתרסא  ינא  .תשר ב  ללכב  הלעפ  אל  םג  ילש

 14 י תוא  הוולמ  רבכש  ךליל  אל  םג  .הקיטילופב  ברעתהל  הכירצ  אל  איהש  תבשוח

 15  תא  תושעל  ךירצש  תבש וח  ינא  .הזמ  תענמנ  .םינ ש  שמח  ,עברא  םינש  םג

 16  ת ויהל  םירומא  םהש  ונל ש  םירזועה  ןיבו  יטילופ  גר דכ  וניניב  תאזה  הדרפהה

 17  ת רמוא  ינא   לבא  .דגנ  עי בצא  א ל  ינא  ן כל  ינא  .טנור פב  א לו  םיעלקה  ירוחאמ

 18  םא  יכ  .הפ  םיאטוח  ונח נאש  תבשוח  ינא  יכ  דעב  העיבצמ  יתייה  אל  ינאש

 19 א וב  .רדסל  העצה  השענ  ונחנא  האבה  םעפ  .הזל  עומישל  ארקנ  אוב  ונחנא

 20  י נ ש  הפ  םתרכזה  .רדס ב  אל  והשמ  השועש  רחא   והשימל  עומישל  ארקנ

 21  ו דירוה  א ל  ,םיטלש  ודי רוה  , ושע  ןכ  . ושע  םה  המ   םיעדו י  ונחנאש  םידבוע

 22 תא  אוצמל  םילוכי  ונחנא   .ףוס  הזל  ןיא  וליאכ  .הנגפהה  ךותל  וסנכנ  ,םיטלש

 23 העצה  עיצהל  הצור  יתייה  ןכ  לבא  .תאזה  היצאוטיסב   םיאצמנ  ןמזה  לכ  ונמצע

 24  תא  תושעל  יעוצקמה  גר דל  תתל  םיכירצ  ונחנאש  ,הילא  תרבחתמ  ינא  ןכש

 25  ו נ עבה  תא  תיביטרלקדה   המרב  םירמוא  ונחנאש  לו מתא  ונרמא  .ולש  הדובעה

 26 לידגת  התא  םג  תאזה  היצאוטיסבש  חמשא  ינא  ,םש  ללוחתמש  המל  יוניג

 27  ג ר וח  תמאב  הז  יכ  תולו קה  תא  ךימנהל  תמאב  ךי רצ  םג  התאש  ןיבתו  שאר

 28  אטוחם  ימעפל  ינא  םג  ע דוי  התא  שי  .וליפא  םהלתמ   חיש  לש  ,יהצרופורפ  לכמ

 29  ל וכי  ן חלושה  ביבס  הפ  ב שויש  דחא  ף א  .םויה  זוח א  האמ  א ל  ינאשכ  הנועו
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 1 י שתבש  ומכ  יטנוולר  אל  הז  לבא  .עיגמ  התאש  םילבלב  תורחתהל  ללכב

 2 לבא  ,יטנוולר  אל  הז  ,ךי לע  אל  הצור  יתייה  ןכ  ינא  ,ךילע  אל  אוה  ןוידה  ,הרמא

 3  י מ ש  תרמוא   ןרק  םא  םכ לש  הדובעה  תא  ושעת  םת א  ואוב  ת רמוא  יתייה  ןכ

 4  ל כ נמו  שונא  יבאשמ  תי ל"כנמסו  ריע  שאר  הז  הד ובעה  תא  תושעל  ךירצש

 5 לע  תבשל  םיכיצר  םה  םיבשוחה  תא  תושעל  יתעדל  םיכירצ  םה  .הייריע

 6  ת ו כמסמ  ה גירח  הפ  שי  םאה  , יטפשמ  ג רד  םע  ץעיית הל  ,ותוא  א ורקל  ,רמוחה

 7  ,ןומא  תרשמב  אצמנש  והשימש  הזה  ןיינעה  םאה  ,תוכמסמ  הגירח  ןיאש  וא

 8  ה ייריע  ידבועמ  םיפצמש   לבו קמ  טרדנטס  אוהש  הז יא  י פל  דובעל  ותוא  בייחמ

 9   .םתא םא לבא .תו שעל העיצמ יתייה ינאש ה מ הזו .אל וא ויפל דובעל

  10 

 11  ל ואשל  יאדכ  ילוא  זא  .הלחתהמ  הפ  תאצמנ  הילדש  ללגב  דיגהל  הצור  קר  ינא  :ן גדותמר ירו

 12    .וישכע דע עומיש  היה אל המל הלאה םירב דה לכ .ןרע תא םגו התוא

 13 ם יכירצ  ונחנא  .עומיש  םהל  תושעל  םיכירצש  תבשוח  אל  ינא  לבא : דברת וייזר  גב'

 14    .בושו בושו  .הז תא תושעל םהל תתל

 15    .ונ תמאב .הבישיב הפ  וישכע עומישה תא השוע  התא הנה :אבי גרובר רמ

 16 הפצמ  התאש  יעוצקמה  גרדב  לזלזל  םג  תושעל  יניצר  אל  הז  .אל : ייזר גב' דברת ו

 17  הפצמ  יתייהו  המרב  םה לש  תימינפה  הדובעה  תא  תושעל  םיכירצ  םה  .םהמ

 18    לכ לע .הלאה  םירבדה לע תבשל םהמ

 19    .םילוכי אל םה ילוא  :מר ירון גדות

 20  ינא .ךסמ ימולי צ  תרמשש החוטב ינא ךממ  ה ז תא לבקל םילוכי םה : גב' דברת וייזר 

 21    תבשוח

 22    .ךסמה ימו ליצ תא םהל יתרבעה רבכ  :מר ירון גדות

 23     .השקבב םילוכי ונחנא .תו קד עבראו הרשע דחא ונחנ א .ה'רבח :ובראבי גר רמ

 24  עיצמ  יתייה ינא ,תרבד לש וקב נר:יא קלמר ג

 25  .תונולתה תא  ןוחבל יעוצקמה גרדל : עידן למדן עו"ד 

 26  .יעוצקמה  םרוגה םה יעוצקמ גרד אל  הז תא ונחבי םהש .ןוכנ : גב' דברת וייזר 

 27   .וכלי םה: עידן למדן עו"ד 

 28     .הקידבל םהל הז תא  תתל םיצור אל םתא המל : דברת וייזר גב' 

 29    .םהל  רובעי הז .הזו יביטרלקד  םיצור םה : וןגב' ענבל דד
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 1   םדא חוכ להנמל תורוהל  הפ בותכש .תרבוד ךל רי כזמ ינא העצהה לכ םדוק  :מר ירון גדות

 2 ח וכ  תלהנמל  םירומ  אל  ונחנא  .תורוהל  הלימה  תא  תבהוא  אל  ינא : גב' דברת וייזר 

 3  א ל  ונחנא  .ולש  הדובעה תא  תושעל  יעוצקמה  גרדל   תתל  םילוכי  ונחנא  .םדא

 4    .םהל םירומ

 5  א וה  ,תרמא  תאש  המש  ב שוח  קר  ינא  .הככ  העצהה  תא  ר יאשמ  ינא  זא  .יק  וא  :מר ירון גדות

 6   .םינפב

 7  ת א   תושעל  יעוצ קמה  גרדל   תורוהל  םילוכ י  אל  ו נחנא  ל בא  ןכ  .לבח : ברת וייזר גב' ד

 8   איהש הרימא הפ שי .הז

 9   .םנוצרמ הז  תא ושעי :ד"ר צחי שריב

 10   .ושעיש קר .הדובעה תא  ושעי םה מר דני לביא:

 11   .עומישל םוקמ  שי םא טילחהלו תונולתה  תא ןוחבל םיכירצ םה : עידן למדן עו"ד 

 12  .םהל הרומ ר יעה תצעומ אל .םהל םירו מ ונחנא אל לבא טילחהל : גב' דברת וייזר 

 13    .הדובעה  תא ושעיש מר דני לביא:

 14 ת א  ריאשהל  רשפא  .ןורתפ  ותוא  תא  האיבמש  העצהה  לע  תכלל  אל  המל מר גיא קלנר:

 15    .תויביטרלקדה

 16    .יעוצקמה גר דל תורוהל לוכי אל התא : וייזר גב' דברת 

 17   .יעו צקמה גרדל הרומ אל ינא גיא קלנר:מר 

 18   .תשרב םהל תמ חיש יביטרלקד ןפואב  םינגמ םהש רמול רשפא : גב' דברת וייזר 

 19   .לוכי ינא .אל יא קלנר:מר ג

 20  . תשרב  הככ  א טבתהל  לוכי  אל  .הייריע  דבוע  אוה  ?הז  תא  תופיל  המל  .אל  מר רוני בלקין:

   21 

 22 תצעומ  ,תרמואו  האבש  העצה  עיצהל  לוכי  התא  .הלאש  לאוש  ינא  .לוכי  התא מר גיא קלנר:

 23  ר ב דב  תוימוקמ  תויושר   תויחנה  לע  דיפקהל  רי עה  תלהנהל  הרומ  ריעה

 24  ה ייריעה י דבועמ דחא לכ  ם ע שרדייש ל ככ ךילה תו צמלו . תשרב תויואטבתה

 25 אשונב  היתונקסמ  לע  שדוח  ךות  ריעה  תצעומל  חוודלו  ולא  םיכילהמ  גרוחש

 26   .הזה

 27 ת א  םתדרוה  .חוודל  רוסא  .םדא  ןב  לש  ןויסיחש  ונרבסה  יצחו  םייתנש  ינפל  ין:י בלקמר רונ

 28   .ןיינעה תא ורמגו .ר וריב תחישל הבלס עיגהו . הז תא םתרמא יכ העצהה

 29     .עומיש ושע אל : עידן למדן עו"ד 
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 1 םישקבמ  ונחנאש  תיפיצ פס  היגוס  הפ  שי  .יתנבה  א ל  .הזל  הז  ןיב  רשקה  המ מר גיא קלנר:

 2  .תוכמסה  הנותנ םהלש םימרוגהמ

 3     .הרקי אלו הרק  אל הזש מר רוני בלקין:

 4  .םדוק היה  אל הז. אל .היצרלקדה וזו מר גיא קלנר:

 5    .הרקי אל הז ו הרק אל אוהה .הזל הז ת א איבמ.. לקין:מר רוני ב

 6   .יתנבה אל .יכז לש ר שקל הבלס לש רשקה המ מר גיא קלנר:

 7  א והה  הרקמב   .רובי צ  רחבנ  דגנכ  אטבתה ש  היי ריע  דבוע  .רבד  ותוא  היה  הז  י כ  קין:מר רוני בל

 8   .הדעוובמה ואה ינפ חכונ ל אלא ,תשרב היה אל הז

 9  .ללכ ב תורחא תויעב םש שי : עידן למדן עו"ד 

 10   .ולש תויעבה תא ול שי  דחא לכ מר רוני בלקין:

 11   תא עדויש דחא לכ : למדן עידן עו"ד 

 12   .הייריע דבועל יתעמשמ רו ריב ףוסב מר רוני בלקין:

 13   .יטנוולר אל הז לבא : ן עידן למד עו"ד

 14 ינא  .ןרעל  ,ךל  דיגהל  הלוכי  ינא  .ךסמ  י מוליצ  יתרבעה  ינא  ,איג : גב' בת שבע אלקובי

 15   .והשמ הזמ  השענ םא תעדוי אל ינאו .ן רעל ךסמ ימוליצ יתרבעה

 16    .תרבעה יתמ לנר:מר גיא ק

 17   .הילדל יתרבעה םג ינא  :מר ירון גדות

 18   .ןמזמ אל : גב' בת שבע אלקובי

 19     .םהלש הדובעה  תא תושעל םהל ןתינ אוב : דברת וייזר  גב'

 20   ?המש ןיידע ינא מר גיא קלנר:

 21 .תושעל  לכונ  אל   ונחנא  .תושעל  םיכירצ  םה ש  תרמוא  תאזה  העצהה : גב' בת שבע אלקובי

 22     .עובקל וכרטציש םישנאה  םהש תרמוא וזה העצה

 23  ה ת א  .רחא  והשמ  ךל  ד יגא  ינא  .אל  .עומיש  עצבל   תאזה  העצהב  החנמ  תא מר גיא קלנר:

 24   .עומיש  עצבל תאזה העצהב החנמ

 25     .תושעל ךירצ םא וליפ א קודבל אל .קוידב .ןוכנ : גב' דברת וייזר 

 26  ע צבל  הלש  ד יה  תא  הדיר ו ה  ריעה  ת צעומ  םצעב  הת א  . ןתינ  אל  ו א  ןתינ  םא גיא קלנר:מר 

 27   .עומישה תא

 28    .קוידב : גב' דברת וייזר 

 29    ?עומיש ךירצ הלאכ תויוא טבתהלש בשוח אל התא  :מר ירון גדות
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 1     .םיעדוי אל ונחנא : גב' דברת וייזר 

 2    ךילהב הז תא תושעל  שקבמ ינא .ןכש בשוח ינא קלנר: מר גיא

 3 ןוחבל  אל  .עומי ש  תושעל  הרומ  ינא  הצור  ינא  רמואו  אב  התא  לבא : גב' דברת וייזר 

 4     .לדבה שי ,ןיבמ  התא .םירבד שי םא ללכב

 5  ת א  אטבל  ול  רתומ  .תו נעל  ו ל  רתומ  . ביגהל  ול  רת ומש  םדא  ן ב  הז  עומיש  :ן גדותמר ירו

 6   .ומצע

 7    .עדו י אל התא אל שממ .אל : רת וייזר גב' דב

 8    .הצעומ אל הז עומיש  עבוקש ימ :בי גרוברא רמ

 9     .עומישש המכש עדוי אל  התא .ירמגל העוט התא : ר גב' דברת וייז

 10  .וראשנו .עומ יש םהל היהש םישנא שי  :מר ירון גדות

 11    .תושע ל ריעה שארל דיגהלו םדא  חוכ תלהנמ לוכי התא : ן עידן למדעו"ד 

 12   .וראשנו  וליפא עפשמ יל המדנ ,עומ יש םהל היהש םישנא שי  :מר ירון גדות

 13    .רושק הז המ : גב' דברת וייזר 

 14  .קוחה המ  ותוא ןיינעמ אל הז .הללא י .תוקד הנומשו הרשע דח א ה'רבח :אבי גרובר רמ

 15     .רוריב הז עומיש : בת שבע אלקובי גב'

 16    .ןוכנ  :מר ירון גדות

 17     .העצהה דעב ימ ה 'רבח .העצהה דעב ימ .עיב צהל ךירצ :אבי גרובר רמ

 18  .יביטנר טלא חסונ םיעיצמ ונחנא מר גיא קלנר:

 19     .רחא והשימ לש  העצהל :שריב ר צחיד"

 20 . העצהה תא םילבקמ  אל םתא םא העצהה לע עי בצנ ונחנא .ועיבצת זא .ןכ מר גיא קלנר:

 21     .תרחא העצה ונל שי .ןכ : גב' דברת וייזר 

 22   .םייאת לא  :מר ירון גדות

 23     .התאש הנבהל עיג הל םיסנמ .םייאמ אל ינא ר:מר גיא קלנ

 24  . הרשפ  העצה  איבהל  לי ח תמ  התא  וישכע  ,ידגנ  ש"מ ק  םינומש  האמב  תלחתה  :מר ירון גדות

   25 

 26     .הרשפ תעצה םוש ןיא א קלנר:גימר 

 27    .ך לש הרשפ תעצה הצור אל  :מר ירון גדות

 28  הצור  ינא  .רחא  והשמ  ךל   רמוא  ינא  .יתוא  םיניינעמ   תמאב  אל  ךלש  םיצנוקה לנר:מר גיא ק

 29 א ל  התא  .לעפיש  ילרודצורפו  ינויגהו  יקוח  ךילהב  ןורקע  ותוא  תא  םייקל



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

107 

 

 1    .הז תא השע ת לא הז תא תושעל הצור

 2     .ןכלו :י גרובראב רמ

 3   .דגנ ינא  .הזה חסונה לע ךלוה אוה  םא ,םיכלוה םה םא ןכלו מר גיא קלנר:

 4    .הרשפ תעצה : גב' דברת וייזר 

 5     .דגנ היהת .הבבס  :מר ירון גדות

 6    ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 7  העצהה לע  תכלל םינכומ םתא .עגר : גב' דברת וייזר 

 8    .הז .דעב ימ לאו ש הצעומה ,הדעווה שאר  בשוי אוה :ד"ר צחי שריב

 9   .דעב ימ לאש אל אוה : גב' דברת וייזר 

 10    .דעב שולש דעב ימ  לאש אוה :ר צחי שריבד"

 11  טילחהל  יעוצקמ ה  ג רדל  תתל  אלא  תורוה ל  א ל  איה  ונלש  העצהה : גב' דברת וייזר 

 12   .רמוחה לכל עומי ש שרדנ אל וא שרדנ םאה

 13   .האבה הבישיל רדסל העצ ה ישיגת :צחי שריבד"ר 

 14    .עיבצת .יבא . הללאי רצקי:קומר יעקב 

 15    .עיצהל הצור התא המ  :גדות מר ירון

 16    .המ ונרמא : גב' דברת וייזר 

 17   עיצמ ינא מר גיא קלנר:

 18     יעוצקמה גרדל עיצמ : זר גב' דברת ויי

 19    .ךילהה תא עצבל מר גיא קלנר:

 20 הנתנ  רבתסמ  יש תבש  בתכנו  רמאנש  המ  לש..  רואל  הקידב  עצבל : ' דברת וייזר גב

 21  ת יקוחו  תילארודצורפ  ה ניחבמ  הל אה  םירבדב  שי   ם אה  םיל וכי  םהו  רשפאו

 22 םה  .אל  וא  עומישל  ותו א  תולעל  תיביטרטסינימדא  תיקוח  תלוכי  וא  ךרוצ

 23     .אל וא ןכ םא וטילחי  םה .אל וא ןכ םא וטילחי

 24     .אבה רבדה תא עיצמ ינא מר גיא קלנר:

 25    .תושעל ינכט  םירבד השולש ,םיינש הפ ו נל ורשאת :אבי גרובר רמ

 26    ?הבישיה תא ךיראה ל דעב ימ :אבי גרובר רמ

 27    ?ןמז המכב : גב' דברת וייזר 

 28  .הבישיה  תא ךיראהל דעב ימ .הבר ה הפ ןיא :אבי גרובר רמ

 29     .רחמ דע מר רוני בלקין:
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 1 ? הבישיה תא ךיראהל  דעב םתא :אבי גרובר רמ

 2     .המכ :צחי שריב ד"ר

 3   םיניינע תו יהל הסננ :אבי גרובר רמ

 4     .רבד הזכ ןיא .ןמז ב הז תא םוחתנ אוב .אל : גב' דברת וייזר 

 5    .העש יצח מר גיא קלנר:

 6    .העש יצח :אבי גרובר רמ

 7     .דבלב העש יצח : ' דברת וייזר גב

 8 י תעדל .םכסל הזה אשונה תא הסננ אוב .ינד .ןורי .אבה רבדה תא עיצמ ינא מר גיא קלנר:

 9     .תרחא ךרדב רב ד ותוא לע םירבדמ ונלוכ

 10     ?דחא הפ העש יצח ב ונכראה :בי גרוברא רמ

 11    .ונכראה ןכ מר גיא קלנר:

 12     .הבבס :אבי גרובר רמ

 13    .ןורי יתיא  התא החנמ ריעה תצעומ  .אבה רבדה תא עיצמ ינא מר גיא קלנר:

 14     .ךתיא ינא .ןכ  :תדורון גמר י

 15 ם דא  חוכ  תלהנמו  ,הייריעה  ל"כנמ  השארבו  ריעה  תלנההו  החנמ  ריעה  תצעומ מר גיא קלנר:

 16 . תויתרבחה תו תשרב ריעה שאר רזוע לש  ותוליעפ  תא ןוחבל קודבל

 17     .עומיש תויהל בייח  :מר ירון גדות

 18   .עומיש אשונ תא אל ינא :מר גיא קלנר

 19    .םיטילחמ םה : עידן למדן עו"ד 

 20    .אל זא : ' דברת וייזר גב

 21     .םיאצממה יפ לע וטילחיו מר גיא קלנר:

 22    .רוריב הז עומיש  :דותרון גמר י

 23 .אל  שממ  .רוריב   אל  הז  עומיש  .עדוי  אל  הת אש  םיאור  .אל  שממ  .אל : רת וייזר גב' דב

 24 .רוריב מ ירמגל תרחא הז עומיש

 25    .ולש ןידה תא ץרוח : עידן למדן עו"ד 

 26    .רורב : ר ' דברת וייזגב

 27   .ם ואתפ המ :י גרובראב רמ

 28    ךילה הז עומ יש .םואתפ המ .אל שממ : גב' דברת וייזר 

 29    .םירוטיפ לש ילא רודצורפ ךילה הז עומיש מר גיא קלנר:
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 1  .רורב : גב' דברת וייזר 

 2    .םיעו מיש לש םיגוס ינימ לכ שי :לאוי הילד 'בג

 3    .רוריב  הז עומיש : דדון גב' ענבל

 4  .הצ ור .הילד הנה .הילדל ןת לנר:גיא ק מר

 5  ש י   .ןירוטיפל  אוהש  עומ יש  שיו  רוריב  אוהש  עומיש   שי  .םיעומיש  ינימ  לכ  שי :לאוי הילד 'בג

 6  ל יחתהל  ךירצ  ןירוטיפ  ל ש  ב לשל  םיעיגמש  ינפל  ,םי ליחתמ  ל כ  םדוק  .שיו  שיו

 7   .לכה הז .ליחתהל ךיר צ הז םעו רוריב לש בלשב

 8   .רוריבה תא ושעת : עידן למדן עו"ד 

 9     עומיש תויהל בייח אל  הז .עומיש הזל םיארוק :לאוי הילד 'בג

 10     .העצהב בותכש המ הז  :תמר ירון גדו

 11   ?דעב ימ עיבצ הל רשפא :ובראבי גר רמ

 12    תרמא .איג  תרמאש המ מר דני לביא:

 13   .ןורי לש הע צהה דעב :אבי גרובר רמ

 14     .ולש םשה ילואו ריעה שא ר ןגס רזוע לביא: מר דני

 15     .יקצרוק בקעי לנר:א קגימר 

 16   .העצהה דעב ימ ?עיבצ הל רשפא :אבי גרובר רמ

 17     ?םיעיבצמ המ הטלחהה לו קוטורפב :צחי שריבד"ר 

 18  ?ןורי לש העצה ה דעב ימ :אבי גרובר רמ

 19   .עדנ  ךכ רחא לבא .םיעיבצמ המ  לע קוידב םיעדוי אל ונחנ א וישכע :ד"ר צחי שריב

 20    .ןוקיתה המ  :מר ירון גדות

 21   .אל קלנר: ר גיאמ

 22   הזש ומכ הז  לע םיעיבצמש וא .הרשפה  לע םיעיבצמ לכ םדוק : גב' דברת וייזר 

 23    .הר שפ תושעל הצור אל אוה מר גיא קלנר:

 24    .עומיש היהיש הצור ינא  :מר ירון גדות

 25     .ןיינעה קוידב  הז .אל לבא הצור התא : גב' דברת וייזר 

 26     עומישש ךל וריבסה  :רון גדותמר י

 27     .ןירוטיפ אל הז  .רוריב הז : ענבל דדוןגב' 

 28  ה צור  אל  ינא  יכ  תתל  ה צור  י נא  .עומיש  ילב  תאז ה  הע צהה  תא  הצור  ינא קלנר: מר גיא

 29    ריעה תצעומש
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 1    .תו עש רשע וישכע תויהל רשפ א יא .איג :אבי גרובר רמ

 2 הצור  ינא  .הייריעב  םיעומ יש  תחנמ  תויהל  ךופהת  רי עה  תצעומש  הצור  אל  ינא קלנר:יא מר ג

 3  ג ואדל  ךירצש  ימ  לכ  תא  החניו  הייריעה  ההגהב  טולשי  הייריעה  ל"כנמש

 4  ה זמ  .םהל  תינקומש  תר גסמה  יפ  לע  ודבעי  ,םהיגו ס  ל כ  לע  הייריעה  ידבועש

 5  רי עה  תצעומש  ,תיביטר ל קד  הרהצהכ  ן כומ  ינא  ה ז  ת או  הפצמ  י נא  הז  תא

 6 .לועפל  הייריעה  תא  תוחנהל  ריעה  ל"כנמ  ושארבו  ריעה  תלהנה  תא  החנת

 7   .והז .וילא הע צהה תא חלשמ ינא הזבו

 8   התא ךתניחבמ ,הש ע יכזש המש רמוא התא : ברת וייזר גב' ד

 9 תא  השעיש  .ןורי  לש  רמוחה  םע  .הלש  רמוחה  םע  הקידבה  תא  תושעל  ונת  : עידן למדן עו"ד 

 10   .טילחיו .הקידבה

 11   .עומיש  הז הקידבש הרמא הילד : בע אלקוביבת שגב' 

 12     .םואתפ המ .אל : ת וייזר גב' דבר

 13   .הז תא החנמ ינא אל לבא  השעת איהש תויהל לוכי מר גיא קלנר:

 14   .הילד .םיניבמ אל םתא : גב' בת שבע אלקובי

 15    .םתנעטל השע אוה  םאה תקדוב איה .הקידב ה תא השוע איה םדוק : עידן למדן עו"ד 

 16    .ורמא  םה המ לכ םדוק םיקדוב : ייזר ברת וגב' ד

 17  .הל לאי .םיכסה ןורי ?לבוקמ ר:מר גיא קלנ

 18    ?םיעיבצמ ונחנא ה מ לע ריבסהל .הככ םא לו כי והשימ מר רוני בלקין:

 19 .הייריעה לכ נמ םשארבו יעוצקמה גרד ה תא החנמ ריעה תצעומ : גב' דברת וייזר 

 20    .איג לש העצהה הז  :מר ירון גדות

 21    תא ןוחבל : זר רת וייגב' דב

 22    .רמא איגש המ  לש העצהה תא שקבמ ינא  :ותמר ירון גד

 23     .ונרמאש המ הז : גב' דברת וייזר 

 24   .איגש הצור ינא  :רון גדותמר י

 25   .הז תא אי רקת איג מר רוני בלקין:

 26    .המל : גב' דברת וייזר 

 27    ?איר קא ינאש הצור התא המל מר גיא קלנר:

 28   .הככ  :מר ירון גדות

 29  ה צרו  העבצה  ה שע  ט עמכ  אוה  .הנושאר  ה ז  םע  י תלחתה  ינא  לבא : וייזר  ת' דברגב
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 1    .עיבצהל

 2    .רנלק רזייו תרשפ וז מר גיא קלנר:

 3 גרדה  תא  החנ מ  ריעה  תצעומ  .בהלתמ  .ךלש  עטקה  המ  .קוידב : גב' דברת וייזר 

 4  י רייט  י כז  לש  ותוליעפ  ת א  ןוחבל ו  קודבל  ,הייריעה   לכנמ  םשארבו  יעוצקמה

 5  .םאתה ב לועפלו תשרב יקצרוק  בקעי ריעה שאר ןגס רזוע

 6   ודיג י אלש .ןמזב םוחתל ךירצ : שבע אלקובי גב' בת

 7     .הלוכי תא םעפ דוע אב ה שדוח דע םהל שי לבא : גב' דברת וייזר 

 8    .םיקו חהו תונקתה יפ לע ןוכנל  אצמתש ךילה לכב לועפלו מר גיא קלנר:

 9 . האבה  הבישיב  הצעומה  ינפב  ואבוי  ויתואצותו  רוריבהש  הז  ינשה  ףיעסה  :מר ירון גדות

 10   .דעב ימ .הללאי

 11    .רוריב : אלקובי ת שבעגב' ב

 12   .םהינפב  אבוי ךילהה לע חווידה הז מר גיא קלנר:

 13    .ריעה  תצעומל ךילהה לע חוודלו : גב' דברת וייזר 

 14 תוינבגע  םג  איבנ  .דומעה  לע  ותוא  ומישת  .ןח  אצמי  אל  הז  םאו  איבנ  ונחנא  :אבי גרובר    רמ

 15  . םתאש  ה מ  ושעת  .החיד בל  ה ז  תא  ם תכפה  .קבאר  , תמאב  ו נ  יד  . הזו  םינבא  וא

 16   .תמאב  .יקוח אל רבד םוש .המ

 17  .חוודל היע ב הז זא .דבוע ןויסח שי : ב' דברת וייזר ג

 18   .רתו מ לכה קי:מר יעקב קורצ

 19     .לוכי אל התא .אל .אל : גב' דברת וייזר 

 20 ואוב  .השענ  המ  .חוודל  ילב  זא  רוסא  םא  ונ  .חוודל   ילב  זא  .םיצור  םתא  המ מר גיא קלנר:

 21  .םיאשונ השולש  דוע הפ שי ה'רבח .עיבצנ

 22    .םיעיבצמ ונחנ א המ לע מר רוני בלקין:

 23   . יעוצקמה גרדה תא הח נמ ריעה תצעומ .ונרמא : וייזר  גב' דברת

 24    .לובג לכ רבכ רבו ע הז יד ,רבכ הקיחצמ אל  החידב הז :אבי גרובר רמ

 25 תויתרבחה  תותשרב  רזו עה  תולהנתה  תא  ןוחבל  הי יריעה  לכנמ  תא  םשארב  : ת וייזר דבר גב'

 26  .םינפה  דרשמ לכנמ ירזוחלו תונקת לו קוחל םאתהב לועפלו

 27     .םהל תינתומה תוכמסלו :מר גיא קלנר

 28  ה מ  דגנ  , דעב  ועיבצת  .ה לי מ  םוש  הנ שמ  אל  ינא  .ה ז  ילב  , תיפוס  טילחמ  ינא  :דותמר ירון ג

 29   .םיצור םתאש
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 1     .תוקד םירשע ונתוא ת כשמ הז ליבשב יל דיגת : ב' דברת וייזר ג

 2     .םיצור םתאש המ  דעב ועיבצת ,דגנ ועיבצת  :גדות מר ירון

 3 . שש .דעב ימ .השקבב לוכי ינא .ןכ .העבצהל הז תא דימעהל וישכע לוכי ינא :אבי גרובר רמ

 4    .האלה .שש ?דגנ ימ

 5  ןויגיהה  המ  .המ  .רובעל   היה  לוכי  הזש  ןיבמ  אל  ה תא  .אקווד  תישע  המל  : גב' דברת וייזר 

 6  . ה זב  גישמ  ה תא  המ  הצ ור  אקווד  ה תא  זא  הרימא   הפ  ה יהיש  םוקמב  ךלש

   7 

 8   .דגנ םתעב צה םתאש הרימא הפ שי  :מר ירון גדות

 9 . הלש הדובעה תא  םישוע ויה םה זא ךל תפכ א םאש הרימא הפ היה : גב' דברת וייזר 

  10 

 11    העב צה תושעל לוכי אל התא מר גיא קלנר:

 12   .הווקמ  ינא .הככ םג םהלש הדובעה  תא ושעי םהש בשוח ינא  :גדות רוןמר י

 13   .ריקב שארה םע ךלו ה התאש ךיא ןמואי אל : גב' דברת וייזר 

 14 

 15 טיירי עקב חריגה מנהלי עבודה כעובד עירייה  שימוע לזכי  :אשונב  רדסל  העצהה  :הטלחה

 16  .הלבקתה אל

 17 קובי. ירון גדות, רוני בלקין, ענבל דדון, צחי שריב, דני לביא, באצ'י אל :6 –עד ב

 18 .אבי גרובר, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, גיא קלנר, עידן למדן, מיכאל דורון :6 –נגד 

   19 

 20    .ש וא רהמ הש ענ 18.19 :גרובר אבי רמ

 21   .רבוע היה הזו  עבש ונייה זא הרשפה לע  ונתיא העיבצמ תייה םא : דברת וייזר גב' 

 22    .העבצהל התלע אל  הרשפה :שריב ד"ר צחי

 23  .הז וא הז וא  ונשקיב ונחנא .ןכש חטב : גב' דברת וייזר 

 24   .בוט  לכה .םשה ךורב .וקיספת  תרבוד מר יעקב קורצקי:

 25 

 26 ם וימ  הד עווה  תצלמהל  םאתהב  . ד.מ  ת דבועל  ץוח  תדובע  ר תיהל  השקב  רושיא  .17

3.6.21 27 

 28 
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 1 םכל  ונמש  .תדבועל  ץוח  תדובע  רתיהל  השקב  רושיא  17  ףיעס  ,הפ  שי  ,הר'בח  :אבי גרובר  רמ

 2 היירפסב  והשמ  הזיא  השעת  איהו  היירפסב  תדבוע   איה  .ילב  קר  .ןחלושה  לע

 3   .םולכ ןיא ,םיני ינע דוגינ ןיא .הפ התדובעל  םולכל עירפמ אל .תרחא

 4   .יתוהמ אל . שדוחב םייתעש לע רבודמ  :רץומר ערן ש

 5  ו מ כ  הז  ת א  וקחמת  זא  ה ז  תא  ם יקחומ  םתאש  הא בה  םעפ  . יעוצקמ  .עגר  : דברת וייזר גב' 

 6  ם ימלצמ  אל  .הזה  רוחש ה  הז  ה מ  .אל  הז  .לכהו  ת אז  י מ  םיעדוי  יכ  ךירצש

 7    .םיקח ומ רוחש שוט םע .רוחש

 8  ?והשמ ו השימל שי :אבי גרובר רמ

 9     .קוחמ אל ספדוה  הז םדוק :שריב "ר צחיד

 10 . שי  .דחא  הפ  רשפא  .דחא  הפ  ?דעב  ימ  .המ  ,תמאב  ונ  .הפ  הז  תא  וריאשת  :גרובר  אבי  רמ

 11   .לא רשי ראוד תוריכש ימכסה  תכראה רושיא 18 ףיעס

 12 

 13  ם וימ  הדעווה  תצלמהל  םאתהב  .ד.מ  תד בועל  ץוח  תדובע  רתיהל  השקבה  הרשוא  :הטלחה

3.6.21 . 14 

 15,  ן רוני בלקישריב, באצ'י אלקובי,  ל דדון, צחי  בת, ענון גדואבי גרובר, יר  )פה אחד(:  10  –בעד  

 16 ר, יעקב קורצקי. וייז דוברתעידן למדן, גיא קלנר, 

   17 

 18   לארשי ראוד ימכסה תו ריכש תכראה רושיא .18

 19 

 20 ?תוריכשה  תא ךיראמ התא ימ םע : ייזר ב' דברת וג

 21    .ראודה םע  :ץרמר ערן שו

 22    .ןיינעה המ היינש רי בסנ םדוק :אבי גרובר רמ

 23  .חסונ רושיא  הז המ .הז המ וריבסת : ב' דברת וייזר ג

 24  י נ א  ,לכימ  ינ א  זא  , יתוא  םיריכמ  םלוכ  םא  תעדוי   אל  ינא  .םלוכל  םולש  :י לאד  ןח  לכימ  'בג

 25 א צמנ  ונרעצל  בניע  .הייריעב  םיסכנה  ףגאב  תויוריכשו  םיסכנ  תקלחמ  תלהנמ

 26  ת א   ונל  שי  .ומוקמב  אשו נה  תא  גיצהל  הפ  ינא  .עיג הל  ונממ  רצבנ  זא  דודיבב

 27  ר א וד  ת רבח  םע  .תורשק תה  תכרא ה  רשאל  תשקבת מ  הצעומה  .ראודה  אשונ

 28  א יהש ה פוקתב רבודמו  ר חאמ .תוי ריעה תדוקפל 188 ףיעסל  םאתהב לארשי
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 1  םעטמ  תיטפשמ  תעד  תו וחל  םאתהב  ,זרכממ  רוטפ   ןכו  םינש  שמח  לע  הלוע

 2   .הי יריעה לש יטפשמה ץעויה

 3     ?ונלש סכנ הז .המל : גב' דברת וייזר 

 4     ?םינושארב ראוד אוה ראודה  : גב' ענבל דדון

 5  .סנייר .םי נושאר אל :י גרובראב רמ

 6  ת רבח  םהבש   .תרבוד  םהבש  םינוש  םי דקומ  העברא  לע  םירבדמ  ונחנא  :ילאד  ןח  לכימ  'בג

 7   .הבאושה תיב הק ולח תונחת 3 סולפ סנייר  ףינס ונל שי תלעופ ראודה

 8    .תורשקתה  ?הצעומ ירבח רשע םינש  ךירצ אל :ד"ר צחי שריב

 9    .רזומ  יד הז .ןכ : גב' ענבל דדון

 10  .רו שק אל הז .תומורתה לש  הז לע דחוימ והשמ שי תו מורת הז :אבי גרובר רמ

 11   .רזומ יל עמשנ הז : וןגב' ענבל דד

 12 ם ינש  ךירצ  םיניינע  דוגינ  לש  והשמ  שיש  םעפ  לכ  .העוט  התא  .אל : גב' דברת וייזר 

 13   .טלחומ בור ,רשע

 14   .ראודה םע תורשקתה  :רץשומר ערן 

 15  .תוירי עה תונקת חוכמ .קוחה הז  :יחרזמ ןמק'ג קרןעו"ד 

 16 ם יפלא  תשול ש  םה  תינכדע  תיאמש  תעד   תווח  יפ  לע  ועבקנש  שומיש ה  ימד  :ילאד  ןח  לכימ  'בג

 17    .מ"עמ סולפ םילקש הש ימחו םיעבש תואמ שמח

 18   ?אל וא דחוימ בור ךירצ םא  דיגהל הלוכי תא ,ןרק : גב' דברת וייזר 

 19  ת ורשקתה  הז   .םיזרכ מ  תויריעה  תונקת ף קותמ  רוטפ  ף יעס  הז  .אל   :יחרזמ  ן מק'געו"ד קרן  

 20   .תנקת .לארשי ראוד םע

 21  .אוהו  הזה ףינסה תא להנמש ימ  שי לבא :ד"ר צחי שריב

 22  .םי נייכז םירשקתמ אל ונחנא  :יחרזמ ןמק'געו"ד קרן 

 23  . ןייכז אוה ר רוני בלקין:מ

 24  .ראודה  םע םירשקתמ ונחנא .םי נייכזה םע רשקתמ ראודה  :יחרזמ ןמק'געו"ד קרן 

 25   .םילעב אל אוה ,יכז . ןייכז אוה ן:לקימר רוני ב

 26  ת ורישה תא ת תל ת יאשר ראודה תרבחש  עבוק ר אודה קוחל 'א 46 ףיעס : ילאד ןח לכימ 'בג

 27  ל ומ  םילהנתמ  קר  ונחנא   .הזה  ןיינעב  העיגנ  םוש  ןי א  ונלו  ראוד  ינכוס  ידי  לע

 28   .ראודה תרבח

 29   .םיהדמ :צחי שריב ד"ר
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 1   .לודגב .הזה רבדב  דחא רבד יתנבה אל ינא  : עידן למדן עו"ד 

 2 תואמ  שמח  םיפלא  תעבש  הייריעל  תנתונ  יתשא  לש  החפשמהש  הזש  םתעבק  :ד"ר צחי שריב

 3   .הצעומ רבח םע .הצעומ  דבוע םע תורשקתהל לקש

קרן    4  ד רשמ  ,רוטפ  תנקת  ש י  . לארשי  ראוד  ם ע  איה  ת ורשקתהה  ןאכ  : יחרזמ  ן מק'געו"ד 

 5  ר אוד  םע  םירשקתמ  ונ חנאש  הנושאר  םעפ  אל  ה זו  ה ז  תא  רשיא  םינפה

 6    .םינפה  דרשמב תיטפשמה הכשל ה ךרד רשואמ הז .לארשי

 7  ?הז םינש המכל  : גב' ענבל דדון

 8  .בוט : ר וייז גב' דברת

 9   ?עיבצ הל רשפא מר רוני בלקין:

 10  .םינש המ כל וישכע : גב' ענבל דדון

 11  .םינפ ה דרשמו הצעומ רושיאל ף ופכב תופסונ םינש שמחל  וישכע :ילאד ןח לכימ 'בג

 12  .םיניי נע דוגינ...:ד"ר צחי שריב

 13  .לא רשי ראוד םע תורשקתהה  :יחרזמ ןמק'גקרן  ו"דע

 14  תא האור אל  תא לבא הככ רבדל רשפא  .ןיבמ ינא :ד"ר צחי שריב

 15    לארשי ראוד .לארשי  ראוד םע תורישי תרשקתמ  :יחרזמ ןמק'געו"ד קרן 

 16  ה ז  .ןאכ  עיבצהל  היה  לוכי  אל  אוה  .םיניינע  דוג ינ  שי  םא  םג  לבא  .אל  : דברת וייזר גב' 

 17    .תואדווב

 18  ,תבשוח  איהש   המ  הז  ?הנממ  םיצור  םת א  המ  .תיעוצקמה  התעד  ו ז  ה'רבח  :ברי גרואב  רמ

 19 ימ  .לכהו  תעד  תווח  ךל  שי  .הפ  הרמא  איהש  המ  הז  .הנימאמ  איהש  המ  הז

 20  .?דעב

 21  י זכרמ  דחא  רבד  ןיינעה  ךרוצל  לבא  םירבד  המכ  ,דחא  רבד  הפ  יתנבה  אל  ינא  : עידן למדן ד עו"

 22 ם ינש  שולש  טעמכ  םהל  םינתונ  ונחנא  דחא  דצמו  הפ  םיבשוי  ונחנא  .יתנבה  אל

 23  .תמדוקה  המושה יפל .ןשיה םוכסב

 24   .ןוכנ :ילאד ןח לכימ 'בג

 25  ת צלמה  ימעטלש  יזכרמ ה  רבדב  ד חוימב  ונכלה  ן כ   הפ  ונחנא   המל  .ןוכנ  : עידן למדן עו"ד 

 26  ו נ חנא  ,םילקש  םייתשו   םיעברא  תואמ  הנומש  ףל א  התייה  הייריעה  יאמש

 27  ת א  ת אז  לכב  םילבקמ  ונחנאשכ  תאזה  הנתמה  ת א  םג  ם הל  תתל  םיכירצ

 28 ם ינתונ  םגו  ,הפ  ונלש  תעדה  תווח  תא  אלו  יתלשממה  יאמשה  לש  תעדה  תווח

 29  י ל   םירמוא  ויה  תוחפל םא  ?םדוקה  םוכסה  םע  םי נש  שולש  תא  הנתמב  םהל
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 1  הזה  םוקמה  לע  חטבל  , המלשהה  תא  םישוע  תיבי טקא  ורטר  יל  םימלשמש

 2  ףוגו  .הז  אלו  ,יטרפ  םדא   אל  הז  לארשי  ראוד  תאז לכב  ישומיש  םוקמ  אוהש

 3  ר בדבש  ב שוח  ינא  .םייו אר  שומיש   ימד  לבקל  יואר ש  תד בוכמ  הרבח  ,דבוכמ

 4  א ל  ,ונלש  הייריעה  יאמש ה  ת דמע  לע  דומעל  םיכיר צ  ו נחנאש  בשוח  ינא  הזה

 5  ם ג   ירוביצ  ף סכ  הז  .תיבי טקא  ורטר  תא  םהל  ונתנ   םגו  . ונרתיו  המל  יתנבה

 6   .ירוביצ ףסכ הז ןיידע , םידדוב םילקש תואמב ילו א רבודמ םגו ירוביצ ףסכ

 7  . ירוביצ  לוקי ש  םג  הזש  בשותל  תוריש  םג  ונל  שי  הרומתה  ןיינעמ   ץוח  :ילאד  ןח  לכימ  'בג

 8  ת ב ייח  י נא  2019  רבמצדב   המויסל   העיגהש  תמאב  תאזה  ת ורשקתהל  ףסונב

 9 ןתמו  אשממ  ליחתה  הז  ,ראודה  תרבחמ  םיריבס  יתלב  םיבוכיע  ויהש  ןייצל

 10  ף גא  ונחנא  םג  .הייריעה  ךותב  ץעויה  םע  םג  ,םייטפ שמה  םיפיעסב  םג  שקיע

 11  רודכ  ומכ  ונייה  הייריע ה  ךותמ  ץעוי  םגו  תיטפשמ ה  הקלחמה  םג  ,םיסכנה

 12  ם ג   םכסהה  לעפ  םשמ  . תומכסהל  ונעגהש  דע  הכור א  הפוקת  ךשמב  גנופ  גניפ

 13 ה להנהה  לש  םוקמה  תקתעה  ללגב  םג  ריבס  יתלב  בוכיע  היה  .םתחנ  אוהש  דע

 14  ם הש  ה מ  הז  .םיישקב  ם הש  ם ינעוט  םהש  ללגב  םג  . ןיעידומל  םילשורימ

 15  עגרכ  ןמזה  ךשמבש  ,םד אה  חוכ  תבצמ  תניחבמ  םג ו  ,םיישקב  םהש  ,םירמוא

 16  ם ינפל  הטילחהו  2021  י לויב  םיסכנ  תדעו  התייה  .הנורחאה  תרושיב  ונחנא

 17  ו פוסב  י רוביצ  תוריש  הפ   ש י  יכ  . תאזה  המכסהל  םת יא  עיגהל  ן כ  ןידה  תרושמ

 18  .רבד לש

 19  .לוקישה  בשותה לש לוקישה ינא : עידן למדן עו"ד 

 20    .םילקש והשמו תואמ שול ש אוה שרפהה העוט אל ינ א םאו :ילאד ןח לכימ 'בג

 21  ?המל המ ןיב :מר גיא קלנר

 22 א בוה  םג  הזה   אשונה  .םילקש  והשמו  ת ואמ  שולש  לש  שרפהב  רב ודמ  :ילאד  ןח  לכימ  'בג

 23   .הייריעה רבזגל

 24  תחקול  תא  תיביטקא  ור טר  יכ  .יתועמשמ  רתוי  הב רה  שרפהב  רבודמ  .אל  : עידן למדן עו"ד 

 25  א ל   תברקתמ  אל  וליפא  תא  ,םירשע  םייפלא  לש  םיכומנה  םימוכסה  תא

 26 ,הליחתכלמ  םימוכסה  תא  םיחקולש  וא  .תואמ  שמח  םיפלא  תשולשל

 27  ת ליחתמ  התוא  ליחתנ  לב א  .רדסב  הז  יתלשממה  יא משה  תעד  תווח  םילבקמ

 28  תנתונ  תא  םא  לבא  .דחא   ןויגיה  הז  .רדסב  הז  .הלאה   םינשה  שמחה  לכל  ךרדה

 29 לע  וראשנש  םייתנשב  ך לנ  הפ  תוחפל  תחפומה  םוכסב  ,יצחו  םייתנש  טעמכ
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 1  .ונלש יאמ שה תעד תווח לש םוכסה

 2  ן וידל  אבוה  ה ז  . תונויסינה  ל כ  תא  ונישע ש  ם לש  בלב  ך ל  רמול  הלו כי  י נא  :ילאד  ן ח  לכימ  'בג

 3  ו נ עגה  םילוקישה  לכ  תא  ונלקששכ  ןידה  תרושמ  םי נפל  ,בוש  ,םיסכנ  תדעווב

 4    .רבדב שיש ירו ביצה ךרוצה ללגב הז תא  רשאנ ןכ ונחנאש הנקסמל

 5  עיגהל רשפא  םג ירוביצה לוקישה יפל :מר גיא קלנר

 6   םהל ריאשנ זא דקומה  ראשייש ןויערה םא םוכס ה תא םהל ריאשנ אוב : עידן למדן עו"ד 

 7    .םינכסמ םה ,םיי שקב םה ואוב רבד םוש םה ל תולעל ילב םוכסה תא

 8  .לובגה רבוע  הפיא ,ירוביצ לוקיש יפל א קלנר:מר גי

 9     םהש ןובשחב תחקל ךירצ : ילאד ןח לכימ 'בג

 10  . םג ספאב םג דיגהל רשפא מר גיא קלנר:

 11   .תוליעפ ספאב םג ... : ילאד ןח לכימ 'בג

 12     ראודה ןיב םיא נתה המ :יב"ר צחי שרד

 13 ?המ  הזיא םתספת םתא המ  .וליאכ המ :אבי גרובר רמ

 14  ה שועו....  והש ימל  קב  וט  קב  הז  תא  ריכש מו  סקיא  ונתיאמ  רכוש  רא ודה  םא  :ד"ר צחי שריב

 15  .רדסב ףסכ

 16 רומאש  דעוממ  יתלשממ  דעוממ  יאמשה  תעד  תווח  וא  תכלל  דעב  ינא  : דן עידן למו"ד ע

 17  ונחנא  ךליאו  וישכעמ  ד יגהלו  אובל  ןיפוליחל  וא  .ופוס  דעו  .תכלל  םכסהה

 18  הנומש  םיפלא  תשולש  לע   הייריעה  יאמש  תדמע  תא   םיצמאמ  יפ  לע  םיכלוה

 19  , ירוביצ  ה נבמו  ירוביצ  ףס כ  הז  ,ןיידע   לבא  חינז  שר פה  ילוא  ה ז  ,ןוכנ  .תואמ

 20  ת בוטל  הלאה  םיפסכב   תושעל  םיבוט  םירבד  ו נל  שי  .ירוביצ  םוקמו

 21    .םיבשותה

 22  ?לקש תוא מ שולשב :ראבי גרוב רמ

 23     .םינשיה םימוכסב  תורשפתהו הרשפ ונתנ : עידן למדן עו"ד 

 24    .ןמז  המכל לקש תואמ שולש מר גיא קלנר:

 25  ?ה לא לכ לע :אבי גרובר רמ

 26     .יללכ םוכס .אל  :ץרומר ערן ש

 27   .תמאב ,םהל להנל םיליח תמ םתא :אבי גרובר רמ

 28 , ךלש  לוקישה  תא  הניבמ  ינא  .הביס  שיו  םתיא  חקמתנ  םאש  דיגהל  ךירצ  :ילאד  ןח  לכימ  'בג

 29 איהו  תיתלשממ  הרבח  וזו  .םהלשב  ודמעי  טושפ  םה  םתיא  חכוותנ  םא  לבא
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 1    .םילוכי םיבשותה םגו .ש ומישה תא קיספת טושפ

 2  . תרושקתה  רש  תא  םיבר עמ  ויה  א ל  םא  רגסנ  ףינסה ש  םויאב  ו נייה  הככ  םג  : וייזר רת גב' דב

 3  .ואוב

 4  .לשמל ורגס  םה... :ילאד ןח לכימ 'בג

 5 ם יפלא  תרשע   לע  םירבדמ  .םישדוח  הש ולשל  שדוחל  םילקש  תוא מ  שולש  וני בלקין:מר ר

 6 ש ולש .םילקש תואמ שולש .הרוחא םינש שולש .המל .םילקש תואמ הנומש

 7   .הרוחא םינש

 8  ל ע   ךלוה  ה תא  םא  תוא מ  שמח  ם יפלא  תשולש  ה ז  הרוחא  ם ינש  שולש  : עידן למדן  ו"דע

 9  ז א  . םילקש  תואמ  שולש   א ל  הז  . תואמ  שמח  ףלא   הז  . יאמשה  לש  םוכסה

 10   ךליאו וישכעמ אקווד  .ךליאו וישכעמ תוחפל .הר וחא ונכלה אל זא .רדסב

 11 ?הבבס ,הא :ודיגתו ?ותוא ולבקתו םעפ  דיגי הייריעב הפ והשימש  והשמ שי :בי גרוברא רמ

   12 

 13  .רזו מ יל הארנ : גב' ענבל דדון

 14     .ךל דיגא ינא המ : ן למדן עידו"ד ע

 15  . ןמואי אל :גרובר אבי  רמ

 16  ת א  האור  אל  הפ  דחא  ףא  . ירוביצ  ףסכ  הז  .הנתמ   ם יימעפ  הפ  ןתונ  התא  : ן עידן למדעו"ד 

 17  ף ל אל  .ךוניחל  ,החוורל  ,טרופסה  תדוגאל  הז  תא  ך ירצ  התא  ךכ  רחא  ףסכה

 18     .םירבד דחאו

 19  . ראשיי  ראוד הש  יאוולה  םירמואש  םיט סופל  םיקייל  השוע  התא  הז  ירחא  :אבי גרובר  רמ

 20  ר יאשנ  א וב  ראודה  המל םירמוא ש  םיטסופ  םהל  הש וע  וליאכ   התא  הז  ירחא

 21   .ראודה תא רשאל תוצרמ נב לעפנ אוב .ראודה תא

 22 אוה  םיאמשה  ינש  ןיב  רעפה  ,םידדצה  ינש  תא  לל כש  ןויד  ןאכ  היה  .םירבח  :רץמר ערן שו

 23  ל קש   םישולש  םייתאמ  אוה  .וליפא  ת ואמ  שולש  א ל  אוה  .םישולש  םייתאמ

 24  ןת מו  אשמ  אל  הז  .ראודה   ל ש  םיגיצנ  לומ  םג  ,םידד צה ובשי  ןאכ  שי  .שדוחב

 25  .דחא דצ לש

 26  ה תאש  ו שיאה  .רמוא  ינ א  ןכל  . ושיאה  אל  תמאב  הז   .ןרע  ושי אה  אל  הז  : עידן למדן עו"ד 

 27   הנתמ תתנ םצעב

 28  ?הנתמ הזיא  :רץמר ערן שו

 29   .יצחו םייתנש ךשמל  ,ירוקמה יאמש חודה תומד ב הנתמה תא םהל תתנ : עידן למדן עו"ד 
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 1  ת ונקסמל  םהינש  ועיגהו   םתעד  ו וחש  םיאמש  ינש  ש י  ? הנתמ  הפיא  .יתנבה  אל  :רץר ערן שומ

 2  .לק ש םישולש םייתאמ .היינש ל תחאה תובורק דואמש

 3     .שדוחמ לחה : עידן למדן ו"ד ע

 4  .ה עצה ונאבה ?העצהה דגנ י מו דעב ימ :אבי גרובר רמ

 5  .תו אמש ,קיודמ עדמ אל הז  :ץרמר ערן שו

 6    .הרשע ע שת ,הרשע םיתשל דחא : ן ידן למדעעו"ד 

 7   .לובג  לכ רבוע הז .תמאב הז יד  הזה חוכיווה תא להנמ אל  ינא ןדיע :אבי גרובר רמ

 8    .רגסנ טעמכ הז הככ ם ג .ראודה תא ורגסי ףוסב : גב' דברת וייזר 

 9   .תמאב יד  .הזמ ץוח םלועה לכ תא םי שאי אוהו :אבי גרובר רמ

 10 ם יעגופ  םתא  ףוסב  ה'רבח  זא  .ראודה  תא  ךורב  לתב  ורגסש  הדבוע : ת וייזר גב' דבר

 11 רקיעב  .םירחאה  םיבשו תב  םגו  ראוד  םהל  היהי  אלש  השרומ  יבשותב  םג

 12    הז םע ושעת ל א .ואוב .הז לש םיבשותב

 13    .רדסב לכה דגנ  עיבצת זא :אבי גרובר רמ

 14  י נויגה  אל  רעפ  ה פ  היה  ם א  .םידספומ  הככ   ם גו  םייחוור  א ל  םה  יכ : גב' דברת וייזר 

 15 ר עפ  לבא  ,תעד  לוקיש  ליעפהל  םיכירצ  ונחנא  ךתיא  המיכסמ  ינא  ,ריבס  אלו

 16  . ריבס  יתלב  א ל  אוה  .תע דה  ל ע  לבקתמש  רעפ  אוה  , לקש  ם ישולש  םייתאמ  לש

 17    .ונ ועיבצת הללאי

 18  ?רושי א דעב ימ :אבי גרובר רמ

 19     .2020 לש יצחו םייתנ ש אוה ינויגה אלה רעפה : עידן למדן עו"ד 

 20    .תקרפתמ היינש דו ע .תרבועש הרבח וז ןדיע מר גיא קלנר:

 21     .הככ םג תקרפת מ היינש דועש הרבח וז : גב' דברת וייזר 

 22 ץעוי  תעד  תווחל   םאתהב  םירוטפב  תורשק תה  ימכסה  ?הכראה  רושיא  דעב  ימ  :אבי גרובר  רמ

 23  ם ויל  דעו  1.12.19  םוימ  מ"עב  לארשי  ראוד  תרבח  ןיבל  הייריעה  ןיב  יטפשמ

 24 374  הקלח  6551  שוג  19  סנייר  בוחרב  ראוד  תונכו ס  תלעפה  רובע  30.10.24

 25  ב וחר  149  הקלח  6341  שו ג  ,83  ן פגה  בוחרב  הקול ח  יז כרמ  השולש  תלעפהו

 26 הקלח  6598  שוג  ,7  ןנחלא  קחצי  בוחרו  443  הקלח  6551  שוג  31  הבאושה  תיב

 27   .ןדיע .ענמנ ימ .דגנ  ימ .עבש ?דעב ימ 331/333

 28 

 29  :הטלחה



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

120 

 

 1  ה ייריעה  ןיב   י טפשמ  ץ עוי  תעד  תווחל  םאתהב  םירוטפב  תורשקת ה  ימכסה  תכהאר  שרווא

 2 :רובע 30.10.24 םו יל דעו 1.12.19 םוימ מ"עב  לארשי ראוד תרבח ןיבל

 3  .374 הקלחמק חל  6551 שוג 19 סנייר בוחר ב ראוד תונכוס תלעפה .1

 4 תיב  בוחר  149  הקלחמ  חלק  6341  שוג  ,83-85  ןפגה  בוחרב  הקולח  יזכרמ  השולש  תלעפה.  2

מ  6598  שוג  ,7  ןנחלא  קחצ י  בוחרו  443  הקלחמלק  ח  6551  שוג  31  הבאושה  5 הקלחחלק 

331/333. 6 

 7, ירון לקוביאבי גרובר, דוברת וייזר, ענבל דדון, רוני בלקין, גיא קלנר, באצ'י א  :7  –בעד  

 8 גדות.

 9 עידן למדן.  :1 –נמנע 

 10 

 11 ח"סומב  המיתח ישרומ יוניש.19

 12 

 13  ן גיפורט  ןועמ  .םיינש  ה פ  שי  ךוניח  תודסומב  המ יתח   ישרומ  רושיא  .עגר   :רבורג יבא רמ

 14  .הבבס .ע בש .שש ?המיתחה ישרומ  רושיא דעב ימ .המישרה ת א םתלביק .רמתו ןונמאו

 15 

 16 . ח"סומב המיתח ישר ומ יוניש רשוא  :הטלחה

 17  גדות,  בי, ירוןי אלקו ין, גיא קלנר, באצ'וני בלק ון, רגרובר, ענבל דד אבי)פה אחד(:  7 –עד ב

 18  עידן למדן.

 19 

 20 

 21   2021 תוינש תופקה – תודג  ןורי לש רדסל העצה.14

 22 

 23    ?רדסל ךל ש העצהה םע תושעל הצור  התא המ :אבי גרובר רמ

 24    ? ראשנש ןורחאה רבדה הז  :מר ירון גדות

 25 .השענ  אל  םתסה  ןמש  טרופסה  תדוגא  לש  םייפסכה  תוחודב  ןויד ה  תא  שי  :אבי גרובר  רמ

 26     .הז תא השענ אל ונחנ א .וישכע םתוא יתררחש

 27    .תוקד רשע  .זירז הז תא קתקתנ אוב  :ן גדותירומר 

 28   .ונרמא םירא שנ םתא :אבי גרובר רמ
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 1     .העש יצח ונרמא : גב' דברת וייזר 

 2    .עבראו  םישולש הרשע דחא .אל גיא קלנר: מר

 3    .עוב ש דוע הז תוכוס .תועובש  אל .עובש דוע הז תועובש  :מר ירון גדות

 4     .התא המ .תוינויווש  תופקה שי :אבי גרובר רמ

 5   .הייריעה ןומימ ב תוינויווש אל תופקה שי  .תוינויווש תופקה הז המ  :מר ירון גדות

 6     .תוינויווש תופקה שי :?

 7  אל  הזו  הזכ  רבד  שי  .םי שנ  תרדה  םע  הייריעה  ןומי מב  םג  תופקה  שי  לבא  .ןכ  :מר ירון גדות

 8  ו נ רבעה  .ןיקת  אל  .היי ריעה  ןומימב  .םישנ  דגנ  ה ילפה  רוביצ  יפסכ  .ןיקת

 9  ע דוי  אל  לש  תאזה  הנמא ה   תא  הז  תא  שי  ,ריעה  ת צעומב  הנש  ינפל  הטלחה

 10   .הל וארק ךיא

 11    .ירו ביצה בחרמב םישנ תרדה : ע אלקובישב גב' בת

 12  ינא  . םישנ  רידמ  אוהש  ו השמ  היהי  א ל  הייריעה  ן ומי מבש  תראומש  .קוידב  :ון גדותמר יר

 13  . הרטמ  א ל  הז  .םינוטנקל   ר יעה  לכ  ת א  לצפל  .הזכו   הזכ  ת ושעל  רשפאש  ןיבמ

 14  .דגנ וא דעב  עיבצהל קצ קיצ רשפא זא

 15    .םישנא קיפסמ : שבע אלקובי גב' בת

 16    .םורווק שי ד וע הז השימח םעש בשוח י נא וינפ לע :אבי גרובר רמ

 17  ע וריאה  .רמוא  הז  המ  ם יניבמ  םלוכ  .הז  תא  אי רקהל  ךירצ  אל  .הללאי  :מר ירון גדות

 18     היהי יזכרמה

 19     שי :אבי גרובר רמ

 20    .ם ירבג קר ויהי אל הקהלב  :מר ירון גדות

 21 תא  ולהני  םה  ךיא  םיסכודותרואה  םישנ אל  דיגת  התאש  בשוח  תמ אב  התא  :אבי גרובר  רמ

 22     .םהלש הרותה תחמש

 23 ה מ םיצור םהש הפיא םמוקמב ,םפסכב םיצור םהש המ תושעל םילוכי םה  :מר ירון גדות

 24  . םישנ  תרד ה  היהי  אל  . היי ריעה  ןומימב  .םיברעתמ   אל  ו נחנא  ,םיצור  םהש

   25 

 26     .עוריא היהי ךל  דובכה לכ םעו.. תוברת לש  ףיעס שי :אבי גרובר רמ

 27   .ןויווש םש היהי ש עיבצהל וסניש תומש תד עו לש ףיעס שיש ומכ .אל  :מר ירון גדות

  28 

 29    .עו ריא היהי :רובראבי ג רמ



 "בז תשרי תשפ ,13.9.21  –מת השרון ר 32מן המניין מס' ישיבה 

122 

 

 1     .רדסל העצה תושעל וסינו  :ותמר ירון גד

 2    .ךתיא חכוות מ אל ינא :אבי גרובר רמ

 3    .תו עפוה ויהיש תוברת תדעו  :מר ירון גדות

 4     .ןורשה תמרב עו ריא היהי :אבי גרובר רמ

 5    .םינויווש םירב ד השעיש תוברתה קית קי זחמ לע םג עיבצהל רשפא  :מר ירון גדות

 6  ר וביצהמ ענ מת א ל התאו  יתדה רוביצל  םג ת ופקה עור יא היהי ןור שה ת מרב : ברי גרואב רמ

 7 התאש  המ  עיבצהל  לוכי   התא  .הרות  תחמש  לש  הזה   עוריאה  תא  םייקל  יתדה

 8    .הצור

 9   ?העצהה תא תולעל רשפ א .דגנ עיבצהל לוכי התא  :מר ירון גדות

 10     ?תוסחב אל הז : שבע אלקוביגב' בת 

 11  לש  הז  .תיתד  הצעומ  לש   אל  הז  .אל  ,תיתדה  הצע ומה  לש  היה  הז  םא  .אל  :מר ירון גדות

 12    יקצרו ק בקעי לש תוברתה קית

 13    .תוינ ויווש תופקה םג שי .תינרו ת תוברת :אבי גרובר רמ

 14   .יל תפכא היה אל ת יתד הצעומ לש היה הז םא  .תיתד הצעומ לש אל הז  :מר ירון גדות

 15    .תיתד הצעומ : גב' בת שבע אלקובי

 16     .ריעב תסנכה ית ב לכ ומכ :רובראבי ג רמ

 17    .עגונ  אל ינא תיתד הצעומ .אל  :ר ירון גדותמ

 18    .עגונ  אל הז המ :ובראבי גר רמ

 19 הילפה  ידיצמ  השעתש  .הלש  ביצקתה  תא  הל  שי  .תיתדה  הצעומב  עגונ  אל  :מר ירון גדות

 20  ת יילפה  ל לוכש  והשמ  י רוביצה  ב חרמב  הייריעה  ן ומיממ  .הצ ור  איהש  המ

 21  י נ א  .העבצה  היהת  אלש ךושמל  הצור  התא  המ  .הר קי  אל  הזש  ונעבצה  םישנ

 22     .העצהה תא ךשומ אל  ינא .העבצה היהתש הצור

 23     לכתסת :אבי גרובר רמ

 24     .ךלש ץוריתה הז  :גדותמר ירון 

 25 ל וכי  התא  .עוריא  תויהל  ךלוה  .והשמ  היינש  בישקת  אוב  .ץורית  םו ש  יל  ןיא  :אבי גרובר  רמ

 26     .עוריא תויהל ךלוה  .הצור התאש המ תושעל

 27  .הבבס יבא  :ן גדותמר ירו

 28     .תוינויווש תופקה לש : גב' בת שבע אלקובי

 29 עצמאב  דב  ןי א  .תופקה  םישוע  .תינרותה ..  לש  עוריא  שי  .תוינויווש  תופקה  שי  :אבי גרובר  רמ
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 1   םיעור יא תמייקמ תינרות תוברת  .תינרות תוברת שי לבא

 2     .ירוביצה בחרמב אל  :מר ירון גדות

 3 . אל  וא  תוינ ויווש  תופקה  שי  קירא  .קירא  תא  ילאשת  .תוינויווש  שיש  רורב  :אבי גרובר  רמ

   4 

 5  .הנשמ אל הז  :מר ירון גדות

 6    .היעב  שי עגרכ :ןמדור קירא רמ

 7  . היעבה המ :אבי גרובר רמ

 8 ת ופקהלו  ,תינרות  תוברתמ  אצוי  תמאב  הז  תויסכודותרוא  תופקהל  :ןמדור  קירא  רמ

 9     .םיוסמ ביצקת  אוהש הזיא ןיא תוינויווש

 10  ה ז  לע  ונרביד   .תרמוא  תאז  המ  .תוברת  ףיעס  .תוברת  ךל  שי  .תרמו א   תאז  המ  :אבי גרובר  רמ

 11   .המ .הזיא .םימעפ רשע

 12     .לקש ףלא והשמו םירשע  הלוע הז :ןמדור קירא רמ

 13  .היעבה ה מ .המ זא :אבי גרובר רמ

 14  .ונ  :רץומר ערן ש

 15     .הז תא קודבל תמא ב ךירצ :ןמדור קירא רמ

 16     .קודבל המ ךל ןיא .היעב  םוש ןיא :אבי גרובר רמ

 17   שיש ילש היעב אל  הז .אשונה אל הז קירא  :ותמר ירון גד

 18 . תויתד  תופקה  ןכ  לש  היגוס  הז  םאה  .הייגוסה  תאז  ,אצוי  הז  ביצקת  הזיאמ  :ןמדור  קירא  רמ

 19  ת וינויוושה  תופקהה  םג   םאה  הלאשה  זא  ותוהמב  יתד  אוהש  עוריא  ןיידע  הז

 20    .תינרותה  תוברתמ תאצל תוכירצ

 21  .ת וברתמ אצוי תוינויווש תו פקה .אל :י גרובראב רמ

 22    .תוברתמ  :רץמר ערן שו

 23  .אצ וי ףיעס הזיאמ ןמלקב הל יפתה .המ :אבי גרובר רמ

 24     .ינד לש :ןמדור קירא רמ

 25   .הפי :אבי גרובר רמ

 26    .בו ט אל הז :ןמדור קירא רמ

 27 ?בו ט אל המ :ראבי גרוב רמ

 28    .ינד לש  ףיעסמ אצוי הז .תוברת ף גאמ אל :ןמדור קירא רמ

 29     .תוברת ףיעס .םואת פ המ .אל :ברי גרואב רמ
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 1   .הז לע עיבצהל שקב מ ינאו רדסל העצה יל שי  :מר ירון גדות

 2    .רדסב אל הז : גב' בת שבע אלקובי

 3 ?.רדס ב אל המ :י גרובראב רמ

 4     .ינד לש ךכ םא תוברתהמ : גב' בת שבע אלקובי

 5   .ןוכנ :רבי גרובא רמ

 6     הככ םג םה .הנ ורוקה ללגב ביצקתב םיצו ציק ויה :ןמדור קירא רמ

 7 . עוריא  שי  .הבושת  תלביק  רדחב  ילצא  תבשי  םימעפ  רשע  .ץוציק  םוש  ךל  ןיא  :אבי גרובר  רמ

 8   ? הלאה תואיציה  תא וישכע םואתפ הפיאמ

 9  ףא  ל קש  ףלא  םירשע  הי יריע ה  בוצקתבה  זכ  עורי א  , ינוליחה  שוגל  םירבח  :מר ירון גדות

 10  ו ב   היהתו  יזכהמר  עורי אל  ועיגי  םלוכל  ,יזכרמ  עור יא  שי  .וילא  עיגי  אל  דחא

 11    .הרקיש הצור ינא ש והשמ אל הזו הייריעה  ןומימב היהי אוהו הדרפה

 12    .ןורשה תמרב יתד עוריא  היהי .ןורשה תמרב יתד עו ריא היהי :אבי גרובר רמ

 13  יל   שי  הצור   ינא  .יבאנ  ל א  זיט ב  ויהיש  תויוניוושה  ת ופקהל  עיגי   אל  דחא  ףא  :ן גדותמר ירו

 14   .רדסל העצה הפ

 15    .זכר מב םה :ןמדור קירא רמ

 16  ש קבמ  י נא  .הזבתנ  ונלו כ..  ה יהי  הזש  ך ל  רמוא  ינ א  ןיידע  . הנשמ  אל  .רדסב  :מר ירון גדות

 17     ןורשה תמרב היהי אלש

 18    .הזל םיאב.אנשים ש . :אבי גרובר רמ

 19     .היה אל םעפ ףא  :מר ירון גדות

 20  ת ופקהה תא  ומייקי ם ה ך יא םהל דיגהל ו ם ייתדה ם ישנאל אובל ה צור ה תא :אבי גרובר  רמ

 21    ?אל המ .םהלש

 22    תר מז םעו הדרפה ילב קר םי צור םהש ךיא ומייקי .אל  :מר ירון גדות

 23   .ןוכנ .םיצור םהש ךי א הז .הזו ןיידע הז םיצור  םהש ךיא :ראבי גרוב רמ

 24     .דגנ עיבצת יבא .רדסב  :מר ירון גדות

 25     .ולש םיללכה יפל םיצור  םהש ךיא :וברבי גרא רמ

 26     .דגנ עיבצת יבא  :רון גדותמר י

 27     ?הזה רבדה יניצר  םכל הארנ הז .עיבצהל םי צור םתא :בי גרוברא רמ

 28  ה צור  התא  םא  ךכ  רחא ו  הילע  ועיבציו  הלעת  תא זה  העצההש  שקבמ  ינא  :מר ירון גדות

 29    .הז תא  ןקתל רשפא ךיא תוארלו  אובלו אבה עובש רשפאש
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 1    .אבה  עובש ןיא :אבי גרובר רמ

 2    .ישיש  םויב .אבה עובש ןיא זא  :גדות מר ירון

 3     .השקב .עוריא שי ןקו תי אל םג :אבי גרובר רמ

 4 . התוא ךשומ אל ינא  .הצור התאש המ השעת עו ריא שי דיגהל הצור התא  :מר ירון גדות

 5   ?ינור והשמ דיגהל ה צור התא :אבי גרובר רמ

 6    .הז ה לכ געלנ :מר רוני בלקין

 7  .לבא  .געלנ לכה :אבי גרובר רמ

 8 הפ ראשיהל  םיצלאנש ,םיללמוא הייר יע ידבוע המכו הצעומ ירב ח העברא קין:ני בלמר רו

 9  .עובש  דוע םייקתמש עוריא הז  :מר ירון גדות

 10     .טושפ עומישהמ םי דחופ םה מר רוני בלקין:

 11 תפסונ  הבישי  השעת  זא  וישכע  אל  םא  הז  לע  עיבצהל  ךירצו  םייעובש  דוע  הז  :רון גדותר ימ

 12     .דעב ינא .והשמ וא

 13  ו דיגת  הזה  ףי עסה  ל יבשב  תפסונ  הבישי   ס נכא  י נא  .תפסונ  הבישי   הש עי  ימ  : אבי גרובר  רמ

 14   ?םיקחוצ םתא המ

 15    .רבד לכל  ןכומ ינא מר רוני בלקין:

 16     .ןכומ םג ינא  :מר ירון גדות

 17     .תפסונ הבישי םוש השו ע אל ינא :אבי גרובר רמ

 18   ?הז תא ךוש מא ינאש הצור התא םא  :מר ירון גדות

 19 .םכ ל הארנ המ .םיבורקה םיי עובשב תפסונ הבישי םוש  השוע אל :אבי גרובר רמ

 20 הצור  התא  .הטלחהה  עור יאה  ינפל  היהי  הזש  ליבשב   הז  תא  ךושמל  לכוא  ינא  :תמר ירון גדו

 21    . הצור והשימ .םישנא רתוי

 22  ה ליל  הבר  הד ות  ה רבע  א ל  העצהה  ?ענמנ   י מ  ?דג נ  ימ  ? ןורי  לש  העצה ה  דעב  י מ  : אבי גרובר  רמ

 23  .בוט

 24 

 25 .הלבקתה  אל תוינויווש תופקה אשו נב רדסל העצה :הטלחה

 26 ן גדות ירו :1 –עד ב

 27 . בי גרוברא :1 –נגד 

28 
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 1 :ת וטלחה ץבוק

 2 

 3  6.6.21-מ  29 'סמ ןיינמה ןמ הצעומ  תבישי לוקוטורפ רושיא .2

 4 

 5   92 'סמ ןיינמה ןמ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 6 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  אצ'י אלקובאבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 7 .ךילק רפוע  ,ןנטע זיו, עידן למד ,רנלק

 8 

 9 

 10  4.7.21  ךיראתמ 30 'סמ ןיינמה ןמ  הבישי לוקוטורפ רושיא .3

 11 

 12   03 'סמ ןיינמה ןמ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 13 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 14 .ךילק רפוע  ,ןנטע זיו, עידן למד ,רנלק

 15 

 16 

 17  1.8.21  ךיראתמ 31 'סמ ןיינמה ןמ  הבישי לוקוטורפ רושיא .4

 18 

 19   13 'סמ ןיינמה ןמ תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 20 א יג  ,ןורוד  לאכימ  רוני בלקין,א,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 21 .ךילק רפוע  ,ידן למדןנטע זיו, ע ,רנלק

 22 

 23 

 24 . רשואמ .םינוקית ןיא – 21-ו 20 ןיינמה ןמ אלש  הבישי לוקוטורפ רושיא .5

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1  13.7.21-מ  22 'סמ ןיינמה ןמ אלש  הבישי לוקוטורפ רושיא .6

 2 

 3  22 ' סמ ןיינמה ןמ אלש תבישי  לוקוטורפ רשוא :הטלחה

 4 א יג  ,ןורוד  לאכימ  לקין,רוני בא,  לבי  דניבי,  באצ'י אלקואבי גרובר,      :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 5 .ךילק רפוע  ,דן למדןנטע זיו, עי ,רנלק

 6 

 7  ת טפושה  תוצ למה  ץ ומיא  –17.7.21    דלפ   דיבר  , ןורוד  לאכימ  ,רזייו  ת רבד  לש  ר דסל  העצה  .11

 8 ץינומ

 9 

 10חבר המועצה וסגן ראש  לצות השופטת מוניץ בעניין הצעה לסדר בנושא אימוץ המ :הטלחה

 11 .העירייה מר דני לביא

 12 צקי. דורון, יעקב קור דוברת וייזר, מיכאל :3 –בעד 

 13נטע זיו, גיא קלנר, ענבל דדון, צחי  עידן למדן,  ,  ובראבי גרות, רוני בלקין,  ן גד ירו  :10  -  נגד

 14 ובי., באצ'י אלקשריב, דני לביא

 15 

 16 

 17 הי נבו ןונכתל תימוקמ הדעוומ היעשה –24.7.21  יבוקל א י'צאב רדסל העצה .11

 18 

 19 . םויה רדסמ הרס וההצעה לסדר  :הטלחה

 20 

 21 

 22 6 ףיעס ןיינעב העבצ הו ןויד – 2.6.21 ךיראתמ  לוקוטורפ תומורת תדעו.1

 23 

ואחיה  ת תרומ  הרשוא  :הטלחה שריב  כרוך  מיכל  כרוך  ,הגב'  אימ  , גידי  הורי   24  ם להנצחת 

 25 .שנספו בשואה, באמצעות ספסל

 26 ,איבל  ינד  ,ן ודד  לבנע  ,תודג  ןורי  ,ןורוד  לאכימ  ,רזייו  תרבוד  ,רבורג  יבא  :אחד(  )פה  12  -  בעד

 27 . ןדמל ןדיע ,רנלק אי ג ,ויז עטנ ,יקצרוק בקעי , ןיקלב ינור ,יבוקלא י'צאב

 28 

 29 

 30   :םיאבה םיאשונב תומש  תדעו תוטלחה רושיא .16
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 1  םילחנתמה בו חרל רזא 'חר ןיב רבחמה  ליבש - תוצולחה לועשמ

 2   .לז ינזרב השמ םכח םש  לע ארקית לארשי יטבש  ,ןפייסה 'חרבש רככיה

 3  .בורחה ו תיזה ,לארשי יטבש רכי כן כנימ יללח א"י תחצנה

 4 

 5 

 6  :הטלחה

 7 החלטות ועדת שמות בנושאים הבאים:   ורשוא

 8 שביל המחבר בין רח' אזר לרחוב המתנחלים  - משעול החלוצות

 9 .  לז"חכם משה ברזני שם  ל ע הכיכר שברח' הסייפן, שבטי ישראל תיקרא

 10 .כיכר שבטי ישראל, הזית והחרוב כןחללי מינ הנצחת י"א

 11ענבל דדון, יב,  רצחי שאבי גרובר, דוברת וייזר, מיכאל דורון, ירון גדות,    )פה אחד(:  13  –בעד  

 12 דני לביא, באצ'י אלקובי, רוני בלקין, יעקב קורצקי, נטע זיו, גיא קלנר, עידן למדן.

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 דבועכ  הדובע  ילהנמ  הגירח  בקע  ירייט  יכזל  עומיש  -21  .7.9  תודג  ןורי  רדסל  העצה .14

 18 .הייריע

 19 

 20 

 21 שימוע לזכי טיירי עקב חריגה מנהלי עבודה כעובד עירייה  :אשונב  רדסל  העצהה  :הטלחה

 22  .הלבקתה אל

 23 קובי. ירון גדות, רוני בלקין, ענבל דדון, צחי שריב, דני לביא, באצ'י אל :6 –עד ב

 24 .אבי גרובר, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, גיא קלנר, עידן למדן, מיכאל דורון :6 –נגד 

  25 

 26 

 27 

 28 3.6.21  םוימ הדעווה תצלמהל םא תהב תדבועל ץוח תדובע  רתיהל השקב רושיא .17
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 1 

 2  ם וימ  הדעווה  תצלמהל  םאתהב  .ד.מ  תד בועל  ץוח  תדובע  רתיהל  השקבה  הרשוא  :הטלחה

3.6.21 . 3 

 4,  ן רוני בלקישריב, באצ'י אלקובי,  ל דדון, צחי  בת, ענאבי גרובר, ירון גדו  )פה אחד(:  10  –בעד  

 5 ר, יעקב קורצקי. וייז דוברת, עידן למדן, גיא קלנר

  6 

 7 

 8   לארשי ראוד ימכסה תו ריכש תכראה רושיא .18

 9 

 10  :הטלחה

 11  ה ייריעה  ןיב   י טפשמ  ץ עוי  תעד  תווחל  םאתהב  םירוטפב  תורשקת ה  ימכסה  תכהאר  שרווא

 12 :רובע 30.10.24 םו יל דעו 1.12.19 םוימ מ"עב  לארשי ראוד תרבח ןיבל

 13  .374 הקלחמק חל  6551 שוג 19 סנייר בוחר ב ראוד תונכוס תלעפה .1

 14 תיב  בוחר  149  הקלחמ  חלק  6341  שוג  ,83-85  ןפגה  בוחרב  הקולח  יזכרמ  השולש  תלעפה.  2

מ  6598  שוג  ,7  ןנחלא  קחצ י  בוחרו  443  הקלחמלק  ח  6551  שוג  31  הבאושה  15 הקלחחלק 

331/333. 16 

 17, ירון ובילקאבי גרובר, דוברת וייזר, ענבל דדון, רוני בלקין, גיא קלנר, באצ'י א  :7  –בעד  

 18 גדות.

 19 עידן למדן.  :1 –נמנע 

 20 

 21 ח"סומב  המיתח ישרומ יוניש.19

 22 

 23 . ח"סומב המיתח ישר ומ יוניש רשוא  :הטלחה

 24  גדות,  בי, ירוןי אלקו ין, גיא קלנר, באצ'וני בלק ון, רגרובר, ענבל דד אבי)פה אחד(:  7 –עד ב

 25  עידן למדן.

 26 

 27 

 28   2021 תוינש תופקה – תודג  ןורי לש רדסל העצה.14
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 1 

 2 .הלבקתה  אל תוינויווש תופקה אשו נב רדסל העצה :הטלחה

 3 ן גדות ירו :1 –עד ב

 4 . בי גרוברא :1 –נגד 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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