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 1  ןיינמה ןמ  הצעוממישיבת  33מס'  פרטיכל                              

 2   ב"פשת ירשת ז"כ 3.10.21  ,ןושאר ביום אשר התקיימה                       

 3  :משתתפים
 4  ראש העיר ויושב ראש   -   עו"ד אבי גרובר 

 5 ה ייריעהמנכ"ל  -    רץמר ערן שו

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

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

 8 ריע ה 'רל הנשמ ,הצעומ רבח -    ךילק רפוע רמ

 9 חבר מועצה -    גדות  ןומר יר

 10 ועצהחבר מ -    דן עו"ד עידן למ

 11 חברת מועצה -    נטע זיו 'פורפ

 12  חבר מועצה  -    מר רוני בלקין 

 13  22:00  -ב   א צ י   ועצהחבר מ -    פלד דמר רבי

 14 22:00 -ב האצי    הצעומ תרבח -    דדון  גב' ענבל

 15  הצעומ רבח -    ד"ר צחי שריב 

 16 22:00 -ב אצי   הצעומ רבח -  מר מיכאל דורון 

 17 22:00 -ב אצי   הצעומ רבח -    מר רמי בר לב 

 18  הצעומ רבח -    מר גיא קלנר

 19   הצעומ תרבח -  גב' בת שבע אלקובי 

 20 צוות מקצועי
 21  רייה  מהנדסת העי -  אדר' עירית טלמור 

 22 הייריעה ש"מעוי - יועמ"ש -עו"ד מיכה בלום

 23 ה ייריעה רבזג -   ביבט ידיג ח"ור – םוזב

 24 ה ייריעה רבזג תינגס -      ןמרטיפ לטיור

 25 ה ייריעה רקבמ -    רקי ןב םיסינ רמ

 26 ת וברת ףגא להנמ -    ןוירוא לאכימ רמ

 27 ן וחטיב ףגא להנמ -    יספלא יבוק רמ

 28 ת ורבוד ףגא להנמ -    ן ורהא ןר רמ

 29 ם ייתליהקו םייתר בח םיתוריש ףגא תלהנמ -  ן ייטשקיד הרואיל 'בגה

 30 :םינמזומ

 31   טרופסה תדוגא ל"כנמ -     ןורוד קירא רמ

 32 ט רופסה תדוגא -    ןודגיז קחצי ח"ור

 33 :ורדענ

 34 ר יעה 'ר 'סו הצעומ רבח  -  ר זייו תרבוד 'בגה

 35 הצעומ רבח -    ידיירג לאומש רמ
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 1 לכ יטרפ

 2 

 3   2021 תנשל יפסכ ןזאמ חו ד - טרופסה תדוגא חוויד .1

   4 

גרו  רמ  5 םעפהמ  םיאשונ  הפ  ונל  שי  ,33'סמ  ןי ינמה  ןמ  הצעומ  תבישי  ב וט  ברע  :בראבי 

 6  ת צק  ה ארנ  הנורוקה  םנ מא  הלימ  דיגהל  הצור  ינא   לכ  ם דוק  לבא  ,תמדוקה

 7  י נא  . רוזמרב  שולש  עבש  הדוקנ  ש ולש  ןויצב  עגרכ  ו נחנא  .קוחר  לש  גוס  רבד

 8  תמר  .םינסחתמה  אשונ ב  ה רוקש  ה מ  תוכזב  הרו ק  רקיעב  ה ז  הפש  בשוח

 9 ה נמ  12  ליג  לעמ  ,זוחא  הנומש  הדוקנ  העבשו  םיעשת  םע  תאצמנ  ןורשה

 10  ,היינ ש  הנמ  םע  12  ליג   ל עמ  זוחא  עשת  הדוקנ  ע בראו  םיעשת  ,הנושאר

 11 זוחא  .רטסובה  םע  רבכ   12  ליג  לעמ  ,זוחא  השולש  הדוקנ  השולשו  םיעבשו

 12 םייתש  לכ  לע  תרמוא  תאז  .דחא  הדוקנ  הנומשו  םיעברא  אוה  יצראה

 13  . ו ליפא  שי ו  .הנידמה  ל עמ  הפי  ר ועיש  ה ככ  הז  .ה שולש  םע  ו נחנא  הנידמב

 14  ה ז  זא  .ןושארה  ןוסיחב   םי שנא  רשע  םינש  הנורחא ה  הממיב  לשמל  ונסחתה

 15  ה א מ  לעמו  .תאזה  הני פה  תא  רוגסל  םיאב  דוע   ןכ  םג  םישנאש  הארמ

 16  ה ככו  ןסחתהלו  עיגהל  ם יבשותל  ארוק  תמאבו  , רטסובב  ןסחתהל  ועיגהש

 17  םיקקושו  םיאלמ  תובוח ר  םעו  ,םיקורי  תויהל  לע  רומשל  תמאב  לכונ  ונחנא

 18  ו נ חנא  . התוא  תתל  בוט  דימת  ז א  ,םיבשותל  הבוט  הלימ  ע יגמש  זא  .םיליעפו

 19 ןיבמ  התאו  האור  התא  זא  הנידמל  תיסחי  הלאה  םירועישה  תא  האור  התא

 20  ת דוגא  חוויד  1  ףיעס  .אלש  תומוקמ  שיו  .קור יב  םיאצמנ  ונחנא  המל

 21  דע  תועש  והשמו  עברא  הזיא  קר  ,תמדוק  הבישי   םכתא  ונקזחה  .טרופסה

 22  ו נחנא  .המידקו  םכתיא  םיליחת מ  זא  .הרקי  אל  הז   , בוט  :םכל  ונרמא  ונתנש

 23  .המודא ה צלוחב תאבש ךל םיחלוס

 24 אצי  הז  ,הנורוק  אוה  .ןיינעמ  דואמ  ןזאמ   אוהש  ןזאמ  2020  ןזאמ : ןודגיז קחצי ח"ור

 25 וניקינו  ח"שמ  יצח  חוד   לש  רבטצמ  ןוערג  ונרגס  .הנווכה  טרופסב  .בוט

 26 ם ינמוסמ  ונל  שי  .הנושאר  הרושב  ליחתא  ינא  ,ןזאמה  לש  הריקסב  .ןחלוש

 27  א יה  הזה  םוכסה  לש  תו גלפתההו  ח"שמ  הנומש  ל ש  ףקיהב  םינמוזמ  יוושב

 28 ם ייוחד  םיק'צ  הז  םייוחד  .םייוחדב  ח"שמ  השימחו  קנבב  ח"שמ  השולש
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 1  ר כש  ת א  תרשל  רומא  הז  . ילוי  דע  ר אוני  לש  ה פוקתב   יארשא  יסיטרכו

 2 ה נש  יצחב  ונל  ויהש  םימצמוצמה  םיגוחה  תא  לעפתמש  תווצהו  םינמאמה

 3  ם ייוחד  םירסממל  ח"שמ   ר שע  דחא  ונל  היה  הרבע ש  הנשב  .רבמצד  רחאלש

 4  ןכ  תוליעפהמ  קלחש  אי ה  הביסה  .זוחא  םישיש  דריש  םוכס  אוה  הנשה

 5  םג  היה  ,תוליעפה  לש  ם וצמצל  ליבקמב  .אל  קלח   .הלעפ  ןכ  .חותפ  ראשנ

 6  ו ל יאכ  הזש  ללגב  טושפ   ץפו ק  ינא  ,םידבועה  ל ש  הקסעה  לש  םוצמצ

 7 התייה  רכש  תולע  התייה  תוליעפ  תוארל  םילוכי  םתא  9  דומע  .הליבקמ

 8  ע בונ  הז  2020-ב  שש  הדוקנ  הרשע  עבשב  הדרי  ח"שמ  השישו  םירשע  2019ב

 9  ר פ סמ  ם צעבש  תלחל  םי דבועה  תווצ מ  קלח  ונלצא  ונאצוה  ל לגבש  הדבועהמ

 10  ש י  . 10  דומעב  תואצמנש   רכשה  ה להנהה  לש  תואצ והה  ת א  ללוכ  אל  אוה  הז

 11  תורחאו  הייריע  תואצו ה  םצעב  אוהש  םינוש  םי בייח  ףקשמ  3  דומע  ונל

 12 ר שפא  .התומעה  לש  תויובייחתה  ףקשמ  םצעב  4  רואב  .הנש  תריגסל  םלשל

 13  ל כ   םע  ן בומכ  דחא  םיבו שח  .םיקהבו מ..  םש  שי  .ה ז  לש  ט וריפה  תא  תוארל

 14  ש י  הזל  רבעמ  .ראוניב  ה רשע  שמחב  תמלושמש  ר במצ דב  רכש  לש  רופיסה

 15 י סיטרכ  תרתי  בור  תא  םידימעמ  םצעב  הנש  לכב  ונחנא  שארמ  תוסנכה  תא

 16  א ל א  סכנ  אל  הזש  הדבועה  תא  םיפתשמ   םצעב  קלח  יארשא

 17  ה לאה  יארשא  יסיטרכ   הטושפ  איה  הביסה  .ה ז  תא  םיספאמו..ןובשח

 18 ל ירפא  ץרמ  ,ראורבפ  ,ראוני  ,םיכירדמ  לש  תוליעפה  תא  ןממל  םירומא

 19 ן יגב  תובייחתה  םג  שי  .םלשל  רכש  הכופה  הרוצב  הז  תא  תושעל  היה  רשפא

 20 םג  הז  .ח"שמ  עבש..  .ר יזחהל  םיכירצ  םהו  וניבג  ונחנאש  הנורוק  לש  הייבג

 21  ת וארל  רשפא  תמאב..   חוד  ת א  טרפמש  דומע  ה ז  , 4  דומע  .ןזאמב  לולכ

 22  . תוליעפ  רוזחמ  .חשמ  ם ישולשל  ח"שמ  םייתשו  ם יעבראמ  תוליעפב  הדירי

 23  ח וד  שי  הזל  רבעמ  .הז  תא  םיארו  השק  יכה  עצבמ  ןבומכ  םיליעפ..  לש  חוליפ

 24  ר אשו  הזה  לש  תוליעפ  ה דירי  .רכשה  תואצוהב  הד יריה  תא  םצעב  אוהש  8

 25  ה ש עו  להנל  ךישמה  תווצ   םצעב  םהש  ףוג  םה  תואצ וה  .והז  ללגב  ודרי  םהש

 26  . והז  .הבוט   הרוצב  הנת השאנו  מי יס  לבא  ,ןגרפמש   א ל  ,ליבקמ ב  הפי  הדובע

 27   .רדסב .ר דסבא יצ לבא הנורוק.. די גא אל ינא .רתוי וא תוחפ

 28  ף קש מו  םישנא  ףקשמו  תול יעפ  ףקשמ  י פסכ  חוד  ף וסב  .סחי יתהל  הצור  ינא מר גיא קלנר:

 29 םיכסמ  אל  ינא  .תדחוימו   תרגתאמ  דואמ  הנש  התייהש  הנש  םע  תודדומתה
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 1  א ל   יכ  . בוט  א צי  לכה  ךס לש  , םוכיסה  ת רוש  םע  םג ו  חיתפה תרוש  ם ע  םג  םע

 2 תובשוחש  תומיוסמ  תוסי פת  שי  .הרוחא  דעצ  ךלא  ינא  רבד  לש  ופוסב  רדסב

 3  א ל  וא  תלבקמש  תיקסע   ה רבח  איהש  הזיא  ומכ  ת להנתמ  טרופסה  תדוגאש

 4 ה כורא  עורז  איה  טרופסה  תדוגא  .ןוכנ  אל  ךרוצ  ןוכנ  .ךרוצ  יפל  ףסכ  תלבקמ

 5 לכ  ומכ  ןורשה  תמר  ריעב  יאנפו  שפונ  ,תוברת  תוליעפ  עוציבל  הייריעה  לש

 6  ט ושפ   םבור  .הייריעה  תוליע פ  ךותב  תואצמנש  .היירי עה  תועורזמ  תחא

 7  ה ס רפ  ינוריעה  ןונגנמה  ךותב  תויוצמ  טרופסה  תדוגאו  םינווגמ  טעמל

 8  ךותב  תרדוגמ  תויהל  יל במ  ,ןוילימ  תואמ  שמח  לש   ביצקתה  תחת  תלהונמו

 9  ל ב א  .םידרפנ  םייפסכ  ת וחוד  תחת  תוליעפה  תא  תעצבמש  תדרפנ  התומע

 10 ידכ וזה תוליעפב תכמות  הייריעה ,תוליעפ םוחת ש י .ויצר ותוא אוה ,ויצרה

 11  י מ וחתב  םיריחמה  תא  דסבסל  ,רוביצל  ףסומ  ך רע  תורישכ  התוא  תתל

 12  ה ז  ל ע  דיגא  י נא  ףכית  תי נורשו  י רטנקל  דעו  תוגילה   ךרד   םיגוחהמ  תוליעפה

 13  איה  התלדה  תא  לבא  םי ליעפהמ  תופתתשה  ימד  םג   הבוג  איה  םצעבו  .הלימ

 14 י בשות  תבוטל  ףסונ  ירבויצ  תורישכ  הז  תא  רשפאל  ידכ  הביצקתמ  תנמממ

 15  ל כב  םיפתתשמה  תומכ   תאש  הז  לע  תקולחמ  ן יא  ,ןורשה  תמר  ריעה

 16  ה ז  ,יל  א ל  חטב  טידרק  א ל  הז  ן ורשה  תמרב  ,טרו פסה  ת דוגא  לש  תוליעפה

 17 הפ  שי  .םינש  דואמ  הברה  .םדוק  הז  תא  ולהינש  םישנאו  הילהנמלו  הדוגאל

 18  ךרואל   החפוטש  ,ןורשה  ת מר  ריע ב  תיביטרופס  תו ל יעפ  לש  ק זח  דואמ  ,ןגוע

 19  . רעונו  םידליל  רושקש  המ  ל כב  חטב  .םימוחת  ןוו גמ  ל ע  ,םינש  דומא  הברה

 20  א   נ  ד  את  ונל  שי  ןכלו  הנטק  תינוניב  םיאור  ונחנ א  .תורגובה  תוצובקב  םג

 21 ם יבשותה  תומכ  ברקמ  םיפתתשמה  זוחא  לבא  .רומג  רדבס  הז  ונלש

 22  י ל וא  .תיטמרד  איה  ,ונ לש  תויממעה  תויוליעפה  ת א  םג  ןובשחב  םיחקולש

 23  י נ או  םתוא  איצוהל  רש פאש  יתעדל  הלאכ  םינו תנ  יש  .ץראב  תוהובגהמ

 24  הזיאב  תאז  לכב  םירדו גמ  ונחנאש  ללגב  .ףסונב  .ןתראפת  ךכל  עש  בשוח

 25 ה ניחבמ  אל  ,הזל  ארקנ  תילהנמ  תיטרקונכט  תניחבמ  ,רוגס  ןג  אוהש

 26  , בגא  ה חמשב  אל  הז  תא   ונעצבו  ך רוצה  את  ונל  הי ה  הפ   אקווד  זא  ,תיתוהמ

 27  ש יגרהל  םיצור  טרופסה   תדוגא  ידבוע  תיתוהמש  ףא  .הייריעב  הרקא  ל  הז

 28  ל ש  ן וידרוקא  תטישב  ד ובעל  .הי יריע  ידבוע  ו מכ  הזה  ר שקהב  רתוי

 29 א לו  החוורב  אל  .רחא  םוקמ  םושב  הרק  אל  הז  תובחרתהו  תוצווכתה
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 1  ן ווכמ  הפ  ,יפיצפס  ןפואב  יכ  אל  הז  תא  רמוא  ינא  ם תס  ,תוברתב  אלו  ךוניחב

היאוגאהש  2  ט נופה  ל ש  ןבומב  ירעצ ל  , ולתכיה  ת א  התייה  ,דר פנ  ינגרו א  דה 

 3  ק יז חהל  והשכיא  ונלוכי   ך כ  לש  ן בומב  יחתמשלאבל    םידבוהע  ל ש  ויוו  ףוא

הזגרואהת  א  4  ה רק  ה ז  רוזחלו  ,םיתל חל  תאצל   .הנוכנ  תילוהינ   ה רוצב  ה ן 

 5 ן יינעהמ  תחנ  וור  אל  םידבועה  ,םירשעב  םיימעפ  ,םיימעפאו    ,םימעפ  שולש

 6 םה  הזה  ךוותבש  .רוזחל   ,תלחל  תאצל  ,םכמצעל  ראתל  םילכוי  םתא  הזה

 7 ק תנתמ  אל  דחא  ףא  .םידליה  םע  ,םירוהה  םע  רשק  לעמרים  וש  ןבומכ

 8 ם וזב  רועיש  יכרעמ  ושע  םקלח  ,ןופלטל  רשקתמש  ימ  .אצמנ  אל  ינא  רמואו

 9 ר ושקש  תוליעפה  לש  ירקיעה  קלחב  המ  הז  .תוליעפה  תר איבעהל  וכישמהו

השונות, קלחמל  10  ב וש  י נא  וזה  תונמדזהב   הז ב  אצויכו  , רפס  יתב  , תוגיל  ות 

 11  ה ז  ת א  םיאורו  האיציהו   הסינכל  תולגתסהה  לע  ם ידבועל  י תדות  תא  רסומ

 12 רכש  תואצוה  לע  בתוכ  והשימ  יתיאר  ודריש  רכשה  תואצוהב  יוטיב  ידיל

 13 ןפואב  ודרי  2020ב  טרופסה  תדוגא  לש  רכשה  תואצוה  .המאתהב  ודרי  אלש

 14 םייפסכ  תוחוד  ארוק  ימ  ע דוי  אל  ינא  זא  .ח"שמ  הרשע  תברקב  ודריטי.  מרד

 15 יבגל  הז  זא  .בוט  קיפסמ  ארוק  אל  אוה  הארנכ  לבא  ארוק  הואשבה    ךרדב

 16  . תוסנכהב  הדיריל  טנלו ויווקא  ה תייה  רכשה  תאצ וה  םצבעש  רכשה  ףיעס

 17  םידקומ  ינש  הז  םיתורי ש  ינש  ת זהינורשו  ירטנקה .  תינושרו  ירטנקה  יבגל

 18 לדבה  שי  .ירטנקהו  תינוריעה  הכירבה  יתוריש  תא  םיקפסמ  ונחנאש

 19  ל בקל  םינווגמו  םינוש  םילהקל  םירשפאמ  ונחנ א  םתרגסמבש  ,םהיניב

 20  ת א  םג  .רשוכ  רדח  .'וכו  ,הייחשו  עובש  ףוסו  יאנפ  לש  ,טרוספ  ותמלוא

 21ה  י ה  ןכלו  הייריעהמ  יבי צקת  יוביגב ו  ,הייריעה  םע   םתיאוב   תאזה  תפעילוה

 22  ם ג ו  2020ת  נשב.  תיבכו כ  םכל  תתל  הצור  ינא  יכ  הזה  ןיינעיבי לצקת  יגיבו

 23  תמרבו  ,ללכב  לארשי  ת נידמב  רשוכ  ירדח  דואמ  הברה  ונא  ונמייו  שכע  דע

נסרפב  ןורשה  24 ק סע  הזמ  האצותכו  .רגסנ  קסעה  .לגרהאת    וטשפ  .ורגט 

 25  ה מ   יכ  .דרש  אל  תיטר פה  תיקסעה  תולהנתהה  יפ  לעורק    ךא  להנתהש

 26  , ר כש  תואצוה  ,תוריכט, שעמכ  ןונגנמ  ותוא  תא  ק יזחהל  ךירצ  תייה  הרקש

 27  ה ז מ  האצותכו  ,יתועמש מ  ןפואב  דרי  םיליעפה  ףק יה  .'וכו  תולילכ  ,הלהנה

 28 ן ורחאה  .םלש  חותינ  הז  לע  שי  .רכוש  ירדח  קר  אל  ,בגא  הייחש  תוכירב  םג

נסגגסנש  29  לש  תכולל  הכמ  התייה   ןורשה  תמרב  .םייעובש  ינפל  ידעתל  רר 
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 1  ו נ חנאש  ןוויכמ  ונחנא  . הסרפ  ילכלכ  ןובשח  םישו עש  יעבט  הזו  ,הזה  רבדה

 2  ה ז  ולש  עורזהו  ,ןורשה   תמר  תייריע  הז  ולש  אמ יאש  בשוישורי,  ביצ  ףוג

 3 , םיאלמג תוליעפ לע אמגודכ רתוול םיצור אל ונחנא ונרמא, טרופסה תדוגא

בהתעכירב השחייה   4  ת ומכ  ל ע  רתוול  םיצור   א ל  ונחנ א  ,םימב  תולמ ות 

 5  א ל  ונחנא  ,רשוכה  רדח  ת א  םירגוס  ויה  יטרפ  קושבשותר  י  הנטק  םילמעתמ

 6  , םירעשה  ת א  םירגוס  ו יה  ל יגר  ק ושב  םידליו  רעו נל  תלסגור פעילויו  םיצור

ברכלו  7 שארמש  ןוויכמ  .לודגל  ךירצ  דוסבסה  וזכ  הנשב  יעבט  ןפבאוש  רון 

 8  ם י דרוישכ  זאורי,  ביצ  ת וריש  ןתמ  םינווכמ  ונחנא  שארמו  ,ייבורצ  ףוג  ונחנא

השומשל  םיצור  ונחנאו  םימלשמש  הפעילויות  יפקיה על   9 ףקיה  ,םיתוריר 

 10 וז  לכשב  הלבקהתלטה שחה  וז  ,תלכשומ  הטלחה  וזך לעלות.  ירצ  דוסהסב

מתשהתקב  הטלחה  11 ה קורונ  תנשב  םיצור  ונחנא  ובש  ,ירוביצ  לוקישוך  לה 

ב  ם ישנא  ךכ  םגש  12  י לאיצנטו פה  תוליעפה  ףק יהו  םירוג ס  רתויו  ,םיתב יותר 

 13  ,םידחופ  אלש  הלא  ,םינסוחמש  םי צורש  הלאל  רש פאל  וניצר  ,דרוי  ,םהלש

 14  ך י שמהל  . היען באיל  לכ ב  םיחות פה  םיללחב  ולש  ןיינעהו  ד כל אח  הנשמ  אל

געפ  עצבל  15  ת דרוי  א יה  ,הלש  תילכל כה  ל קשמה  יוויש  תדוקנ ב  םא  ם ילות 

 16 , הנורוקה  תנשב  ןכלו  התייהש  הטלחה  וזו  .ףסונ  יוצפי  שרדנו  הטמל

 17  י דכ  ט רופסה  תדוגאב  ם גו  םינווגמב   םג  ,ףסונ  הנ ורוק  ק נעמ  םג  הלבקתה

פשפאלו  ךישמהל את  התוכויוליער   18 ע בוכ  תחת  הלאה  תובושח  דואמ  ןת 

של  יגסהאת    תתל  ל יבשב  .הזה  רשקהב  ינורש ה  תמרה  להקל  ,ירוביצ  19רה 

 20 תיתועמשמ  דואמ  דחא  דצמ  תוליעפ  העצוב  2020בש  בשוח  ינא  הזה  רבדה

 21  ח " שמ  םייתשו  םיעבראמ   תהפעילו  ףקהי  דרי  יתי אר  העגפנ  איה  .הבושחו

זשמ  םישולשל  22 , תוליעפה  ףקיהב  דרי  .הברה  הז  ,תוליעפהמ  שילש  ה"ח, 

 23  ו נ חנאשבגלל    ללכ  ךרדב  ,הייריעב  תושעל  ןתינ  אלש   תילככל  המאתה  התייה

 24  ו נ כשמה  ,ןכותה  יתורישב   תוהמב  תאז  םעו  ינומגודרת באופן עצמש  התומע

 25 רבדל  ןתינש  המכ  ,ינורי ע  יוביג  ידכ  ךות  םיתורימה שניתן לתת את השכ  דע

הסבסוד  ,הזה  26  ליעפהל  ךישמהל  הרוצב   לולכמ  לכ  ליעפהל  ידכ  שרדנש  כי 

 27 ו זש  בשוח  ינא  .רתוי  לודג  דוסבס  שרדנ  תדרוי  הלש  ותאף שהכלכלי  לע  ותוא

שנמוכבסי  התייה ממויסבו  ,תרגתאמ   הה   28  ה נש  , הרדגה  א ל  הז  תח לצוה 

שב  םיאג  ונחנאש  29  י דכ  ךות  ונרמא  ,דחאו   םירשע  ,התוא  ונלהינ  ה בדרך 
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 1 בור  יכ  ,ףסונ  דוסבס  םיכירצ  ונחנאש  ונרמא  ךרד ה  תליחתב  ןכ  םג  ,העונת

 2  ונייה  דוע  הז  ,לילאפר  ראוני  ןיב  ורק  ,םירוחה  תאצרות  ועש  תויוליעפה

 3  לע  י לאטוט  ןמזה באופ  ו נאצי  אל  ם ויה  דע  םגו  ,ת שמעותי מ  רתוי  הנורוקב

באופןבוט   ר תוי  התי יה  תינורש  לשו   י רטנקונה של העהש  ףא  4  ה יה  .יעב ט  ה 

 5  ש א ר  םג  ,ביצקת  םואית  תובישיב  העונת  ידכ  ךות  רבכ  לבא  ב,וט  רתוי  ץיק

העירכנמלו  ריעה  6  , ר תוי  ךומנ  דוסבסב  קפת סהל  לכונ  ונחנאש  ונרמא   הייל 

 7 ומכ  הזה  רבדה  לכ  תא  רגוס  ינא  ,וישכע  .ךרהצו  אתם  ולהתש  הרוצב

א  רבכ  יתרמאש  8  . ןורשה  תמר  תייריע  זו חא  האמ  א יה  טרופסה  תד וגבעבר, 

 9  ף סכ  חקו ל  אל  הפ  דחא  ף א  ,יגטרטס א  ףתוש  הפ  ןי א  ,םייבעלים פרט  הפ  ןיא

מ ה  ,התיבה  10  ת ונויסינה  ל כ  ןכלו  רוב יצה  ת בוטל  ,הפוקש  ,תר קובפעילות 

 11  ו זכ  איהש   ,יתרבסהש  ה מ  ל כ  ירחא   הרוצב  לעופ  ה פ  ומישה  וליאכ  תושעל

לנוכנ  יכה  םיכותיחהת  א  השוע  אלש והכי   12 תבוטל  יכהו  ןיינעה  תב וטים 

 13  ך כ מ  תורומח  תואיגש  םג  יתיאר  ירעצלו  ,ןיינעה   חותינב  הגוש  ,רוביצה

 14  ת ויהל  רומאש  והשימ  ל ש  תויהל  םירומא  אל  חטב חות כספיים שוד  חותינב

 15   .דואמ רזומ יניעב  הז .םהמ קלח רקרצה גם לבדוחות כספיים וב ןיבמ

 16    .והשמ לוון כת :ד"ר צחי שריב

 17  ם ייפסכ  תרוקיב  ישנא  ל ש  המילג  םימשש  םישנ א  שיש  הזל  ןווכמ  ינא מר גיא קלנר:

 18  ה ז  .דואמ  השק  היעב  יניעב  הז  .יפסכ  חוד  אורקל  םיעדוי  אלו  ,ילהנמו

 19   .החמשב זא  רחא והשימ וא קירא לא , ילא תולאש שי םא ,לודגב

פ רביד   20 קנעמ  לבקל  םילוכי  םתא  .הנורוק  .קנעמ  לבקל  םתיסינ  אל  םת א  ,קירא  :לדמר 

 21  .הנורוק

 22    .אל :ןורוד קירא רמ

 23  ?ירוביצ ףוג  .ללגב .אל מר רביד פלד:

 24     .ןכ :ןורוד קירא רמ

 25  ק לח  אוהו  הייריעל  ךייש  אוה  ןוירוטקרידהש   רמא  איגש  המ  יבגל  :מר ירון גדות

 26  א וה  הזה  רבדה  .הצעומ רבח  ה יציזופוא  גיצנ  ןיא  ט רופסה  תדוגא  ,הייריעהמ

 27    םג

 28    .ןיקלב י נור תא שי :אבי גרובר רמ

 29   הריתעב להונמ מר ירון גדות:
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 1     .ןוירוטקרידב רב ח אל ינא מר רוני בלקין:

 2    .הרש ע שמחב :אבי גרובר רמ

 3    .הפיסאב מר גיא קלנר:

 4    .ןוירוטקריד ב אל אוהש ךל רמוא אוה מר ירון גדות:

 5     .הרשע שמחב .רדסב ר:מר גיא קלנ

 6 .הז םע קחשל  וא הז תא ףוקעל רשפא  יא .ןוירוטקרידב אל אוה מר ירון גדות:

 7 . סנכיהל היציזופואהמ רחא  ןוירוטקריד רבחל ןתינ . אצי אוהש :אבי גרובר רמ

 8    ?א צי אוה הז המ ץוחב אוה מר ירון גדות:

 9   .הצור אוה םא .סנכיהל  רחא והשימל ןת ייו הפיסא מ אציש :אבי גרובר רמ

 10    .הניא  הפיסאה מר רוני בלקין:

 11 ל כוי  אוהש  ידכ  ךתוא  ףילחהל  הצור  התא  םא  רחא  רבחל  ןתית  זא  .יתנבה  :אבי גרובר  רמ

 12 אל  זא  הפיסאב  ראשיהל  טילחמ  התא  .הבבס  ,להנמה  דעווב  םג  תויהל

 13  םג  המ .הפיסאל םיינש וסנכי

 14    .ןוירוטקר יד... הפיסאהש ונתיא םיכ סמ התא רוני בלקין: רמ

 15   .דצב היינש תא בוזענ  לבא הז לע לכתסמ התא  ךיא יולת :אבי גרובר רמ

 16  א והו  הפיסאב   רבח  אוהש  ןיקלב  ינורב  ףנפנמ  התא  .הזה  עוריאל  םעפ  לכ..  מר רוני בלקין:

 17     .ןוירוטקריד רבח אל

 18  .התא קר  אל .בגא :גרובר אבי רמ

 19    .הרוא כל וליאכ מר רוני בלקין:

 20   .תאצמנ םג איה זא .הפ יסאב ןכ םג ךלש םייתש  רפסמ םג :רובראבי ג רמ

 21    .םעפ דוע  .ןוירוטקרידב אל איה .הפי סאב איה מר רוני בלקין:

 22  ן וירוטקרידהו הפיסאה לבא ,ןוירוטקרידב העשתו הפיסאב רשע השימח שי מר גיא קלנר:

 23     .תוליעפב םיפפוח יד םה

 24     .רבד ותוא :אבי גרובר רמ

 25   .דחיב תומייקת מ תובישיה .דחיב םהינש מר גיא קלנר:

 26     .היינשה ירחא תחא : עידן למדן עו"ד 

 27    .ירבח  תא םיאיצומ אל דחא ףאו מר גיא קלנר:

 28     .ןכ .הלאשה התיי ה תאז אל :אבי גרובר רמ
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 1  . ה צעומ  רב ח  ןיא  ןוירוט קרידב  ת יעמשמ  דח  ,ןויר וטקרידה  ל ע  יתרביד  ינא מר ירון גדות:

 2     .הזמ תושעל רשפא יא  ,הז תא ךופהל רשפא יא

 3     .האלה לבא .להנמ דעוו  הפיסא שי :אבי גרובר רמ

 4 שולש  רבכ  לבא  .ןודי  םג  הזש  הווקמ  ינא  .עובש  דוע  טפשמה  תיבב  ןויד  שי מר ירון גדות:

 5  ץופישה  יבגל  הלאש  .ןיק ת  אל  הזו  היציזופוא  רבח   ןוירוטקרידב  ןיא  םינש

 6  ה ב רה  הנורחאה  הנש  י צחב  .םתמסרפש  יתיאר   .םיינוציחה  םישרגמה

 7 ד ע  עדוי  אל  .א  .םתוא  ונצפישש  לגר  רודכ  ,לס  רודכ  ישרגמ  ,ץוחב  םישרגמ

 8  י נפל  .ןכ  ינפל  הז  תא  םתי שע  אל  המל  .ב  .הנשה  לש תואצוהל  ףיסומ  הז  המכ

 9   .םייתנש ינפל ,הר בעש הנש .הנורוקה הליחת השכ ,הנש ינפל ,הנש יצח

 10   .רבכ הז תא םישוע מר גיא קלנר:

 11 ם יסכנ  ונל  שי  ונחנא  .סכנ  אל  הז...םיאו ר  ונחנא  םא  ,קר  הז  ונלש  םיסכנה  :ןורוד  קירא  רמ

 12  ל כ  ן כל  .הייריעל  םיכייש   ם ה  ,ונל  ם יכייש  אל  םה  לבא  ם ינוילימ  תואמ  לש

 13  ל ש   הפוקב  אצמנ  הז  ם יסכנה  לכו  הנשה  לכ  ם הב  םישענש  םיצופישה

 14  א ל  םיסכנה  תואצוה  ל כ  . ונלש  ןזאמב  עיפומ  אל   . ונלצא  אל  הז  ,הייריעה

 15    .עיפומ

 16  .רושק  אל הז לע םימוסרפה זא מר ירון גדות:

 17    .הייריעה ל ש המעטמ לבא הז תא םיש וע ונחנא :ןורוד קירא רמ

 18   .הייריעה ביצקת מר ירון גדות:

 19 .הייריעה בי צקתב עיפומ לכה .הלאה  םירבדה לכ ונלש ביצקתב  עיפומ אל :ןורוד קירא רמ

 20  .םלוכ תא ץ פשל רמא הנורחאה הנש י צחבש הייריע ביצקת היה מר ירון גדות:

 21   .המכ םישוע הנש  לכ .םיבבס שי .םלוכ אל מר גיא קלנר:

 22  ל ש  ץופישו  םי נקתמה   לכ  ל ש  הקידב  םו יה  ם ישוע  ו נחנא  הנש  לכ  .בבס  ש י  : ןורוד  קירא  רמ

 23    .הז םא ,םי שרגמ .בבס יפל םינקתמ

 24     ?היעבה המ ?הזב  היעבה המ :אבי גרובר רמ

 25     .םאה לאוש ינא אל דות:מר ירון ג

 26     ?םישרגמ םישדחמ םהש  בוט אל :אבי גרובר רמ

 27 הנש  יצחב  םישרגמ  העבש  ,השיש  םישדחמש  אצי  ךיא  לאוש  ינא  .ןיוצמ  הז מר ירון גדות:

 28  .הנורחאה

 29     הנש לכ :ןורוד קירא רמ
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 1     .הרוק הז הנש לכ מר גיא קלנר:

 2  ?םיש רגמ העבש השיש הנש לכ מר ירון גדות:

 3 , שולש  עיגמש  בבס  שי  .םישרגמו  תומלוא  םישרגמ  העבש  השיש  ,הנש  לכ  :ןורוד  קירא  רמ

 4   . בבס עיגמ זא םינש עברא

 5     .הלאש ןורחא רבד מר ירון גדות:

 6    .היעבה המ  ,לכה תא הנשה םיצפשמ  ונייה םאו :אבי גרובר רמ

 7  ה ז   .לכה  תא  וצפישש  ה נש  התואב  קוידב  אציש  ה רק  ךיא  .לאוש  יתייה  זא מר ירון גדות:

 8     .אל התאש המ לע לצנ תהל ךירצ אל התא .לכה

 9     .הרק ךיא :אבי גרובר רמ

 10    ליגר  ינא אל הז םא הרוק ךיא מר ירון גדות:

 11 תורושק  אל  ןה  ,ךלש  תולאשה  ומכ  רבד   הרק  ךיא  ,םירש  ויה  םהש   הזכ  ריש  :אבי גרובר  רמ

 12    .םולכל

 13  ה י ה  םא  . עבוכה  רעוב  ב נגה  ש ארב  וליאכ  .קדטצה ל  וליאכ  ה סינ  .לאש  אוה מר ירון גדות:

 14     .םישרגמה לכ תא אצוי

 15     .םולכ אל :אבי גרובר רמ

 16    .תימ יטיגל הלאש לאוש יתייה מר ירון גדות:

 17    .הא לה .ךלש תרגפמ הלאש דו ע .רוציקב :אבי גרובר רמ

 18     ?ילש הלאש הזיא מר ירון גדות:

 19    .האל ה .תעמש :גרובראבי  רמ

 20    .יתעמש אל מר ירון גדות:

 21    .האל ה .תעמש :רוברי גאב רמ

 22    .עומ של הצור .עמש אל רוביצ ת:דומר ירון ג

 23    .גאדת לא .ע מש .עמש :אבי גרובר רמ

 24    .הל אש דוע ,רמא ריעה שאר מר ירון גדות:

 25     .םישרגמ וצפיש .חוכב שפ חמ התא :אבי גרובר רמ

 26     .םדא ןב ומכ רבדת  שפחמ ינא .שפחמ אל ינא מר ירון גדות:

 27    .ם ישדח םישרגמ לע .םיקחש מ םידלי :רברוי גאב רמ

 28   .םעפ ירחא םע פ .השיבמ הרוצב רבדמ הת או הפ הייריע שאר התא מר ירון גדות:

 29     .האלה .ןייכבת הל ךישמת התאו ץפשל ךי שמא ינא :אבי גרובר רמ
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 1     .הנורחא הלאש .ךל הנ עא ינא .התחנה יל םירמ מר ירון גדות:

 2     .ןכ .הזה תא עדוי אל ו ליפא אוה :אבי גרובר רמ

 3    אל רי ע שארש בשוח ינא .תרגפמ  הלאש דוע ,תרמא התא ירון גדות: רמ

 4     .תעמש הנה .תעמש  זא .ןוכנ :אבי גרובר רמ

 5   .לכה הז  .הככ אטבתהל ךירצ אל מר ירון גדות:

 6    .רוגיפ ה ןושלב רגפמ ןווכתה אל : מר רמי בר לב

 7     .הזיאב הנשמ אל מר ירון גדות:

 8   .יתנווכתה  .יתנווכתה :רבגרו אבי רמ

 9     .הלאשנ איהש רדסב : לבר מר רמי ב

 10    .יתנווכתה  ,יתנווכתה :רובראבי ג רמ

 11  . ןוכנ   הככ  ר בדמ  אל  התא   ימר .ריעה  ש אר  הככ  רבד ל  ךיר צ  אל  א וה  רדס  לכב מר ירון גדות:

 12  ש ר גמב  הנובירטה  יבגל  הנורחא  ה לאש  .הדות  .ךמ צעל  תינע   .בוט  הז  .הפי

 13     .הרקי הז יתמ .הז םע ה רוק המ ,שדחה יטטניסה

 14   .ןמא ונמיב הריהמב . ןמא ונמיב :רוברג אבי רמ

 15     .ןמא מר יעקב קורצקי:

 16   .דיגא אל ינא .ןמא מר ירון גדות:

 17     .תונובירט יתש היהי  רשוא הז :ןורוד קירא רמ

 18     .השדח הנובירט היהי  ןשיה תא םג .הא .שדח םג מר ירון גדות:

 19   .םיצור ונחנא מר גיא קלנר:

 20    .שרגמ  לכל תחא :ןורוד קירא רמ

 21  .יתמ  תויהל רומא הזו .ןיוצמ מר ירון גדות:

 22     .הקיציה תא ונל השע יש ןלבק ונל שי רבכ ונחנא  .בורקב :ןורוד קירא רמ

 23    .והז רדסב ינפל תויהל  ךירצ היה הזש בשוח ינא ות:מר ירון גד

 24  ת א   לצנל  ה צור  ינא  לב א  ןמזב  ת רגפמ  אל  איה  .הלאש  ל ואשל  לוכי  ינא : מר רמי בר לב

 25 ל ע  םירבדמש  תועומשה  ופורפא  ךתוא  לואשלו  ,הפ  התאש  תמאב  תונמדזהה

 26  ,םיבשותל  וקלח  תא  םר ות  םוקמ  רותב  ותוא  ןייצ   איגו  ירטנקה  לש  ץופיש

 27  ,ןורי  לש  הלאשה  לש  רשק הב  אקוודו  ,יאלט  לע  יאל ט  ותוא  םישוע  ןמזה  לכו

 28  . הז  תא  רומגנ  תחא  םע פ  ינא  םג  םיבשותה  לש  בגא  תועומשהמ  הצור  ינא

 29  .יולת הז  המב .יאלט לע יאלט םעפ  לכ הז תא תושעל םוקמב
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 1  ונחנא  ,תושי גנ  תוארו ה  ללגב  אב  אוה  , ם ישוע  ונחנאש  ץופישה  .רי בסא  י נא  :ןורוד  קירא  רמ

 2  . םש  שיש  המ  לכ  תוחת למ  .לודגב  ץופישהו  תושיגנ  יאנתב  דומעל  םיכירצ

 3  ק יפסנ  אל  דוע  ונחנא  ע גרכש  ןוויכמ  .תושיגנה  י רתיה  לכ..  האצותכ  עבונ

 4 קיפסנ  אל  .זרכמה  תא  םסרפנ  ונחנא  .ןכומ  זרכמ  ונל  שי  ונחנא  ותוא  תושעל

 5 ל כהש  .ץיקב  אל  ץופיש  הרטמה  לכ  .תונוע  יתש  ונחנא  תחא  תבב  תושעל

 6 רשפאש  המ  לכ  תא  השענ  ,הנשה  לש  רבמצד  ,רבמבונב  ליחתי  ץופישה  .אלמ

 7    .םילשנ ונחנא אב ה ץיקב זאו .ירטנקה תא ר וגסל ילב תושיגנ תניחבמ

 8 .אבה ףרוחב לנר:יא קמר ג

 9   תא םילשנו  השולש םיישדוח דוע .החיל ס ףרוחב :ןורוד קירא רמ

 10 ל ש  תפטושה  תולהנתהל  עירפמ  הז  םיעדוי  םתא  ,ןובשחב  םג  איבי  הז  םאה : מר רמי בר לב

 11  ה ז  תאז ה  הייגוסה  הלוע   םעפ   אלו  י רטנקה  לש  םינ קתמב   םישמשמש  םישנא

 12  ן יינעב  רשפא  םאה  .אל מ  רי חמ  ונתיאמ  תובגל  ם יכ ישממ  המל  ונל  עירפמ

 13  .םי בשותב םג בשחתהל הזה

 14 תינורש  ומכ  .תחפומ  ריחמ  אוה  .אלמ  ריחמ  אל  אוה  ,ירטנקה  לש   ריחמה  :ןורוד  קירא  רמ

 15  ת א   םיש וע  ונחנאש  הר וצה  ונחנ א  .םיצופישב  ן מזה  לכש  ללגב  הביסהו

 16 רוגסל  הנווכה  .ירטנקה  תא  ללכב  רוגסנ  אל  הנשה  לש  ץופישב  .א  ,ץופישה

 17  ל ל גבו  . דובעל  ףרוחה  ל כ  ךישמי  א וה  רוגסנ  אל  ונחנא  , הנש  יצחל  ותוא

 18  .אבה  ףרוחה  לש  ךילהת   ונל  רצקי  הז  ,םייתנשל   הז  תא  קלחנ  ונחנאש

 19   .תילאמינימ היהת הריגס ה זאו .השולש םיישדוחל

 20 הז תא ונקדב ו...הנשה התייה םינווגמו טרופסה תדוגאש בשוח ינא ,תישאר ן:מר רוני בלקי

 21 הפ  שי  .הריהמ  התייה  הבוגתהש  דיגהל  רשפא  לכה  ךסב  תרוקיבה  תדעווב

 22  ם יפוגהשכ  לבא  עגרכ..   תרוקיבה  תדעו  לש  חו דב  הלעי  םג  הזו  ןיינע

 23  ו ביגה  ם הו  םינוש  םה  , הלאה  תו דוגאה  יתש  לע  ם יבשויש  ,םיירוטוטטסה

 24 טרופסה  תדוגא  לש  תולוכיה  ןיב  הנוש  התייה  תושימגה  םג  ןכלו  הנוש  ןפואב

 25  ו ב יגהו  .הי יריעל  ץוחמ  םה ש  םהיל ע  םיבשוי  םצעבש   םיפוגה  ללגב  ,םינווגמל

 26  ל ע  ךמוס  ינא  ףקשמו  ןי מא  אוה  חודה  .הז  תא  דיגה ל  ךירצש  בשוח  ינא  .רהמ

 27  ת א  ףקשמ  חודהו  ןמז  המ כל  תחא  ותוא  שגופ  ינא  .הפ  םש  רגניז  ח"ורש  המ

 28 ת וריש  אוהש  הזיא  הפ  םינתונ  ונחנא  .קדוצ  איג  ףוסבש  רוכזל  ךירצ  .בצמה

 29  ם צ עב  ונח נאש  הבו  הרו בע  ונעבצה   ונחנאש  הטלח ה  הזיא  ה תייה  .רוביצל
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 1  ף וסב  ףסכ  םוכס  אוהש   הזיא  םינווגמל  םגו  טרו פסה  תדוגאל  םג  ונמרזה

 2 וא  תופדועה  תואצוהה  לומ  לא  םהלש  חודה  תא  רשייל  םצעב  ידכ  ,הנשה

 3 .היה  ירה  םידדצה  ינשמ  הז  יכ  ,הז  תא  גיצנ  אלש  ך יא  ,תונטקומה  תוסנכהה

 4  יעצמאב  חודה  תא  ןזאל   רשפאל  םצעב  ליבשב  לב א  םינוויכ  ינשמ  דבע  הז

 5  ם ג   ונל  םירמואש  המ  יפ ל  םיווקמ  ונחנאו  דצב  םו כס  הנשה  םג  ונמש  הזה

 6 , והשמ  הזיא  לבא  הפ  שי  ,תוחפ  היהי  תמאב  הזש  תויהל  לוכיש  זג  םגו  קירא

 7  ף וסב  ש י  ,הנטק  תוליעפ הש  הזל  ר בעמ  ,הנש  תאז כ  ה יהתו  יאוולה  ופורפא

לימימ  ףסכ  ונרבעהו  רוביצה  תפוקל  ונסנכנ  8 תא  ןזאל  םצעב  ידכ  לאמשן 

 9  ל ע   םירבוע  לבא  ונחנא  םאש  בשוח  ינא    .הז  תא  דיגהל  ךירצו  הזה  רבדה

 10 תואצוהה  ,רמא  איגש  ה מב  רפוכ  ינא  ,דחא  .תורעה   יתש  יל  שי  ,המינפ  חודה

 11  ם י ששי  הז  תחא  הנשב  ,הלאה  םינשה  ינש  ןיב  הז  ביכרה  ףוסב  הלהנהו  רכש

 12  ר בדה  הרואכל  ,רשאכ  זא   ,זוחא  השישו  םישיש  תח א  הנשב  ,זוחא  השימחו

 13  ם ישימח  ת ואמ  שש  ןוי לימ  רשע  ה עבשל  דריזה    ונמצמט צה  הבש  הנשב

 14  י נ או  .ךרע ב  שילש  ינש  ה ז  .ביכרה  ה ז  רוציקב  .הר ק  המ  . לומ  לא  השימחו

 15 ת דעו  אוקוד  התייה  ונלש  הריהמ  הבוגת  ולתכיה  רשאכ  אקוודש  בשוח

 16  ם ירקמב  רטפל  וליפא  ו א  ,ת"לחל  םישנא  אי צוהל  תלוכיב  טרופסה

 17  ת רחא  ל הנתהל  ךירצ  הי ה  זה   .תויהל  ך ירצה  יה  הז   .םימ יענ  תוחפ  ,םימיוסמ

שנמך  ותמ  יסחיה  קלחה  לש  הזה  רשקהב  18 ךירצ  הארנכ  היה  .ראשה 

 19  . ןאכל  אל  הז  ללכבשה  מ   זה  ,םייתש  .דחא  הז  .הזה  רשקהב  תרחאת  ואריהל

 20  י תעדל  הזה  חודה  תא  ת חקל  ךירצ  .הדוגאל  ךכ  רח א  הז  םע  תכלל  ךירצ  הז

 21  םירבד  ינימ  לכ  שי  יכ  .האצוהה  ביבס  תונורקעה   את  תוארל  ידכ  המינפו

ועיל  ,רפ של  םילוכי  נוחנא  םהבש   תויהל  לוכיש  םילועש  22  ת א   תונשלל 

 23  ה ז  לבישב  שי  אלא  ףוסב  קירא  לצא  קר  תבשל  לוכי   אל  הז  .וכותב  סיםחיה..

 24  א ל   הז  .םירבדה  ןיב  תוי סחיה  תולקשמה  תא  םש  אוהש  ןוירוטקרידה  תא

 25 ו א דיגלה לכונ ,האבה הנש לש חודה לע לכתסהל ךכ רחא ןויד הז הזה ןוידל

 26 הז  ףוסבו  הלקש  איה  המ כ  הזה  רבדה  ךותב  ןבאל  ים, כנבאה  ךיא  וישכע  .יק

 27   .והז .לכב קידפ ת הז .ןזואמ תצאל ךירצ

 28 ה ז  ינפל  ורבע  רושיאל  הפ  ונל  םיאבומש  הלאה  תוחודה  םא  לואשל  ייתצר  :ד"ר צחי שריב

 29     .לש תיללכ הפיסא  ,ןוירוטקרידה לש רושיא
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 1   .חטב :גרובראבי  רמ

 2  .ונ לש ןוירוטקרידב העבצהו  ןויד ורבע :ןורוד קירא רמ

 3 ה רשבמ רשב איה הייריעה לש.. איה הדוגאה םצעבש איג לש הרעהה יבגלו :ד"ר צחי שריב

 4  י שאר   הייריעב  .רכשה  תוגרד  , רכשה  תומר  יבגל   ם ג  ןוכנ  ה ז  םאה  .'וכו

 5  ם יללכה  םאה  .רזגנ  לכ ה  ונממו  לכנמ  רכש  הזש  םידיקפתה  ילעבו  ,םיפגא

 6    .רכשל לכנמ רכש  רושק הז הככ הז ונלש תי לכלכה הרבחב םג .הלאה

 7  ם א ה  וא  לכנמהמ  זוחא  םה  ל כנמה  י רחא  םיאבה  ם ידיקפת  י לעב  םאה  לאוש מר גיא קלנר:

 8   .לאוש התא המ .רושקש וה שמל המוד הדוגאה לכנמ

 9   .עבקנ הדוגאה לכנמ לש ור כש םאה :ד"ר צחי שריב

 10  .םינפה דרש מ ידי לע :ןורוד קירא רמ

 11   .הייריעה לכנמ לש  ורכשמ :שריבצחי ד"ר 

 12     .םינפה דרשמ לש רושיאב  םג הז .ןכ :ןורוד קירא רמ

 13  .ךלש  רכשה הז :רובראבי ג רמ

 14     .רדסב הז םינפה דרשמ  רושיא :ד"ר צחי שריב

 15  .ךלש רכשה  הז קירא :אבי גרובר רמ

 16     .םינפה דרשמ ר ושיאב עבקנו לכנמ רכשמ  זוחא .אל :ןורוד קירא רמ

 17   ?הלאכו םידבועהו  םינמאמה :בראבי גרו רמ

 18 . ףנע  לכב  לבוקמש  המ  יפל  הז  םינמאמו  ,הייריעל  המודב  הז..  אלל  ידבוע  :ןורוד  קירא  רמ

 19  םידיג אתה  תושר  עבק  ת ותומע  ם שר  תותומע  ם שר  םע  ת ואלבט  ונל  שי

 20     .רתומ המ טרופסב םיקס עתמש םידיגאתמ העבק

 21  , ק ירא  ךל  םג   הדות  ת מאב  ד יגא  לכ  םד וק  ינאו  ם כסא  ק ר  ינא  ?וה שימ  ד וע  :בר רוי גאב  רמ

 22 התייה  תמאב  2020  תנש   .םינמאמל  דואמ  הברה  ם גו  הלהנמה  ישנא  לכל  םג

 23 ן חלושה  לע  הפ  ונבשי  הככש  ץרמב  הרשע  שמחב  אל  הז  יכ  תרגתאמ  הנש

 24  םירבדה  לכו  רגסה  םע  םישועש  המ  לש  תוינידמה   תא  ןיבהל  וניסינו  הזה

 25 דע  ץרמב  הרשע  שמחמ  תרדוסמ  תינכות  ונלביק   ונעדיש  אל  הז  ,הלאה

 26  ה מכל  םיכלוהב  היה  לכה  ה ז  .תויהל  ךלוה  המ  רבמצדל  דחאו  םישולשה

 27  םע  םירזוחו  .םירזוח  אל   זאו  םירזוח  זאו  לש  תו עובש  המכו  לש  תועובש

 28  בי יח  תמאב  הזו  ,הככ  וש ע תו  ,הככ  ושעתו  ,הז  ותו הז  ו תו  הזו  הלאכ  תוארוה

 29  , םוקמ  א והש  הזיאב  אק ווד  הזו  ק פודה  לע  עבצא  ם ע  תויהל  ן מזה  לכ  ונתוא
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 1 ם יריבעמ  םישנא  ,םיליגר  ונחנא  ,ףטושב  םא  תרמוא  תאז  הדובע  רתוי  רציי

 2  ך י רצ  היה  ,תורזחה  תוש על  ליחתהל  ךירצ  היה  הפ   זא  ,הזו  םימולשתה  תא

 3  ר ד סב  לכהו  רומוהה  תא   ןיבמ  ינא  ,םעפ  דוע  ינא  ,םירוהה  םע  תוחיש  ןומה

 4 ה ניחבהמו  ,תורגסמ  םע  רשק  דבאל  םידלי  הברהל  המרג  הנורוק  הנשי  לבא

 5 ת א  םיאור  ונחנאש  וישכעש  אקוודו  תרגתאמ  דואמ  הנש  התייה  תאזה

 6  . ו רזח  ם ידלי  דואמ  הבר ה  ,רזח  ה זש  ךיא  תוארל   ףיכ  ה יה  תמאב  הרזחה

 7  י תעדל  ,םידלי  הככ  הפ  י תיאר  יל  התייהש  השיגפמ   ד רשמל  יתאב  הככ  םויה

 8 םע  םיצר  הככ  םתוא  האור  התאו  .םהלש  הבוגהמ  יצח  ךרעב  היה  לגרודכה

 9  ת א  ונתנ  םהש  ירחא  הזכ  םהלש  אמיאל  םיצרו  לוגה  תא  םינתונו  ,רודכה

 10  י פ לאל  עדוי  ינאו  הפ  לי חתמ  הז  עדוי  ינאו  םלועב  דומח  יכה  רבדה  הזו  לוגה

 11 ל יגהמ  ,םהלש  תורגבתהה  ךילהת  לכב  םתוא  םיוולמ  ןורשה  תמרב  םידלי

 12  ,םלועב  הייאר  יכה  הז  ,ם לועב  ךוניח  יכה  הז  .רגובמ   יכה  ליגה  דע  ,ריעצ  יכה

 13    . והשמ וא .חונ אל שיגרהל ו א לצנתהל ךירא צל התאו

 14    .הזה רבדה ת א ריבסמ ינא .לצנתמלא  מר גיא קלנר:

גרובר  רמ  15  ת א זה  החישה   קוידב  ה זו  ונתוא  המילש מש  הדובע  ם ישוע  םתא  . בוט  לכה  : אבי 

 16  ת ומלואה  ל כ  תא  קזחתל   ונל  ם ירזוע  םתאו  ,םילש מה  ךוניח הו  ךוניחה  לש

 17  ע ורז  י רמגל  םתאו  הלא ה  םירבדה   לכ  תאו  םי שרגמה  ל כ  תאו  טרופס

 18  ע ד וי  ינא  .םיבשותל  ר דהנ  תוריש  םינתונ  ונחנ א  דחיבו  ונלש  המילשמ

 19  ת שר  רודכ  ת ונבה  םע  םג   ה ז  תא  ם יאור  ונחנא  םיר גובמב  ם ג  וליפא  תמאבש

 20 הרוק  המ  םיאור  ונחנא  ,ירטנקב  הרוקש  המ  םגו  תומוקמ  דואמ  הברהב  םגו

 21 קר  ונחנאו  .םש  ונחנאו  טרופס  ינודעומו  רשוכ  ירדח  לש  הזה  םלועב

 22 ם ג  ונחנאו  .םירחתמ  אל  םהש  םיריחמבו  רתוי  תושעלו  רתוי  תתל  םישפחמ

 23  י נא  . הלאה  םירבדה  לכ ו  ר שוכ  רדח  ק ר  הצורש  י מ  שי  . לולסמה  תא  ונישע

 24  ת ויהל  םילוכי  ונחנאו  .ההובג  דואמ  תוכיאב  הז  תא  םישוע  ונחנאש  בשוח

 25 ל כ  הפ  ףסכה  .תישענש  הדובעה  לע  םיאג  תויהל  םיכירצ  ונחנאו  הז  לע  םיאג

 26  י ר ה  ,ףסכ   הריבעמ  היי ריעהשכ  ,ף וסב  ירה  ףסכ   וליאכ  םירבדמ  ןמזה

 27 ם ימלשמ  ןורשה  תמר  לש  םיבשותש  םולשת  הז  זא  ,םימלשמ  םירוההשכ

 28  ו ה שימ  ,םימלשמ  אל  םיר וההשכ  .תוליעפ  םינמממ  הז  םעו  תוליעפה  תרומת

 29  הרומא  הדוגא  יכ  .אב  א לש  הזה  ביכרהמ  קלח  תא   םלשל  אוהש  הפיא  ךירצ
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 1 . הלהנמה  תואצוה  תא  ןמממש  ביכר  אוהש  הזיא  שיו  .תנזואמ  תויהל  ףוסב

 2  ו א  תורי שי  וא  םיבשותה   . רבד  ותו א  הז  ר בד  לש  ופ וסב  ז א  ,הר וק  אל  הזשכו

 3  ה ז   .הלאה  םירבדה  תא   םימלשמ  ,םימלשמ  םהש   הנונראמ  הייריעה  ךרד

 4  ת א  וכ ישמת  .ונינפל  הפ   ם ירפסמה  ת א  הפ  םיאו ר  ונחנא ו  ןיטולחל  יעבט

 5  ו טוטוא  רבכ  ונחנא  .לכה   לע  הדות  ה'רבחל  תמאב   רוסמת  ,הבוטה  הדובעה

 6 הווקנ  תמאבו  .תוחפ  אל  תרגתאמ  התייה  איה  םגש   .זאמ  הנש  דועם  ימייסמ

 7  ונל  רשפאי  הז  ,םינבנש   םישדחה  טרופס  תומל ואב  םג  ,ירטנקב  םגש

 8  ,תושעל  המ  םפשיחמ  ה מ  לכ  .םיבשותל  תוריש  דועו  דוע  תתל  ךישמהל

 9 ךישמנו  םהילע  יםדעוב  ונחנאש  םירבד  הזו  ,הלאכ   ינימ  לכו  קראפ  טייקס

 10 ונחנא  הז  ליבשב  ןורשה  תמר  יבשות  .םתוא  תושע ל  ךישמנו  םהילע  דובעל

 11 ח ודה  הייריעה  לש  יפסכה  חודב  ןיוד  .אבה  ףעיס  .חוויד  ,ןויד  הז  .הדות  .הפ

 12  ?ונתיא ה תא ידיג .ןאשורה ןויצחה

  13 

 14 
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 17  ל יחתהל  י בא  .םלוכל  בו ט  ב רע  .דח יב  םכתא  עמו ש  י נא  . םלוכל  םולש  .ןכ מר גידי טביב: 

 18    ?תיפסכ האצו תה תא הרצקב תא ראתל

 19     .ןכ .ןכ :אבי גרובר רמ

 20 . הריקס ינפל אוהש יתנש יצחה חודה תא ,דחא .םירבד ינש רמוחב םתלביק מר גידי טביב:

 21 . םינותנ  ותוא  לע  .טורטורפב  הנד  םצעבש  םיפסכה  תדעו  לוקוטורפ  תא  םגו

 22 ונרבסה  .ןוזיא  .דיגנ  אוב  וא  .לק  ןוערג  שי  ,יתנש  יצחב  הנותחתה  הרושב

 23 הניחבמ  ,םויה  הארנ  ה זש  י פכ  ה נשה  ףוסל  ונ לש  י פצהש  לוקוטורפבש

 24 י פצ  הז  ,בוש  לבא  .ןוערג  ח"שמ  הנומש  תוביבס  לש  לדוג  רדס  הז  תינרמש

 25  , ט רופמ  אוה  לוקוטורפה   .ספאל  ו תוא  םצמצל  ידכ  םילעופ  ו נחנאו  הנש  ףוסל

 26  רשאכ  .וזה  תואיצמב  םי לעופ  ונחנא  הבש  הטישה   תא  םש  תוארל  ולכות

 27  ת ו סנכהה  דצב  הז  ,דחא   .םיירקיע  םישאר  השול שב  םידבוע  ונחנא  לודגב

 28  ו נ חנא  תואצוהה  דצבו   .תוסנכהב  םירעפ  רוגסל   םיצמאמ  םישוע  ונחנא
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 1 י פיעסב  םימוכס  ןוירש  ,םימוכס  תריצנ  איה  תחאה  .תורוצ  יתשב  םילעופ

 2  עייסל  םג  ושמשיש  םי מוכסה  תריצנמ  הז  תא  םיריכמ  םתא  .ביצקתה

 3 םגו  טרופסה  תדוגא  םגש  ןייצא  ינא  םיירגוסב  .םי נווגמלו  טרופסה  תדוגאל

 4 הממ  ףסכ  תוחפ  הייריעהמ   תחקל  וכרטציש  ךכל  םילעופ  םהש  ונייצ  םינווגמ

 5 ונחנאש  אוה  ,ןורחאה  ן וויכהו  .םירחא  םיפיעסב  םג  ונישע  הככו  .ןיירושש

 6 א ל  ונחנאש  ןוויכמ  ןוערג  םוש  םמצע  םייביצקתה  םיפיעסב  םירשפאמ  אל

 7  ר ו מאכ  . הזה  רבדה  לע  םידיפקמ  ו נחנאו  .תוסנכ ה  ףדוע ל  תופצל  םילוכי

 8  ו נל  התייה  הרבעש  הנשב   .רוק ס  אל  דוע  אוה  ינשה   ן ועברה  ,ינועברה  חודה

 9  י ע יברה  ןועברה  הנורוק ה  תנש  הרבעש  הנשבש  ר יכזמ  ינא  ,המוד  האצות

 10  ן וזיאהמ   םימשבתמ  ונח נא  ן כלו  . הערל  השק  ונתו א  עיתפהש  אוה  ןורחאה

 11  .הש קבב תולאש שי םא .הזה

 12 ע גרכש  הזו  םי יניעה  לומ  ונל  היהתש.... ,רמא  ידיגש  הנותחתה  הרו שה  ,דחא  מר רוני בלקין:

 13  ו ליפא  ו נחנא  .רפסמה  ה ז  . הנשה  ף וס  ןוערג  ח"ש מ  הנו מש  םיפוצ  ונחנא

 14 ונרביד  זא  ונחנאש  הביש יב  יתבקנ  ינאש  רפסמה  קוידב  הזש  דיגהל  רעטצמ

 15 אל  ינא  יכ  טוידהכ  יתרמא  ינאו  בוט  אל  הארנ  הזש  הרבעש  םעפ  הז  לע

 16 ךותב  תיבב  ןובשח  יתישעשכ  וילא  יתעגה  ינאש  רפסמה  הז  לבא  ,יאנובשח

 17  ונדמע שכ  רוכזל  םיכירצ  ו נחנא  ינ שה  רבדה  תמאב  ה זו  ,ששו ח  ינא  .תרבחמה

 18  ם ילקש  ן וילימ  י נש  לע  ו נתיא  ורבי ד  םיפסכ  תדעו   , הנש  ינ פל  הזה  םוקמב

 19  סונמי םע הנשה תא ונרמ גו רבעה ןויסינ לש עקרכ  בוט רתוי .'ד ןועברל יפצו

 20  ה ז  ם א  היהי  הז  ונל  ספ טי  ט ושפ  הזש  םיעתפומ  היהנ  א לש  רשע  השולש

 21  ו נ מש  ונחנא  אוה  ישילש   רבד  .הפורטסטק  תמאו ת  הרוצב  תיכרעמ  הרוצב

 22 םייתשו  םיעבש  הדוקנ   השולש  היה  הז  הטלחהב   םוכס  אוהש  הזיא  דצב

 23  ך רוא   לכל  ףרוג  ץוציקא  והש  ה זיאמ  קלח  תויהל  וי ה  םירומא  םצעבש  ח"שמ

 24 רבדל  םיכירצ  ונחנא  הארנכש  תרמוא  תאז  .קיפ סמ  אל  הז  עגרכ  .הנשה

 25  ם ישרמ  ונחנא  ,הזה  רבד ל  םיכורע  תויהל  תוחפל  ידכ  ותוא  ליפכהל  תוחפל

 26  ה ז  ת או  רבד  דוע  שי  הפ ו  ה אבה  הנשל  בוח  אוהש   הזיא  םעפ  דוע  ונמצעל

 27 ןועברב  ונחנא  רבכ  ונחנ א  יכ  ותוא  םכסנש  ךירצו   ותוא  ונמכיס  אל  ונחנא

 28 היהי  רבד  לש  ופוסב  ץוציקהש  הז  לע  ונרביד.  וכותב  רבכ  ,ןורחאה

 29  ם י עבש  הדוקנ  השולש  ףוסבש  רמוא  הזו  .יבחו ר  היהי  אל  ,ילאיצנרפיד
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 1  ד רוי  המ  טילחהל  םיכיר צ  םה  ,רתוי  תוילה  ךלוה  ה ארנכ  הזו  הלאה  םייתשו

 2 ו ל  םיארוקש  ימ  לכ  וא  קית  קיזחמש  ימ  לכ  ,רדסב  הזו  דחא  לכ  .הפיאמ

 3 ,חוכב  ולש  תיטרפה  תינכותה  לע  רמוש  הייריעב  הקלחמ  להנמ  וא  ףגא  שאר

 4  ת מ אב  הז   םא  םג  ,ףוסב   תרמואש  ה טלחה  לבקלך  ירצ  ףוסב  ל בא  רדסב  הזו

 5 ע גפי  הזו  רתוי  עגפי  הז  ןכל  בושח  רתוי  הזו  בושח  תוחפ  הז  ,ילאיצנרפיד

 6 זאו  הנשה  ףוסב  עיגהל   רשפא  יאי  כ  הזלך  רעיהל  ליחתהל  ךירצ  ,תוחפ

 7  י פל  ו לעפ  םנמא  םהש  . רמגומ  ב צמ  יבפנ  ונתוא  וד ימעי  תוקלחמה  ,םיפגאה

 8  א ל  ת מאב  ונחנאו  יבחו ר  ץוציקב  ת מאות  הרוצב  ו לע פ  םה  םעפ  דוע  לבא  הז

 9  ם כסל הלאה םירבדה תא  םיכירצ ונחנא ןכל .יבחור ץוציקב אקווד םינווכמ

 10  ח ונ  אלו  , באוכ  הז  תידו קפתו  ת יטילופ  זה  רמוא  י נאש  זה  ל כ  םע  .םדקהב

 11   .הז תא תושעל ךירצ לבא

 12  , ןוילימ  םיישתו  םיעבש הד וקנ  שולש  יבגל  תורעה המכ ל  קר  סחייתהל  רשפא :רץמר ערן שו

 13  ת דוגאו  ם ינווגמ  לש  ,םד וק  רכז והש  ומכ  יוסיכל  ה יה  םה לש  דועייה  ,דחא

 14  ק פ תסהל  ולכוי  םהלש  ם יצמאמה  תובקעב  םהש  ו נתוא  ונכדע  םה  .טרופסה

 15    הטלחה ונל  התייה ןיידעו .הזמ תוחפב

 16  .ספאל דרי א ל הז לבא :אבי גרובר רמ

 17     .ספאל דרי אל הז .ןוכנ   :רץמר ערן שו

 18 עגונ  וליפא  והשמו  םייתש  לש  לדוג  רדס  ןממל  ךירצ  םייתשו  םיעבש  שולש  :אבי גרובר  רמ

 19   .והשמו םייתש .יצח ו םייתש קוחר אל ןוויכל

 20  ל ש   הייגוסה  יבגל  לבא  . הזו  יצח  םינווגמ  .בשוח  ינא   םייתשמ  תוחפ  תצק  .אל   :רץשומר ערן 

 21  ד צ  ל ומ  הזה  םייתשו  םיעבש  ש ולש  .אלמ  ןפוא ב  ם יכיושמ  םה  ,ךוישה

 22 דחא  לכל  .לקשה  תמר  דע  קרופמ  אוה  ,הבוחה  דצ  תא  שי  .תוכזה

 23  ם הש  ם ימוכס  הז  תרמו א  ת אז  .בי צקתה  ךותב  ותו א  ונרצנ   רבכו  ,םיפיעסהמ

 24   .תאצל םילוכי אל

 25  ל בא  י ל  רצ  ונ רמא  ונחנא   יכ  ,תילאיצנרפ יד  ה קולח  . יתנבה  ינא  הז   תא  .אל  מר רוני בלקין: 

 26  ו מכ  הז  תא  ונל  הרמא  י רה  תרבוד  .התוא  גציימ  ינא   .הפ  אל  תרבוד  הנה

 27  .ךונ יחה ביצקת לע ןעשנ אל ץו ציקהש הפצמ איהש ,הזש
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 1  ם לוכ  ם ה  ,הזה  םייתשו  םיעבש  שול ש  לכ  יכ  .הרתי יתה  ת אזה  הלאשה  לבא :ורץמר ערן ש

 2  ץ וציק  לש  הלאש  ןיא  תר מוא  תאז  .הנשה  םותל  הככ  םיראשנ  םהו  םירוצנ

 3   .ונטלחה יכ ,ילאיצנרפיד

 4  ? תיבחור הז תא תצציק .תצ ציק ךיא מר רוני בלקין:

 5   .םייפיצפס םיפיעסל ךייש ה זה םייתשו םיעבש שולש   :רץמר ערן שו

 6  ?םיפי עס הזיאל מר רוני בלקין:

 7 ר דס  הז  ךלוהש  הז  םיפיעס  םש  היה  .רשואש  ביצקתהמ  קלח  הז  ,םיעיפומ :רץורן שמר ע

 8 ם ירושקש  םיפיעס  הברה  לש  רוזיפב  ,ןוילימ  לש  םיפיעס  לוציפב  לדוג

 9 ב שוח  ינא  ןויליממ  הלעמל  ןוילימ  היה  .תוברתב  לודג  דואמ  קלח  ,ךוניחב

 10  ר ושיאב  רוקמב  וכיוש  םה  תרמוא  תאז  .םירחא  םיפיעס  דועו  תוברתב

 11  ת א  םיריאשמ  ונחנאש  ןוו יכמ  ,יפיצפס  ךויש  םהל   הי ה  רבכ  ,זאד  ביצקתה

 12 ך וישל  תועמשמ  ןיא  זא  אצי  אל  הזה  םוכסה  לכ  תרמוא  תאז  ,םירוצנ  םלוכ

 13  .רתו י הזבו תוחפ ץצוקי הזב רח וב אל התא .ילאיצנרפיד

 14   .ילאיצנרפיד הז תא תרחב  שארמש רמוא התא .תיל איצנרפיד מר רוני בלקין:

 15  א ל   תאזה  האצוהה  לכ  ,ולוכ  ראשנ  ,ביצקתה  רו שיאב  ונמזב  רדגוהש  המ :רץמר ערן שו

 16  ר ב עמ  דיגהל  לוכי  ינא  .עצבתהל  הלוכי  אלו  הני ירוש  .האצוהל  תימיטיגל

 17 .םירחא  םיפיעסב  תולעייתהו  םיצוציק  םיעצבמ  םגו  םירתוח  ונחנא  ,הזל

 18  ת יזחת  ת א  שוגפל  תוסנל   ת נמ  לע  . הלאה  םימוכסל   ר בעמ  םהש   ףרוג  ןפואב

 19    .תוסנכהה

 20  י נש  ונרמא  אל   . ונישע  אל   ונייצו  ביצקתה   ל כמ  אל   .םיזוחאב  ץוציק   לא  ל בא  : אבי גרובר  רמ

 21   .ביצקתה לוכ זוחא

 22    .רורב :רץמר ערן שו

 23  ה פיא  וניאר  הז  יפלו  םישנא  םע  ונרביד  ,ונבשי  .הטמ  תדובע  הפ  הת ייה  אלא  :אבי גרובר  רמ

 24  . הרוש  ד וע  שיו  ,םייתשו   ם יעבש  שולש   לש  תחא  הר וש  שי  ת רמוא  תאז  ונחנא

 25     .והשמ לואשל הצר ןורי

 26  י רחא  , לוקוטורפ  רושיא ב  ליחתהל   הכירצ  הצעומ  ת בישיש  די גהל  יתיצר  קר מר ירון גדות:

 27    .רדסל תועצ ה הז ירחא .תותליאש הז

 28 תא  ךל  ארקא  ינאש  הצור  התא  .תמדוקה  םעפהמ  םיאשונ  וראשנ   םא  אלא  :אבי גרובר  רמ

 29    .ףיעסה
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 1     הזה אשונהו .אל מר ירון גדות:

 2   ?רמוא הת אש המ .הז תא רמוא התא  המל זא :ובראבי גר רמ

 3    .רמוא  התאש המ .ןוכנ אל הז יכ ות:ון גדמר יר

 4     .ךישמת .ףיעסה תא ךל  ארקא ינא :אבי גרובר רמ

 5  ד ח א  ףיעס  וא  הלאה  םי פיעסה  ינש  תא  טלחוה  הנ ורחאה  הצעומה  תבישיבו רון גדות:מר י

 6 הצעומה  ירבח  בורש  ללג ב  ילואש  תורמל  תאזה  הבישיל  ריבעהל  .הפמ  ,הזמ

 7 תמדוקה  הבישיב  ,רדסל   תועצהש  הז  הרקש  המ  .וכלה  רבכ  .ויה  אל  רבכ

 8  ה שולש  לש  ןוידל  התכז   ם צעב  ,תופקהה  לע  רדסל  ה עצה  לשמל  ,ףוסל  וחדנש

 9  ם וש  אל  הזו  הטלחה  א ל  ה זו  ,ןויד  אל  הז  םצעבש   ה צעומ  ירבח  העברא  וא

 10  ו מכו  ט רופסה  תדוגא  לע   ומכ  , הלאכ  םינויד  םיחוד   ם אש  בשוח  י נא  זא  .רבד

 11  ת ו עצה  םג  ,םינושאר  תו יהל  ןכל  םהל  םינתונו  ,ירח אש  הבישיל  ,ביצקתה  לע

 12    ,ףוסל  תוחדיהל תוכירצ הליחתכ למ ויה אל ללכבש רדסל

 13    .םהילע עיבצנש  תשקיב התא .ועיבציש תש קיב התא :אבי גרובר רמ

 14    .םה ילע עיבצנש יתשקיב ינא מר ירון גדות:

 15    .תונע טב ךמצעל אובת .הצור הת א המ זא :אבי גרובר רמ

 16    .ללגבו םה ילע עיבצנש יתשקיב ינא מר ירון גדות:

 17    .םהילע ןויד  ונמייק זא :אבי גרובר רמ

 18 ןויד  ןיא  ,קיפסמ  ןיאש  ללגבש  ורמאו  וחכנ  אלש  ה צעומ  ירבח  הברה  הפ  שי מר ירון גדות:

 19  הרוצב  הככ  עיבצהל  ו א  ,הטלחה  לבקל  םינווכת מ  אל  םה  יניצר  קיפסמ

 20  א ל   םצעב  תמדוקה  הבי שיבש  רדס ל  העצההש  בש וח  ינא  ן כלו  תיטמוטוא

 21  ב י צקתה  ל ע  ןוידהו  טרו פסה  תדוגא  ל ע  ןוידה  ומכ   הלוכי  ן ויד  הב  םייקתה

 22  .תאזה הבישיה תלי חתב תויהל הכירצ וליפא  התייהו תויהל התייה הזה

 23    .תרחב .וילע עיבצהלו ן ויד וילע םייקל רחוב התיי ה אל םאו :אבי גרובר רמ

 24     .ןויד םייקתה אל .אל גדות:מר ירון 

 25    .ךל אבשכ .ם ינוויכה ינשב הז םע קחשל  לוכי אל :אבי גרובר רמ

 26    .םינוויכה  ינשב הז לע קחשמ התא מר ירון גדות:

 27  ה צור  ינא  ונע בצהש  תורמל  יל  רמוא  הת א  זא  .הז  לע  עיבצנש  תשק יב  התא  :אבי גרובר  רמ

 28  ם ישדוח   השולש  תולעל  ה רומא  אל  תאזה  העצהה  ,וינפ  ל ע  .ם ייקנ  םעפ  דועש

 29     .ללכב םא .ללכב
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 1    .םישדו ח השולש יתילעה אל ינא ת:גדורון מר י

 2     .המוד העצה םויה תילע ה .אל המ :אבי גרובר רמ

 3     .הזל הרושק אל .ירמג ל תרחא העצה יל שי .אל גדות:מר ירון 

 4    ?ירמ גל תרחא :בי גרוברא רמ

 5     .הזל הרושק אל איה מר ירון גדות:

 6     ?והשמ דוע .האל ה .הללאי :בררוי גאב רמ

 7    .אל ות:דג וןמר יר

 8  ה דות  .תוחוד   לע  ד חא  ף א  ןיא  .השקבב  ימר  לש  ה תליאש  .אבה  ףי עס  . הדות  : אבי גרובר  רמ

 9    .ןכ זירפב התא האב  הבישי .בוט שיגרת .ידיג

 10 

 11 

 12 ה יצח ירבעמ ינפל  םידלי תויומד תבצה -20.9.21 בל רב ימר התליאש .3

 13  ת א  חפיק  12  בן  לי  ןורחאה  רופיכ  םוי  ךלהמב  .םכתושרב  הז  תא  אירקא  ינא : מר רמי בר לב

 14  ך לוה  םינושה  םהיגוס  ל ע  םיינפואב  שומיש  לע  . וינפוא  לע  בכר  תע  ,וייח

 15  ףאו  ריעה  יבחרב  םיכר אתמו  םיכלוה  םיינפואה   ילולסמ  ףסונבו  ,רבוגו

 16  ר במבונב  אוהש  הפיא  הצ עומה  תבישיב  .ונתברקב  תופסונ  םירעל  םירבחתמ

 17 ד וע  הזו  ,היצח  רבעמ  ידומע  לע  םידלי  תויומד  ביצהל  העצה  יתילעה  2019

 18  תרבגהל  ,היצח  ירבעמ  דוע  וצחי  חטבש  ,םיינפוא  ילולסמ  ןאכ  ונללסש  ינפל

 19  י ר בעמ  םתואב  תוחפל  היצח  ירבעמ  ינפל  טאהלו   הגהב  םיזחואה  תועדומ

 20  ה עצהה  .טרפב  םידלילו   ל לכב  לגר   יכלוהל  היצח   תנכס  ם יווהמה  היצח

 21 הדריו  הצעומה  ירבח  לש  קימעמו  ןוכנ  ןוידל  הת כז  אל  ידי  לע  התלעוהש

 22 ו לש  לטייטה  יפל  אוהש  םרקא  לש  ותבושת  לע  רקיעב  ךמתסהב  םויה  רדסמ

 23  ףרוצמ  בגא  ולש  ךמסמ ה..  םיקפס  אשונ  להנמו  הרקבו  בקעמ  ףגא  להנמ

 24  ת לאשנו  תראותמה  תוא יצמה  ןחבמב  תדמוע  הנ יא  וז  הבושת  .םכנויעל

 25 היצחה ירבעממ תחאב  שחרתהל יושע הזכ רומח ע וריא הלילח יתמ הלאשה

 26  ה ז  לע  ונרביד  םג  הלהנהה  תובישימ  תחאב  העוט  אל  ינא  םא  .ריעה  יבחרב

 27  לע  בכורש  ימ  ללכ  ךרד ב  ,םיישאר  תובוחר  ןאכ  םיצוח  םיינפוא  ילולסמ

 28  ,שקבמ  ינא  ונחנאו  ,לכה   תושעל  ול  רתומ  אוהש  ןובשחב  חקול  ,םיינפוא
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 1  ו ל א  .וזה  היגוסב  הירבח ו  הצעומה  לש  קימעמ  ןויד   ןאכ  שרדנ  לא  םא  לאוש

 2 י בכורו  לגרה  יכלוה  םולש  תא  חיטבהל  תנמ  לע  וטקננ  םיפסנו  םידעצ

 3 ת ושעל  תנווכתמ  הייריעה  המ  .היצחה  ירבעמ  תא  תוצחל  םאובב  םיינפואה

 4  ה ל הנה תבישיב הז לע ונעדי ונחנא ,םיינפואה יליבש תוכראתה ךרואל ןודנב

 5 ט וקנת אל הייריעהש עודמ .ןיינעב לפטל רומא הייריעה םעטמ מי .תמדוקה

 6  ו ב תכמ  ת ורמלוף  רח  ,ת ורחא  תוי ושרב  וגהנש  יפכ   תויומד  תבהצל  םידעצב

 7  ם יינפוא  יבכורל  םאה  .דבלרמ  םרקא  ר מ  לש  ןו יערל  ת דגנתמה  ותבושתו

 8  ו המ  ןכ  ם א  ,שיבכ  תייצח   ל ש  הנכס  ל ע  הרומה  רורמ ת  ש י  םישדחה  םיליבשב

 9  2019  ראוניב  חלשש  בת כמה  תא  רושיאה  תא  ן במוכ  יתפריצו  ,רורמתה

 10    .רורס םרקא

 11   .רשפא, םעפ ד וע. קימעמ ןויד שרדנ אל ם אה .דחא :י גרובראב רמ

 12  ם ירבד  הברה  לע  .םישנ א  לש  םייח  לש  תויגוסב  ה פ  םינד  ונחנא  .אל  וא  ןכ : מר רמי בר לב

 13 בשוח  ינאו  תוכורא  תובישי  הפ  םישוע  ונחנא  םדא  ייחמ  םיבושח  תוחפ

 14  י נא  .ריחמה  תא  םלשנ  ונ חנא  הפ  עגפי  דלי  הזיא  הלילחו  סח  הנושאר  םעפש

 15    עדוי אל ינ א .ןויד ךירצמ הזש בשוח

 16 ם ג  .םיכרדב  תוחיטב  תדעו  .ןויד  םש  םייקל  רשפא  .ןוחטיב  תדעו  שי  רשפא  :אבי גרובר  רמ

 17  ת ו לעל  םג  רשפא  .תסנכ תמ  הדעווה  םיכרדב  תוחי טב  תדעו  שי  .החילס  .אל

 18  ו נ חנא  לבא  הפ  אל  תירו ד  .תולועפ  דואמ  הברה  םיש וע  ונחנא  הצעומל  הז  תא

 19 .םיכרדב  תוליעפ  תדעו  לש  תולועפל  סחייתהל  הצור  תא  תיריע  םג  םישוע

 20   .ונישעש םירבד

 21    הככ לפיט ימ תעדו י אל ינא םיכרדב תוחיטב  תדעו :ית טלמוראדר' עיר

 22    .המ .םיכ רדב תוחיטב תדעוובש ימ : מר רמי בר לב

 23    .ינדש יל הארנ .ינד .םי כרדב תוחיטב תדעווב ינא מר ירון גדות:

 24    ?םעפ הסנכתה : לבמר רמי בר 

 25     .תסנכתמ :רובראבי ג רמ

 26   .הז  םידלי לש תונומת לע ונרב יד אל .ןמזמ אל הסנכתה מר ירון גדות:

 27  .תורגפמ תו לאש אל הזש הווקמ ינא : ר לבמר רמי ב

 28  ם יכוליה  ןמז ה  לכ  םישענ  םיכרדב  תוחי טב  תדעו  לש  תוליעפה  תרג סמב  אדר' עירית טלמור:

 29  ו נחנא  ם יכרדב  תוחיטב ל  תושרה  .ד"בלרה  ידי  ל ע  םיכרד ה  תונואת  לש
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 1  ח וליפה  ת א  ןבומכ  אלא  ת ונעטו  ןוכי מ  לש  קר  אל  תוחוד  ן מזה  לכ  םילבקמ

 2 ם אה  לגר  יכלוה  וא  הזו  םיכרד  םאה  .םיבכר  ןיב  תונואת  הז  םאה  םהלש

 3  ת ו ינוכמב  דצל  דצמ  הז  םאה  קיודמ  דואמ  חוליפ  שי  תונואתה  ךותב  וליפא

 4 ,ריעב  םישקבתמש  תונואתה  יגוס  תא  ןיבהל  תוסנל  ידכ  .'וכו  דצל  תיזח  וא

 5  ם הש  תו מוקמ  שי  םאה  ת והזל  תו סנל  ידכ  םהלש  ם ימוקימה  ת א  ןבומכ  םגו

 6  ר פשלו  תעדה  תא  םהל  ת תל  שיש  הפרות  תודוקנ   תו חפ  וא  םינכוסמ  רתוי

 7 םינשה  ךשמב  ונחנא  לכה  ךסב  .םוקמ  ותואב  שיש  תוחיטבה  ירזע  תא  םהב

 8  ש י  , ןטק  תונואתה  רפסמ   הלדג  ר יעהש  תורמל  הר ורב  ד ואמ  הדירי  תמגמב

 9  הדרפהה  ומכ  ד"בלרה  לש  השירדל  םקלח  .הנש  ל כ  תושענש  תולועפ  הברה

 10  ם ע  ם ירויס  םישוע  םג  ונחנא  . םישיגר  ויהש  םירח א  ת ומוקמ  וא  בולוקוסב

 11 ה נואת  קר  וליפא  התייה  םהבש  םידקומ  םתואב  הרטשמה  םעו  ד"בלרה

 12  ת וחפל  םישוע  ונחנא  ה לאה  םירבדה  תאו  תולוע פ  הזיא  ןוחבל  ידכ  תחא

 13  ם ישוע  ונחנאש  תולועפ  ה ברה  .יללכ  ןפואב  הז  .חוד ה  םע  דחי  .הנשב  םיימעפ

 14 הזיא  םהל  שי  ןפואב  ד"בלר  הנשה  לכשכ  הרבסהל  תורושקש  תולועפ  םג

 15 תחא  םעפ  .קרפה  לע  רחא  אשונ  םימש  םעפ  לכ  םהו  ,ימואל  םוי  רדס  אוהש

 16  ת ולועפהשכ  .םישישקל   ר ושקש  אשונב  תחא  םעפ ו  .םידליל  רושקש  אשונב

 17  ו מ כ  . חטשב  תולועפ  לש ך  רדב  ם גו  תואצרה  לש   ךרדב  ם ג  םה  תושענש

 18 תא  םתיאר  םא  היצח  רבעמב  רובעל  ךיא  םתוא  דמלל  םידלהי  םע  ונישעש

 19 ת וכרדמה לע רויצ וא ,רפסה יתבל הסינכב התשענש םינקחשה לש תוליעפה

 20 הברה  .'וכו  .רהזנו  היצחה  רבעמ  ינפל  רצוע  ינא  הזה  אשונה  תא  טילבמש

 21   .תולועפ דואמ

 22  .םוסרפ יטל ש םיטלש םיצקמ ונחנא  .תולזומ דואמ םיינפוא תוד סק תריכמ לביא: דנימר 

עירית  23  י די  לע  זוחא  םיעברא  , זוחא  םישיש  תו נמוממ  ה לאה  תולועפה  . בוש  טלמור:   אדר' 

 24  תויו ליעפל  ביצקת  הנש  ל כ  ם ילבקמ  ונחנאו  םי כרדב  תוחיטבל  תושרה

 25 תא  םגו  .הרבסהה  רמוח  תא  םג  .תרמאש  ומכ  דואמ  הברהו  תויחנהו  .הלאה

 26 ונחנאש  הרבסהה  תויו ליעפ  לכ  לשו  םיצרמהל  ש  תולועפה  לש  דומילה

 27  ן ו יערה  תא  תילעה  תמא ב  התא  יכ  ,ןויד  לש  גוס  הזיא  ונמזב  היה  .םישוע

 28  א ל   הזש  רבס  דבלרה  תמ אבו  םוקממ  אמגוד  איהש   הזיא  תאבה  וליפאו  הזה

 29 ן וידה  תא  רכוז  התאש  תבשוח  ינאו  רורמת  לש  הזכ  גוסב  שמתשהל  ןוכנ
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 1  ז אמ  הזה  אשונה  לע  םתי א  ו נחחוש  אלו  זאמ  הנתשה   המ   תעדוי  אל  ינא  .הזה

 2 והשמ  תוארהל  וא  עיתר הל  וא  ליהבהל  וליפא  לוכי  הזש  ורבס  תמאב  םהו

 3  .ךפיהה  אוהש והשמ תווהל םג םימ יוסמ םירקמב ילוא לוכי

 4  ם יקיספמ  זא ו  הזה  ר בדל  םילגרתמ  ולי אכש  . תולגרתה  ונמזבס  חי יתה  אוה  מר רוני בלקין: 

 5   .ל םג סחייתהל

טלמור: עירית   6 . םייתנש  ינפ ל  רבכ  היה  הזש  תבשוח  ינא  .זא  ורמא  םהש  המ  הז  אדר' 

 7  ם הש  ורבס  אל  םהו  םהלש  תוסחייתהה  התייה  תאזו  הז  לע  םתיא  ונרבידש

 8  טושפ  קר  .זא  םתדמע  התייה  תאז  .ןפוא  אוהש  הזיאב  הזמ  וששח  וליפא

 9    .ןוידל זא הז תא ונילעה

 10  תורקוח  ןה  .הרוחא  טב מב  תולכתסמ  םה  תרמוא   תאש  בגא  תולועפה  לכ : מר רמי בר לב

 11  י נפ  תופוצ  אל  םה  .תו נואת  ויה  םא  דבעידב  תינרוחא  תורקוח  .תונואת

 12  .ד יתעה לע רבדמ ינא .דיתע

 13    .היצח ירבעמ ןומיס הרב סה אדר' עירית טלמור:

 14  ו נחנאו  ,םיינפואה  ילולס מ  תומכב  ך ראתת  ןורשה  ת מר  םישד וח  סקיא  דוע : מר רמי בר לב

 15  ת ב ה  לש  ר בח  ב וט  יכה  ר בחה  םג .הז  ת א  םכל  רמוא   ינאו  ט עמכ  ם וי  לכ  םידע

 16 ל כתסמ  הז  .םיינפוא  םע  בכר  אוהש  תעב  היצח  רבעמ  לש  הייצחמ  גרהנ  ילש

 17 ם אה  הז  תא  רמוא  ינאו  הזה  ןיינעה  לכו  .המידק  לכתסמ  אל  הז  .הרוחא

 18  ו מת  ה זבו  דבלרה  לש  ם ירושיאה  ת א  לבקל  קר   בושחל   םיכירצ  ונחנא

 19 תולועפ  תושעל  םיעונמ  ונחנא  ןאכ  םינמממ  םהש   ללגב  םאה  .וניתואלת

 20  בשוח  ינא  םכל  רמוא  ינאו  .ןאכ  הרוקש  המל   דיתע  ינפ  תופוצ  םהש

 21 הפ  םיפח  אל  ונחנא  .הפ  שחרתי  הזה  עוריאה  רחואמב  וא  םדקומבש

 22  ה לועש  רבעשל  הצעומ  ש ארו  םימלב  תוקירח  לכו  .עגפנ  טעמכ  לכו  תונואתמ

 23  ם כל  ר מוא  ינאו  .םיעור יא  ה פ  שי  , הזל  רשק  םוש   ילב  ע דוי  אל  י נא  הז  לע

 24 ם וש  ןאכ  ונטקנ  אלש  הזה  עגרה  לע  הכבנו  ןאכ  בשנ  ונחנא  הנושארה  םעפב

 25   .ןאכ הרקי הז רחואמ ו א םדקומב הרקי הזו .םדא  ןב לש םייח ךוסחל דעצ

 26   .ןיבמ ירמגל אל ינא .ימר  םעפ דוע :אבי גרובר רמ

 27     .הרוק .הרקי ה זש רורב :ד"ר צחי שריב

 28  .הרק םג  הז ה'רבח :וברגר ביא רמ

 29     .ןכ :ריבד"ר צחי ש
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 1  . ןורשה תמר ךותב וגרהנ םג  םישנא .האמ תב טעמכ ןו רשה תמר :רוברי גאב רמ

 2    .שאר הזב  םילקמ ונחנאש בשוח ינא : מר רמי בר לב

 3  ה תא  הפ  שי  . תולועפ  ן ומה  תושענו  שאר   ה זב  םיל קמ  ונחנאש  בשו ח  אל  י נא  : אבי גרובר  רמ

 4    .איהש הזיא תעצה

 5    .המכ דועל ץעיימ  ומצעב ד"בלרה ,בשוח הא רנכ אוה ד"בלרה םג יבא : מר רמי בר לב

 6   .יל וחלש םה ש הרושה תא ךל אירקהל  הצור ינא :אבי גרובר רמ

 7  י נ ומכ  תיאר  התא  םגו  י נומכ  עדוי  התאו  .תויושר  ד ועל  ץעיימ  ומצעב  םדא  ןב : מר רמי בר לב

 8 ת א  תוטקונו  ד"בלרה  לע  תופצפצמ  תואכרימב  דיגהל  הצור  אל  תויושר  שיש

 9     .בחרתמו ךלוה הז .ה מ עדוי התאו .הזה דעצה

גרובר  רמ  10 ם יכרדב  תוחיטבל  תימואלה  תושרה  :ונל  ובתכ  םה  המ  ךל  אירקא  ינא  :אבי 

 11  המכ  ןחבנ  אשונה  .ליי מה  הז  היצח  ירבעמ  דיל  תויומד  תבצהל  תדגנתמ

 12  תובצומ  ןהב  תויושר  לו מ  הלעפ  ד"בלרה  .תושרה  תדמעב  יוניש  ןיאו  םימעפ

 13  ל ו עפלו  תעדל  חמשי  ד" בלרה  ריכמ  אוהו  הדימב ו  .ןתוא  הריסהו  תויומד

 14  ם י נעוט  םה  .ןכוסמ  וה שמ  הזב  םיאור  םה  .תונ כוסמה  תויומדה  תרסהל

 15  ה ז ל  םיארוק  םה  .תולג רתה  לש  ג וס  םישנא  לצא  ת ורציימ  הלאה  תויומדהש

 16  ןיא  רמוא  אוה  .ברקתמ  אוה  זאו  .םדא  ןב  םש  שיש   לגרתמ  וליאכ  םדא  ןבש

 17 . עוסנל  ךישממ  טושפ  אוה  הלאה  םירויצה  ,םהלש  הזה  םתס  הז  .םדא  ןב  הפ

 18 הצור  ינא  .םהלש  הנעטה  הז  לבא  ,קפס  ןיא  ,קפס  שי  םא  ינא  .עדוי  אל  ינא

 19  ם תס  אל  .השע  אוהש  ת וקידב  סיסב  לע  הז  תא  רמוא  ד"בלרהש  ןימאהל

 20  ו א ב  םי שנא  הברה  .לשמ ל  דיקפתל   יתסנכנ  ינאשכ   ,םיקדוב  ו נחנא  .ריוואב

 21  ן מזה  לכ  ו נחנא  .םעפ  ד וע  אק ווד  ונחנאו  .הטאה   י ספ  לכ  ת א  ףיעת  ילא

 22  ם י ננווכמ  ןמזה  לכ  ונחנ א  .םישל  ךירצ  הפיא  ,ףי סוהל  ךירצ  םא  םינוידב

 23  ן ומה  .לודג  ארונ..  יכ  הד ובע  ןומה  הז  .םעפ  דועש  ךל  דיגהל  לוכי  ינא  .םתוא

 24 דל  תרואת  לעמ  האבש  הרואת  םע  הזכ  שי  םישל  ם יסנמ  ונחנא  היצח  ירבעמ

 25  ה פ  דרוי  התא  םישנאש  תונולת  הברה  ויה  יכ  היצח   ר בעמ  לעמ  טלש  םע  הזכ

 26  י כ ה  וי ה  אל  םה  היצח  ירבעמ  המ כ  שי  .ןופצ  ןווי כל  הלעמלמ  ןיקשיסואמ

 27 ונחנא  זא  ,היצח  רבעמב   םהש  םיניבמ  םה  םואתפ  וליאכ  םישנא  .םינמוסמ

 28  רבעמה  לכ  יתעדל  .ןמס ל  רתויש  המכ  ידכ  .הלאה   םידומעה  תא  םייפסומ

 29  הז  לע  יתרביד  .תובוחר ב  הרואת  רתוי  הברה  הי התש  תאזה  דל  תרואתל
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 1 םישנא  .םכילוה  םה  ןאל  רתוי  םיאור  םישנאש  עגרב  .השגנה  לש  טביהב

 2  ן ו מה  םישו עונחנא  .תו לועפ  הלאכ  ינימ  לכ  .תמוצ ל  םיברקתמש  רתוי  וניבי

 3 רומשל  רתויש  המכ  עדו י  התא  הפ  הצור  ינאש  רור ב  ינא  בשוח  ינא  .תולועפ

 4 ם יינפוא  יליבש  אקוודש  בשוח  ינא  .םיבשותה  לש  םייחה  לעוות  אירבה  לע

 5 לגרה  יכלוה  תייסולכוא   ןיב  םיכוכיחה  תא  םומינימל  דירוהל  םיסנמ

 6 םוקמ  אוהש  הזיאב  םו יה  .םיגהנה  תייסולכואל   .םיינפואה  תייסולכואל

 7  י ב כור  תא  םיחירכמ  ונחנ א  .תומו קמ  םתואל  הלאכ   תוצובק  םיפחוד  ונחנא

 8  ם ילמשוחמ  רבכ  הז  ם ילגלג  םיינפוא  אל  הז  םויהו  טילחהל  םיינפואה

 9 ת אז .ךרובמ רבד ,ומצעשכל הזש בחוש ינא הלאה םירבדה לכו םיטניקרוקו

 10  הוא  םימעפ  הברה  טניקר וקב  עסונש  עסונ  אלש  דח א  לכ  ונחנאש  הז  תרמוא

ררעצל  םג  .ול  רתומ  ימ  ,קוחה  תא  תוארל  ךירצ  .וטואב  עסונ  אל  11 ו ניאנו 

 12 דחא  ףא  .שיבכב  תעסונ ש  בכר  ילכ  ךותב  תגרהנש  החפשמ  םג  ,עובשה  לשמל

 13  לש  הייסולכאוה  תא  תח קל  םירומא  םיינפוא  ילל שביבא  .הז  תא  הצור  אל

 14  ם הם  א  רוחבלם  יכירצ   םויהש  הזל  ארקנ  ילגלג  ודה  ,םיינפואה  יבכור

 15ה הם  פיא  תוינוכמה  םע   םחליהל  ם יכלוה  לגרה  יכ לוה  ם ע  םחליהל  םיכלוה

 16  ת וכונימהמ  םידחפמ  םה   יכ  הכרדמל  םיחרוב  םה   עדוי  התא  רתוי  וליאכ

 17 ק וידב  םירומא  הלאה  םיליבשהו  .תרחא  הייסולכואב  יםעפוג  םה  םשבל  א

 18  . ת ובכשב  ע דוי  התא  רצי יל  רשפא  ם. אי הלש  וליאכ   אוהש  ם וקמה  תא  רצייל

 19  ו כלי  ה ז  לעמ  ,םיינפוא  ו עסיי  הז  ל עמ  תוניוכמ  ו עסיי  ה טמל  תרמוא  תאז

בנא  .לגרי ההולכ  20 ן כלו  .םכול  ןיב  םיוסמ  ךרד  בחור  קלחל  םיכירצ  ףוסחנו 

 21  ו ל   תתל  ךצרי  יהה  הזה  ינילופורטמה  םיינפואה  לי בש  תא  ונישעשכ  בגא  ךרד

 22  ם וקמה  תא  חבטימש  ךש מהב  הזל  עיגנ  דוע  ונחנאו   יתועמשמ  קיפסמ  םוקמ

 23  י מ  , םיתמצהשל    אשונה   ל כ  .םשל  ק ר  םתוא  ךושמ ל  תמ אב  תוסנלו  .םהלש

זהבש  ת ומוקמה  לכ  םיעטקמה  תא  ונעבצש  הארי  חצנש  24  ע בצנ  ברועמה  ם 

 25  ל בא  . תאזה  העיבצה  לכ ל  ש  ןיינע  ה יה  טושפ  תורק ל  רומא  ה ז  .קוריב  וישכע

 26 . גהנכ  םגו  לגר  ךלוהכ  םגו  םיינפוא  בכורכ  התא  םוקמ  הז  .ןמסמו  אב  הז

 27  ע ובצ  אוה  יכ  .והשמרה בו  וקש  חטש  אוהש  הזיאל  עיגמ  התאש  טילחמ  התא

 28 . רבד  לש  ופוסבאבל  פתור.  לו  תוסנל  ידכ  םישועש  הלועעוד פ  הז  זא  .קבירו

 29  ן ב  .תונואתלגורם  תמיד    טעמכש  הז  אוה  ,ישונאה   םרוגה  .םישנא  םש  שי
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 1  ך י רצ  אוה  ,ךרדב  םש  ב וחרב  דבל  א ל  אוהש  .הזל   עדומ  ת ויהל  ךירצ  םדא

 2  ם ע פ  דוע  רמוא  ד"בלהר ,עדוי  אל  .שיבכה  לע  םימר וג  דוע  שוגפי  אוהש  ןיבהל

 3 ךתיא  תכלל  הצור  ארו נ  דחי מצד אנא  .הזה  ןיינע ב  םייעמשמ  דח  ארונ  םה

לי    לארשי  תנידמ  ל ש  ימשר  ףוג  ינש  4  א ובא  י נא  ךיא  .הזה  רב דה  ת אאומר 

 5    דלי לש םירוהל

מאבש : מר רמי בר לב  6 יליבש  תא  ונל  לולסל  ם יצורש  ה'רבחהש  ,םיינפוא  ליבש  רטמ  תוע 

 7  ת א  םילבקמ  אל  םיר מוא  חנונאו  ותוא  השענ ש  םישקעתמ  ,םיינפואה

 8 בשוח  ינא  םדא  ייחבם  י קסעתמ  ונחנאשכו  .םינמממ  םתאש  וליפא  םכתעד

 9 ןכומ  ינא  .עצבו  שדק  רמוא  ד"בלרהש  המ  תא  לבקל  םיכירצ  אל  ונחנאש

 10  ם גו  ,הינתנב  םג  תנוומת   ךל  יתיארה  תונומת  ךל  יתאבה  ינאו  יתמליצ  ינאו

 11  ו נל  ה אריו  דעתי  ד"בלרה   ן כ  םא  א לא  .שדוח  ינפל  דע  ןו כנ  ,תורחא  תויושרב

 12  . תעשול  ןוכנ  הזת שובשו חש  ת ויושר  שי  םא  .תויומד ה  ת א  םשמ  ריסה  אוהש

בושיל  ךלא  אל  ינא  .םכל  רמוא  ינא  אל  ינא  הזש  בשוח  ינא  13 םע  טקשן 

 14  ת ובו שתה  םע  טקשב  ןו שיוה שאף אחד לא הולך לוני מקא  .הלאה  תובושהת

 15    .האלה

 16    .תיטקרפ הצעה יל יש מר ירון גדות:

 17    .בשוח ינא : מר רמי בר לב

 18    .הא בה הבישיל רדסלעה צה  דיגת התא :אבי גרובר רמ

 19  ת נ יחבמ  םג  וילא  בורק  הזה  אשונה  ימרש  האור  י נא  .תיטקרפ  העצה  יל  שי מר ירון גדות:

 20     .תרמאש החפשמה

גר  רמ  21 תרש  םע  הש יגפ  ךל  רדסי  אוה  .הרוב חתה  דרשמ  םע  השיגפ  ו ל  רדסת  :ובראבי 

 22    .הרובחתה

 23  ם וקמה לע רתוול ןכומ ינא .םיכרדב תוחיטבה תדע וול סנכי ימרש עיצמ ינא מר ירון גדות:

 24  ג י צנ  ןיא  םש  םגש  םיטל קמ  תדעוו  םע  וליפא  ךתי א  ףילחהל  ןכומ  ינא  .ילש

 25 א והש  ונלוכל  בורק  רשפא  .ךילא  בורק  הזה  אשונהש  בשוח  ינא  .היציזופואל

 26    .ךביל ימינב שממ

 27 רשאמ  ילא  םיבורק  רתו י  םידליה  לש  םייחה  .םדא   לש  םייח  בורק  אל  ימל : מר רמי בר לב

 28    .ךילא
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 1  ה א רנכ  ךל  ב ושח  אוהו  ד ובכה  לכ  ו תוא  תילעה  התא ש  אשונ  ה זה  אשונה  .אל גדות: מר ירון

 2   .רתוי

 3    .יל בו שח אל אוה .ונלוכל בושח : לב ברי מר רמ

 4     .ונלוכל בושח מר ירון גדות:

 5 ר וגסל  השענו  ד"בלרה  לש  םיגיצנה  םע  ךתיא  דחי  השיגפ  השענש  עיצמ  ינא  :אבי גרובר  רמ

 6     .אוהש הזיאל עיגהל תא

 7   .הדעוו ב יתיא ףלחתהל ךל עיצמ מר ירון גדות:

 8  י נאש  תודעווה  הנומש  ל כ  םע  א וב  .הללצ  איהש  ה פיאו  ד"בלרה  םע  השיגפ : מר רמי בר לב

 9    .הרובחת  תדעו תא שי םא יתלאש  ידכב אל ינא ,םהב אצמנ

 10   .םיטלקמ ב ךתוא ףילחא ינא .ימוקמ ב הילא סנכ ךל רמוא ינא גדות:מר ירון 

 11  ת ו מוקמ  תוארל  דחוימב   יתעסנ  ינאו  יתישעש  ומכ   הדובע  תושעל  ךירצ  םאו : לבמר רמי בר 

 12    .ם ש םימייק םה יל ורמאש

 13   .הז תא יתי אר םג ינא :בראבי גרו רמ

 14  ה רונה  ךל  הקלדנ  ,תרמא ו  םימע פה  דחאב  תעסנ  ה תא  םג  ת ובוחר  טעמ  אל : מר רמי בר לב

 15     הפ םג ,הנה ימר תרמאו

 16   ובש  הזה בצמה .רמוא ינא םעפ  דוע .ןוכנ :אבי גרובר רמ

 17  ה נטק  רת וי  תצק  הינתנ   ם אש  יו ארה  ןמש  בשוח   י נאו  .םיי ק  הז  הינתנב : מר רמי בר לב

 18    .ונתיאמ

גרובר  רמ  19 ל בא  ד"בלר  י ל  רמוא  ינש  דצמ  .ילש  םי יניעב  הז  תא  יתיאר  ינא  .עדוי  ינא  :אבי 

 20  ו ל יאכ  התאו  ינאש  הפ  ו ישכע  ישיא  חוכיוול  הז  תא   ךופהל  הצור  אל  תמאב

 21   .םיחכוותמ

 22     .יבא ישיא חוכיו אל הז : מר רמי בר לב

 23  .א ובל ךירצ :אבי גרובר רמ

 24 ה ברה  הזב  לפטל  םיכירצ  ונחנאש  בשוח  ינאו  ןחלושה  לע  הז  תא  יתמש  ינא : לבבר  רמימר 

 25     .יניצר רתוי

 26   .הזה אשונל תיטנוו לר איהש תאזה הדעוול סנ כיהל הצור אל התא המל מר ירון גדות:

גרובר  רמ  27 א ל  ינא  .הדע וול  קיתה  קיזחמכ  ותוא  ןימזהל  לוכי  ינא  .ותוא  ןי מזא  ינא  :אבי 

 28   ךירצ

 29     .ךממ רושיא ךירצ אל ינא : בר לבמר רמי 
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 1  ה י הת  חק  ך ל  עיצמ  ינא   . רושיא  ךירצ  א ל  התא  . ךל  עיצמ  י נא  .רושיא  אל מר ירון גדות:

 2     .עיפשת .הדעווב

 3  .וישכע ר בדמ ןדיע :אבי גרובר רמ

 4 ינא .םיכרדב תוחיטב ת דעווב .ןויד הז לע םייקל ך ירצש בשוח טלחהב ינא : עידן למדן עו"ד 

 5  תמאב  הז  ינשה  ,יפיצפסה   אשונה  .דחא  .רמוא  התא ש  םירבד  ינש  ןיב  לידבמ

 6 םירפמאב  םישל  םיינפוא   יליבש  לע  םג  דעו  רורמת  תניחבמ  םיינפואה  יליבש

 7 לש  אשונ  רתוי  .דחא  אשונ  הז  .ינוריע  ןיב  ליבש  אוהש  ליבש  לע  חטב  .אל  וא

 8  ת וחיטבל  ףוסב  םירושק  םהינש  לבא  רחא  אשונ  הז  .רורמתו  העונת

 9 ינא  הבושתה  תא  יתיאר   י נא  .ןויד  הז  לע  םייקל  ךירצש  בשוח  ינא  .םיכרדב

 10 ם ישוע  ונייה  םאש  בשוח  ינא  לבא  הבושתה  תא  יתנ בה  ךכ  לכ  אל  ינאש  הדומ

 11  , םייעוב של  תועדומ  ררו על  י דכ  םיד ומילה  תנש  תח יתפב  ילוא  ןיינעה  ךרוצל

 12  אוהש  הזיא  רצוי  היה  הזש  בשוח  ינא  ,םיריסמ  זאו  ,םינושארה  השולש

 13  לבקל  .םיכרדב  תוחיטב   תדעווב  םייקתהל  ךירצ  ה תא  בשוח  ינא  לבא  ןוזיא

 14   .ןוכנ  דואמו בושח דואמ רמוא  התאש המ יכ םירבדה תא

 15  ת ורחא  תוימוקמ  תויוש בר  .ןור תפ  שי  ול  םג  .תו לגרת הה  לש  ןויערה  .בגא : מר רמי בר לב

 16  ה צ ור  אי ה  הפיא  תרמו א  םיטל שה  תא  הלותש  הרבחהו  .דוסבס  םישוע

 17  ם ינתונ  םה  תרמוא  תא ז  .הלילב  םג  הז  תא  ם יריאמ  םה  ,בגא  .םישל

 18   .םיינפוא בכורל םגו ל גרה ךלוהל םג תוסחייתה

 19    יפכ .עירפמ עובקש  םירמוא םה ינש דצמ : עידן למדן עו"ד 

 20 ם ע  תומד  רותב  השיא  םימש  תחא  םעפו  ,תומד  רותב  בלכ  םימש  תחא  םעפ : מר רמי בר לב

 21  .םילס

 22   .ןויד הז  לע םייקל ךירצ יתרמא : עידן למדן עו"ד 

 23  .הרות ה תא ואיצמה אל ד"בלר : בר למי במר ר

 24    .קפס ןיא : עידן למדן עו"ד 

 25   .אל וא ה דעוול סנכיהל הצור התא מר ירון גדות:

 26     .יתוא ןימזי אוהש יבא לע  ךמוס ינא .סנכתת הדעווה : מר רמי בר לב

 27  .השקבב ןור י הטימש תנש .רדסב .ךל  יתינע ינא :אבי גרובר רמ

 28 

 29 
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 1 

 2 

 3 הטימש תנש – 25.9.21 תודג ןורי התליאש .4

   4 

 5  י פ  לע  הבש  הטימש  תנש   איה  הבורקה  הנשה  .הט ימש  תנש  יבגל  התליאש ר ירון גדות:מ

 6  ר יע  איה  ןורשה  תמר  .םיחמצו  םיצע  תעטל  ר וסיא  לח  תידוהיה  תדה

 7  י פ  לע  . הטימשה  יניד  תא   ו מייקי  אל   הב  יכ  יואר  ןכ  ל עו  .ןירדהמל  תינוליח

 8  ת מרב  יכ  ,ןורשה  תמר  תייריע  תורבוד  ידי  לע  רס מנ  ץראה  ןותיעב  םוסרפ

 9 תולאשהו  .ליגרכ  הבור קה  הנשב  םיחמצו  םיצעה  תועיטנ  וכשמי  ןורשה

 10 ןורשה  תמרב  םאה  .ןור שה  תמר  לצא  הטימש  ןיי נע  המ  .1  .הייריעה  שארל

 11  ן ורשה  תמרבש  וא  .הלי גר  ה נש  תמועל  הבורקה  הנ שב   םילהנב  יוניש  עצבתמ

 12  ה ייחמצו  םיצע  תעיטנ  י בגל  ןונכתה  ה מ  .2  .תאזה  ה ניחבהמ  ה נש  לכבכ  וגהני

 13  ידי  לע  ועצובי  םהמ  ולא  .הפיאו  הבורקה  תירבעה  הנשב  .ןורשה  תמר  יבחרב

 14    .עפש תקלחמ

 15    .האלה  .הנשה םג הפי ריע היהת ןו רשה תמר :אבי גרובר רמ

 16     .הלאשה לע תינע אל מר ירון גדות:

 17     .תונעל הצור ינאש  המ יתינע :אבי גרובר רמ

 18   ?יקצרוק קחוצ התא המ מר ירון גדות:

 19    .הפי ה בושת הנע .הפי והשמ רמא  אוה :קורצקי קבמר יע

גרובר   רמ  20  ר יאשנ  .חתמב  ת צק  ךתוא   ריאשנ  .הנשה   םג  ה פי  רי ע  היהת  ןורש ה  ת מר  :אבי 

 21     חתמב תצק ךתוא

 22   .קמחתמ התא .הלאשה  לע תינע אל ליגרכ .םיצעה מ םירלדנשה םע דחוימב מר ירון גדות:

 23    . הבושתה תא לבקת התא .ר דסב היהי :אבי גרובר רמ

 24     .רדסב היהי אל מר ירון גדות:

 25    .הנש ה ךלהמב :אבי גרובר רמ

 26 ינאו  התליאש  לאוש  ינאש  ומכ  התליאשב  הבושתה  תא  לבקל  הצור  ינא  .אל מר ירון גדות:

 27  ה זש  דיגהל  ל וכי  התא  . דבוכמ  ה ז  .קוחל  םאתהב  ה ז  לע  ה בושת  לבקל  ךירצ

 28 ךשמהה  תלאש  םגו  .תרגפמ  הלאש  היינשה  םגו   .תרגפמ  הלאש  תאז  םג
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 1  .התליאשל ה בושת תתל בייח התאו .ךי ניעב תרגפמ לכה .תרגפמ

  2 

 3    .ךשמהה  תלאש המ :אבי גרובר רמ

 4  ם י שועש  וא  ,ליגרכ  םיצע   םיעטונ  םאה  הטימש  תנ שו  תיניצר  הלאש  יתלאש מר ירון גדות:

 5     .הלאשל תינע אלו .יוניש

 6   .הפי היהת איה .לי גר הז המ :רבגרו אבי רמ

 7    .הפי היהת  איה קי:ב קורציעקמר 

 8    .הפי ריע היה ת יתרמא :אבי גרובר רמ

 9  ש י   םאה  ,םיצע  תעיטנב  ךרוצהו  ת ילבולגה  תוממחת הה  רוא ל  .ךשמה  תלאש מר ירון גדות:

 10 . תומדוק  םינשל  תיסחי  םיצעה  לש  העיטנה  תא  ריבגהל  הנווכ  וא  הבשחמ

 11   .יבא תרגפמ הלאש

 12     .הפי רתוי דוע היהת  ריעה ב קורצקי:יעקמר 

 13 איה  המל  ךל   דיגא  ינא  .המל  עדוי  התא   הפי  הלאש  תאזכ  אל  איה  .המגמה  :בררואבי ג  רמ

 14  ם ידד ומתמ  אל  תילבולג   תוממחת ה  םע  דדומתהל  יכ  .הפי  ה לאש  תאזכ  אל

 15 תמר  .הזל  םיסנכנ  רבכ  םא  .ןיינעה  לכ  תא  רתופ  התא  הטימש  תנשב  הז  םע

 16  דואמ  הברה  דוע  עטינ  ונחנאו  ,םיצע  יפלא  תונורח אה  םינשב  הלתש  ןורשה

 17  קר  אל  הזו  םיצע  דואמ   הברה  םיעטונ  ונחנאו  ,תובורקה  םינשבו  .םיצע

 18  ל כ   לע  ללוכ  איה  תיל בולגה  תוממחתהל  תוסח ייתהה  ,בגא  ךרד  םיצע

 19  ז א   םיצע  המכ  לתוש  התא   םאש  אל  הז  םיצעה  קר  אל  הז  ,אל  התא  םירבדה

 20  ה ת א  המכ  לש  ןיינע  הז   .הצור  התאש  המ  םירבדה   ראשב  תושעל  לוכי  התא

 21  ת ו ינוכמ  לע  םג  םירב דמ  .םירחא  םיקיפאל  ב כר  ילכמ  רבעמ  דדועמ

 22  תרבח  הבש  הנידמב  יר עצל  תנעטנ  תילמשחה  ת ינוכמ  ףוסב  ,תוילמשח

 23  י כה  קוידב  אל  םהש  םיעצמאמ  קפומ  למשחהמ  דואמ  הברה  ןיידע  למשחה

 24     .םייתודידי קיפסמ

 25     .המ זא .רשקה המ מר ירון גדות:

 26    .אוב ז א רובידה :אבי גרובר רמ

 27     .הפ שקשקמו הזה םוחתב  ללכב ןיבמ אל טושפ התא ת:רון גדוי מר

 28    .התאו ןיב מ אל ינא :רובראבי ג רמ
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 1 ק לח  הז  תוילמשח  תוינוכמל  םירבועש  הז  .הזה  םוחתב  ןיבמ  אל  טושפ  התא מר ירון גדות:

 2   .למשחה לש רוציי  הז ינשה קלחה .תשדחתמ  היגרנאל רובעל ךלהמהמ

  3 

 4  לש  תוגג  לע  ם ימש   ונחנא  .אמגוד  ךל  אי בא  י נא  .ילש  הבושתה  תא  ךל  י תינע  :אבי גרובר  רמ

 5   .תורחא תויגולונכטל   םירבוע ונחנאו .םיירלוס  םילנפ דואמ הברה םיתב

 6    .םש ימ מר ירון גדות:

 7    .הל ועפ םג הז :אבי גרובר רמ

 8    .םש התא מר ירון גדות:

 9  ע ורז  איה  תיל כלכה  הרבחה  ןורשה  תמר   תייריע  םעטמ  .תילכלכה   הרבחה  :אבי גרובר  רמ

 10 ר פס  תיבב  יוריק  וישכע  םימש  ונחנא  .םימש  ונחנא  .ןורשה  תמר  תייריע  לש

 11  ד עצ  הז  םג  לשמל  זא  .ם יירלוס  םילנפ  ידי  לע  עצובמ  הזה  יוריקה  ,םינרוא

 12 ל ע  אב  הז  .םירחא  םיקיפאב  למשח  םיקיפמ  ונחנא  וליאכ  רוזעל  רומאש

 13  ל ו כי  ינאש  ר מוא  אל  ,ם יצע  המכ  י תלתשש  הז  .ל כה  אל  ה ז  םיצע  .ןובשח

 14   .םיצע יפלא  םג .לכה הז .םירחאה םימ וחתב יל אבש המ תושעל

 15  . תוממחת הה  דגנכ  םיצ ע  ת עיטנ  ל ש  הזה  אשונה  תא  ר יכמ  א ל  טושפ  התא מר ירון גדות:

 16    .יתלאש ינא

 17    .יתי נע .תלאש :אבי גרובר רמ

 18  ל וכי  .תילבולגה  תוממחת הה  ר ואל  םיצעה  תעיטנ  ת א  ר יבגהל  הנווכ  שי  םאה :מר ירון גדות

 19    .אל יל דיגהל

 20     .טלחהב תובורק ה םינשב :גרובראבי  רמ

 21     .הנשה .אל תאזה הנשבו מר ירון גדות:

 22     .הפי ריע היהת םג ןורשה ת מר הנשה :גרובראבי  רמ

 23     .היה אוהש דחא  תירבה תוצרא אישנ היה מר ירון גדות:

 24  . ןורשה  תמר  תייריע  ש אר  יל  בוט  .תירבה   תוצ רא  אישנ  תויהל  הסנ מ  אל  י נא  :אבי גרובר  רמ

 25    .ידנק טו נ רא וי .ול רמא אוה ךיא

 26  ל כ   התוא  ע מש  אל  אוה  הלאש  ו תוא  ולאש  .ןגייר  תירבה  ת וצרא  אישנ  היה מר ירון גדות:

 27  רמא אוה  זא  ,הבושתה ת א  עדי  א ל  םג  אוהו  ילינס ת צק  היה  ם ג  אוה  בוט  ךכ

 28    .הלאה תותליאשל  הפ רמוא התאש המ ךרעב  הז .ןק יו גניסירבא וד יו

 29    ?בוט עמוש  אל אוהש וילע רמוא התא : לבי בר ממר ר
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 1     .ילינס אוהש .אל מר ירון גדות:

 2  .ןכ  .החילס .ןכ .ףיעס ונרבע .ןק חש טושפ ינאש רמוא אוה ש יתבשח :ברבי גרוא רמ

 3 

 4   תוברתה ףגא תועפוהב ירדגמ ןויווש םויק – 27.7.21 ןדמל ןדיע רדסל העצה .5

 5  ן תמב  ירדגמ  גוציי  יניי נעב  תמאב  אוה  הלש  העצה ה  יתשגה  ינאש  העצהה  : עידן למדן עו"ד 

 6  , תועפוה  מאוד  הברה  ה נש  ל כ  שי  ןורשה  תמרב ו  י רדגמ  גוצייב  ףודעית

 7  . תוברתה  ףגא  לש  תנוושה  תורגסמב  רודיב  יעו ריא  ,תוכורעת,  תואהרצ

 8 י עוריא  םה  .רודיבה  םוחתב  תוחפל  םינש  דואמ  הברה  ונלש  לגדה  יעוריא

 9  ה ק ידב  . ריעב  םיבר  םיל הק  םיפשח נ  םהילא  תואמ צעה  םוי  י עוריאו  ץיקה

 10  ל לוכ  ם ילודגה  םיעוריאב ש  ה לגמ  ירד גמה  גוצייה  ת ניחבמ  הל גמ  םינותנה  לש

 11  ז וחא  ם ישולש  תמועל  םי ר בגל  זוחא  ם יעבש  לש  סח י  היה  , הנורוקה  תפוקתב

 12 הנשה  אמגודל  ,תוחראת מ  קר  ויה  ןה  תובר  םימעפ   םישנ  ויהשכ  םג  ,םישנל

 13 .םיריש  השולשב  תחר וא  התייה  םנמא  הנילור ק  ץנ  י'צנ  לש  העפוהב

 14  ם ג   .םיריש  השולש  דוע ל  יזרא  הנדרי  החראתה  טנופמיסה  לש  העפוהבו

 15 ת וירבג  ןה  ןתיברמ  תוקהל  .תוקהל  םיאיבמ  ללכ  ךרדב  ונחנא  םירקמב

 16  ו א  וז  הקהל  לש  םינגנ ה  תמרב  הלכו  ןלוסה  תמ רמ  לחהו  קהבומ  ןפואב

 17  ת ועפוהה   תחא  תא  הממי חש  םינווגמ  לש  MIQ  תה קל  הנש ה  ןכ  םג  .תרחא

 18  ר עפה  .רעפה  תריגסל  ם רת  תצק  זא  .תוינגנו  תוי נלוס  יתש  ויה  הב  אקווד

 19  א טוח  םיעיפומה  םירבג ה  ר פסמל  תועיפומה  םישנ ה  ת וקהלו  םישנה  רפסמב

 20    .טרפב  רודיבלו ללכב הרבחב םי שנ לש הרידאה ןתמורתל

 21  .םי ריעצה תיירקב רבעש עובש  תייהש העפוהב ויה המכ מר ירון גדות:

 22 י מעטל  .ריעה  חור  םע  הלוע  וניאו  ירדגמה  ןויוושה  תונורקע  תא  רתוס  : מדן ן לעידעו"ד 

 23 ת וליעפה  לש  תיתוברתה  הפישחב  תעגופש  הילפה  איהש  הזיאב  הפ  רבודמ

 24  ן א כמו  ריעב  ןמודיקו  םי בחר  םילהקל  םישנה  לש  ת יתונמואו  תיתוברתה  לש

 25  ל ה ק  טועימל  ששחמ  תוי מניח  תועפוהל  תובר  םימע פש  םיעדוי  ונחנא  .ללכב

 26 ,קושב  םיאצמנש  םיירבג   םינמוא  ןימזהל  אלא  םי שנ  ןימזהל  אל  םיפידעמ

 27  ותוא  ןקתל  םיכרדה  תחא   הזה  רבדה  תאש  בשוח  ינא  .להק  רתוי  םיכשומו

 28  ,תונמוא  תוליעפל  ,תובר ת  תוליעפל  הפישחה  תרב גה  תועצמאב  תמאב  הז
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 1  .תקפסמ  הפישח  ךרד  םי נש  תועגפנש  ,םישנ  תוקהל ו  םישנ  לש  רודיבו  הריש

 2 ג וציי  ופורפא  תמאב  ןמזמ  אל  הצעומב  ןויד  ונל  היה  תמאב  בגא  העצהה

 3 טפשמ  ןזואב  יתוא  ספת  זאו  ,החצנהו  תומש  תניחבמ  ירדגמ  יונישו  ,םישנל

 4  ה תא  , יבא  ,ריעה  שאר  ינודא  ך לש  דחא  טפשמה  ,העצהל  ליבוה  הז  דחא

 5  ם ו דיק  ךותמו  םייחב  ונ דועב  תויהל  ךירצ  ירדגמ  ןויוושל  קבאמהש  תרמא

 6  ם ד קל  ךירצש  רכזיהל  זא ו  ןמלועל  תוכלוה  ןהשכ  ם ימיה  ןמ  םויב  אלו  םישנ

 7  ר א שה  ןיב  יתוא  ףחד  או הו  םכח  דואמ  טפשמ  הפ  תרמאש  בשוח  ינא  .םישנ

 8  ת א  ם דקל  ,םישנה  טר ופס  תא  ם דקל  תמאב  ו נרביד  י כ  .תאזה  העצהל

 9  הז  ת א  ידיגת  חטבש  ירח א  הבוגתב  .םייחב  טלחה ב   .םישנה  לש  תועפוהה

 10    .ןאכמו .הז תא םג  ריבסהל לוכי ינא ךכ רחא

 11   .תרמז רותב םג  םיאתהל הלכי םות לוכ םו א םייחב אל.. אוהש לבח : לבר מי בר מר

 12    .בוחר המש לע אורק ל רשפא :יבד"ר צחי שר

 13  .תומש תדעו  .זא הז תא יתרמא ינא .ןכ : מר רמי בר לב

 14 תונורחאה  םינשה  הילפהל  ןוקית  עצבל  תנמ  לע  .העצהה  ןאכמו  ,יתובר  : עידן למדן עו"ד 

 15  ם ינשה  ש מח  ךשמלו  , 2022  תנ שמ  לחה  םירבגו   ם ישנ  ןי ב  רצונש  רעפלו

 16  ם י עוריאב  הפישחו  המ ב  ןתניתש  תונמואו  ת וברתה  ףגא  תובורקה

 17  ד י   תיב  ותוכמס  תחתו  ת ואמצעה  םויל  ץיק  יעורי אב  רקיעבו  ,ותוירחאבש

 18  ך ופה  ן קתמ  סחיב  םישנ  ת וקהלו  ם ישנ  לש  תועפוהל   המודכו   ןואיזומ  ,םינבל

 19 ש מח  םותבו  .םירבגל  זוחא  םישולש  לומ  ,םישנ  תבוטל  זוחא  םיעבש  לש

 20  ן קותיו  ,ןתינש  לככ  ינוי ו וש  גוציי  לע  הנש  ידימ  רו משל  ץמאמ  השעי  םינשה

 21  , םירבגל  ר תי  גוציי  היה ש  הנש  התייה  .וירחאלש  ה נשב  דימ   ךרוצה  הדימב

 22 י נויווש  יוטיב  תתל  ,םירחא  תונמוא  יעוריאו  תוכורעתב  ןבומכ  .ותוא  ןקתנ

 23 הזה  רבדהש  בשוח  ינא  .ירדגמה  סחיה  ןתינש  לככ  רמשיהב  םירבגו  םישנל

 24  ו נ דועב  ת מאב  ארקנש  ה מו  ,ללכב  תוברתלו  תונמ ואל  שרדנ   ,ונלצא  שרדנ

 25  ד ו בכה  תא  ונתנ  ובש  בצ מל  עיגהל  ךכ  רחא  תובר  ם ינשל  םיכחמ  אלו  םייחב

 26 דואמ  הברה  ןתיי  הזש  ןימאמ  ינא  .הפישחה  תא  ונרפיש  ,להקה  תא  ונלגרה

 27    .הדות .ןורשה תמרלו ונל

 28 םירבגל  סחיב  תורמז  םישנ  לש  סחיה  ךיא  תוארל  הקידב  תמאב  תשיע : ר לבמר רמי ב

 29  .ה קידב תישע .םירבג תוקהל ו םישנ תוקהל וא םירמז
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 1    .ללכב וא ריעב : עידן למדן עו"ד 

 2    ת ויהל לוכי יכ .ללכב ץראב : מר רמי בר לב

 3     .לוכי ינאש וא סחייתהל הצ ור והשימ :אבי גרובר רמ

 4  .א והש יתמ סחייתא םג ינא מר ירון גדות:

 5   .לאלא ןירוק ,ירד ק ןירסנ .םישנ רסח אל : עידן למדן עו"ד 

 6  , בגא  תניוצמ  איהש   תאזה  ה עצהה  תא  ת נייצ  ה תא  . ןדיע  .דיגהל  המ   ונל  ש י  : ד"ר צחי שריב

 7  שאר  בשוי  התא  ונלכתס ה  ?םינווגמ  םע  המ  תוברת ה  ףגא  ,דעב  ןבומכ  ונחנא

 8 בשוי  ,יאמצע  ףוג  םינווגמ  ,ףגא  שארמ  לידבהלו  .הי צנדקה  תליחתמ  םינווגמ

 9  ש י   םינווגמב  היה  רשפ או  התוא  םשיילו  תוינידמ   םש  טילחהל  לוכי  שאר

 10  ל ש   תועפו ההמ  זוחא  דח או  םינומ ש  ,תובר  תועפו ה  שי  . םילודג  םיביצקת

 11  י נ א  זא.  םישנ  לש  עבר א  תמועל  םירבג  רשע  הנ ומש  .םירבג  ויה  םינווגמ

 12  העצהב  והשכיא  לבא  הז ה  ןוויכב  ץוחלל  ךירצו  ןוק ית  שורדש  ךתיא  םיכסמ

 13  .םינווגמב  םג  הז  תא  ם שייל  ןווכתמ  התא  .הזמ  םינווגמ  תא  תגרחה  ךלש

 14  י תחסינ  ינאש  טפשמכ  ההזמ  ינאש  טפשמ  הפ  שי   ה נטק  הרעה  ,הזל  רבעמ

 15  ת ויו כז  שי  עדוי  התא  . ןיד  ך רוע  התא  סייפ  יפוק  תושעל  .תמדוקה  העצהב

 16  קיתעהל  ךירצ  אל  .ירדג מ  ןויווש  תוכזב  םיטפשמ  ן ומה  חסנל  רשפא  .םירצוי

 17  .םתוא

 18   .טפשמה  היה המ מיכאל דורון: רמ

 19  .טפשמה המ : לב מר רמי בר

 20  .הזב ךומתתש  הווקמ טלחהב ינא .בגא : עידן למדן עו"ד 

שריב צחי   21 י לוא  ללוכו  םינווגמ  ללוכ  ,ריעב  תוברתה  יעוריא  לע  לכוי  הז  םא  .רורב  :ד"ר 

 22  .המי דק זא ,םג תינרות תוברת

קורצקי: יעקב   23 . םישנב  םיכמות  יכה  ונחנא  .םישנל  םיעוריא  זוחא  םינומש  הז  ונלצא  מר 

 24   .ונ לצא הז תא קודבל רשפא

 25  .םישנ תרזע שי : מר רמי בר לב

 26  י נד  המכו  הח ותפ  ת לדל  תצרפתה  המכ  ם לוכמ  רתוי  עדוי  התאש  ב שוח  ינא  : ד"ר צחי שריב

 27 לבא  .עיפשמ  אוה  המכו   הזה  םוחתב  השע  ,השוע   אוה  המ  ךל  ראתי  ילוא

 28   .ןיוצמ ו יואר ןבומכ אוה אשונה
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 1 . תוברת  אשונב  ,ףוס  לכ  ףוס  םירבד  לע  םירבדמ  ונחנא  םויה  .חמש  ארונ  ינא  ני לביא:ד  מר

 2    .םדא ייח

 3   .הטימש תנש מר ירון גדות:

 4 ם יפסכהמ  ץצ קל  ךירצ..ש  רמאש  ןמשו  ךומנ  ילגנא  הלשממ  שאר  הזיא  היה  מר דני לביא:

 5  ל יבשב  רמא  זא  .ןוחטיב ה  דרשמל   .רתוי  אבצל  ףס כ  תתל  ו א  ןוחטיבה  לש

 6  ח מש  י נא  זא  .תוברת  ל ע  אל  ם א  םימחלנ  ונחנא  ה מ  לע  ,םימחלנ  ונחנא  המ

 7  לאכימ  םגו  םג  ריכזמ  ינ א  .ירדגמ  ןויווש  אשונב  ןוד ל  םויה  תורשפא  ונל  שיש

 8  ן ורשה  תמר  תעיסלו  ,ת ונלבוסו  ןויווש  תדעו  שא ר  בשוי  ינא  .הפ  ןורוד

 9  , 2019ב  המזויב  ליחתה   הז  ,הצעומב  הזה  אשונ ה  תא  הליבומש  תישפוח

 10 ם ישנ  תרדהב  קבאמל  םיטפשמה  דרשמ  חוד  םושייל  הייריעה  תובייחתה

 11  , ןיז  ע טנ  'פורפ  ,הצעומ  ת ורבח  ד וע  הזל  ופרטצה  תוברת  . ירוביצה  בחרמב

 12  ת וינויווש  תוליפת  לש  ן מויקו  ע ויסל  ךרד  ונעצה  . יבו קלא  ישתבו  ןודד  לבנע

 13  ע בורב  ,ןמלק  רפס  תיבב   ם ירופיכה  םויבו  הנשה  ש ארב  .םישנ  תרדה  אלל

 14  ה נורחאה  ונתעצהב  הלכ ו  .השרומב  רמוע  הרובד  ר פס  תיבב  םג  הנשה  ,רדה

 15  ר יעב  םישדחה  תובוחרה   ל כ  אלא  , הרבע  אל  איה  ,ה צעומב הרבע  אל  ירעצלש

 16  בחרמב   החצנהב  םירב גו  ם ישנ  ן יב  ןויווש  גשו י   רשא  ד ע  םישנ  תומש

 17  .ירוביצה

 18   .הלבטה.. לש ת ומשב םהל אורקל רשפא  םייתינב מר מיכאל דורון:

 19  א וה  תובשות לו  םיבשותל  ,הייריעה  הק ינעמש  תוברתה  םוחתב  יר דגמ   ןויווש  :ני לביאד  מר

 20  רודיב  יעפומ  ,תיתוזח  ת ונמא  ונל  שי  .םימוחת  רפ סממ  בכרומ  אוה  ,בושח

 21  םיסנכ  תשר  הנומא  היל עש  תיתנוכשה  תוברתה  ןב ומכו  תואצרה  ,הקיסומו

 22  ף ג א  לש  ל והינה  תרדשב ש  הדבועה   ןויצמ  ליחתה ל  הצור  י נא  .םינווגמב

 23  ת רצוא  ,הירלג  תלהנמ  ק הבומ  י שנ  בור  ונשי  ןורשה   ת מר  תייריעב  ,תוברתה

 24  , יגול ואיגה  ןואיזומה  ת להנמ  , תוירפסה  תלהנמ  , םינבל  ד י  תלהנמ  ,תישאר

 25  .םישנ  ןלוכ .ףגאה תלהנמ תינגס

 26    .גאד אוה ,םינש שמח ינפל  תוברתה להנמ היהש איג  תוכזב מר יעקב קורצקי:

 27  ז ו חא  םישיש םש  ו נל  שי זא  ה ירלגב  םג  ג יצהל  ונלחת הש  זאמ  דיגהל   הצור  י נא  מר דני לביא: 

 28  א ש ונב  .תויונמוא  ןבור  םלוכ  םה  .םירבגו  םישנ  םי גיצמה  לכ  ךותמ  םישנ  לש

 29  . ה ביאכמו  .העודי  הדב וע  וז  ,ןיטולחל  תרחא  איה  הנומתה  הקיזומה
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 1  . תיל ארשיה  הקיזומה  םו חתב  יר דגמה  ןויוושב  העי גפ  שי  ת ונורחאה  םינשבש

 2 לש תועמשהה רפסמב רדשל תוכוז אל תורמזו םיי שנ םיבכרה וידרה תונחת

 3 ת ויושר  תונימזמש  תועפוהב  םג  םירבג  םיאקיזומ  תבוטל  היה  תנש  .םירבג

 4   ?ןדיע בישקמ ה תא .ץראה לכב תוימוקמ

 5   .ןכ ןכא : עידן למדן עו"ד 

לביא:  דני   6  י כ   יל  ררבתה   םי נווגמ  תשר  המייקש  תוברתה  י עפומ  םג  וקדבנ   יתשקבל  מר 

 7 ונעמש  רבכ  ונחנאו  ינוצי ק  ירבג  בור  ונשי  םינווגמב  םג  תונורחאה  םייתנשב

 8  ם יעיפומה  םינמואהמ  זוחא  םייתשו  םינומש  . תרדוסמ  הלבטו  הז  תא

 9   .דבלב םישנ תועפוה לש  זוחא הרשע םיתש תמועל

 10    .הארנכ הרשע הנומש  :רץמר ערן שו

 11 י נפל  יתאצוה  ינא  .הזה  תוויעה  תא  ןקתל  ידכ  ףגאב  בטימה  תא  םישוע  ונחנא  מר דני לביא:

 12 ם ינוירטירקה  תעיבק  יוניש  לע  הרומש  ףגאה  שארל  ךמסמ  םישדוח  המכ

 13   .םירחאו הלאכ םיבכר ה לש הריחבב םירושקש

 14   ?ף גאה שארל הרומ התא .ית נבה אל מר מיכאל דורון:

 15  .י תצלמה ינא מר דני לביא:

 16    .הא מר מיכאל דורון:

 17  ך ל  יתירוה  ינא ש  בשוח  א ל  .עדוי  אל  .הצ ור  ה תא  בתכמה  תא  אור קל  ר שפא  יא:מר דני לב

 18  .ךממ  יתשקיב ינאש בשוח ינא

 19    .תרמאש  המ הז דורון:מר מיכאל 

 20    .ררגית לא :בראבי גרו רמ

 21    .לאכי מ בוט לכה מר דני לביא:

 22    .ץפוק התא המ לאכימ מר ירון גדות:

לביא: דני   23  ם ישנ  קר  ןימז מ  יתייה   איבל  ינד  ריעה  ש אר  ןגס  י ב  קר  יולת  רבד ה  היה  ו ל  מר 

 24  י א   תא  ןקתל  ידכ  קר  .םי נש  רפסמ  ךשמל  תועפוהל ו  םיבכרהל  תוילאקיסומ

 25  .תו נורחאה םינשב ונתנידמב  תויאקיסומל םרגנש קדצ

 26    .הנשמ אל לבא תועט  םג הז מר יעקב קורצקי:

לביא: דני   27 ירדגמה  תווי עה  ןוקית  לע  טילחת  הצעומה  םא  חמשאש  שמשכ  רורב  ןכל  מר 

 28  ת ש ר  לש  ם ג  אלא  היירי עב  תוברתה  ף גא  לש  קר  אל  ם לוא  תוברת  יעפומב

 29 ד ואמ  אשונ  הז  יכ  הז  תא  ביחרהלו  האלה  ךישמהל  רשפא  דוע  שיו  םינווגמ
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 1  רשפא  הפיא  םהילע  בוש חל  רשפאש  תומוקמ  דועו   םיפגא  דוע  ונל  שי  בושח

 2 י נא  וישכע  .דיגהל  יתיצרש  המ  הז  .והז  .ירדגמ  לש  הזה  אשונה  תא  תונשל

 3 ם יאקיסומ לע רבדל רוחבל רשפא ךיא לע תצק רבדל ןיינעמ הז םא ןכ הצור

 4   .םירבד רתוי הברה םי נתונ ונחנא .תוברתב ןיינע ה לכ אל הז לבא תועפוהו

 5  .הירלגב ה רוקש המ :בי גרוברא רמ

 6  ם תאו  .לכה  הז  ם ירבגה  םע  םישנה  תא   ןזאל  ך ירצש  ןייצ  אוה  לכ ה  ךס  מר יעקב קורצקי:

 7     .ףסלפתהל וישכע  אל הז .הז םע םימיכסמ

 8   .ףסלפתהל ילב לבא .הצור  אוהש המ :אבי גרובר רמ

קורצקי:  יעקב   9  ו נלוכו  ןבומ  ןיינ עה  .ןבומ  ה ז  .והזו  תוי נו יווש  .הירלג  ל ע  רמא  ןדי ע  םג  מר 

 10    .ףסלפתהל וי שכע הסנמ המ .םימיכסמ

 11  .הירלגב שיש  תוכורעתב :אבי גרובר רמ

 12  םירנ  .דעב  ונ לוכ   .םילבקמ  ונלוכ  .םירבג ל  ם ישנ  ןיב  םיאתמ  ןוזיא  ת ושעל  מר יעקב קורצקי:

 13     .תוינויווש תוש על יד .ךרדל אצנ אובו די

 14   .םלוכ אל :אבי גרובר רמ

קורצקי: יעקב   15 הפ  ועיפוי  אל   םהש  המכש  ינוציק  דעצ   תושעל  לבא  .םלוכ  אל  המל  מר 

 16  ם י רמז  שי  ק נע  רוביצ  הפ   שי  , ןורשה  תמרב  רוביצה   תא  ת לאש  התא  .םירבג

 17     .ןוזיא תושעל ךירצ  .םהילא רבחתמ םג אוהש

 18 י נא  .רוביד  תוכז  ושקיב  םישנא  .יתנבה  אל  וישכע  רוביד  תוכזב  אוה  המ גדות: מר ירון

 19   .רבדי אוה רוביד תו כז שקבי אוה .רבדל שקבמ  ינא רוביד תוכז יתשקיב

 20    ?ינד תמייס .ךתרעה תא ינפ ב יתמשר :אבי גרובר רמ

 21     .הדות  מר דני לביא:

 22    ?אל רבדל ת יצר התא :אבי גרובר רמ

 23  י נא  ף כית  .העצהה  דעב  ינא  ף וסהמ  ליחתא  ינא  ל כ  םדוק  . בוט.  ןכ  .אל מר ירון גדות:

 24 י נא  וליפא  .םישנל  םירבג  ןיב  םימוחתה  לכב  ןויווש  דעב  ינא  .דעב  עיבצא

 25 תא  ואיבי  האבה  הנשש  שקבי  וליפא  ינא  רובעת  תאזה  העצהה  םאש  חמשא

 26  א יה  םא  חמשא  ינאו  ןונג ס  ה לחאו  הקיסומ  הלחא  ,היואר  השיא  דדח  תירש

 27   .הנושארה השי אה רותב האבה הנש עיגת

 28     .תירש לש דחא  ריש ןת מר יעקב קורצקי:

 29  .חתות התא מר ירון גדות:
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 1   .בקעי חת ות התא מר רוני בלקין:

 2    . קדוצ התא מר רביד פלד:

 3   .הפ לעב ריכמ  ינא הלש םירישה לכ תא מר ירון גדות:

 4    .התיבה  ךל הללאי ול רמוא תייה : מר רמי בר לב

 5  תאזה  העצהב  דיגהל  הצ ור  קר  לבא  .ןורחאמ  ץוח   .איהש  הז  .ןורחאמ  ץוח מר ירון גדות:

 6 ןמ  תמדוקה  העצהל  דגנ   תבוגתכ  התלע  תאזה  העצהה  .תועיבצ  הברה  שי

 7  י בגל  .םכל  יתישע  ינא  , יל  םתישע  םתא  ינא  לש  םידלי  קחשמ  אוהש  הזיא

 8  , ת ובוחר  לש  תומש  תדע ווב  םישנ  תומש  תאירקב  ןויווש  לע  התלעש  העצהה

 9  ת ו בוחר  תאירק  ןיב  לדב ה  שיו  .דגנ  עיבצה  ןדיע  הי לעש  ,דגנ  עיבצה  ןדיע  הב

 10  ע ד וי  דלי  ל כ  וליאכ  תוע יבצ  הפ  ש יש  דיגהל  יתלחת ה  .המ  ו מכ  .תועפוה  ןיבל

 11 זא  .רמגנש  והשמ  תמועל  ראשנש  והשמ  ףידעמ  אוה  הנתמ  שקבמ  אוהש

 12  א ל  דחא  ףא  םיעיפומ  םיאבש  והשמ  הז  תועפוה  .ראשנש  והשמ  הז  ,תומש

 13    .םינש  עבראו םינש שולש ינפל ןור שה תמרב עיפוה ימ רכוז

 14     .דעב התא המל זא מר גיא קלנר:

 15    דעב ינא מר ירון גדות:

 16     .דעב התא המל זא ראשנ  אל הז םאו עובצ  הז םא מר גיא קלנר:

 17  ה רבעש  הנש  ,הנשה  לש   תועפוהב  הנשה  יתייה  . םייסל  יל  ןת  .ריבסמ  ינא מר ירון גדות:

 18  ר וטקרי ד  ינאו  .םינווגמ ב  אקו וד  .העפוה  הלחא   , הטיפש  לש  העפוהב

 19    .ויה ,הפ וני יצש ומכ תמאב םינווגמב

 20   .והשמ תבת כ .אל תלבוה רופיכ םויב  םיינפואה לש תונחתה תא מר גיא קלנר:

 21    .רשקה המ מר ירון גדות:

 22     .םינווגמב רוטקרידכ .אל מר גיא קלנר:

 23     .רנלק רשקה המ מר ירון גדות:

 24     .רושק אל הז .הא גיא קלנר: רמ

 25  ז אמ  ויה  ,ער  רבדכ  הז  תא  האור  אל  ינאו  ונייצש  ומכ  םינווגמב  אקווד  .אל :ן גדותרומר י

 26    עברא ,תועפוה שולש  ,עברא ויה ץיקב יתסנכנש

 27     .תסנכנש תוכזב הז : מר רמי בר לב

 28  ה לחא  , ןייד  לבוי  לש  הע פוהב  ת ועפוהה  לכמ  יתיי ה  אקווד   ינאו  םירבג  לש ירון גדות: מר

 29  ת אזה  העצהב  קר  אל  תועיבצה   לבא  .םישנ  לש  תועפוה  ד עב  ינא  .העפוה
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 1 ש ארכ  רדהתמש  הצעומ  רבחש  תויהל  לוכי  אלש  הדבועב  םג  אוה  תועיבצה

 2  ו ב  שיש  עוריא  ותוחכונ ב  דב כי  ,ןויווש  דעבו  םיזיל רו לפ  דעבו  ינוליחה  שוגה

 3 .םישנל  םירבג  ןיב  הדרפה  הייריעה  ןומימבו  ירוביצה  בחרמב  הדרפה

 4  .םישנ תיילפה

 5    .רק ש הז רצקי:קב קומר יע

 6    .אוה ואוב .הזל  וררגית לא :אבי גרובר רמ

 7     .היה אל  מר רביד פלד:

 8    .הדרפה התייה אל מר גיא קלנר:

 9   .תייה אלש לבח .הדרפה  התייה אל מר רביד פלד:

 10    תו יתד םישנל תוירדגמ תושע ל המל מר יעקב קורצקי:

 11    .הזה ף יעסל עיגנ :רבגרו אבי רמ

 12 .ךכ  רחא  דיגתו  טקשב  היהת  .רוביד  תוכז  עצמאב   ינא  .יל  עירפת  לא  בקעי ת:מר ירון גדו

 13   .ביגהל ךכ רחא לוכי התא

 14 . רדשמ האור  התא ינא לבא םיענ אל חישל יתוא רורגל חוכב הסנמ התא מר יעקב קורצקי:

 15   .אל ליבשב  םג המלצמה תא םישי ינא

 16  . ה עבצהל  הז  תא  הלענ  אוב  תרמא  ,ןועשב  יתלכתס ה  תוקד  רשע  ינפל  .בקעי : מר רמי בר לב

 17   .םכתא ךשומ אוהש ןיבמ א ל התא .ברעתמ התא המ

 18    .יתוא ךשומ אל שמ מ אוה ימר .ךשמנ אל שמ מ ינא מר יעקב קורצקי:

 19     .ךשומ אוה לבא : מר רמי בר לב

 20  ם וקמב  א צמנ  ןויוושל  הע צה  הל עמש  הצעומ  רבחש   ת ועיבצ  ו זש  רמוא  ינא מר ירון גדות:

 21  ת ונורחאה  םימעפה  לכ ב  היה  ןדיע  .ירוביצה  ב חרמב  םישנ  תרדה  לש

 22  , תאזה  הי צנדקה  ינפל  ד וע  , םינש  ש ולש  ינפל  דוע  ו תוא  ריכמ  ינא  .תופקהב

 23  קלח  היה  דימת  אוה  .םה ב  ףתתשה  דימת  אוה  ,רכ יכב  תוינויוושה  תופקהב

 24  א והשו  . םישנ  ןויווש  דעב   א והש  ץוח  י פלכ  גיצהו  ףא שו  הצר  ד ימת  אוה  .םהמ

 25  ה נשהמ  ץוח  ,םינשה  לכ  ךרואל  .תוינשה  תופקהב  תאצמנש  םישנ  תרדה  דגנ

 26   .םיר יעצה תיירקב יקצרוק לש  עוריאל םצעב עיגה אוהש

 27    .יקצרוק  לש אל הז מר רביד פלד:

 28  , תינרטנק  העצה  תאזש  ב שוח  ינא  ל בא  .תאזה  העצ הה  ד עב  עיבצא  ינא  ןכ  זא מר ירון גדות:

 29  .העובצ



 3.10.21 33ס' מן המניין מ מועצהבת  ישי -עיריית רמת השרון
 

42 
 

 1    .הדע ב עיבצת לא .תינרטנק אי ה םא .הדעב עיבצת לא : עידן למדן עו"ד 

 2  דעב  עיבצי  בקעי  םגש  הווקמ  ינא  .ןויערה  דעב   ונלוכ  .ןויערה  דעב  ינא ות:ון גדירמר 

 3   .תאזה העצהה

 4    .ןושא ר ינא מר יעקב קורצקי:

 5  .ןיוצמ מר ירון גדות:

 6     .דעב ינא .אל .ינו יווש יכה ינא .תוינויווש דע ב ינא מר יעקב קורצקי:

 7   .תגצה התא תרבי ד התא .רבדל הצורש והשי מ דוע שי :רובאבי גר רמ

 8     .דעב םלוכ תגצה התא  ןדיע מר יעקב קורצקי:

 9   .רורב היהיש סחייתהל המ  שי יל םג :אבי גרובר רמ

בלקין: רוני   10 תותליאש  בורל  .עוציבה  לע  דחא  רבדו   ןורקעה  לע  דחא  רבד  ,םירבד  ינש  מר 

 11  א ל  איהש  היציזופואה  לש  ילכ  תויהל  םיכירצ  ילא מרונ  בצמ  רדסל  תועצהו

 12  ה י ישעמ  ת לרטונמ  יד  אי הו  םיקית  הקיזחמ  הניא  ןכלו  ה יצילאוקל  הפתוש

 13 ת ותליאשב  םיפצומ  םינורחאה  םישדוחב  עיתפמ  ןפואב  ונחנא  הפו  ,תיעוציב

 14  א ו ב  ונל  ע יצמ  ינא  .רזומ   תצק   היצילאוקה  ךותמ  םירבח  ל ש  רדסל  תועצהו

 15 רתוי  תויהלו  ,ונמצע  ןיבל  וניניב  חגנתהל  ליבשב  ת וחפ  הזה  ילכה  תא  לצננ

 16  ירבחל  םייטקרפ  תויהל   ליעי  רתוי  ןפואב  םגש  בש וח  ינא  .םייטקרפ  תיוהל

 17  ע יגהל  ם ילוכי  ויה  הלהנ ה  תוב ישיו  היצילאוק  תו בישיב  ובשי  היצילאוקה

 18  ה ז   תא  םיאיבמ  ונחנאש  הזה  רבדה  תא  תונקתמ  ויהש  םהיניב  תומכסהל

 19  ם ינווגמל  רפוס  הז  ,םיזו חאה  תא  םירפוסו  הפ  םיב שוי  הז  ירחאו  .תועבצהל

 20  . ד חא  רבד  קר  דיגהל  הצ ור  ינא  .וחמשו  ושישו  תו ברת  תדעו  .הזל  רפוס  הזו

 21  .תנקתמ  הילפהב  ןטק  ןי מאמ  ינא  ,תונכה  אישב  םכ ל  רמוא  תמאב  ינא  וארת

 22  ק ז ח  םירבוש  קיטסה  ת א  םיחקול  .םיסג  םינוקי תב  תישענ  איהשכ  חטב

 23 י מב  תעגופ  וליפא  איה  האירב  אל  איה  אל  ,הככ  ןקתל  םיסנמו  הלאמש

 24  ד ו אמ  התייהש  יהשימל   יושנ  יתייה  ינא  .ןקתל  ותבוטל  וליאכ  םיצורש

 25 ה מצעב  איה  לבא  .תינויוושה  ,הלש  השיגב  תינוציק  דואמו  תיטסינימפ

 26 א רקנש  המ  םינוקית  ונל  תתל  וסנת  לא  .תובוט  ונל  ושעת  לא  יתוא  הדמיל

 27 ונמוקמ  תא  אוצמל  עדנ   םישנה  ונחנא  יכ  ,הבוטה  תא  ונל  םישוע  םתא  ירה

 28  ל א  .חתפית  תלדה  קר  םא   ,הלאה  תומוקמב  ונ לש  תולוכיהת  א  גיצהלו

 29 י ל  השק  הרכה  ךותמ  תמאב  הזת  א  םכל  רמוא  ינאו  .ראשה  לכב  וקסעתת



 3.10.21 33ס' מן המניין מ מועצהבת  ישי -עיריית רמת השרון
 

43 
 

 1  ך יא  ו ישכעו  רופסל  םי נש  שמח  וישכע  תכלל  וי שכע  לש  ה זה  ןיינעה  םע

 2  ה מ  ו א  ךרע  תווש  איה  ה י רלגב  וא  ןואיזומב  העיפו מש  תינמוא  םאה  .רופסנ

 3  ה ז   .הייריעה  דיל  תואמצ עה  רכיכב  עפומב  עיפותש  תרמזה  לומ  לא  םיזוחאב

 4  ת א  םירמ וא  םישנא  .הר כה  ה פ  תמ ייק  והשמ  תמא ב  ת ויהל  ךי רצ  .ןיינעל  אל

 5  ן י במ  ינדו  הז  ן אתיבמ  ןדיע  יושכעו  .ינויווש  היהיש   בצמל  עיגהל  ךירצש  .הז

 6  ת א  רצייל  ךיא  שפחל  םיכירצ  םהש  םיניבמה  פ  תוקלחמה  ישארו  הזת  א

 7  ל ומ  לא  ריעה  רכיכב  תר מז  המ  .אל  ,רמוא  ינא  םעפ  דועו  תאזה  תוינויוושה

 8 ן וקיתה  .תמאב  םכל  רמוא  ינא  יכ  הז  לע  ובשחת  ,ביתהב  העיפומש  תרייצ

 9ז א  הז  תא  יתרמא  םג  ינא  .הז  תא  ןקתנ  חוכב  וליאכו  נחנאש  הזמ  אובי  אל

 10  לע  ם ג  הז  תא  יתרמא  ,ה פ  ור אזנידה  וליאכ  יל  רצ  ה ז  תא  םתבהא  אל  םתאו

 11  ת ואבה  םינש  שמחה  ךש מב  טילחהל  וישכע  וןכנ  ה ז  בשוח  אלני  א  .תומשה

 12 אל  הז  ,תוטפושו  םיטפוש   ויהיש  וא  .אלש  וא  ומש  לע  ארקיש  דחא  רבג  ןיא

 13     .ניוציק ךכ לכ  אוהשקון יתל תכלל ןוכנ

 14  .תעבהצ ןכ מר גיא קלנר:

 15  םישל  תמאב  ינשה  ד צה  .הנוכנ  אל  איה  ,ן וקיתב  תוינוציקה  זא  םג   י תרמא  מר רוני בלקין:

 16  ה ז  ירחא  רפסל  ןכומ  ינ א  .רבדל  הפ  הצור  אל  ינא  םכל  רמוא  ינא  .תומוקמב

 17  , ןויסינמ  יתדמל  ינא  םי רבד  לע  ,ירבג  ארונ  ףוג  הז ש  אבצב  אקווד  ינויסינמ

 18 םהש  םידיקפתב  םישנ  םישלו  ,תומוקמ  ינימ  לכב  חרקה  תא  רובשלו  תכלל

 19  הביטחב  הנושארה  תיצ "במקה  הז  תא  ריכמ  וליפ א  ימר  ,םילבוקמ  ויה  אל

 20  רובעל  וליאכ  השק  היה   הז  .תניוצמ  התייהו  .הבי טחב  ילצא  התייה  ל"הצב

 21 תונב  המכ  וישכע  רופסנ  ונחנאש  םוקממ  אב  אל  הז   לבא  תאזה  הגרדמה  תא

 22 עיצמ  ינא  ןכל  .םידיקפתב  םירבג  המכ  ,םש  ויהי  םישנ  המכו  ןאכ  ויהי

 23    .הכ כ רמאנ אוב תאזה הקיטמ תיראל סנכינ אל ונחנאש

 24 ת בשוח  ינא  לבא  .םינווגמ  יבגל  בישי  החינמ  ינא  ןדיעו  ,העצהל  סחי יתא  ינא    פרופ' נטע זיו:

 25  ל בא  הסג  ךכ  לכ  תשרד נ  אל  .תנקתמ  הפדעה  תוש על  רשפאש  תוביסנ  שיש

 26 ןפואב  לפטל  ,ךליהו  ןאכמ  ליחתהל  קר  םימעפל  לבא  תונידעב  רתוי  תמאב

 27  ר עפה  ת א  קיבדהל  הלו עפ  איהש  ה זיא  תושעל  ךיר צ ו  קיפסמ  א ל  הז  ינויווש

 28  ן כלו  .היינשהמ  תחא  תו נוש  ד ואמ  תויהל  תולוכי  ןה ו  ת וביס  ינימ  לכמ  רצונש

 29 ש מחש  ןדיע  תבשוח  ינא  .ןוקית  אוהש  הזיא  לע  בושחל  רשפאש  תבשוח  ינא
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 1  ו זכ  הרוצבו  ,יטמתירא  ה ז  תא  תושעל  ךירצ  אל  ה זו  ,םזגומ  תצק  הז  םינש

 2  רעפה  תא  ןקתל  ,תמיוסמ   הפוקתל  הפדעה  איהש  הזיא  ךירצש  תבשוח  ינא

 3  .תונמדזה  תמאב םהש .האמה יעורי א תארקל דחוימב .רצונש

 4    .הפ םינוזיא ך ירצ .ןזואמ רתוי וא תוחפ  היהיש רצקי:קב קומר יע

זיו: נטע   5 .היהש  המל  רבעמ  ,ןוקית  אוהש  הזיא  תושעל  ץמאמ  תושעל  םג  ל בא  .אל  פרופ' 

 6  ן דעל  .ךלש  העצהה  תא  ן דעל  ךירצש  תבשוח  ינא  ן כל  זא  .תמיוסמ  הפוקתב

 7    .ןדיע תא

 8 קיספנ  אוב  . תאזה  העצהל  דגנתמ  ינא  .דיגהל  הצור  ינא  םיעיבצ מש  ינפל  :ברגרו  אבי  רמ

 9  י טילופ  םו קממ  האב  הל וכ  ת אזה  ה עצהה  .הזה  ל כו  ת וכסמה  ל כ  םע  תצק

 10   .םירחוב ם תאש יל לבח תמאב ינאו ת וחגנתה הפ שיו ,ןיטולחל

 11   .יבא ךתיא םיכסמ מר ירון גדות:

 12    .ד עב התא לבא ותיא םיכסמ  התא מר יעקב קורצקי:

גא  רמ  13 ס נכנ  לאכימל  דיגהל  תונמדזה  הז  .תאזה  ךרדב  םיכלוה  םתאש  יל  לבחו  :רוברבי 

 14  ן ורשה  תמר  תייריעב  תו ברתה  ף גאש  בשוח  ינא  .הח ל צהב  ןומה  ףגאה  שארכ

 15  ב שוח  אל  י נא  םינשה  לכ   ך להמב  ןו רשה  תמר  תייר יעב  תוברתה   ףגא  ה'רבח

 16 ןמואה  אובי  ןימ  הזיאמ   רבדב  תוארוה  לביק  אל  חטב  אוה  תא  קדב  אוהש

 17  ת א  ם יפתשמ  .רעונ  ינב  ברקב  ם ירקס  לשמל  םישוע   םהש   עדוי  ןכ   ינא  .הז  וא

 18   רעונה תצעומ

 19    .דיגהל  יתיצר קוידב הז .ופתתשה  שיא ףלא מר דני לביא:

גרובר  רמ  20 ה מ  ןיבהלו  אובל  ידכ  תולועפ  ןומה  הפ  םישוע  זא  .שיא  ףלא  לש  םיינש  :אבי 

 21  ם י עיגמ  ונחנא  םינשה  לכו  םירגובמה  ה'רבחה  המו  םיריעצה  ה'רבחה

 22 תא  םיאור  ונחנאו  ץצופמ   קראפה  תא  םיאור  ונחנאו  ,תוברתה  לש  םיעוריאל

 23  ת א   תושעל  םיעדוי  םה   תמאבש  םיאור  ונחנאו  ,תצצופמ  הצעומה  רכיכ

 24  תועפוהה לע יל םירמוא  ץראה לכמ םישנאו המיהד מ הרוצב םהלש הדובעה

 25  ר יכמ  ה תאו  םינפבמ  אב   ה תא  לאכימו  ,םירוקש  םירבדה  ל עו  הפ  תורוקש

 26  . טושיקכ  האב  אל  הנילו רקו  ,םיבהוא  םישנא  המו  ,ינורש  תמר  DNAה  תא

 27 , הלש  המזירכה  העפוהב  היהש  ימ  .םש  תיתועמשמ  דואמ  התייה  איה

 28  ך יא  ,דיבר  םע  דחי  .תוא רל  ףיכ  היה  הזו  המבה  לע  הצצופתה  ,הלש  תוחכונ

 29  ה ב רה  דיגהל  רשפא  ,םש  תיתועמשמ  דואמ  התייה  איה  הז  תא  בבוסת  אלש
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 1 עובשה  יתיאר  .טנופמי סה  דיל  תצק  הזיא  אל  איה  ,יזרא  הנדרי  לע  םירבד

 2  ת עדוי  .לופב  המבה  לע  תי נמא  ,םיצורעה  דחא  ה ככ  התיא  תינכות  הזיא

 3   .ףוחסל תעדוי ,רישל

 4 ן כ  םג  הז  .ןור שה  תמרב  םג  םייחרזמה  םירמזה  םע  תוינויווש  םג   ךירצ  מר יעקב קורצקי:

 5     .הז תא סינכהל

 6    .םירמ ז ןויווש האבה םעפ העצה  שיגנ אוב :אבי גרובר רמ

 7  .דדח תירש מר ירון גדות:

 8   .םי רמז  הז ,הלק קיציא .יול ר פוע ,תירש .לאכימ לע ךמו ס ינא :קורצקיב יעק רמ

 9    .יל אי בת ןלוג לייא ,ול םיארוק  ךיא תא םג יל איבת ףכית מר ירון גדות:

 10 ם ירבדהש  חמש  ינא  .ה'רבח  לבא  םכתא  םיריעמ  ילש  םירבדהש  חמש  ינא  :אבי גרובר  רמ

 11  א ל  וליפא  הז  יל  הארנ  םינש  שמחל  םישולש  םיע בש  ל ש  הזה  עטקה    ילש

 12  . םיעבש ל  עיגהל  ליחתהל   םיסנמו  ר בוטקוא  שדוחל   ם יעיגמ  וליא כ  הז  .יניצר

 13  ב ית כהל  ליחתמ  יטילופה   גרדהש  ה זה  עטקה  .הככ   ם ידבוע  אל  י ל  הארנ  הז

 14  ך ירצ  אל  הז  .החילס  ,םי רבדה  לכו  םינמואה  לכ  תא  קוידב  יעוצקמה  גרדל

 15 . שממ  םיטרפה  ךותל  הפ  סנכנ  התא  .הככ  דובעיש  ןוכנ  אל  הזו  הככ  דובעל

 16  י ל  ן יאו  .המ כ  המ  קוידבו   ת ועפוהב  ה מש  םתא  םא  םינווגמב  ךל  ס נכנ  אל  ינא

 17  ה ל אכ  ינימ  לכ  תושעל  וא  םישנ  קיחרהל  רידהל   הסנמ  אל  התאש  קפס

 18  ם יניכמו  םיאב  לבא  .םי שפחמש  עדוי  ינא  ,קפס  י ל  ןיאש  אל  הזו  םירבד

 19  ה י ה  אל  .המבה  לע  םישנ   ויה  אלש  תואמצעה  םויה ש  בשוח  אל  ינא  ,תינכות

 20  , ךירצ  א ל  ה תא  .ירעצל  . הרוק  ד ימת  ה ז  .המבה  לע  םישנ  ו יה  א לש  ץיק  יעפומ

 21  ה מ  ה פ  ןיא  ה ז  שאר  לע   ו השמ  וק רז  םדוקמ  ורמא   .ינד  םעפ  ד וע  רמוא  ינא

 22  ך וניחה  ל ע  טסופ  הזיא  יתבתכ  א ל  הזו  ם עפ  דוע  הז   .קדטצהל  ך ירצ  אל  התא

 23 ד ועו  היה  איגש  הזה  עטקב  םג  .ןורשה  תמרב  ךוניחה  תא  יתאצמה  אל  ינאש

 24 ן ורש  תמרו  .הפ  חכונ  דואמ  היה  הזו  םינמואה  לכ  תא  איבהל  םתעדי  ינפל

 25  ה ז   תא  םירפוס  ךיאו  .הל אה  םירבדה  לכ  תושעלו  ת יטסילרולפ  תויהל  תעדוי

 26  הז  לבא  יניינעה  ןוידל  סנ כיהל  ןכומ  יתייה  םעפ  דו ע  .הירלג  אל  ,הירלגה  םע

 27  א והש  הזיא  הפ  תושעל   שקבמש  םוקמהמ  אב  ת מאב  הזש  ןימאמ  יתייה

 28 ןכומ  אל  ינא  .הז  םוקמהמ  אב  אל  הזש  ילש  הש וחתה  ינא  ירעצל  .ןויווש

 29  ר ו מא  אל  ה ז  .ןוכנ  הזה   הרקמב  י נור  רמא  .הזה   קח שמה  ךותל  סנכיהל
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הומוקמל  הצעומה  תובישי  תא  םיררוג  ונחנאש  לבחו  הפ  רגסיהל  1 . הלאת 

 2  תדוגא  ונרביד  ,םירבדמ  ונחנא  ,ולש  םוחתב  דחא  לכ  תישענ  היישע  קיפסמ

 3  ת ישיאי  נא  .הרוק  הזש  ל בחו  םירבד  ם יו  הישע  םי   םירבד   ונרביד  ,טרופסה

 4  ש י גיר  חא  והשימש  הצר י  אל  הפ  ד חא  ףא  יכ  .םכלו כש  הו וקמ  ינא  .דגנ  עיבצי

 5  .ולש שארה לע

 6    לא י נא יבא מר יעקב קורצקי:

 7ת  א  ול  להניר  חא  הצעומ  רבח  ושל  םוחת בש  הצרי  דחא  ףאש  בשו חא  ל  ינא  :אבי גרובר  רמ

 8   .ולש םימוחתב דח א לכלו נתת .ושל םוחתה

קורצקי: יעקב   9  דעב  ונלוכ  וחנ נאו  .ינויושו  תושעל  רמא   קר  ואה  .להנל  רמא  לא  א וה  מר 

 10    .תוינויוושה

 11  .םישולש םיעב ש הז המ :אבי גרובר רמ

 12  ת מרב  םישנ  ל ש  ת ועפוה  היהיש  םישימח   , םישימח  .םישולש  םיעב ש  אל  מר יעקב קורצקי: 

 13  ו נ לביק  ,ותוא  הנקית  עט נ  .ןווכתה  אוה  הזל  .לודגב   ןווכתה  ןדיע  הזל  .ןורשה

 14   .םימדקתמו ןוקיתה תא

 15   .רבכ םא םינווגמ םע המו : גב' בת שבע אלקובי

 16     .םדקתי אוה .שרו ד האנ מר יעקב קורצקי:

 17  ם ישנ  קרש  וא   ועיפוי  םירבג  קרש  דעב  ה תאש  רמוא  אל  העצהה  דג נ  עיבצהל  :אבי גרובר  רמ

 18  ך ל המב  תוברת  יעוריאל ועיגיש  םי שנא  הז  תא  וארי ו  .אל  ת יעמשמ  דח  .ועיצי

 19  םירבג  לש  תועפוה  םיאו ר  םהש  וארי  םהו  תובורקה   םינשהו  הבורקה  הנשה

 20  ה זיאמ  י תרמא  ,דגנ  עיב צמ  ו ישכע  ינא  ם אש  הזו  . םישנ  ל ש  תועפוה  םיאורו

 21 ה לאכ  ויהיש  השגרה  יל  שיו  .רחמ  דע  הז  תא  תוועל  רשפא  .הז  םוקמ

 22  ה ז   ,ילש  ה רימא  וז  .םי לגרתמ  .רדסב  לכה  לבא  . רחמ  דע  ה ז  תא  ותוועיש

 23  ו נ ל  איבי  א וה  ,ולש  ףגאה   תא  ל יבוהל  ףגאה  שארכ  לאכימל  ו נת  .ילש  םוקמה

 24  .םש  תונהיל  וחמשיו  םה ילא  ועיגי  הפ  םלוכ  טעמכ ש  השגרה  יל  שי  ,תוינכות

 25  ן יינע  ה פ  ןיא  .לכה  הז  .םו קמב  אל  תיטילופ  תוברעת ה   הז  תאזה  תוברעתההו

 26  ה ז יא  הפ  שיש  שיגרמ  א ל  ינא  ןורשה  תמרב  יתימ א  ךל  רמוא  ינא  .ינורקע

 27  .יכ התוא  איבא אל ינא םירמואו םי שנל תינבומ הילפא איהש

 28    ,ם ינווגמ לע היה ןאכ ןוידה :?

 29    .ינורקע  םוקממ אלו ישיא םוקממ  ךלה הז יכ :אבי גרובר רמ
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 1     .יניצ .יטילופ .ינמקנ רון גדות:י מר

 2  .שרופמ  רתוי הז תא דיגהל רשפא ש בשוח אל ינא הז תא ית רמא .הזו :גרובר ביא רמ

שריב צחי   3 א ב  הז  ,ונלש  תועפוהב  םירבג  רתוי  שיש  איה  הדבועה  ןיינע  לש  ופוגל  :ד"ר 

 4  ת ועמשמ  שי  לבא  .'וכו  להק  ר תוי  איבהל  םיצור  ן י במ  ינא  ,יעוצקמ  םוקממ

 5  והשמ  .והשמ  ןקתל  ליבש ב  הפיחד  הזיא  תתל  תועמ שמ  שי  .תנקתמ  הילפאל

 6 ה פש  רמואש  והשימ  אל  הז  .ןורשה  תמר  תמשאב  אל  הז  .ןזואמ  ירמגל  אל

 7    .אלש יאדווב ה ז םישנ תוארל הצור אל ינ א .אל רמואו והשימ בשוי

 8  .הז ליבשב  ךירצ אל :אבי גרובר רמ

 9     .תימלועו תיצרא הע פות הז ,ןורשה תמר העפו ת אל הז :ד"ר צחי שריב

 10 .םילדתשמ  רתוי  דוע  ןורשה  תמרבש  חו טב  ינא  ,בשוח  ינאש  ךל  די גא  ינא  זא  :אבי גרובר  רמ

 11 ו מכ  ,הבותכ  איהש  ךרדב  הבותכש  העצה  שי  הפ  .רמוא  ינא  םעפ  דועו  לבא

 12  ה יה  אל  ,םדקומ  חיש  היה  אל   .לכהו  השגוה  א יהש  ו מכ  ,הבותכ  איהש

 13  ן ו ידל  סנכיש  יתיוויק  . תוחדל  תמדוק  םעפ  יתשק יב  ירה  רותפל  תונויסינ

 14  . העבצה  ה ז  לע  םייקנ  ה פש  תו ברעתהב  ךרוצ  י לב  וחי לצי  ןכשו  םיוסמ

 15  ה לוכ  ת ללוכה  תיתוברת ה  תוליעפ הש  עדוי  ינאו  ר מוא  ינא   הזה  םוקמהמ

 16 ידכ  לכה  םישוע  ןכו  .אל  ללכב  ,הלפמ  אל  איהו  הרידמ  אל  איה  ןורשה  תמרב

 17  רשפא  וישכע  הז  םעפ  ד וע  ןוכנ  עדוי  התא  ,םיעיג מ  הז  קוידב  ךיא  .היהיש

 18  א ישנ  .םיתוויע  ןוילימ  שי  ן יידעו  2021  םלועב  הרבחה  ל ע  ,ןויד  חותפל

 19  ן וילימל  ה ז  תא  תחקל  רשפא  .לכ  םע  רבג  ןבל  א ל  או הש  דחא  יאקירמא

 20  קר  םיכלוה  םימעפלו  2021ב  ונחנא  ךיא  קומע  ך כ  לכ  ןויד  הז  .תומוקמ

 21  .הרוחא

 22 ם יעינמהש  רמ ולו  קצקצל  רשפא  יא  .תי טילופ  הריז  וזש  רמול  הצ ור  ינא  מר מיכאל דורון:

 23  ם ג  שיש  בשוח  ינא  לבא  .םייטילופ  םיעינמהש  רור ב  .םייטילופ  םיעינמ  םה

 24  א לש  םא  םג  םוקממ  האב  ןדיע  לש  העצההש  בשוח  ינא  ,םייכרע  םיעינמ

 25 לש  הרטמה  ולש  הרטמ הש  בשוח  ינאו  עמשנ  הז   רבד  לש  ופוסב    עמשנ

 26 העצהה  תא  הלעמ  אוהש   ידכ  ךות  ארוק  .הילפא  ןז איא לה  ,ןדיע  לש  העצהה

 27 ת ורמז לש ןפוד תאצוי תמאב הילפא לע רינלו וןכמ לשח וד ארוק ינא תאזה

 28 ן דיע  אל  ינא  םוקמ  שיש  בשוח  ינאו  הנורוקה  תנש  2020  תנשב  םירמז  תמועל
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 1  ת א  תוטהל  ךירצש  רמא  ן כ  אוה  לבא  דדח  תירש  תא   איבהל  ךירצש  רמא  אל

 2    .תושעל הכי רצש המ קוידב הזו .ףכה

 3   .הרקי המ הנומש ו םישולש ,םייתשו םישיש  שי םאו :אבי גרובר  רמ

 4   .הזל ןווכתה אל אוה  .רדסב :מר יעקב קורצקי

 5  .רפסמש תוי הל לוכי :ןוראל דומר מיכ

 6  א ל  הזה  ך להמה  תא  ליב וי  י נא  םא  . הרקי  אלש  יל  ן ימאת  .םולכ  ה רקי  אל  : עידן למדן עו"ד 

 7  .הרקי

דורון:  8 ו נעגהש  תוארלו  בשחלו  ףודרל  ךכ  רחאו  םירפסמב  טוקנלש  תויהל  לוכי  מר מיכאל 

 9  ת א  תוטהל  ך ירצ  ןכ  לב א  , ןוכנ  אל  ה ז  ילוא  םיעב של  א לו  הנומשו  םישישל

 10  . ףסכ  ר תוי  וחיוורי  תורמ ז  םא  .ה מ  עדוי  התא  דיק פתה  ק וידב  הזו  הניפסה

 11   ,הילפהה יכ ףסכ  רתוי וחיוורי תורמז םא

 12  .רכשב םג איה  הילפהה :ד"ר צחי שריב

 13  ל ש  הילפא  שיש   ומכ  . תורמז  ל ש  רכשב  םג   א יה  הי לפה  .הלאש  תלאש   ב קעי  דורון:  מר מיכאל

 14  ר י ע  תצעומ  הצעומכ  ןא כ  ונחנא  םאש  בשוח  ינא  .יללכ  ןפואב  קשמב  םישנ

 15 ם יקסעתמו  ןוויכה  תא  םיארמ  תא  םיעבוק  ונחנא  .תוינידמ  םיוותמ  ונחנא

 16  ם א  םג  ן דיע  לש  העצההש   ב שוח  ינא  . ןדיע  לש  העצה ה דעב  י נא  ןכלו  .םיכרעב

 17  איה  הרטמה  רבד  לש  ופ וסב  .רחא  עינמ  אוהש  הז יא  לע  עיבצמ  הפ  והשימ

 18    .רתויב הבושח הרטמ

 19 ן וכנ  .הבישי  לכב  טעמכ  הז  תא  רמוא  ינא  יכ  ץרפתהל  בייח  ינא  ךתושרב : מר רמי בר לב

 20  ו נ מקה  ןוכ נ  רתויו  הקיט ילופב  םיק סוע  ונחנאש  ןוכ נו  .םיבו שח  םה  םיאשונש

 21  רמוא  ינאו  המידק  התו א  דיעצהלו  תאזה  ריעה  תא   תחקל  ליבשב  היצילאוק

 22  ן וידה  לכ  .רמא  ינורש  המ ל  רבחתמ  יד  ינא  .הצעומ  תבישי  לכב  טעמכ  הז  תא

 23  ת ו ציקע  ם הל  ארוק  הת אש  המו  ,הלאה  םינטנט קה  םיתומ יעה  לכו  הזה

 24 היה  לוכי  הז  לבא  ,היצילאוקה  תלהנה  לש  תחא  הבישיב  רמגיהל  תולוכי

 25    .רמג יהל היה לוכי הז .רמגיהל

 26  .תיטנ וולר אל הרימא הז .אלש  דואמ בוט עדוי התא .ימר :רמר גיא קלנ

 27    .ךלש התליא שה םג ורון:כאל דמר מי

 28    .התוא רומגל תלוכי םג מר גיא קלנר:
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 1 ינאש  המל  םיבישקמ  ויהש  יאנתבו  איבהל  יתלוכי  ילש  התליאשה  תא  םג : מר רמי בר לב

 2 ת בישיב  .הלהנהה  תבישיב  רגסיהל  םיכירצ  םירבדהמ  קלחש  ,רמוא

 3  ר שפא  . רופיסה  רמגנו  ול ש  טידרקה  ת א  הז  לע  חקי יש  ד חא  לכלו  היצילאוקה

 4 ן וידל  הלעת  ןורתפל  העיגמ  אלש  הייגוס  לכב  .רחמ  דע  הז  םע  חכוותהל

 5  .הז תא  טופשי רוביצהו ירוביצה

דורון:  6 שורדת  .היצילאוקב  הבישיל  ךלש  םירבדה  תא  איבמ  אל  התא  המל  זא  מר מיכאל 

 7    .היצילאוקה תבי שיב ונודי ךלש תועצההשו  היצילאוק תבישי היהתש

 8 הלועש  העצה  לכ  טעמכ   .תאזה  התליאש  קר  אל  . הלאה  תועצהה  קר  אל  הז : מר רמי בר לב

 9  א ל  ם ילוכי  םתא  ,ובישק ת   ה'רבח  . הז  ליבשב  .תיט ילופ  הל  א רוק  התאש  הפ

 10  ל יבשב  הפ   שיו  .היצילאו ק  ם ימיקמ  ה ז  ליבשב  .רמו א  י נאש  ה מ  םע  םיכסהל

 11 תבישיב  םתוא  רותפל  רשפא  היה  רדסל  תועצה  םי רבד  םילעמ  םתא  םג  הז

 12    .היצילאוק

 13  ב וט  עדוי  ה תא  וזה  הרעה ה  .תו כיסמ  תדרוהו  תונכ  ל ש  ןיינעב  ו נחנא  םא  ימר קלנר:מר גיא 

 14    .דחא הז תואיצמ  תשגופ אל איה הזה הרקמ ב חטבש םלוכ ומכ דואמ

 15    .המל : מר רמי בר לב

 16 קלח  ,תויונמדזה  דואמ  הברהב  הז  תא  רמוא  ינאו  וזה  היצילאוקה  .םייתש מר גיא קלנר:

 17  וז ה  היצילאוק  .תמאה  ו ז  לבא  . הז  תא  םילבקמ  א ל  קלח  ה ז  תא  םילבקמ

 18 התוא  תא  תונגנמ  אל  ןקלח  ,תועיס  תבר  איה  ,הלודג  איה  תבכרומ  איה

 19   .ן תינ אל ןתינ אלו .הקיסומ

 20    .וז ה הנידמב היצילאוק המל : מר רמי בר לב

 21    .יטנוולר אל הז וזה הנ ידמב היצילאוק .ןוכנ אל מר גיא קלנר:

 22    .תבכרומ : מר רמי בר לב

 23  א ל  א והש  ו השמ  לע  רבד מ  התא  ם עפ  ל כ  ןכלו  היצי לאוקל..  ל כה  א ל  םש  םגו נר:מר גיא קל

 24  ת ע רכה  תשרדנו  תונבהל   העיגמ  אל  הז  היצילאוקה   םימעפל  .תואיצמ  שגופ

 25 ה צקמ  ,םירבח  14  לש  היצילאוקב  חטב  .ינויגה  הז  .ימיטיגל  הז  .הצעומ

 26    .לכה הז תואיצמה תא שג ופ אל הפ ןורקיעה .הצקל

 27    .ןדיע תא  ץוקעל ךירצ יחצ המל זא : מר רמי בר לב

 28    .המל קלנר: גיאמר 

 29    ?הי צילאוקב המכסה תלבקמ  התייה אל תאזה העצהה גדות:מר ירון 
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 1     .עדוי אל .אלש הארנכ מר גיא קלנר:

 2   .ןכש תואצותב הארת .אל מר ירון גדות:

 3  ם אש  תבשוח  ינא   לבא  רמא  לאכימש  המ  תא  קזחל  הצור  קר  ינא : גב' בת שבע אלקובי

 4  תמאב  היהי  אל  הזש  בוש ח  זא  הזה  רבדה  לע  עיבצה ל  םיכלוה  הפ  ונחנא  רבכ

 5  ה י יריעב  ונחנאש  תמאבש   םירבד  ר תויש  המכ  אלא   תוברת  י פיצפסה  לע  קר

 6   .םישוע

 7   .טרופסה תדוגאב םג : מר רמי בר לב

 8  םג  הזש  םינווג מ  ו נרמאש  ומכ  לשמל  לבא   ט רופסה  תדוגא  תא  אל : גב' בת שבע אלקובי

 9  ם אש  תבשוח  ינא  ץיקב  םיעוריא  םירציימ  םהש   ,םיעוריא  םהל  שי  ףוג

 10 לע  עיבצהל  םיכירצ  ונחנא  רחא  ףוג  לכ  ,תוברת  לע  הפ  םיעיבצמ  ונחנא

 11  . ונתיאמ   ביצקת  םילבקמ   ן כ  םתא  .םינווגמ  תדסב סמ  ןכ  ה ייריעה  ,םינווגמ

 12   .הזה אשונה לע םג  טילחהל הפ ונלש האלמה  תוכזהש תבשוח ינא זא

 13  . יכרעה םלועהש בשוח ינא  .חוכב אל :ד"ר צחי שריב

 14  ש י  ןכ ו  ,בלו  תוילכ  ןחו בו  גול וכיספ  היהנ  הפ  דח א  לכש  י ל  רצ  תמאב  : עידן למדן עו"ד 

 15  ה ז  וא  הקיטילופ  ןיאש  לוכי בכ  םינעוטש  הלא  דצמ ו   .הקיטילופ  םג  םימעפל

 16 ל ש  גולוכיספ  אלו  ,םהלש  ,גולוכיספ  אל  ינא  תומוד  תולועפו  םיכילה  וטקנ

 17  ע י בצה  אוה  תמדוקה  ם עפ  המל  .ןחלושל  ביבסמ  הפ  ר חא  הצעומ  רבח  ףא

 18 יפ  לע  השוע  דחא  לכ  .תרחא  עיבצמ  אוה  תחא  םעפו  ,םיוסמ  רבד  ןכ  דעב

 19  ת עבונ  איה  ואל  דואמ  הברה  העצההש  יתרהבה  ,ונוצרכ  וניינע  יפ  לעו  אשונה

 20  ש יש  בש וח  ינא  ,הזה  אש ונב  ןמ זה  לכ  רדהתמש  י מכו  ך לש  ךירבדמ  אקווד

 21  םישנא  דצמ  תועיבצ  הב רה  שיש  בשוח  ינא  ,תוע יבצ  לע  הברה  הפ  ורביד

 22 ל כ  םיכפהתמו  םיבשויו  תיטילופ  אל  לוכיבכ  הרוצב  םירבדה  תא  םיחקולש

 23  ד ו אמ  ינא  .תורחא  תו רוצב  םיאשונב  םילעופו  ,העבצהל  העבצהמ  םעפ

 24  ,לבקל  רשפא  ,םתוא  ק מנמ  ,ייתועבצהב  קמונמ ו  יבקע  תויהל  לדתשמ

 25 יתרבסהו  אשונ  לכש  בשוח  ינא  ,לבקל  אל  לוכי  רוביצה  ,לבקל  לוכי  רוביצה

 26 ה שדחה  ןג  הוונ  תנוכשל  תתל  ונאבש  התלע  העצההש  אמגודל  תומש  תדעווב

 27 .דגנתנ  אוה  .דגנתה  אוה  ,םישנ  לש  תומש  תתל  וניצר  םיעיצמה  דחא  ידיב

 28   ,תורח א תועצה רשע הלעה אוה

 29  .רקש הז  ,ןוכנ אל הז מר דני לביא:
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 1    .תורחא תועצה תילעה: ן עידן למדעו"ד 

 2   .תורחא תועצה יתילעה  םא המ זא מר דני לביא:

 3   .הז רבדה  לע תכלל םוקמב תורחא  תועצה לע תכלל אקווד : עידן למדן עו"ד 

 4  .רקש הז  .ןוכנ אל הז מר דני לביא:

 5   .רקש אל הז : עידן למדן עו"ד 

 6   .םתוא ונרחב אל לבא ,תו עצה יתעצה מר דני לביא:

 7  ם ינרופצל  תתל  בושח  אר ונ  ךל   היה  ןמזה  לכ  התא   לבא   ונעבצה  אל  דוע  : עידן למדן עו"ד 

 8    .םירחא םירבדו םיחפ

 9  .הנ שמ הז המ לביא:מר דני 

 10 ךומתל  רומא  התא  זא  תאזכ  העצה  לע  םותח  התא ו  ךל  בושחש  המ  הז  םא  : עידן למדן ד עו"

 11  א ל  י נא  ל בא  .יונישה  ת א  ר צייל  ד עונש  הזה  רב דב  תומש  ת דעווב  ןוידב

 12    .וישכע ךתיא חכוותמ אל  ינד .וישכע ךתיא חכוותמ

 13   הזיא רציימ מר דני לביא:

 14    עגרכ העצהה זא ונרב ידו .הדבוע היהש המ הז: עידן למדן עו"ד 

 15  .תונ ויער תתל .הפ ילש דיקפתה  הז ,השוע ינאש המ הזו..  שקבמ התא מר דני לביא:

 16    .קדוצ התא רוטקיורפ  התא מר יעקב קורצקי:

 17   .הדות .ןוכנ מר דני לביא:

 18  ת תנ  .םישנ  דעב  העצה  תש גהו  םישנ  דגנ  תונויער   תת נש  איה  הדבועהו  : ן למדן עידד עו"

 19   ת ו מש  תדעווב  העבצהה  תא  תוחדל  תשקעתהו  םי ימעפ  ךופה  קוידב  ןויער

 20 ה מ  הז  .תופולחב  ןודל  ידכ  תומש  תדעווב  העבצה  תוחדל  תשקעתה

 21   .םתיצרש

 22     .ןוכנ אל הז מר דני לביא:

 23  ה לעמ  התא  וישכע  .ול  ריזחהל  תועצה  יתש  הלעמ  התא  וישכע  הז  ללגב  זא מר ירון גדות:

 24   .ול ריזחהל תועצה יתש

 25 יתמשר  .ילגרהל  דוגינב  דואמ  ,טקשב  יתבשי  ינא  .השקבב  יל  עירפת  לא  : עידן למדן עו"ד 

 26  ט לחהב  לבא  יבא  ןודא  גולוכ יספ  אל  ינא  זא  .תונ לבסב   יתיכיחו  .רבד  ,רבד

 27  ית רבסהו  יתלדגה  ןכו  . העצהה  ת בוטל  ויהו  הפ  וק ח יש  דואמ  ךלש  םירבדה

 28  ם ש ש  ,םינווגמב  הרוקש   המו  , םינווגמ  ןיב  לדבה ה  תא  ת אזה  העצהב  םג

 29  ת ינמוא  אובת  םויה  םא ש   עדוי  ינא  ןכלו  ,תויול עב  םיפתתשמ  םיבשותה
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 1  י וכיסה  , לע  תינמוא  אל   א יה  םא  ת ינמוא  אובת  ם ויה  םא  ונרעצל  ןיידע

 2  ףגא  ליבוהש  הזה  ךלה מה  תכוזב  ילוא  .ךומנ  א וה  םיסיטרכ  הל  ונתיש

 3  ם י רשע  דוע  י ל  ויהי  םיית נש  דוע  הזה   ךלהאת המ  ליבוי  א וה  םא  ,תוברתה

 4  ר ב כ  םא  םתבקנש  םירפ סמה  תא  .ןרובעב  ומלשיו  ואובי  םיבשותש  תוינמוא

 5  ל ע   הדיעמ  םג  ,םירפסמ ה  תקידב  םצעש  בשוח  ינ א  הקיטילופ  קרז  והשימ

 6  .תו נמואו תוברת הז לכה אל , ןתא ינא לבא ,הקיטילופה

 7  .ףסכ הז לכ ה אל םג :ד"ר צחי שריב

 8  ם ידבוע   שי  םינורהצב  ונלצא  . םיזכרמב  תולהנמ   לש  י וביר  ש י  ונלצא  : עידן למדן עו"ד 

 9  , ם ישנ  םיעשת  האמ  הל ויב  ,םירבג  העבשו  םירש ע  ,םישנ  ששו  םיעברא

 10  . חטשה  תושנ  ,תילכנמס ה  , תולהנמה  ללוכ  .םישנ   ש מחו  םיעברא  ,הטמב

 11  . תועפוהב  ק ר  אל  תפומו  א מגוד  ם יווהמש  הלאה  םי רבדה  ל כ  ,םוסרפה  תשא

 12  ש ולש  ונל  שי  ,םיגוחב  ל לכ  לכה  ךסב  שי  ונלצא  .דבלב  םירבג  השימח  תמועל

 13  ת ו כרדהב  םינוש  םיגוס  ,םיגוחה  תא  תוליבומש  ם ישנ  הרשע  שולשו  תואמ

 14  ונחנא  לכה  ךסב  ,לכה  ך סב  .םירבג  םייתשו  םישול ש  תמועל  םמצע  םיגוחבו

 15  . םירבג  ד חאו  םיעשת  תמ ועל  ם ישנ  דחאו  םיעשת  תואמ  ע ברא  לע  םירבדמ

 16  ם ישנ  תוליבומש  םיסרו קו  ת ואצרה  שולשו  םישו לש   תואצרהה  הרדתקב

 17 ה מכו  המכל  רבעמ  הברה  שיש  הככ  ,םירבג  םיליבומש  םישולש  תמועל

 18 אמגודה  הזו  רקיעה  אלו  .ףסונ  והשמ  הז  .רקיעה  אלו  םינווגמ  .הזש  תועפוה

 19  ה א ורו  הכירדמה  תא  ה אורו  גוחל  תכלוהש  תבו  תב  לכ  הליבומש  תפומהו

 20  ת י נגסו  סנתמה  לש  תל הנמה  תא  ךכ  רחא  האור ו  ,גוחה  לש  תלהנמ  תא

 21  ד חאו  םיעשת  תואמ  עב רא  שי  ובש   םוקמב  ףואש ל  ן אל  שי  ,סנתמ  תלהנמ

 22  י נ א  .םירבג  דחאו  םיע שת  תמועל  םיריכב  םידי קפתב  םהמ  ןומה  ,םישנ

 23 ה זו  .ריעב  הפ  ונלצא  רחא  םוקמ  לכב  הזכ  רבד  ןיא  תפומו  אמגוד  הזש  בשוח

 24  . ע דוי  אל  ינא  תועפוהב   םא  עדוי  אל  ינא  .תועפ והה  תניחבמ  םג  לדבהה

 25 , ןומירמ  הקהל  םש  שי  ,ידוהיו  ,ילארשי  תוברת  לש  תועפוהה  תא  .תועפוהה

 26  ד וע  , בגא  ןומירל  הדות.  תו בדנתהב  עוריא  ירחא  עוריא  ה אבש  תינלוסם  ע

 27 ל וקה  תאו  לילצה  תא  תנתונו  םעפ  לכ  האב  .םכסההל  ש  ןוידב  יתרמא  םעפ

 28 םיקסוע  ונחנא  עגרכש  בשוח  אני  ןכ  זא  .ונלש  םיעוריאל  הלש  דחוימה

 29  , ץ יקה  תועפוהב  הרוקש   המב  םיקסוע  ונחנא  עג רכש  בשוח  ינא  ,תוברתב
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 1  ,עטנ  לש  התעצה  תא  דב כמ  ינא  ,יוניש  שרודש  רכי נ  רעפ  םע  תואמצעה  םויו

 2  , םירבחה  לכמ  שקבמ  ינ א  םינש  ש מח  היהיש  יתע צה  ן וקיתהש  בשוח  ינא

 3 ת ורישב  םיברע  הז  םא  ןיב  שרדנ  אוה  .ירדגמ  ןוקית  םימעפל  שרדנ  ןכ  ,בגא

 4  ונחנא  םימעפל  תומוקמ י  נימ  לכב  הז  ןיבו  ,םיש נ  הז  םא  ןיבו  ירוביצה

 5  ר ת וי  תמבא  הז  םינש  שמ ח  ילואש  םיכסמ  ינא  ךל המ  אוהש  הזיא  םיכירצ

 6  רקיעב  יכ  ,םייתנש  הז  ת א  השענש  עיצמ  ינא  ,עמו ש  ינאש  חורה  רואל  ידימ

 7 . הלאה  םיעוריאב  ישל נוקל  רורב  בור  היהי  האמה  תנש  יעוריאבש  יל  בושח

 8  ם ידמוע  א ל  .יבאו  םייתנ ש  לע  ת כלל  ריםבחל  עיצמ   י נא  זא  . הפ  םתוא  עמשנ

 9  םישו לש  הנומשו  םישי ש  ה יהי  ה ז  םא  .םיעבש  ם ישולש  ה ז  םא  קוידב

 10     .אל םאו .רדסב ה יהי הזש הארנכ .םייתשו

 11  .זוחא ינש יל  ןתונ התא :אבי גרובר רמ

 12 ה זה  לוועה  תא  השעתש  ידכ  ןויערה  לבא  האבה  הנשב  ןקותי  הז  ,אל  םאו  : עידן למדן עו"ד 

 13   .תושעל ןמזה הז ,םינ ש דואמ הברה לש םרגנש

 14  .ןדי ע אל וא םינווגמ תא הזב ל לוכ התא :ד"ר צחי שריב

 15  םינווגמ זא : גב' בת שבע אלקובי

 16   .לדבהה תא יתרבסה .םינו וגמ לש תועפוה אל עגרכ : עידן למדן עו"ד 

 17   .אל זא ףסונ לקש ה ייריעב וחקיי םא .ףסכ םי חקול יכ :ד"ר צחי שריב

 18  עדוי ינא : עידן למדן עו"ד 

 19  .ףסכב םיכלוה  םיכרעה :ד"ר צחי שריב

 20  ם ש  ש יו  תועפוהו  רעונל  תועפוהו  ם ידליל  תועפוה  ן תונו   בשוי  ם ינווגמב  ינא  : עידן למדן ו"ד ע

 21    .םישנא

 22   .וישכע הזל סנכ יהל הצור התא םינווגמ עט ק הזיאב :אבי גרובר רמ

 23  ה ז  .תועפוהה  קר  אל  אי ה  א מגודה  .םישנל  םינתו נ  ם ינווגמ  .םיש נ  םש  שי  : מדן עידן לעו"ד 

 24 ו ישכע עיפוהש המ ןיבל קראפב םניחב לבקמ התאש המ ןיב לדבהה .לדבהה

 25   .לדבהה קוידב הז .לד בהה הז .שיא םיעבש לומ

 26 ה מ  תועפוהב   .אל  וא  םישנ  םדקל  הצור   התא  .םיכרע  הז  םיכרע  .י תנבה  אל  :ד"ר צחי שריב

 27  ?לדבהה

 28   .הז תוכזב ינא : ידן למדן עעו"ד 

 29  .הייריעה לש  ףסכ הז :ריבד"ר צחי ש
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 1 לוכי  ינאש  םישנ  דוע  יל   היהי  םייתנש  דוע  הז  תא   רשאת  םא  הז  תוכזב  : עידן למדן עו"ד 

 2  ף ת תשמ  ב שותה  ןכ  .ףס כב  ,שיא  ה אמו  םיעבש  לש   םלוא  י ל  ואלמישו  אובל

 3  ה שימחו  ם ירשע  םע  עורי א  ו א  .שיא  םישולש  םע  עו ריא  תושעל  ל וכי  אל  ינאו

 4 לומ  קראפב  תימניח  הע פוה  ןיב  לדבהה  הז  .הז  ת א  תושעל  לוכי  אל  .שיא

 5  ש י   .לדבהה  ה ז  .שיא  הא מ  וא  ם יעבש  לומ  העפוה  ןיבל  ש יא  םיפלא  תשמח

 6  .לודג לדבה

 7    .לדבהה תא י תנבה אל :ד"ר צחי שריב

 8  ב שוח  ינא  .בו זע  הנשמ  אל  .בשחנ  אל  ףס כ  רת ומ  ףסכב  .יתנבה  אל   ינא  ם ג  :אבי גרובר  רמ

 9   .העצהה דעב ימ  .הקיטילופל הללאיו .תורור ב הפ םלוכ לש תודמעהש

שריב צחי   10  א ל  ינא  .הזל   םיכסהל  לוכי  אל  ינא  זא   םינווגמ  תא  ףיסומ  אל  ה תא  םא  :ד"ר 

 11   .תאזה הילפהה תא ןיבמ

 12   .דגנ עיבצת .הפי התוא  ריבסה אוה .התוא ריבסה  אוה מר יעקב קורצקי:

 13  ?ףסכב :ד"ר צחי שריב

 14     .היעב ןיא .המ .דגנ ועיב צת זא :קורצקי מר יעקב

 15    .דעב ימ :גרובר אבי רמ

 16     בקעי ,רפוע ,לאכימ ,איג  ,ןדיע ,עטנ מר דני לביא:

 17   .ןוירוטקרידב הז לע עי בצנ םינווגמ ןוידב הז תא  הלעא ינא םינווגמב ונחנא מר ירון גדות:

 18  הז  ת א  הארנ  ונחנאו  הז   ת א  השענ  ונחנא  עיבצהל   ךיר צ  אל  םינווגמב  םג  : עידן למדן עו"ד 

 19   .םידלי תוע פוה ללוכ תללוכה היארב

 20     .עשת מר רביד פלד:

 21  .םיינש ? ענמנ ימ .שולש ,םייתש ,דח א .דגנ ימ :רובראבי ג רמ

 22    .ףתתשמ  אל ינא מר רוני בלקין:

 23   .ףתתשמ  אל ינור :אבי גרובר רמ

 24     .קר דגנה מר דני לביא:

 25  .י'צאב ו ינד ינא :אבי גרובר רמ

 26  . ו יבא ינא :ד"ר צחי שריב

 27  .ףתתשמ  אל ינא מר רוני בלקין:

 28 

 29 
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 אגף התרבות עות בהופויון מגדרי אושרה הצעה לסדר בנושא קיום שו :הטלחה

גיא קלנר, רביד פלד, זיו,  נטעיעקב קורצקי,  עידן למדן, רמי בר לב, מיכאל דורון, :9 –בעד 

 , ירון גדות. יךעופר קל

 דני לביא, אבי גרובר, באצ'י אלקובי.  :3 –נגד 

 ב, ענבל דדון. צחי שרי :2 –נמנע 

 .ןיק לב ינור :1 – ףתתשמ אל

 1 

 2     ?דעב היה יקצרוק מר ירון גדות:

 3    ?טסופ ה ךל ךלה :רי גרובאב רמ

 4    .גואדל אל  .ןכומ טסופה .גאדת לא מר ירון גדות:

 5    .םיהד מ םג התא זא .דעב תעבצה ש תורמל :רובראבי ג רמ

 6    .רב ורג דגנ יתעבצהש רקיעה ר ירון גדות:מ

 7     .יקצרוק םע תעבצה מר גיא קלנר:

 8    .דגנ יתעבצה  ותיא םיכסמ ינאש תורמל מר ירון גדות:

 9  .האב ה העצהל :בי גרוברא רמ

 10 

 11  תו ברת תדעו תמקה – 27.7.21 ןדמל ןדיע רדסל העצה .6

 12 ,תמדוקה  לש  ךשמה  יל וא  םג  םוקמ  אוהש  הזיא ב  איה  האבה  העצהה  : עידן למדן עו"ד 

 13  י תבשחש  םיעוריאב  םי רב ד  לש  ןווגמ  םע  םג  י ל  התלעש  העצה  טלחהב

 14  , ו לעש  הטלחה  תועצה  תרמאש  המ  ופורפא  .הנו רחאל  ,ריעב  הפ  םירוקש

 15  ה דבועהמ  ראשה  ןיב  תועבונ  ן הש  בשוח  ינא  .ויה  שדוחהש  ,תופקהה  ופורפא

 16  ת קפסמ  ה רוצב  ירוביצה   ן וידה  ם ייקתמ  אל  ,חי ש  םייק תמ  אל  תמאבש

 17 בשוח  ינא  .תועפוהו  תונמואו  תוברתב  םיקסועש. ..  הפ  םיאצמנ  .הפוקשו

 18  ה נ וכנ  דואמ  העצהש  בש וח  ינא  .ילש  העצהה  בושח   רבד  היהי  םהל  םג  הזש

 19 רבעב  ונייה  .ריעב  תוברת  תדעו  תמקהל  עגונה  לכב  יבגל  איהו  .הבושחו

 20  התייה  .קיתה  תא  קיזח ה  איג  ונמזב  העייסש  תו ברת  תדעו  התייה  תמאב

 21  י לא  זא  ,ףגאב  יעוצקמה  תוו צלו  תונוש  תוטלחה  תל בק ב  איגל  העייסש  הדעו

 22 ת וינכות  םודיקב  הקסע  ,תוחומ  רויס  םויקב  ,תוטלחה  תלבקב  ,ל"ז  ,ביגש

 23  ת וברתל  םירושקש  ריע ה  ך ותב  םינוש  םיטפסנוק ו  ר ודיב  תועפוה  ,תונוש

 24  ש י םהבש תובר םירע שי  .םירחא םירבדו ,חותפה וידוטסה תריצי ,תונמואו
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 1 הברהב  יתלכתסה  ,תובר  תוצעומבו  םירעב  ,תושר  תדעווכ  תוברת  תדעו

 2  .ם ילוקוטורפ ,םינויד דואמ

 3  .אמג ודל הפיא תתל לוכי התא : ב' בת שבע אלקוביג

 4     .םירע דועו .אמגודל  הננער .אמגודל אבס רפכ: עידן למדן "ד עו

 5   .ינויצילאוק ןתמו אשממ  קלח הז :אבי גרובר רמ

 6     .אמגודל הנוי רפכ : עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  7 ן תמו  אשמ  הפ  להנמ  התא  המ  .ינו יצילאוק  ןתמו  אשמב  וט ילחהו  :אבי 

 8 ת ודעווה  תא  ונמקה  .ינויצילאוק  ןתמו  אשמ  היה  .וליאכ  ינויצילאוק

 9  .וי שכע עטקה המ .המ זא .םי נפב היה אל הז .ונמקהש

 10    .תושר תד עו דוע ךירצש בשוח ינא : מדן עידן לעו"ד 

 11   .חתפת :אבי גרובר רמ

 12    .תויני דמ עובקל אוה הצעומה די קפת הצעומל עיצמ ינא : למדן  עידןעו"ד 

 13  .תמאב  ונ .ןדיע יד :רגרוב אבי רמ

 14 ונישעש  המ  תמאב  ונחנא  .תוינידמה  תא  ליבוהל   אוה  הצעומה  דיקפת  : עידן למדן עו"ד 

 15  ג ר דה  ידי  לע  םשוית  א יה  .תוינידמ  איהש  הזי א  םיוותמ  ונחנא  םדוק

 16  הזש  הממ  רתוי  דוע  ילצ א  הז  תא  םשייל  ימצע  לע   חקול  םג  ינא  .יעוצקמה

 17  ר תוי  דוע  היהי  לבא  ירדגמ  ןויוושל  תואמגוד  קי פסמ  שי  יתרמאו  םשוימ

 18  הפ  םיעיגמ  ,בושו  בוש  םיאור  תמאב  ונחנאו  הפ   םיבשוי  ונחנא  זא  .קזח

 19  ר בדה  ת א  םיאור  ונחנאו   ת וברת  יניינעל  םירושקש   םירבד  ינימ  לכ  םימעפל

 20   .תקפסמ הנניאש הרוצב  וא דבל השעמל לבקתמ ו א ,יוטיב ידיל אב אל הזה

 21   ?לשמל המ הפיא ן גדות:מר ירו

 22    ןוכ נה רבדה הזש בשוח ינא : מדן ידן לעעו"ד 

 23  .אל םה ו רדסב אל םהש תוברתב  םירבד םילבקתמ הפיא ת:מר ירון גדו

 24    .עדוי אל : ן עידן למדעו"ד 

 25   .תרמא התא .עדוי אל המ ירון גדות:מר 

 26  א ל  הז ו  Y  תושעל  וא  סקיא  ת ושעל  םא  הטלח הה   תא  ל בקמ  והשימ  : עידן למדן עו"ד 

 27    .הדעווב לבקתמ

 28  .יפיצפס ו השמ ךל שי א:י לבינמר ד

 29    .הזה רבדה תא תתל אמגו דל בושח הזש בשוח ינא : עידן למדן  עו"ד
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 1  דיגת .רבדמ  התא המ לע מר דני לביא:

 2 לע  הטלחה  תעצה  תילעה  ,םיטקש  םיקוקיז  לע  תילעהש  הטלחהה  תעצה  : מדן עידן לעו"ד 

 3 תמאב  אוהש  והשמ  תמא ב  הב  שיש  .התוא  תילעה  התא  .םיטקשה  םיקוקיז

 4    .הלאש ינמיס ררועמ

 5  .היה  אל הז ,ףוסב תאזה הטלחה ה תא יתילעה אל ינא .הט לחה הזיא מר דני לביא:

 6   .תגצה תילע ה התא לבא ונעבצה אל : עידן למדן עו"ד 

 7   .הז  לע ונעבצה אל הז תא יתכש מ ינא .אל מר דני לביא:

 8     .ויהי םירמז ה זיא עבוק ימ .אמגוד ךל ןת א ינא אוב מר רביד פלד:

 9    .םיטקשה  םיקוקיזה דגנ התא .עגר רון גדות:מר י

 10    .הז תא עבקת תוברת  תדעו אל :אבי גרובר רמ

 11     .אל המל מר רביד פלד:

 12   .הככ :רובראבי ג רמ

 13    .הז תא  עבוק ימ :ד"ר צחי שריב

 14  א ל  תוברת  תד עו  .הייריע  ת להנמ  אל  הככ   י כ  .היי ריע  תלהונמ  הככ  אל  ה ז  יכ  : אבי גרובר  רמ

 15  א ל  , תוברת  תודעו  רשע  ם יקת  .ךל  ת א  רמוא  ינא  הנה  . םינמואה  ימ  עבקת

 16   .היהי אל הז .הזו הז  תא תלביק .הפ םינמואה וי הי ימ עבקת תוברת תדעו

 17    .תרג סמב תוברת תדעו המק הת ייה םא יכאל דורון:ממר 

 18 ן יא  זא  .ביצקתה  תא  תרשאמ  אל  םיפסכ  תדעו  םאו  .עבקת  אל  ןיידע  איה  :אבי גרובר  רמ

 19  ה יצנדק  תימואל  הצעו מב  ונייה  .הטוב  יכה  הז  תא  הצור  התא  .ביצקת

 20  .תמדוק

 21   .העונת תדע ו ךל שי דורון:מר מיכאל 

 22    .אל םירורמת : בר לבמר רמי 

 23   ?םיכרדב תוח יטב תדעו :אבי גרובר רמ

 24     .םידלי ייח לע הרימש : מר רמי בר לב

 25  .תעבוק  אל איה .תצעיימ איה הצי לממ איה :אבי גרובר רמ

 26    .תובר ת תדעו הננערב ןיא ןדיע : ילקובאגב' בת שבע 

 27    .אבס רפכב  םג .תוברת תדעו אבס רפכב םג ןיא  : דוןגב' ענבל ד
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 1  תנתונ  אל  וא  ת נתונ  א יה  .םירתיה  תתל  ת וכמס  ק וחב  הלביק  םירת יה   תדעו  : אבי גרובר  רמ

 2  ת סדנהמה  תנתונ  םירתי הה  ת א  םירתיהה  תא  תנ תונ  א ל  איה  תא  תעבוק

 3   .תועפוהה ויהי ימ תע בוק אל תוברת תדעו .ועב קש תודעו שי ריעה שארו

 4     ,תונמואו תוברת לש  טפסנוקה לכ הז .תונמואו  תוברתב :שריבד"ר צחי 

 5  . תומכסהה  ך ותמ  ונייה   ,היצנדקה  תליח תב  ו נייה  ם א  .תויהל  לוכי   לבא   .אל  : אבי גרובר  רמ

 6   .אל הז .עגרכ .דחא ר בד הז ,הזה רבדל םיעיגמ

 7  .ןוו יכ הוותמש ,יוגיה תדעו שי  לארשי תנידמב תוברת דס ומ לכב מר מיכאל דורון:

שריב  ד"ר  8 תולתל  תאזה  תיפיצפסה  הנומתה  תא  תרחוב  אל  איה  לבא  .ןכ  הז  :צחי 

 9  .ןואיזומב

 10  .ץילמהל  הלוכי הדעווה .ץילמהל הל וכי איה .תרחוב אל איה  מר רביד פלד: 

 11   .לעו םינו ויכה .אל :ד"ר צחי שריב

 12   .ץילמהל הלוכי הד עווה לבא מר רביד פלד:

 13    ?אשונה תג צה תא םייסל לוכי ינא : עידן למדן עו"ד 

 14  .השקבב  החילס .ןכ :בי גרוברא רמ

 15     .סחייתהל לוכי  דחא לכ ךכ רחא .הדות : עידן למדן עו"ד 

 16   .סחייתהל חמשא ינא מר ירון גדות:

 17 לע  תמאב  ,שדוחה  וישכע  חיש  אוהש  הזיא  םייקתה  תמאב  אמגוד  יתאבה  : דן עידן למעו"ד 

 18  ב תוכ  י נאו  תעדוה  עידוה   אוה  , ןוכנ  .םיטקשה  םיק וקיזה  א שונ  הלע  ,ןיינעה

 19  י נ ד  אל  .תונוש  תויורשפ אב  םירחא  תונורתפ  לע  ובשחיו  ושפחיש  ,העצהב

 20  ה מ   עומשל  ש י  ןכש  בש וח  ינ א  ,בושחי  יעוצקמה   גרדה  ק ר  אלו  ,בושחי

 21 ה מ  עומשל  שי  ,רוביצ  יגיצנ  םירמוא  המ  עומשל  שי  ,ברק  ימולה  םירמוא

 22  א יבנ  אל  תוחפל  .בחר  ר תוי  ןוטב  עומשל  שי  ,םיטס יטוא  יגיצנ  ילוא  םירמוא

 23  . הזכ  אשונ  לכ  הצעומל  םתוא  איבהל  םיכירצ  אל  ונחנא  ןכל  ,הצעומל  םתוא

 24  ו נ ל  שי  .הדעו  שי  הז  לי בשב  ךירצ  אלש  ךתיא  םיכ סמ  טלחהב  .םיכסמ  ינא

 25  ק יזחמל   עייסל  תואבש  תודעו  ן ומה  ש י  .ריעה  ירי קי  ת דעו  ש י  .תומש  תדעו

 26  ע י יסל  רבד  לש  ופוסב  הר ומא  וזה  הדעווה  םג  תמא בש  ינד  בשוח  ינא  ,קיתה

 27  , ףוסב  וניארש  רצותהש  המ  אמגודלש  בשוח  ינא  .הטלחהה  תא  לבקל  ךל

 28  תופקהה  ינש  דצמ  ,תוינו יוושל  תופקהה  דחא  דצמ  תופקהה  םע  וישכע  שממ

 29  א והש  הזיא  רצייל  ילוא  םיח ילצמ  ונייה  היה  םאש   ב שוח  ינא  ,תויתרוסמה
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 1  ל בא  .אל  ילוא  ,ןכ  ילוא  ,עדוי  אל  .תרחא  הארנ  ה יה  הז  ילוא  הדעווב  חיז

 2    .חישהו ,ן וידה םייקתמ היה תוחפל

 3  ?הדעווה  תחת היהי הזש דעב התא גדות: מר ירון

 4     .בשוח ינא : עידן למדן עו"ד 

 5   .תויתרוסמה תופקהה מר ירון גדות:

 6  . אמגודל  יתוהמ  דואמ  ןו ידל  ףיסוהל  לוכי  הז  ןיעמ  ב ושח  ןוידש  בשוח  ינא    : מדן עידן לו"ד ע

 7 עגרהש  אשונה  םג  בגא  ,יחרזמ  רמז  אל  ,יחרזמ  ןכ  ,דיבר  וישכע  הפ  קרז

 8  ויהיו  הדעווב  קמועל  ר תוי  ןודיש  יואר  ירדגמה  ג וצייה  אשונ  ,וילע  ונעבצה

 9  ב ש וח  ינא  .ועוציבבו  .ד יקפתב  דואמ  ךל  ורזעי  ם תוא  ונתיש  תועד  ןווגמ

 10 ת א  תושעל  הייריעל  ארוק  ינא  ,בושח  אוה  הזה  רבדה  ןוכנ  אוה  הז  רבדהש

 11 ת מקה  לע  הטילחמ  ריעה  תצעומ  יתרמא  .אבה  בכרהה  תא  יתעצה  ינא  .הז

 12  ת ו רבח  ,ירבח  השיש  הנ מתש  ,תורבחו  םירבח  רשע   השולש  תב  תוברת  תדעו

 13 ונחנא .האבה הצעומה  תבישיל ה ז תא איבמ ינא .רוביצ יגיצנ העבש ,הצעומ

 14  לש  גיצנ  קו'צנק  םיריעצ ה  םוחת  שארל  םיעובק  ם יפיקשמכ  גוציי  םש  ןתינ

 15  לש  לוקהש  בשוח  ינא  , רעונה  תצעומ  רוילו  ריעה  שאר  .קיתה  קיזחמ  ימר

 16  ם ל ועמ  רו ביצ  ישנא  אי בהל  רשפאש   ןימאמ  ינא  .עמשיהל  ב ייח  םיריעצה

 17  ר צ ייל  היה י  רשפא  ,רודי בה  םלועמ  ,רויצה  םלועמ  ,לוסיפה  םלועמ  ,עונלוקה

 18  ן ו וגמ  איבהלו  קיתה  קי זחמל  ץעייו  אוביש  ןווגמ  ל נסרא  ןפ  אוהש  הזיא  הפ

 19  ת וברתה   ףגא  תועצה  תוצלמהו  ןויד  םייקתי  ו נודי  םהו   ,בחר  תועד

 20  ב ש וח  ינא  .'וכו  םיגצימה   ,ותכורעתה  ,םיעוריאה  זכ רל  עגונה  לכב  ,תונמואהו

 21  ב שוח  ינא  .ריעב  םיאלי גה   לכב  םירוביצה  ללכל  הנ עמ  ןתיי  הזה  רבדהש

 22     .הדות .עורגל אלו ףיסו הל קר הלוכי וזכ הדעווש

 23 ת ינרטנק  העצה  תאז  בו ש  לכ  םדוקש  ימ  ינא  .ףגא  .תוברת  תקלחמ  יבגל גדות:מר ירון 

 24 לוכי  ינא  .םיניבמ  םלוכ  הז  ,םיעדוי  םלוכ  הז  ר דסבו  הרטנוקכ  העיגמש

 25 ר יבעהל  יתלוכי  םעפ  ףא  יתכסח  אל  היצנדקה  לכ  ךרואל  יתייה  ינא  דיגהל

 26  ם עפ  ףא  יל  אצי  אל  ןיידעו  ,תישפוח  ןורשה  תמר   לש  תוליעפ  לע  ,תרוקיב

 27  , ת ניוצמ  הדובע  השוע  א יהש  בשוח  ינאש  תוברתה   תקלחמל  תונעטב  אובל

 28  ה י צנדקב  הפ  ונל  וחמצש   םיפגא  הברה  ומכ  .תני וצמ  הדובע  השועש  .ףגא

 29 ךיא  הדעווב  ךרוצ  אוהש  הזיא  האור  אל  ינאו  .תרו קיב  יל  התייה  אל  .תאזה
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 1 ד וע  שי  הברה  שי  ,ינש  דצמ  .ןקתל  ךירצ  אל  ,לקלוקמ  אלש  המ  ,םימרוא

 2  ש י  םשו  ,ךלש  העצהב  ו לע  אל  םה  ןדמל  המ  םושמש  תאזה  הייריעב  םיפגא

 3  , יקצרוק  בקעי  ,ךלש  שד חה  רבחה  ל ש  עפש  ףגא  ל שמל  ,ריעב  תיקנע  היעב

 4  ת א צמנש  ,תפוניטה  לע  םימוליצו  ,םיטסופ  םיאור   ונחנא  םירקבל  תושדחש

 5  ת א  םיאור  ונחנא  .תל פוטמ  אלו  ,עפש  ףגא  תוירחאבש  ,תאזה  ריעב

 6 .םהילע  הטילחה  ריעה  ינפ  רופישל  הדעו  הזיא  ע דוי  אל  ינאש  םיטלקרפה

 7 ל ע  וישכע  ונל  םידרויש  הרואת  יליטמ  וא  ,םיצנצנה  תא  םיאור  ונחנא

 8 א ל  ינא  הדעו  הזיאו  םיצנצנ  לותשל  רתומ  הטימשה  תנשב  ילוא  ,םיצעה

 9 ה לביקש  הדעו  איהש  הזיא  התייהש  בשוח  אל  ינאש  הדעו  איהש  הזיא  האור

 10 םיכירצ  ןכ  אקווד  הפו  הזה  רבדה  תא  תושעל  המכח  דואמ  הטלחהה  תא

 11   .העובצ ,תיטילופ ,ת יניצ התייה אל תאזה העצ הה םא זא .הדעו םיקהל

 12    .הי עב םוש ןיא .ריעל טושיק ת דעו .עיצהל ןמזומ התא : עידן למדן "ד עו

 13  ה דעו  הארנכ  םישורד  םשו  .הדעו  ןיא  םהבש  הל אכ  םיפגא  תללוכ  התייה מר ירון גדות:

 14   .םה ב הרוקש ןולדיחה רואל

 15    .היעב הז םע  ןיא .הדעו םג עפשב השענ  .היעבה המ פלד:מר רביד 

 16  ם ג  עיבצא  י נא  ,עפש  ףגא ל  ם ג  הדעו  ל ולכת  איה  תא זה  ה עצהה  םא  ז א  .יק  וא ירון גדות:מר 

 17   .דג נ עיבצא ינא אל םאו .דעב

 18  ל לגב  רדסל  ילש  העצה  י תרסה  הנורחאה  הצעומ   תב ישיב  קר  הנוע  ןורי : מר רמי בר לב

 19 וישכע  ןיידתמש  אשונ  הזו  יקנ  בוחר  לש  ןיינעב  עפש  ןיינעב  הדעו  המקוהש

 20 ן מזומ  התא  .תיעוצקמ  הדעו  .הדעו  שי  עפש  לש  ןיינעל  םג  .לכנמה  תכשלב

 21    .תועצה עיצהל

 22  ף א  םוש  ןיא  .הלאה  רוא   יליטמ  לע  הטילחהש  הדע ו  םוש  ןיא  .עפש  תדעו  ןיא גדות: מר ירון

 23   .דחא

 24   .הטימש תדעו .הטי מש תדעוול אל םג הדעו ךי רצש המ לכ םדוק .רדסב : מר רמי בר לב

 25  ל ש  תינמקנ,תיניצ  העצה   ,בוש  ה ז  הפ  םיאור  ונחנא ש  ה מ  .הטימש  תדעו  אל מר ירון גדות:

 26  ו תמשנ  ר כמ  םצעב  .ינולי חה  ש וגה  רב ח  .צרמ  רבח  א וה  חכש ש  ,הצעומ  רבח

 27    .םי שדח םירבח אצמו .ןטשל

 28    .ןטשה  ימ החילס :י גרובראב רמ
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 1  ר ק בל  ךלוהו  .תינרותה  תוברתה  ףגאבו  .עפש  ףג אב  םישדח  םירבח  אצמ מר ירון גדות:

 2   .םתוא

 3    ?עפש  הז ןטשה ד פלד:מר רבי

 4 אוהו  ותוא  שינעי  רוביצהו  תוריחבב  עגפי  הארנכ   ןדמל  ןדיע  םצעב  אוהו מר ירון גדות:

 5  . רובעת  תאזה  העצהה  ם ג  .הז  םע  ךישמיש  רדסב  לבא  תיטילופ  תועט  השוע

 6 ת ויהל  לוכיו  .ול  הווש  הזש  תויהל  לוכיו  .ךומתי  יקצרוק  תאזה  העצהה  םג

 7    תא יקצרוקל  ןתיי אוה הזל הרומתבש

 8    .תמדו ק העצהב תכמת םג התא נר:מר גיא קל

 9  ה ווש  הארנכ  הרומתב  לב יק  אוהש  המ  וא  לידה  הז ל  הרומתבש  תויהל  לוכי מר ירון גדות:

 10  תצעומב  ולש  שדחה  דמ עמה  ליבשבו  הלאה  םירב דה  ליבשב  ןכומ  אוהו  ול

 11 ת יתדה  הצעומה  לשמל  תא  תתל  ,תורבועש  םואתפ  תועצה  הלעמכ  ,ריעה

 12  היהש  המ  הבישיה  יונ יפה  לש  רשקהה  תא  לשמ ל  תתל  ,יקצרוק  בקעיל

 13    .םייתנש דוע קר ןה  תוריחבה .ךישמיש .וישכע

 14    .ותוא ריכמ רבכ  רוביצה .ול תונעל חוכ ול ןי א דחא ףא מר רביד פלד:

 15   .ותוא תפרטה .הצ עומה תבישיב .רבא איג ל ש טקש יכה םויה היה הז : מר רמי בר לב

  16 

 17 , הצעומב  ץימשמ  יכה  ,הצעומב  עובצ  יכה  םדאש  הזב  ירזיב  דואמ  והשמ  שי מר גיא קלנר:

 18  ם יליד  רצוי  ,םירופיס  הד וב  ,םינויצ  קלחמ  הפ  בשו י  ,הצעומל  ץוחמ  ץימשמכ

 19  י ר חא  ,הזב  ןימאמ  רובי צלו  ומצעל  הז  תא  רפסמ  ,ויתומולחבו  ויתונויזחב

 20 ליד  לכ  םקרש  שיאה  א רבנ  אל  היה  אלש  לע  ,ומצעל  הז  תא  רכומ  אוהש

 21  . ול  ןימאמ  אל  דחא  ףא ש  שיאה  .ירשפא  רדח  ל כמ  ותוא  וטעבו  ,ירשפא

 22    .איה רשאב  הצובק לכמ אצוה לרטונש

 23     .קזנ ול השוע הת א .קזנ ןדמלל השוע התא מר ירון גדות:

 24     .עגרכ יל עירפת לא יא קלנר:מר ג

 25  ע ג ופתה  א  לבא  .הז  תא   עדוי  אוהו  קזנ  ול  השוע ו  ףאב  ותוא  ךשומ  התא מר ירון גדות:

 26    .ךלש רבחב

 27    .ידכ ךו ת .ךל םיריעמש הז לע תרע ה םדוקמ :גרובראבי  רמ

 28  לכ  לע  השוע  לסופ  ומומ ב  לסופהי  רה  הז  .ךל  םיר יעמש  בהוא  אל  התא  .ןכ מר גיא קלנר:

 29  יפלכ  ק ובסייפב  תדבכמ   א ל  הפ שב  טקונ  ,ףדגמ  , ץימשמ  י רה  אוה  .רבד
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 1 א וה  .לאמש  לעו  ןימי  לע  רקשמ  אוה  .הצעומב  הפ  םיתימע  יפלכו  ,םיבשות

 2 םיליד  לע  רופיס  אוהש  הזיא  רפסמ  אוה  .תוידב  רצ וי  אוה  ,תיסמ  אוה  ,ףדגמ

 3 םילקלוקמ  ,ולש  םילידה   .תושעל  המ  קר  ,ריעב  ישארה  םילידה  רצוי  אוהשכ

 4  י כ  .תושעל  עדוי  אל  או ה  םיליד  וליפא  .רובעל  םיחילצמ  אל  םה  .והומכ

 5  ב יצקת  דעב  היכונח  רו כמל  הסנמ  הצוחה  אצוי  , ךלוה  אוה  רבד  לש  ופוסב

 6     .רבוע אל טושפ הזו

 7     .הז לע עדוי התא ךיא גדות: ןמר ירו

 8    .בוט..יל שי מר גיא קלנר:

 9    .הנשמ אל הז ות:מר ירון גד

 10  ש י אה  בשוי  .ןרקש  התא  םיכלהמ  רצייל  הסנמ  אוה   .רשק  ןיא  ,הנשמ  אל  הז מר גיא קלנר:

 11  ינב אל וליפאו אוה הזש  יצחו םדא הזיא שיו ,םירו פיס רפסמ הפ הזה ןטקה

 12  ם ע פ  ךירצ  והשימו  ,רבדמ   אוהש  תויוטשל  ןימאהל   םייושע  דועש  ותחפשמ

 13    .תש קשק לדח ול דיגהל תחא

 14    .הרקי אל מר ירון גדות:

 15     .תויוטש רבדמ התא מר גיא קלנר:

 16    .יתוא לובסל  םייתנש ךל שי .הרקי אל ן גדות:מר ירו

 17  .הנשמ אל הז  ירחא ךתוא לבוס אלו ינפל  ךתוא לבוס אל ינא התא גיא קלנר: מר

  18 

 19     .העצהל סחייתת :תמר ירון גדו

 20  ת עגופש  תאזכ  הרוצב  ,רדח ה  ךותל  לער  רציימ  הת א  .ךילא  סחייתמ  אל מר גיא קלנר:

 21  םה  .ךילא  חוכ  םהל  ןיא  רבכ  םישנאה  בור  .ןחלושה   ביבס  םיבשויש  םירבחב

 22  תוברת  איה  רדחה  ךותל   הפ  תאבהש  תוברתה  ל בא  .ךילא  םישידא  רבכ

 23  י רבח  לש  ,עבוכ  הזיא  ש בוח  התאש  בשוח  התאש  הזו  הער  תוברת  .תלקולק

 24     רדחב יתבשי ינא ,יתיאר  ינא .שוג ירבח אל וא שוג

 25    .היעב ךל ןיא  יקצרוק לש תוברתה םע מר ירון גדות:

 26    .יתיי ה ינא ,יתייה ינא .רדחב תב שי התאשכ .יל עירפת לא ר:מר גיא קלנ

 27 .רבדל  ול  ןת  התא  רבדמ  אוהה  דיגי  והש ימש  הלימ  לכ  לע  וישכע  התא  .ןורי  :גרובראבי    רמ

   28 

 29     תויוטש תרביד .ונקתש ר גיא קלנר:מ
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 1     .ןטש םישנאל תא רק התאו :ראבי גרוב רמ

 2 אוהשכ  ןדמלל  תישעש  המ  .רדחב  היה  אל  אוהשכ  וישכע  ןדמלל  תישעש  המ מר גיא קלנר:

 3  ז א  ךינפב  הארנכ  ץמוא  אל  היה  אל  .עמשת  אלש  בוט  רתוי  .רדחב  היה  אל

 4    .יתב שי ינא .אצתש הכיח אוה

 5     ?אצי אוהש יתיכיח ינא ות:ון גדמר יר

 6    הארנכ .ןכ מר גיא קלנר:

 7     .רקשמ התא בוש מר ירון גדות:

 8     .רקשמ אל ינא מר גיא קלנר:

 9    .רקש מ התא המל .יתרבידו רוב ידה תוכז תא יתלביק ינא גדות:מר ירון 

 10    .רבדמ  איג ה'רבח :גרובראבי  רמ

 11    ?ךל בא וכ המ .עירפמ התא המל מר גיא קלנר:

 12    .יל  באוכ אל הז .ךתוא רפוס  אל ינא .ללכב יל באוכ אל מר ירון גדות:

 13  .יתוא  רפוס  אל  התא  הכ כ  .םוקמ  לכב  ירחא  ךלוה   קר  התא  יתוא  רפוס  אל מר גיא קלנר:

 14  ן ו רשה  ת מרמ  ךלש  םי רבחהש  רד חב  יתבשי  ינ א  .תכלהמ  החידב  התא

 15    והש ימש ידכ בוש םהילא ףנחת הל הסנמ התאש תישפוח

 16    .דחא  ףאל ףנחתהל הסנמ אל ן גדות:רומר י

 17  ם יכלהמה  ירה  ,תוכיסמ   לע  םירבדמו  תועיבצ  לע  ם ירבדמ  םא  .תאז  לכב  ידכ מר גיא קלנר:

 18 י רה  דחא  ףא  .ירה  השוב  וז  םילקולקו  םייטתסא  אלו  ,םיפוקש  ךכ  לכ  ךלש

 19 התיבה רוזחל הסנמ התא  זא רבד םוש ךתיא תושע לו ךתיא תעגל לגוסמ אל

 20  ת וחכונה  לע  יתנגה  אניש כ  , רדחב  יתייה  ינא  .המח   ף תכ  איהש  הזיא  לבקלו

 21ה תא  .היצנדקה  תילחתב   סנכיתש  התצר  אל  תישפ וח  ןורשה  תמרש  ך בולש

 22     .םירופיס רפסמ

 23     .יטנוולר אל םגה ז רון גדות:מר י

 24  .ךילע וכמס אל .ךב וחט ב אל .תמאה וז .םש היהת ש וצר אל .בשתש וצר אל מר גיא קלנר:

 25     .ציהנדקה תליחתב

 26     .העצהל רשקתמ הז ךיא ר ירון גדות:מ

 27 התא  יכ  .ארונ  רבד  הז  , תינורשה  תמרה  תוירוביצל  השוע  התאש  המ  וישכע מר גיא קלנר:

 28 ת א  .קזנ  השוע  התאו  תורוה  לשו  ינוליחה  שוגה  לש  רתכ  וליאכ  שבוח

 29 ה תאש  המ  יכ  .םולכב  ךתיא  רושק  תויהל  הצור  אל  ינא  ,ךתיא  יתוא  רושקת
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 1 ,תינורש  תמר  תוילאיגלוק  ,ינורש  תמר  חישל  ראותי  לב  קזנ  הז  ,השוע

 2  ך ותל  הסנכנש  הלערת  ה תא  ,ינורש  תמר  DNA  ל   , תינורש  תמרה  תורבחל

 3  ה תא  המ  יתוא  ןיינעמ  א לו  הצוחה  ךתוא  תוקנל  ךירצו  תירוביצה  תכרעמה

 4  ה תא  , הדובע  עיבצהל  ל וכי  התא  ,צרמ  עיבצהל  לו כי  ה תא  .תוריחבב  עיבצמ

 5 תאו  .עיקוהל  ךירצ  ותואו   ער  DNA  אוה  ךלש  DNAה  ,םירופיס  רפסל  לוכי

 6  ו נילע  ב תוכ  התא  הרוצב   רקשמ  ה תאו  הרישיו  הדח   י כה  הרוצב  ר מוא  ינא  הז

 7 ר פסמ  ,איצממ  התא  איצממ  התאש  םירבד  הפ  םירחא  לעו  קובסייפב

 8     ?יקצרוק םע ליד  םעפ יתישע ינא ,םירופיס

 9    .חטב גדות:ירון מר 

 10    .ותוא יל האר ת .המ יכ חטב ?והשמ לע מר גיא קלנר:

 11    .חטב מר ירון גדות:

 12    .םיירקש  םירופיס רפסמ התא המ מר גיא קלנר:

 13 ך ל  הארא  ינא  .תיתד  הצעומ  לע  העבצהה  ינפל  ותוא  ךל  הארא  ינא  פאסטווב מר ירון גדות:

 14 העש  עבר  .הצובק  התואב  יכזו  ילשו  ךלש  פאסטווה  .תיתדה  הצעומה  ינפל

 15   .תיתדה הצעומה ינפל

 16    .העשה המ  רבכ הארת יכ .עירפמ הז : אלקובי ת שבעגב' ב

 17   .רדסב הז זא .המ יכ מר גיא קלנר:

 18     .רדסל העצה שי : גב' בת שבע אלקובי

 19   .רדסב לכה .ןי במ ינא .ישתב ןיבמ ינא .יש תב .רדסב לכה .בוט לכה מר גיא קלנר:

 20     .רנטרפה לע ןגהל ךירצ : עידן למדן עו"ד 

 21 ל ע  רבדמ  אוה  ,קיפסמו   .םהש  יפכ  ,םירבדה  תא  דיגהל  רשפאו  ןגהל  רשפא מר גיא קלנר:

 22 ל כש  .תועיבצ  לע  רבדמ  הזה  שיאה  .תועיבצ  לע  רבדמ  הזה  שיאה  .תועיבצ

 23  א וה  .ורבחב  עוגפל  ןוצר בו  ו גא  תישיא  הרדאהמ  ת ע בונ  עצבמ  איהש  הלועפ

 24  ן וצר  ל ע  ,תיתימאה  הדנ 'גאה  לע  םש  ב שוי  אל  רבד   םוש  . תועיבצ  לע  רבדמ

 25  . ם ש  שיש  המ  הז  .הנווכה   ספא  היישע  .ספא  .ספא  .רוביצה  תבוט  לע  ,םדקל

 26  ה מ  םינויצ  ול  םינויצ  יל   .םינויצ  ול  ןתונ  אוה  .םינויצ  לבקל  םיכירצ  ונחנאו

 27 ך רד  תחקל  םוקמב  זא  .המלו  המ  לע  .ללכב  ךתו א  םש  ימ  .המ  רותב  .הז

 28  םישאהל  קיספת  ,םינוי צ  םלוכל  קלחל  קיספת  תי טנוולרו  תיביטיזופ  הלועפ

 29 ,םישוע  אלש  םישוע  םה  םיליד  הזיא  םלוכל  דיגהל  קיספת  .םלוכ  תא
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 1  ך ל   שי  . תושעל  הצור  ה תא  ה מ  קסעתתו  ךשאר מ  םתוא   הדוב  התאשכ

 2 םע  ףרגאתהל  קיספת  .ןתוא  עיצת  לא  ,תועצה  ךל  ןיא  ,ןתוא  עיצת  ,תועצה

 3  א וה  .רדחה  ךותב  הפ  קס עתמ  התאש  דיחיה  רבדה  הזו  םלוכל  תופצלו  םלוכ

 4  אל  הז  .אוהה  יפלכ  עובצ   אוהו  אוהה  תא  בהוא  או הו  ,אוהה  לידה  תא  השע

 5 היישעב  .תינורש  תמרה   היישעב  קסעתת  .ןיינע מ  אל  טושפ  הז  .ןיינעמ

 6 בהוא  ימו  רתוי  בהוא  א וה  ימ  תא  דיגי  דחא  לכ  רחובה  םויבו  .תירוביצ

 7 ת ושעלמ  לדחתש  ןמזה  עיגה  .רדחה  ךותל  הפ  סינכמ  התאש  המ  לבא  .תוחפ

 8  ןיינע  לש  ופוגל  .הזה  ר בדה  םע  קיפסמ  .ןאכל  ד ע  םימ  ועיגה  יכ  הז  תא

 9  . וב  ןימאמ   אל  ינאש  רבד   רמוא  אל  ינאו  תויהל  לו כי  ןדיע  . ןדיע  לש  העצהל

 10  י לוא  ןאכמש  המ  לש  רשק הב  יתקוצמ  וא  ישיא  וא  יטילופ  ןיינע  םג  עבונ  ןוכנ

 11  ספתיהל  הכירצ  אל  איה  העצהה  לבא  .העצהה  תא  עיצהל  היצביטומה  העבנ

 12 םיקיתה  תקזחהב  ונלוכש  ןוירוטקריד  וא  הדעו  יתממ  .ינד  דגנכ  אוהש  המכ

 13 ן נסמ  ונדיצל  הדובע  ילכ  הזב  םיאור  ונלש  םיקיתה  תקזחהב  ,ונבור  וא  ונלש

 14  ה זב  תוארל  המל  ,ונלש הדו בעה  ךילהתב  תופיקש  ר צוי ,ונתוא  רקבמ  ,ונרובע

 15  ת נומתו  ך ותיח  ,ףוסב  תג ציימ  הצעומ  רבד  לש  ופוס ב  י רה  .ךכ  ל כ  הלוח  הער

 16  ת ורומא  תודעווהו  ,תוי נורש  תמר ה  תוסיפתה  ללכ ב  . ולוכ  ב ושייה  לש  בצמ

 17  , ןוירו טקריד  שי  .טרופס   .םירח א  תוליעפ  ימוחתל  הז  רבדה  ל ש  ץוויכ  תושעל

 18  . םיפסונ  םימוחתו  ,ךוני ח  תדעו  שי  ך וניח  תדעו  , ןוירוטקרי ד  שי  ,םינווגמ

 19  א ל  םעפ  ףא  איה  ,תונכבו  תוניגהב  ,תוברת  תדעו  התייהש  םינש  ויה  ,תוברת

 20 ה תייה  אל  איהש  םיכסמ  ינא  .התייה  .התייה  לבא  .הליעפ  דואמ  התייה

 21  . תוניגהב  םירבדה  תא  ד יגהל  ך ירצו  ,תושר  תדעו   התייה  י כ  הליעפ  דואמ

 22 לש  ופוסב  ,האילמ  ,הנשמ  הדעו  ,שיש  יאדווב  הס דנההו  ןונכתה  תומלועב

 23  א ל  םג  ו ליפא  אוה  תוטל חהה  ת לבק  יטילופ  ירוביצ ה  ,יר וביצה  ךילהתה  רבד

 24 ו ניא  אוהש  ותוא  ןכדעמ  התאש  םרוג  דוע  אלא  תוטלחה  תלבקל  סנכיהל

 25 . בוט  רבד  אוה  .ער  רבד  אל  אוה  ,אשונ  לכב  קסעתהל  הכירצ  אלש  ,האילמ

 26 רבדל  הליבוהש  היצביטומה  ילוא  ןיב  עגר  דירפמ  ינא  זא  הזה  ןורקיעהמ  זא

 27  ה לוכ י  איהש  הנותחתה  ה רושה  ןיבל  ה ז  לע  חכוות מ  חרכהב  א ל  ינאש  ,הזה

 28   .ארונו רומח ךכ לכ  רבד הב האור אל ינאו ןיי נעה תבוטל תיבויח תויהל
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 1  תא  הגיצה  ת רוקיבה   תדעו  תא  ונגצה  ו נחנא  2020  טסוגואב  היה  ה זש  ה מדנ  י בלקין:ונמר ר

 2  ד חאו  . םינבל  ד י  תיב  הי ה  םיפיעס ה  תששמ  דחא  , 2019  לש  ת רוקיבה  חוד

 3 ת דעו  רדעה  השעמלש  אוה  רוקחתה  ידכ  ךות  םהילע  ונינעש  םיאשונה

 4  י פוא  ת א  ליבגהש  םינבל  די  תיבל   הלבגמ  שי  דחא  ד צמ  ,השעמל  .ראוטרפר

 5  לבגומ  היה  ראוטרפרה  ת מוא  ת אז  םיעפומה  לדו גו  ם יעפומה  ד יגנ  יפוא  וא

 6  םצעב  ינשה  דצהמ  לב א  .דחמ  המבה  לדוג  ל ש  תוינכט  תויעב  ללגב

 7  ם ינבל  די  ת יב  תלהנמ  א יהש  תנסא  יד י  לע  עבקנ  ר בד  ל ש  ופוסב  ראוטרפרה

 8  ק יזחמש  ימ   דצל  וא  םינ בל  ד י  תיב  ד צלש  איה  ונתנ   ונח נאש  תוצלמהה  תחאו

 9  י ר אוטרפרה  רופיסב  ל פטתש  ראוטרפר  תדעו  ה יהת  תוברתה  קית  תא

 10  ל וכיו  י וטיבהש  תויהל  ל וכיו  םיאי במ  המ  לע  םצעב   ר בדתש  הארתש  השעמל

 11  ת דעו  תרתוכהש  תבשו ח  ינא  הזל  רבעמ  הפ  דיגה ל  ןוכנה  יוטיבהש  תויהל

 12  א ל  איה   יוגיהה  תא  תו שעל  תמאב   הכירצ  איה  ל בא  ה נוכנ  יאה  ראוטרפר

 13 י אמב  היהי  ימ  תימשה  המרב  רחא  וא  הזכ  עפומ  הזיא  תימש  תעבוק  ףוסב

 14  ה ז  ,הקי סומה  לש  ןוטה   ת א  הזל  ת נתונ  ן כ  איה  ל בא  , יאזחמה  ה יהי  ימ  וא

 15  ה יה  הז  יכ  םינבל  די  תיבב  ונדקמתה  ונמזב  ונחנ א  דיגהל  בייח  ינא  .דחא

 16  ר ופיסה  ה לע  םג  תינוריע ה  הירלגה  ת מקה  םע  ךשמ הב  לבא  .תרוקיבה  אושנ

 17 י כ  .ללכב  תינוריע  הירלג  יהמ  .א  השעמל  ,ירק  .הז  רשקהב  םצעב  הירלגה  לש

 18  י נמא  תבוטל  איה  םאה  ,תרחא  וא   ךכ  התוא  רידג הל  ר שפא  תינוריע  הירלג

 19  ה פ  םגו  םיימוקמ  םינמו א  . הלש  דיקפתה  המ  .ללכ ב  ת ונמוא  וא  ןורשה  תמר

 20  ו השמ  ל בא  ,ראוטרפר  ה זל  אורקל  רשפא  םא  עדו י  א ל  ינא  ר צייל  ןוכנ  היה

 21 ךותב  הדיקפת  היהי  םצ עב  המ  לש  דבוכ  זכרמה  תא  רציימ  םצעב  אוהש

 22  א ל  ינא  ,תוברת  תדעו  ם א  עדוי  אל  דחמ  ,רמוא  ינא  ןכלו  תינוריעה  הנומתה

 23  ם י קורטילופ  הפ  ונל  וי היש  ךירצ  אל  ונתיאמ  דח א  ףא  בשוח  ינא  ,ךירצ

 24  . םילבגומו  ונלש  הכירצה   תא  ונלש  הבשחמה  תא  ו לילסיו  הנווכה  הפ  ושעיש

 25  , רוניש  ת מרה  רוביצה  ל כל  ,התוא נ  תויגוציי  היהי ש  תמאב  ך ירצ  ינש  דצמו

 26  ת ויג וצייהש  רמוא  ינא  ל בא,  דדח  ת ירש  וא  םדא  רמ ות עא  ב הואש  ימ  תא  םג

 27   לכ  תא גצייתש תאזכ היהת

 28   .תוברת תדעו הז ל םיארוק מר רביד פלד:
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 1  ק ר  אל  הז  רמ וא  י נא  ךכ  םאו  הככ  דיגנ  ד יקפתה  רתוי  הצור  ינא  .םש ה  תוחפ  מר רוני בלקין:

 2   .הנווכהו הרדגה  םהש הזיא לבקל םיכירצש  םירבד הברה ונל שי הז

 3 רמולכ  .תוהמל  אלו  ,לילצל  םיסחייתמש   הנושאר  םעפ  אל  הזש  בש וח  ינא  מר מיכאל דורון:

 4 .יניעב  לוספ  רבד  אל  הזו  םיעינמ  ןאכ  שיש  תויהל  לוכי  הזה  הרקמב  ןאכ  שי

 5 .הרטמה  המו  םירתוח  ןאל  םינווכמ  ןאל  לכתסהל  ךירצ  רבד  לש  ופוסב

 6  ק יזחמ  ל ש  דירוה  לע  תב שויש  ימכ   תוברת  תדעו  ת אזכ  ה דעו  תוארל  רשפא

 7 ו ל  תנתונ  ימכ  ,ותוא  קזחמש  ימכ  תאזכ  הדעו  תוארל  רשפאו  ,תוברתה  קית

 8  ר ביד  ינורש  הדעו  התוא ב  בשוי  ינא  .ךרדה  תא  ול   הארמו  תיבויח  הרטנוק

 9  ה זש  ו נבשח  ונחתפל  עי גה  ם ינבל  די  ת יב  לש  אשו נהשכ  ע יגה  תמאבו  ,הילע

 10  ה כירצ  ב ושמ  לבקל  הכ ירצ  , האלפנ  הדובע  השוע ש  תנסא  ך פיהל  ןוכנ  אל

 11  ,רבד  לש  ופוסב  יכ  ,תא זה  הביבסה  ךותב  תויחל  לבקל  הכירצ  ,ןוויכ  לבקל

 12 ה עבראו  בשחמ  לומ  המצע  םע  המצעב  בשת  איהש  תורשפאה  ןיב  רמולכ

 13  י גיצנל  שי  המ  עמשתו  ןמ ז  המכל  תחא  בשת  איהש   תורשפאה  ןיבל  תוריק

 14  ח יש  לש  ג וס  אוהש  הזיא   ,ךלוה  הז   ןאל  ,בלה  ישח ר  םה  ה מ  .רמול  רוביצ

 15 ה ז  לע  םילכתסמ  ונייה  םאו  ,יבויח  דואמ  רבד  הזש  בשוח  ינא  .הרפמו  הרופ

 16 הזש  האצותל  תמאב  םיעיגמ  ונייה  ,עקרה  ישער  לכ  תא  םיקנמ  עגרו  תרחא

 17  י וגיה  ת דעו  ול  היהתש  הצור  ה יה  ןורטאית  לכנמ  ל כש  בשוח  י נא  .ןוכנ  רבד

 18  ם הל  ש יש  םישנא  ,העד  י לעב  , דמעמ  ילעב  םישנ א  ,ודיל   תבשויש  הבוט

 19  ן ו כנה  ר בדה  תא  םילספ מ  הזה  ר בדה  ךותמ  רבד  לש  ו פוסבו  םינוש  םימעט

 20  ינאו  ,ןדיע  לש  העצהב  ךמות  ינא  ןכלו  ריעל  רתוי ב  םיאתמה  אוהש  רתויב

 21    .הדעב ועיבצי  ןאכ םישנאה בורש הווקמ

 22 ה ז  לע  הרבידם  גו  הז  תא  הטריפ  תנסא  תרוקיב  תדעווב  םג  רכוז  י נא  לאכימ  מר רביד פלד:

 23  .ינו ר .ןוכנ רכוז ינא םא .הזל ה חמש דואמ התייה איהש

 24   .ירמגל מר מיכאל דורון:

 25   .רמא ינורש המ : עידן למדן ו"ד ע

שריב צחי   26 ש י  .בוט  רבד  הז  הדעווש  בשוח  ינא  םג  .םינבל  די  תיבל  ראוטרפר  תדעו  :ד"ר 

 27  , םימלגומ  םינוזיא  רציי ל   ודעונ  םהש  ,היינבו  ןונכת   אשונב  לשמל  ומכ  תודעו

 28  א קוודו...  ר בד  םוש  הר קי  א לש  ם ידברבו  םינוש  ם ילהקמ  ם ינוש  םישנא  שי

 29 ורקיש  חיטבהל  איה  תאזכ  הדעו  לש  הדיקפת  ,תו נמואהו  תוברתה  םוחתב



 3.10.21 33ס' מן המניין מ מועצהבת  ישי -עיריית רמת השרון
 

68 
 

 1  א והש  הזיא  ך מס  לע  ו ננכותש  ם ירבד  הצור  אל   התא  .םיערפומ  םירבד

 2  ה ככ  א לו  תיתריצי  הבי שחו  תו לובג  יצרופ  םירבד   ה צור  ן כ  התא  .עצוממ

 3 אוהש  ריכזה  איג  .וילעמ   תאזכ  הדעו  ול  היה  אל  .דובעל  ליגר  ריעצה  ףגאה

 4  ן יא  ת ונורחאה  םינשב  ם ינש  ינפל  היה   הז  תאזכ  ה דעו  שאר  ב שוי  םעפ  היה

 5  , ת ונויערל  רוקמ  תויהל   לוכי  טלחה ב  זא  ,ןוכנ  תיש ענ  איה  םאו  .תאזכ  הדעו

 6  ם ינוויכו  תויתריציה  לע   וא  המכוחה  לע  לופונומ  ןיא  דחא  ףאל  ,םינוויכל

 7  . הזכ  ן ויד  םייקתיש  בוטו   םינוש  ם ישנאמ  עיגהל  םי לוכי  ך רד  יצרופו  םישדח

 8  היהי  רגתאה  .רבד  לש  יפוי  תויהל  לוכי  הז  ןוכנ  ה ז  תא  םישוע  םא  יתעדל

 9 א ל  העבש  ,השיש  ,םנמזמ  ונתיו  ואוביש  הצעומ  ירבח  הב  ויהיש  הדעו  רצייל

 10  ל ש  תישילשה  הנשב  ר מוחה  תופייעב  שח  רבכ  ונייה  ונחנא  לבא  .עדוי

 11 א ל  םישנא  םשו  הפש  היצנדקה  לש  תיעיבר  הנש  הליחתמש  המייתסהש

 12 א והש  ריכזה  ימר  ,תודעו  ןומה  ונל  שיו  העקשה  ןומה  הז  .ףייעמ  הז  .םיעיגמ

 13   רתוי ךל שי  המכ עדוי אל ינא היציזופו אב ףתתשמ ינור .הנומשב

 14   .יחצ יתפייעתה אל ינא : מר רמי בר לב

 15   .הר שע שמח :שריבצחי  ד"ר

 16   .תודעווה לכב עיפ ומ ינא .יתפייעתה אל ינא : מר רמי בר לב

שריב  צחי   17  . תוניצרב  הז  ת א  תוש עלו  אובל  .רגתא  היהי  הז  . טושפ  היהי  אל   הז  ז א  :ד"ר 

 18 הז  תא  תעצה  אלש  לבחו  .ןוכנ  ורחבי  םא  רוזעל  טל חהב  םילוכי  רוביצ  יגיצנו

 19   .היצנדקה תליחתב  היצילאוקה תא ונמקהשכ

 20     .הז לע בושחל םיכי רצ ונייה ןכאו .חמש ינא : עידן למדן ד עו"

 21 תדלונ  תאזה  הדעווה  .םדוקמ  יתצרפתה  לש  גוס  םגו  םג  םדוקמ  יתרמא  :גרובראבי    רמ

 22  לכ ךותל סנכיהל אל תצ ק הסנמ םנמא ינא .הככ ד ובעל ךירצ אל הזו  אטחב

 23  טולשל  ןמזה  לכ  רומא  ריעה  שאר  םנמאו  ,ןווכמ   תנווכב  תאזה  תחלקה

 24  ינא  הזה  רבדה  תאו  הפ   תונושה  תא  ןיבמ  תרמאש   ומכ  ינא  לבא  ותצעומב

 25  ללכבו  ,רורב  םגו  היציל אוקה  ךותב  תודמעו  תועד   לש  דענמ  הפ  שיש  עדוי

 26  ד ו ע  תאז ה  העצההו  ,הי צילאוקה  ך ות  םגו  היצילא וקב  הבור   לבאו  הצעומב

 27 הפ  ורמאנש  םירבדה  לכ  .ררושמה  ירבדכ  .המוח  םינוב  הככ  אל  איה  םעפ

 28 יתייה  .תמאב  ונ  הללאי   ואוב  ,לכהו  ףגאה  תדובע  תא  בייטל  הפ  ןוצרה  לכו

 29 םיצור  םא  .דחא  םוקממ  קר  אב  הז  .םש  אל  הז  לבא  הזל  ןימאהל  הסנמ
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 1  היה  הזו  .הז  תא  תושע ל  םיכרד  ןומה  שי  ,וצעיי ש  םיבוט  םישנא  סינכהל

 2  ה ז   לע  בירלו  הז  לע  חכו ותהלו  הז  לע  םחליהל  םיכ ירצ  םתייה  .תויהל  ךירצ

 3  ד בוע  קסעה  ךיאש  םת עדי  היה  אל  הארנכ  הז  ,היצילאוקה  תמקהב

 4  ם ינש  ק יפסמ  הצעומל  ב יבסמ  םיא צמנ  םיבשוי  ה פ  םלוכ  ט עמכ  .םתרכהו

 5  ה ד עווה  תא  ךירצ  אלש  םתעדיו  .דבוע  הז  ךיא  םי עדויו  קסעה  תא  םיריכמו

 6  ה זו  ,ש דוחה  חותפ  וידו טס   שי  , האורו  עמושו  ץעי יתמו  בש וי  ףגאהו  תאזה

 7  ך ו תב  םייתועמשמ  דואמ ו  םינמואה  דעו  םע  תורבד ה  לש  םוקמ  ךותמ  דבוע

 8  ת ופכל  ח וכב  הסנמ  אל  י נאש  הז  ה פ  הלאה  םירופ יסה  לכ  ז א  .הזה  םוקמה

 9  ר חוב  ינא  .לכו  הפל  הז  תא  םיאיבמ  םתאש  רדסב  הזש  רמוא  אל  הז  .הז  תא

 10  ם כל  היהיש  הז  םע  קסעתהל  םיצור  םתא  .הזה  םוקמה  ךותב  תויהל  אל

 11 שי  .בוחר ל  לחלחמוה  צ עומה  ל ע  בו ט  ןירקמ  אל   ה ז  .יל  ל בח  .תואירבל

 12 , הפי  קיפסמ  תדבוע  וזה  הייריעהש  עדוי  ינא  .הז  לע  םיגגוחש  םישנא  קיפסמ

 13 א יהו  תאזה  היצנדקב  םג  ,םירבד  דואמ  הברה  ,םירבד  קיפסמ  השועו

 14 .תודעו  םירשע  דעו  הפ   םיקנ  םא  םגו  תוברת  תדעו  םע  תושעל  ךישמת

 15 קסעתהל  םירחוב  םתאש   יל  רצ  תוסנלו  הפי  דואמ  דובעל  ךישמת  הייריעה

 16  א ל   הזם  אש  הצעומה  ל ש  הלאה  תובישיה  לש  תו עשה  תא  ריבעהל  זה  םע

 17 הפ  יהה  יתהיי  הריקס  הפ  איבי  ינא  םיצור  םתיי ה  הלאה  םיאשונ  לכ  היה

 18  ה ר יקס  השוע  הז  וא  ה קלחמ  ףגא  ל כ  הצעומ  ת בישי  ל כל  איבהל  ןויער

 19  א ל  ונחנא  .הלאה  םירבד ה  לכו  ולש  תוילעפה  לע  ה עש  ,העש  יצח  .להחתהב

 20  ז א  הזה  רבדהכל    םע  םי קסעתמ  ונחנא  יכ  םויה  רדס  תא  רומגל  םיקיפסמ

 21 ר יבעהלו  ,הפל  אובל  ךישמנ  ונהיתשו  תואירלב  םכל  היהישו  ,הככ  וכישמת

 22  יל  לב. חםכילע  םג  םירב ד  הברה  רמוא  הז  ,שדוחב   םעפ  תובישיה  תא  הככ

אפ  דוע  לבא  .להנתמ  הככ  הזש  23  ר בדהוך  תב  תננג  תויהל  ןווכתמ  אל  ינעם 

 24   .םכלש הריחבה הז  .הפ םירבחה תא להנמה ר דחב החא לשיורקלו הזה

 25     הצעומ ינויד  הפ שיש םינש שולש ירחא  .תפחסנ דורון: מר מיכאל

 26  .יבא  םוקמב אל היה תצק הז מר גיא קלנר:

 27    .ם יעיגמש מר מיכאל דורון:

 28   .רדסב .הזכ םוקמל העיגמ  העצהשכ :אבי גרובר רמ
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 1  .תמאב  הז זא ןיטולחל םייתולווע  םיניינעב .הלילב הרשע םי תש דע יכאל דורון:מר מ

  2 

 3  .קותשל ךישמה ל רמוא התא זא ?קותשל  ךישמהל :רובראבי ג רמ

דורון: מיכאל   4 ,ףוס  .תונורחאה  םינשב  תאזה  הצעומה   לש  םילוקוטורפל  תכלל  רשפא  מר 

 5  , י בא  ן יינעמ  אל  הז  .המ  עדוי  התא   ,יתימא  אוה  ,יכ רע  אוהש  ן ויד  הפ  שי  ףוס

   6 

 7  .רדסל  תאזה העצהב יכרע רבד םו ש הפ ןיא .ךתיא בירל הצור  אל הכימ :אבי גרובר רמ

 8   .ךותב אצמנ הז ו .יכרע רבד ןומה שי ךל רמ וא ינא ורון:מר מיכאל ד

 9     .קוידב אל הז לש םינויד מ תוחפ אל .יכרע דואמ : עידן למדן עו"ד 

גרוב  רמ  10 םירבדה  תא  םכלוכ  םתרמא  .טקשב  י תבשי  .יתדמע  תא  דיגהל  לוכי  ינא  :ראבי 

 11   .יתנ מאה אל .םכלש םירבדה ת א םכלוכ םתרמא .םכלש

 12 ל ע  ןודנ  אל  ףוסבו  העש  יצח  דוע  הז  דחא  לכ  ןורי  לש  רדסל  תועצה  : בר לב ר רמימ

 13     .המ .תואצקהה

 14  .הללאי .םיד ליל האצקה הז .םלוכ לש  האצקהה הז הז המ .ונלש  האצקהה :אבי גרובר רמ

 15 ךלש  הדמעל  תפריצ  התא  לבא  התוא  דבכמ  ינאו  ,תמיוסמ  הדמע   ךל  שי  מר מיכאל דורון:

 16     .הילע החומ ינאש םג  ,הצעומה ירבחב הפ הפיזנ

 17  תא  רמוא ינא .החומ התא .הב בס יקוא :אבי גרובר רמ

דורון:מ מיכאל   18  ם ה  םיעינמה  בורו  יטילופ  עינמ  אוה  עי נמה  םא  םג  םעפ  דוע  רמו א  ינא  ר 

 19 עינמ  אוה  ולש  עינמה  םא  םג  ול  שי  זא  .הקירמא  ת א  וניליג  ,ארונ  ,םייטילופ

 20 חודב  תאצמנ  איה  .הבוט  העצה  איה  תאזה  העצהה  רבד  לש  ופוסב  יטילופ

 21   .רסח הזש ולש  חודב עבקו ןאכ אצמנ הי יריעה רקבמ .רקבמה לש

גרובר  רמ  22  ה בישי  העיגמ   התייה  רדסל  העצהה  םא   רדסל  העצה  אב  היה  הז   םא  זא  :אבי 

 23  א י השכ  לבא  .הז  תא  לבק ל  םיכסמ  יתייה  רקבמה  לש  חודה  תא  היהש  ירחא

 24  .הנ שמ ןכ הז יל הרמא םשמ  העצההש ירחא עובש האב

 25  . היצילאוקל  איבהלו  רק במה  חוד  תא  םשייל  ךירצ   ה יה  הייריעה  שאר  זא  : עידן למדן עו"ד 

 26    .םי טפשמ ינש קר שקבמ ינא

 27   .השקבב .םשמ הז תא  תישע אל :אבי גרובר רמ

 28  , ןורשה  ם ורד  תירוזא  הצ עומ  תו ברת  תודעווהמ  קל ח  ק ר  לע  י 'צאב  הלאש  : עידן למדן עו"ד 

 29  הל  ןיא  םנמא  ביבא  לת  .אמגוד  קר  ,עבש  ראב  ,אב ס  רפכ  ,הפיח  ,ןורשה  דוה
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 1  ב ע  רפס  האיצוהו  הקסע ש  ת וברת  יניינעל  יוגיה  תד עו  ש י  לבא  תוברת  תדעו

 2  ר יעה  ב יבא  לת  וליפא  ת רמוא  ת אז  ,ביבא  לתב  ת וברתה  ינ יינע  לכל  סרכ

 3  ת א  י תעמש  אל  ,ןושאר  רבד  ה ז  זא  א שונ  הב  ןיא  וליאכ   ורדהתהש  הלודגה

 4  םלוכ  רבכ  רבודה  ךרועש   םילידה  תא  לבא  ,יתספס פש  יל  תרמאש  םירבדה

 5     .יטנוולר אל הז זא  ואציו ,ומסרפ םלוכ ועמש

 6  .רבודה ךר וע הז המ :בי גרוברא רמ

 7  הזה  אשונהש  בשוח  ינא   .רדחהמ  יתאצישכ  תא  ץ ימשהש  רבודה  העצהה  : עידן למדן עו"ד 

 8  ך יר צ  היהש  ןכתי  .חגנל   רזע  ילכ  א ל  אוה  .בוט  רז ע  ילכו   יתוהמ  דואמ  אוה

 9 ה יה  הזו  ןכתי  ,ינד  לש  המזוי  תויהל  לוכי  היה  הז  ןכתי  .רבעב  ותוא  תולעל

 10 םינוש  םיאשונ  ולעשכ ל  רבדה  הרק  אלשכל  , ךלש  המזוי  תויהל  לוכי

 11 ומכו  הלעש  ירוביצה  בחרמב  םילספ  תבצה  ומכ  תוברתל  םירושקש

 12  א ל   ינא  .ןוידה  תא  םייקל   תואנה  םורופה  הזש  בשו ח  ינא  םירחאה  םיאשונה

 13  ת עצה  יתאבה  אל  ינא  . תשרב  חישל  רע  יתייה  ןכ  ינא  .הטלחה  תעצה  יתאבה

 14  . רחא  רמ ז  וא  הזכ  רמז  ת וחפ  וא  ם ייחרזמ  רתוי  וי הי  םא  ל ע  תרחא  הטלחה

 15  ן ת ינ  ונחנא  םא  ,םייקת הש  ןוידה  הז  לבא  .תוחפ   וא  םיאקימוק  רתוי  וא

 16  יבשותמ  אל  .ןומירל  םו דיק  ןתינ  ונחנא  וא  ריעה   יבשות  םיריעצל  םודיק

 17     .הדות הדעווב  םייקתיש ןוידה הז ,ריעה

 18  .העצה ה דעב ימ :ראבי גרוב רמ

שריב צחי   19 המכ  םירפסמ   שממ  הפ  שי  .םיטרפה  יבגל  לבא  תינורקעה  המרב   ונרביד  :ד"ר 

 20  רורבש  הווקמ  ינא  המ   ,םירבחה  ימ  ,שאר  בשו י  ימ  ,הלאכ  המכ  ,הלאכ

 21     .ינד הז שאר בשויהש

גר  רמ  22 שדוח  .בכרה ה  המ  איבמ  אוה  אבה  עו בש  זא  רבוע  הז  םא  יתנבה  ותנבהל  :ובראבי 

 23  .ב כרהה המ איבי אוה אבה

 24  י פ ל  איבנ  דחא  לכ  .האב ה  הצעומה  תבישיב  רשואת   הדעווה  ,תארק  אל  םא  : עידן למדן עו"ד 

 25   יתעיסה חתפ מה יפל .יתעיסה חתפמה

 26  .תויהל  רומא ינד ר רביד פלד:מ

 27  .קיתה קי זחמ אוה .ינד יתניחבמ : עידן למדן עו"ד 

שריב צחי   28 הצעומ  ירבח  העבש  לש  תודעו  המכו  המ כ  ונל  שי  העבש  אל  המל  .רדסב  :ד"ר 

 29    הנבמב והשכיא ר דתסמ הז שי זא יכ ירבחו
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 1   .םג היציזופואל : מר רמי בר לב

 2   .תויהל םילוכי  רוביצבו :ריבשד"ר צחי 

 3    .היהי םג תודג ןוריש : מר רמי בר לב

 4    .סנכנ ינור .לו כי אל אוה מר רביד פלד:

 5   .תודעו הרשע שמח  רבכ ינור :מר רמי בר לב

 6    .היציזופו אל גיצנו :ד"ר צחי שריב

 7   .ןבומכ ןוריו מר גיא קלנר:

 8    .תצ עיימ הדעו אוה ןויערה : למדן עידן עו"ד 

 9   .הצעומ רבח םג ו רוביצ גיצנ םג איבא ינא ות:דמר ירון ג

 10  ג וציי  היהי  ר תוי  וא  תוח פש  י תרמא  הצעומ  ירבח  ה שיש  םע  י תרביד  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 11  ר ו ביצ  יגיצנו  .יתעיס  חת פמ  יפ  לע  גוצייה  תא  תתל   תיבה  תועיס  העיס  לכל

 12  ר ו דיבה  םלועמ  .יאטירס תה  םלועמ  ,רויצה  םלועמ   ,לוסיפה  םלועמ  היהיש

 13  .קחשמ  אוהש הזיא ונל רשפאל

 14    .יתעיס חתפמ יפל ךירצ  םתוא םג :י שריבד"ר צח

 15 ת א  איבנו  הדעווב  םירבח  ויהי  ימ  טילחנו  בשנ  תאזה  העצההמ  דרנ  עגר  אוב : מר רמי בר לב

 16  . םויה רדסל תאזה העצהה

 17   .רדסב הז  .בכרהה לע עיבצנ ונחנא : עידן למדן עו"ד 

 18    .טילחנ הז י רחא עיבצנ מר רביד פלד:

 19  ?העצה ה דעב ימ :י גרוברבא רמ

 20 ת מקה  לע  הטילחמ  ריעה  תצעומש  בותכ   היהיש  יל  השרוי  םא  חסו נה  יבגל  :ד"ר צחי שריב

 21 היצילאוקבו  בשנו  .ראשה  לכ  ילב  .ךשמהב  ןודנ  םיטרפה  לעו  ,תוברת  תדעו

 22    .בכרהה המו ךיא טילחנו

 23   ךירצ התא מר רביד פלד:

 24   .ךשמהב הז המ  .ןמזב הז תא םוחתל ךיר צ התא מר מיכאל דורון:

 25   ?בכרהה רפסמ ?בוט ך ל הארנ אל הזה בכרהה : דן עידן למעו"ד 

 26     .תומש לע תבשל םיכי רצ ונחנא :ד"ר צחי שריב

 27  ה ב ישיה  םרטבו  ,תוברת   תדעו  תמקה  לע  הטילחמ   הצעומה  תושעל  רשפא מר גיא קלנר:

 28  ם ירפסמהו   הבכרה  תא  ע בקתו  הל הנהה  תדעו  סנ כתת  הצע ומה  לש  האבה

 29    .רושיאל איבתו
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לביא:מ דני   1 ?םג  הז  ןורשה   תמרל  הנש  האמ  .לשמל   רבדמ  התא  תוברת  יעור יא  הזיאב  ר 

  2 

 3  .חטב ות:מר ירון גד

 4  ן י א  םא  , הנש  האמ  יעור יא  ,הוואגה  ד עצמ  .ןכ  .תו ברתל  רושקש  ר בד  לכ  : ן למדן עידעו"ד 

 5 ףגא  .תועצהו  תוצלמה  .ביטיי  קר  רבד  לכ  ית ניחבמו  .תיפיצפס  הדעו

 6 ם ודיק .הלש םיעוריאהו תועפוהה ראוטרפרל עגונה לכב תונמואהו תוברתה

 7   .רבד לכ  .םירבדה לכו םיטקיורפ

 8  ט ילחהל  היצילאוקה  תדע ו  ת בשל  .תאזה  העצההמ  ת דרל  עגרכ  ונל  עיצמ  ינא : מר רמי בר לב

 9   .המ

 10    . עיבצנ ואוב מר רביד פלד:

 11   המ .אל .אל מר גיא קלנר:

 12    ןוידל הז ת א איבהלו .הנד איה המב : רמי בר לבמר 

 13  ש בוגי  הדעווה  יטרפו  בכ רה  תא  ,הטלחה  םילבקמ   .ךלמה  ךרד  לע  ונכלה גיא קלנר: מר

 14    .הא בה הצעומב רושיאל אובי ו הלהנהה תדעו תרגסמב

 15  . ה זה  רבדה  לע  םג  הטיל חמש  תאזל  תונלבוסו  ןויוו ש  תדעו  תא  ךופהל  רשפא מר ירון גדות:

 16    ,שארה בשוי היהת התא  הדעווה תאז .דחאל דחא

 17     .תוברת תדעו םיק הל הטילחמ ריעה תצעומ : מר רמי בר לב

 18  י פוסה  הבכרה  ,תוברת  תדעו  תמקה  לע  הטלחה  תלבקמ  ריעה  תצעומ מר גיא קלנר:

 19  ר ושיאל  ולעויו  הבורקה   ה להנהה  תדעו  תרגסמב   ו עבקי  התלועפ  ירדסהו

 20     .האבה הצעומה תאילמב

 21    ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 22    .וטילח תו הלהנה תדעווב ובשת  .העצה ללכב ךירצ אל זא מר ירון גדות:

 23     .הדעו לש המקה  לע הטלחה םילבקמ .אל מר גיא קלנר:

 24    העבצ הל הככ םג התוא ואיבת רון גדות:מר י

 25     .היינשה הדגל ונעגה ,ךרדה  לכ תא ונרבע רבכ .רדסב מר גיא קלנר:

 26     ?דגנ ימ .הרשע םיתש  ?דעב ימ :אבי גרובר רמ

 27    .ענמנ ינא מר ירון גדות:

 28     .דגנ וא ענמנ התא מר גיא קלנר:

 29     .דגנ ינא :אבי גרובר רמ



 3.10.21 33ס' מן המניין מ מועצהבת  ישי -עיריית רמת השרון
 

74 
 

 1     .ןורי םע דחי עיבצמ תייה :מר גיא קלנר

 2   .םג דגנ ינא .הללאי מר ירון גדות:

  3 

  ה תלועפ  ירדסה ו  הדעווה  בכרה  .תוברת  ת דעו  תמקה  אשונב  רדסל   העצה  הרשוא  :הטלחה

 . האבה הצעומה תאי למב רושיאל ולעויו הבורק ה הלהנה תבישיב ועבקי

יך,  א קלנר, מיכאל דורון, רוני בלקין, נטע זיו, רביד פלד, עופר קלעידן למדן, גי  :12  -עד  ב

דדש  חיצ ענבל  לביא,  דני  אלקובי.ריב,  באצ'י  יעון,  אם  רני  )לבדוק   / קב 

 (ו בעדהצביע

 אבי גרובר, ירון גדות.  :2 –נגד 

 4 

 5 ן עומ  תלעפהל  סמי'צ  תתומע  תשקב  –  30.9.2021  םוימ  תואצקה  תדעו  לוקוטורפ  רושיא  .9

 6 . תוטועפל יקומיש םוי

   7 

ג  רמ  8  י מוקיש  םוי  ן ועמ  ת א  ח ותפל  םיכירצ  ו נחנא  י כ  ב ושח  דואמ  ףיעס   הפ  ש י  : רובראבי 

 9  ת א   רשאל  ךירצו  .וטו טוא  ותוא  חותפל  רבכ  םיצור  ונחנא  .תוטועפל

 10  םויה  ה זה  רמוחה  תא  ם כל   ונרבעה  .לארשי  סמש  ת תומעל  עקרק  האצקהה

 11     .ןיינעה תופיחד ללגב

 12  ה תא  ה ז  ת או  ףוסל  ילש  רדסל  ת ועצהה  ת א  החוד  ו ישכע  ה תא  ז א  .יתנבה  אל מר ירון גדות:

 13  ?ירחא השוע

 14  .הז לע ןוד ל המ שי הז לע ןויד שי םי צור םתא :בראבי גרו רמ

 15     .הז המ .םוי ןועמ הזיא : עידן למדן עו"ד 

גרובר  רמ  16 ה ז  לע  ןודל  דעב  ימ  .עגר  .ןיינעה  תא  ריבסהל  השקבב  הצור  תא  הרואיל  :אבי 

 17  ת א  ריבסהל  הלוכי  תא  הרואיל  .האלה  .רבע  זא  ? דגנ  ימ  .תואצקהב  .וישכע

 18   .רהמ השקבב הז

 19    ?והשמ ריינ שי : עידן למדן ו"ד ע

 20   .ליימב וחלש .ןכ : מר רמי בר לב

 21 ת חיתפל  ,17  הירומב  םידלי  ןג  הנבמ  ח טש  תוצקהל  םיצור  ונחנא   :ןייטשקיד  הרואיל  'בג

 22 זרכממ  הרבע  סמש  תתומע  .םידחוימ  םיכרצ  םע  םידליל  ימוקיש  םוי  ןועמ
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 1  ל עו  . ימוקישה  םויה  ןוע מ  תא  ל יעפהל  ידכ  הרחבנ  םצעבו  ה חוורה  דרשמ  לש

 2  ם צ עב  םיכירצ  ונחנא  ,הר שע  תחאל  ןושארב  ןועמה   תא  חותפל  לכונש  תנמ

ייו   ןורחאה  רבדה  םצעב  ה ז  םכלש  האצקהה  תא  3  תיבב  עגרכ  םידלש 

 4 לכונו  ועיבצתש  .בושח  דואמ  הז  זא  .ןורשה  תמרב  ןועמה  תחיתפל  םיכחמש

 5   .םיד ליל ימוקישה םוי ןועמ תא  חותפלו םדקתהל תמאב

 6  ?ןוכנ ם ש ינמז הז מר רביד פלד:

 7  .ןכ .ןכ  :  רץמר ערן שו

 8  .דרווה תטמס  :ןייטשקיד הרואיל 'בג

 9   ?םיעשתה הקדב עיגמ  הז המל מר מיכאל דורון:

 10 לכ  לע  םצעבו  החוורה  דרשמ  לש  זרכמ ל  וניכיח  םצעב  ונחנא : ןייטשקיד הרואיל 'בג

 11  ה חוורה  ד רשמ  לבא  .ץר מב  ר בכ  וע יגה  החוורה  ד רשמ  , זרכמב  םיכמסמה

 12 ו לבקתה  תואצותה  ,טסוגוא  שדוחמ  קר  ותוא  השע  זרכמה  םע  המהמתה

 13  ת א ז  .ונתניחבמ  רהמ  ד ואמ  םירבדה  תא  ונישעו   .םיגחה  ינפל  .רבמטפסב

 14  ד ו ע  ןכמ  רחאל  םייעובש   םוסרפ  ךכ  רחא  הנושאר  תואצקה  תדעו  םג  תרמוא

 15  ד רשממ  םצעב  ורצענ  םירבדה  םצעב  לבא  .ויש כע  עיגה  הז  ןכלו  הדעו

 16   .םש זרכ מה ךותל הסנכנ ןורשה תמ רש דע ןמז חקל .החוורה

 17   .ןכומ היהי ןמז המכ  .דרווה תטמסל רבוע הזש  יפצה המ ר רביד פלד:מ

 18  .תי ריע תא לואשל רשפא הז : ןייטשקיד הרואיל 'בג

 19   זרכמה  תא ןיכנו .יושיר תדעוול  עובש אדר' עירית טלמור:

 20    .םיבורקה  םישדוחב מר רביד פלד:

 21    .הנש הזיא חקי ת היינבה :אבי גרובר רמ

 22   .םייתנש ודומ וסורג : מר רמי בר לב

 23   .םייתנש דע .ןכ  :רץמר ערן שו

 24 ת ולעל  הרומא  רתיהל  השקבהו  תינכותה  .וישכע  תולעל  רומא  רתיהה  : עידן למדן ו"ד ע

 25    ?וישכע

 26   .ןכ :אבי גרובר רמ

 27  .ןכ : ןייטשקיד הרואיל 'בג

 28   תושר ל ךלוה הזש ינפל ןונכת תד עו איהש הזיאל ךלוה אל ה ז .תיריע :צחי שריב רד"

 29    תדעול רבוע  הרמא איה :מר רביד פלד
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 1   .ןונכת תדעו הז יו שיר תושר :אבי גרובר רמ

 2  םושו תול קה םוש םש ןיא יכ יושירב  ףוסב .תינורקע הז תא םי גיצמ אדר' עירית טלמור:

 3    .לבא רוב יצ הנבמ :ד"ר צחי שריב

 4  .הז  תא ונגצה :אבי גרובר רמ

 5     ?גצוה ןונכת .הז  תא ונגצה :חי שריבד"ר צ

 6   .הז לש ןונכתה  תא ונגצה :אבי גרובר רמ

 7  .הצעו מב וליפא הז לע םתעבצה  :רץמר ערן שו

 8    .הז תא ונגצה  .ןכ אדר' עירית טלמור:

 9  ה ז  תא  ונארה   .הז  תא  ונגצה  דרוה  תטמ סב  ימוקיש  םוי  ןועמ  .דרו וה  תטמס  :אבי גרובר  רמ

 10    .לכהו תוינכותה לכ םע

 11     .םלש ןויד הז לע היה : מר רמי בר לב

 12  ה פ  ?דעב  ימ  .תולאש  דוע  .יושיר  תושרל   ךלוה  הז  תולקה  ןיא  .תו לאש  דוע  :אבי גרובר  רמ

 13  .הפ אל רפועו  בקעי .הפ ימ לבא דחא הפ  .דחא

 14 

  :הטלחה

עמותת צ'ימס להפעלת מעון יום בקשת    –  30.9.2021מיום  רוטוקול ועדת הקצאות  פ  ושרא

 . יקומי לפעוטותש

זיו, גיא קלנר,      אחד(:)פה    13  –בעד   ר לב, רמי באבי גרובר, רוני בלקין, רביד פלד, נטע 

צחי שריב, דני לביא, בי, ענבל דדון,  באצ'י אלקו  כאל דורון,  מי,  גדות  וןרי

 מדן.עידן ל

 15 

 16 

 17  םינושארה בוח רב םיינפוא ליבש – 14.9.21 תודג ןורי רדסל העצה .7

 18 ה צעומה  תבישיב  תרוכז ת  קר  .בוט  .םינושארה  בוחרב  םיינפואה  ליבש מר ירון גדות:

 19   .הנורחאה

 20  ת בתכ  ,2  ףיעס  .ךתוא  ן קתמ  קר  ינא  םויה  הצע ומה  תבישי  הזש  תבתכ : לברמי בר  מר

 21    .םיינפואה ליבש  ןיינעב םויה המייקתהש ה צעומה תבישיל ךשמהבש

 22   .הז תא יתחלש מר ירון גדות:
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 1    .םוי ותוא ב היה הז מר רוני בלקין:

 2  ת בישי  התייהש  םוי  ותו אב  ה יה  הז  .ןכ  .םוי  ותואב   ה יה  הז  הז  תא  יתחלשש מר ירון גדות:

 3  ר נלקו  ןדמל  ולעה  תמ דוקה  הצעומה  תבישיב  זא  .תמדוקה  הצעומה

 4 ןבוה  ררועתהש  ןוידהו  התליאשה  תובקעבו  .םיינפואה  ליבש  לע  .התליאש

 5 ך ירצ  םיינפואה  ליבשש  םירובס  רוביצה  םגו  הצעומה  ירבח  בור  םצעבש

 6  ר ב דה  תא  תרתופ  אל  הת ליאשו  ,ולש  ינופצה  דצב  םינושארה  בוחרב  רובעל

 7  .הזה  רבדה  לע  טילחת  הצעומ  תטלחהש  רשפאו   ךירצש  רבתסה  זא  הזה

 8  ה לעה  ר חא  והשימ  םא  רבנע  ת א  יתלאש  םגו  הל עי  ר חא  והשימש  יתיפיצ

 9  י נא  ז א  ,בושח  אשונהש  ל לגב  הלעה  א ל  דחא  ףא  .הזה  ר בדה  חסונב  העצה

 10 ל לוגתהל  םייניע  שטול  רבכ  וא  איגש  ינפל  דיגא  קר  ינא  ,םויה  התוא  יתילעה

 11    .אשונב םגש .הת ליאש הלעה אוהש רדסל ה עצה ול בנוג ינא המל ילע

 12     .םילגרתמ :אבי גרובר רמ

 13  י ת ילעה  י נא  םיחפה  תק ירז  לע  ת וסנקהו  תוחו דה  אשונב   םג  תוחודה ת:דומר ירון ג

 14  ת וחוד  ל ש  אשונב  רדסל   ה עצה  ה תלע  הירחא  ו א  ה יתובקעבו  התליאש

 15 םינוטרקה  תא  קרוז  אל   הז  םצעב  ולש  םינוטרקה  תא  קרוזש  ימ  לע  חוקיפה

 16  העצהה  תאז  לכבש  הווק מ  ינא  ,אשונב  רבד  םוש  םדקתה  אל  ירעצל  ,ולש

 17  ת א ז  ןפוא  ל כב  לבא  .ו השמ  גישת  ן כ  הזה  אשונ ב  רנלקו  ן דמל  לש  רדסל

 18  ת רמוא   איהו  .תמדוקה  הבישי ב  התייהש  התליאש ל  ךשמ הב  איהש  העצהה

 19  ב וחרמ  עטקב  םינושארה   ךרדב  םיינפואה  ליבש  ךש מה  ללסיי  הנשה  ךלהמב

 20 ת א  יתחלש  םויה  המייקתהש  הצעומה  תבישיל  ךשמהב  .בולוקוס  דעו  חצנה

 21  ל ש  ינופצה  קלחב  ביתנה  תלילסב  תונורתיה  ורהב וה  .םוי  ותואב  תמאב  הז

 22  ך רוצ  שיש  רהבוה  ןכ  ןנכותמה  ימורדה  קלחה  ינפ  לע  ,םינושארה  ךרד

 23 ש קבתת  ריעה  תצעומ  .ביתנה  יונישל  הלועפל  איבהל  ידכ  הצעומ  תטלחהב

 24  ל ועפל  ה ייריעב  םייעוצקמ ה  םימרוג ה  תא  תוחנהל  : ןמקלדכ  ט ילחהל  ןכ  םא

 25  םיינפואה  ליבש  לש  לנה   עטקמה  עוציב  רשפאתי ש  תנמ  לע  םיכרדה  לכב

 26    .העצהה תאז .י מורדה קלחב אלו םינושאר ה בוחר לש ינופצה קלחב

 27     .סחייתהל ןיינו עמ והשימ :אבי גרובר רמ

 28  ס ופיט  םכל  ריכהל  הצו ר  ינא  , העצהה  לש  הפוגל   סחייתא   ינאש  ינפל  .ןכ מר גיא קלנר:

 29  . יטילופה  טסיפמרטה  אר קנ  ה ז  ,תירוביצה  היווהב   ב בותסמש  שדח  יטילופ
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 1  ם עפ  ידימ  הסנמו  ,הרי פסב  תבבותסמש  תומד  א וה  יטילופה  טסיפמרטה

 2  א ל  איהש  ןוויכמו  .וב  רדהתהל  אשונ  אוצמל  ו א  .תרתוכ  סופתל  םעפו

 3  ירוביצה  שיבכב  דומעל  תגהונ  איה  זא  המצע  תוכז ב  הז  תא  תושעל  החילצמ

 4 ך רדבש  .םירחא  םימרוג  לש  תועצה  לע  םיפמרט  סופתל  תוסנלו  יטילופהו

 5  ד וע  .תיחטש  תוחפו  .תי דוסי  רתוי  תצק  הדובעה  תא  תושעל  םיסנמ  ללכ

 6  . הקימעמ  אל  תומדכ  יטילופה  טסיפמרטה  תארקנש  תאזה  תושייה  העודי

 7  ה ס נמ  ללכ  ךרדב  אלא  . היעבה  ןורתפל  תמאב  תרת וחש  וזכ  אל  ,תיניצר  אל

 8  , יניצר  ר וביצ  שיא  ,יניצר   י טילופ  שיא  ירה  יכ  .תפצ קב  קר  ה גועה  תא  רוזגל

 9 לכ  לש  תונורסחו  תונורת י  קדוב  ,תופולחה  תא  קדוב  .הקימעמ  הדובע  השוע

 10  ,ריעה  תסדנהמ  םע  רבדמ   ,רוביצה  םע  שגפנ  ,הרובח תה  תדעוול  עיגמ  ,הפולח

 11  ה דובע  וז  ל בא  .דגנ  המ   ,דעב  ה מ  ע מוש  .ןד  ינפוא   ם ע  הדוב ע  תבישי  השוע

 12    יט ילופה טסיפמרטלו .השק

 13    .תמ דוקה הבישיב היה הז לכ מר ירון גדות:

 14  ה דובעל  חוכ  ןיא  יטילו פה  טסיפמרטלו  .םירבד  ע צמאב  ינא  .יל  עירפת  לא ר גיא קלנר:מ

 15 רהמ  טסופה  תא  בותכ א  ינא  ךיא  .תלמגתמ  אל   השק  הדובע  יכ  .השק

 16 ר קובב  עבשב  רבכ  הצור  ינאו  הלילב  הרשע  םיתשב  תרמגנ  הבישיהשכ

 17  םישימ ח  הרשע  םיתשב  ר בנע  ל צא  םוקמ  סופתא  י נא  ךי א  .תרתוכ  תושעל

 18  ן ועש  יטילופה  טסיפמר ט ל  .רדסל  העצה  ועיצי  ר נלקו  ןדמלש  ינפל  עשתו

 19 ה ברה  לכה  קיפסהל  ךירצ  אוה  .הליגר  תומדמ  רהמ  רתוי  הברה  ץר  לוחה

 20    .המ לע .םלצמ התא המ  .יתיזזת בצקב ,רהמ רתוי

 21 ןמזהמ  זוחא  םיעבש  אוה  לכה  תורמלו  תובישיה  לש  ןמזהמ  זוחא  םיעבש : מר רמי בר לב

 22    .הזב אוה

 23     .השקבב רוגסת מר גיא קלנר:

 24    .עומ של הצור רוביצה ךישמת רון גדות:מר י

 25 ה תא  רוביצ  הזיא  .קוידב  ימ  לש  .קוידב  התא  רוביצ  הזיא  לש  רפוש  התא מר גיא קלנר:

 26    .רו ביצל ןמזה לכ התא גציימ

 27     הצעומ רבחש לבו קמ אל הז :אבי גרובר רמ

 28     .השקבב ןופלטה תא רוגס א קלנר:מר גי

 29    .הצ עומ רבח :ראבי גרוב רמ
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 1     .רדושמ הז המל גדות: מר ירון

 2    ןמזה לכ קיזחהל ךי רצ התא המל .רודישה תא  שי לבא :אבי גרובר רמ

 3 ל כה  .טרסה  תא  יל  היהיש  הצור  ינאו  וב  דקמתי  רודישהש  הצור  ינא  יכ מר ירון גדות:

 4   .םתוא דיגי ש .דיגיש ולש םירבדה ירוח אמ דמוע אוה םא .רדסב

 5    ינא .ילש  הלימ לכ ירחא דמוע ינא מר גיא קלנר:

 6     .שייבתהל ךל שי המ זא ת:מר ירון גדו

גרובר  רמ  7 תא  קיספמ  י נא  הצעומה  לש  רודיש  ש י  .טלקומ  סייפ  םע  הצע ומ  רבח  :אבי 

 8    .הבישיה

 9    .המ :ן גדותרור ימ

 10    .ךישמ ת התא םא הבישיה תא ק יספא ינא :אבי גרובר רמ

 11     .םלצל רתומ הפ אוהש ימל  רוביצל תרמוא תאז המ מר ירון גדות:

 12    .ם וליצה תא רוגס .הקספה ת וקד שמח :אבי גרובר רמ

 13     .תומלצמ םע דובעל לי חתמ .יניצר התא יל דיגת מר גיא קלנר:

 14   .ךתוא ומלצ יש דחפמ התא .רמוא התא ש המב שייבתמ התא המ גדות: מר ירון

 15     .הז תא ןיבמ ינא .רמוא  ינאש המב שייבתמ התא נר:מר גיא קל

 16     .םלוכל הז תא א יבמ ינא .שייבתמ אל ינא מר ירון גדות:

 17    .הצור התאש  ימל ריבעת .הז תא ריבעת מר גיא קלנר:

 18     .םתוא ריבעמ ינא םייח םי הולא ירבד ךלש םירבדה מר ירון גדות:

 19    .הרק המ מר גיא קלנר:

 20    .םלוכל ךת וא רדשמ ינא ךפיהל .אל רון גדות:מר י

 21   .ךמצע תא םלצת  .יתוא םלצמ התאש רושי אה תא לבקת לבא .םלצת ר:מר גיא קלנ

 22    .ביי ח אל ינא רוביצ שיא התא מר ירון גדות:

 23     .ךמצע תא םלצת מר גיא קלנר:

 24     רושיא םוש ךירצ אל ינא :מר ירון גדות

 25    .תושעל  עדוי אל התא הז תא םג מר גיא קלנר:

 26  .ךממ  רושיא םוש ךירצ אל ינא מר ירון גדות:

 27     הקספה ירחא ךשמה

 28  . םדוקה  ףיעס ה  ופורפא  ישתב  .ביילב  ונחנא  רדסב  .ונחנא  יתמ  יל  דיגת  :גרובראבי    רמ

 29  .השקבב
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 1 ת ודוהל  יתיצר  הפ  ןגלב  םתס  אל  ונחנא  תודוהל  תמאב  יתיצר  ינא : גב' בת שבע אלקובי

 2  ה זה  םיהדמה  עצבמה  ת ועש  24  ךות  תושק  ולמעש   הייריעה  ידבועל  תמאב

 3 ה דות  תמאב  .רושיאל  הצעומה  תבישיל  וישכע  הז  תא  תולעל  ונחלצהו

 4  תאצמנ  אל  איהש  ןרקל ו  .הכימ  הבר  הדות  םולב  הכימלו  םיסכנהמ  ,בניעל

 5     .שי שדוח דוע הללאיו  .הבר הדות תמאב זא הפ

 6   שולש ספא לש ןורתפ םג  היהי ןורשה תמרב היהי  .חוכ רשיי :ובראבי גר רמ

 7     .תודותל םיפרטצמ : ן למדן עידו"ד ע

 8  א ל ו  ונלש  היישעה  ךרד  לע  הז  תא  רמוא  .הטנאופה   תא  םתנבה  .רצקא  ינא מר גיא קלנר:

 9  אלו  ,םתס  אל  הזה  התל יאשה  תא  ונשקיב  ינאו  ן דיע  .רחא  והשימ  ךרד  לע

 10  ם ג  םיפסונ  תיביסנטניא   הרוצב  הזב  םיקסוע  ונחנ א  .התליאשה  ךרדב  םתס

 11 תוינפ  יתלביק  ישיא  ןפו אב  ינא  .ונחנא  קר  אל  הז   .חינמ  ינא  הזב  םיקסוע

 12  ,ןוידל  הז  תא  ונילעה  .ה רובחת  לש  .אל  ןדיע  הדעו   רבח  טושפ  ינא  ,םיבשות

 13 ,םיבוט  םישדוח  המכ  ינפל  רבכ  ,ןוידל  הז  תא  תולעל  ונמזב  יחצמ  יתשקיב

 14 ,םיבשותה  םע  חיש  םייקתה  הזמ  האצותכ  .הרובחתה  תדעווב  ןוידל  הלע  הז

 15  ת וגיצנ  ם ע  דחי  ,חטש ב   ,ןד  י נפוא  תא  יביתנ  תא  ם ג  ושגפ  םיבשותה

 16  י מכ  ,םכל  רמוא  ינאו  , דואמ  יניצר  קמוע  ןויד  אוה  הזה  ןוידהו  .הייריעהמ

 17 ה ז  תא  דיגהל  ךירצ  .תויעבמ  ףח  אל  אוהש  ינופצה  ןורתפה  תא  דואמ  ףחודש

 18  ה תייה  א ל  איה  התליאש ה  ם ע  ונאב שכ  ןכלו  .תויע ב  ה ברה  םש   שי  .תוניגהב

 19  ו נ ל  שי  .ןיבהל  עגר  ילב מ  הזה  רבדה  לע  ףורגא  תכמ  דירוהלו  אובל  ידכ

 20  ם י ריבעמ  ןיינעה  ךרוצלו   ינופצה  לע  הטלחה  םילבק מ  רקובב  רחמ  .תוירחא

 21  ב יתנ  לש  תיטרפ  הרובחת   ביתנל  ברעמ  חרזמו  חר זמ  הברעמ  העיסנה  תא

 22 ה צור הזה רדחה לש תוירחא הז .םש העיפומש תופולחה תחא תאז יכ .דחא

 23  אי הש  הממ  שולש  יפ  ר קוב ב  דומעת  ןורשה  תמר  ל כש  םיניבמ  םתא  .תחקל

 24  . הז  תא  תושעל  רשפא  י אש  רורב  .ידרב  ןונכת  לע  םיכלוה  םא  .םויה  תדמוע

 25 תתל  לש  ךרדב  ,טעמ  תי לותיה  ךרדב  םירבדה  תא  םדוק  יתרמא  םא  םג  ןכלו

 26 םירחאו  ינאו  ןדיעש  רור בש  יניצר  אל  הז  .יניצר  אל   הז  ,יכפוהה  דצמה  רבסה

 27  ם י קסוע  .הרובחת  תדעו   שאר  ב שוי  אוהו  .הבישי ב  ותעד  ת א  עיבה  ,יחצו

 28  ן גועה  איהש  עירה  תס דנהמ  ם ע  םידבוע  ,ןד  ינ פוא   םא  םידבוע  ,אשונב

 29 חכוותהל  רשפא  .תיעוצקמה  המרב  הלאה  םירבד ה  תא  ןנכתמש  יזכרמה
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 1  ונחנא  המכ  דואמ  בוט  תעדוי  איה  התיא  םיחכ וותמ  ונחנא  לבא  התיא

 2 תדעוול  המדקו  ,ישימח  םויב  הז  לע  הלהנה  תדעו  התייהו  ,התיא  םיחכוותמ

אוע  תיפיצפס  הבישי  וזה  הלהנהה  3  , ריעה  תסדנהמ  לש  םו רופב  ,ןד  ינפם 

 4 הככ  ,תופולח  ,ןופצ  ,םו רד  לש  טרופמ  ןונכת  ונלב יק  .הז  תא  ונפקת  .ונלש

 5  ת י נרצי  א ל  ,ףוקיש  תושע ל  הנומת  ר צייל  האבקודם    הזת  א  יתגצהש  ךרדה

 6  .רחא   דחא  ף א  אלו  אוה א ל  ,ינ א  אל  . הרזע  ךירצ  ינ אש  ב שוחא  ל  תמאב  ינאש

 7  ם א  וא  ,רדסל  תועצהכ  וא  ת ועצה  איבהל  ידכ  רחא   ד חא  ףאמ  אלו  ךממ  אל

 8  ה תו א  יתגצה  א יה  וזה  קו מעה  ת ציר  זא  .התליאשל   המיאתמ   איה  הייגוסה

יוברה  רבד  תגציימ  איה  לבא  תילותיה  ךרדב  9 תויחטשה  וז  יניעב  עורג   רתה 

 10 א לו  נחנאו  הזה  ןיינעה   תא  להנל  הצור  התא  הבש  ךרדה  לש  תודידרהו

 11  נו חנאש  ו מכ  .וזה  הייגוס ב  ק וסעל  ך ישמנ  נוחנא  .וז ה  תדו כלמה  ךותל  םילפונ

 12ת א  םירגתאמ  ונחנאש  ומכ  ,תורחא  תוסוגי  ףלאב  קוסעל  םיכישממ

 13 תאו  תיעוצקמ  התוא  דב כמ  דואמ  ינאש  ריעה  תסדנהמ  תא  ,וזה  תכרעמה

 14  ם ימעפל  ר שע  יפ  ותוא  רגתאמ  י נאו  ,ולש  היציל אוקהמ  ק לח  ינאש  יבא

 15  . ם הב  ןימאמ  ינאש  תו יגוסב  רחא  היציזופוא  ר בח  לכמ  רתוי  םימעפל

 16 אוצמל  ידכ  ,םויה  דע  ,םויה  דע  הנממ  הפרמ  אל  אניש  למעה  תשרוחמ

 17 ם לוא  תא  דירוהל  וחילצי  ילואו  רפסה  תיב  לדוג  את  ונקטייש  תונורתפ

 18  ו נחנאו  הזב  םיקסעתמ  ו נחנאש  םירבחה  תא  לואש ל  םילוכי  םתא  .טרופסה

 19  י שאנ  ב ולוקוסב  צתנ  ךר ד  . ונתעד  תא  ח ינמ  אל  הז ו  ןו רתפ  אוצם למישקבמ

 20 אל  יתעד  ינמיה  דצב  א לא  שיבכה  זכרמב  היהי  אל  אוהש  הז  לע  ידתמע

 21  , ינשא  הפיא  יכ  .וזה  העבצהב  ונדספה  .ירעצל  ,הפ  םירחא  לשו  הלבקתה

 22 , ךוניח אשונב הז םאו ,הבישיה אשונב הז םאו םוחת לכב ,ייותנורקעל ןמאנ

 23    .ילש תמאה םע  ךלוה ינא ,אחר אשונ לכבו

 24     .ידימ הכורא המישר  ןתית לא :רגרוב אבי רמ

 25     .ןיבמ ינא עדו י םגי נא לבא אל םגו לא. מר גיא קלנר:

 26    .רתומ תצק ית קחצ איג :אבי גרובר רמ

 27  ת ליחתב  ,ימרל  ילש  הר עהה   בגא  ,םירבדמו  נחנא   ,ם יאבו  נחנא  הבבס  אל מר גיא קלנר:

 28  היצילאוקו  הלהנה  תדע ווב  תומכסהל  עיגהל  םי חילצמ  םימעפל  הבישיה

 29  א ל   . םילודג  םידלי  ונחנ א  .הצעומב  ע רכומ  הז  זאו   .הרוק  ה ז  .אל  םימעפלו
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 1א  ל   ייתונורקע  לע  יתרתי ו  אל  םלועמ  ינא  לבא  .ךי להתה  הז  .רבד  םוש  הרק

 2 א ל ךלהו ינא .הרובחת םוחתב אלו היינבו ןונכת םוחתב אל ריעו תד םוחתב

 3  ת א   ריכמ  יבא  ,ןונכת  ת דעווב  הז  תא  רמכי  יחצ  , םוחת  לכב  ,ךוניח  םוחתב

 4  ת א  םרייכמם  ירחאם  יש נא  .תסדנהמכ  הזת  א  הרי כמ  תיריע  .ריע  שארכ  הז

 5 ךירצ  ינא  םא  דיספהל  עדויי  נא  .ילש  םיכילהתה   תא  להנל  עדוי  ינא  .הז

 6  ת י ניצר  הורצב  הזת  א  השוע  ינא  לבא  .םהמ  הפר מא  לי  נא  לבא  .דיספלה

 7  ל אושי  נאו   .'ב  לאוש  ינא ו   .א  לאושי  נאו  קימעמ  ינ או  רמוחהת  א  דמול  ינאו

 8  נו חנאש  ירחא  הלילב  ת חאב  ונתוא  דמלישם  יכוב נ   הרומ  ךירצ  לא  ינאו  .'ג

 9ש  מ מ  נוחנאה  ז  תא  .אל  או  רדסל  העצה  שקבלם  אה   התליאשה  תא  םיאיבמ

 10  א יה  ה שגוה  ואהש  ךרדב   רדסל  ה עצהש  בושח  ניא  ןכלו  . בוט  תושלע  םיעדוי

 11 ו תאו  המשו  ותוא  תדדרמ  איה  ,ןיינעב  תעגופ  איה  היגוסל  בוט  השועלא  

 12ר  דסמ  ת דרלה  מוקמ  ןכ לו  , תיניצר  לא א  יוה  .תיע וצקמ  א לא  יהש  הדוקנב

 13   .הדות .םוהי

 14    .רי דנ .תחא םעפ איג תא ץוקע ל רשפא :ד"ר צחי שריב

 15  .הז לע ךל מר גיא קלנר:

שריב צחי   16 ה מ  דיגהל  ימצע  תא  איבהל  לוכי  אל  ינא  .ןופצה  לש  הזה  עטקב  יכ  אל  :ד"ר 

 17 , םכלש התליאשה ינפל הברה םורד ,ןופצ תאזה הפלוחב תמאב לבאו יתישע

 18     הזב יתעקשהש המ ,היהש  הרובחת תדעווב ןוידה ןיב

 19  .הבבס מר גיא קלנר:

 20  ם ע  רפסמ  םירויס  ללוכ  .תופולחו  תוגצמ   ימצעב  ןיכהל  ללוכ  הברה   ךכ  לכ  :ד"ר צחי שריב

 21    .םיבשות

 22  . תישע אלש יתרמא אל ינא מר גיא קלנר:

 23 ל בא  .םכלש  הת ליאשב  יתשגרה  ינא  וישכ ע  שיגרמ  התאש  ומכ  תצק   .רדסב  :ד"ר צחי שריב

 24  ת אז  ם א  .היהי  רשפא  םא  י נופצה  ד צב  היהי  םי ינפוא  ל יבשה..ינא  .רדסב

 25 ד וע  עגרכ  .עולבל  רשפאש  הלאכ  םה  הלש  םיריחמהש  הרידס  הפולח  היהת

 26  ,םי בשוח  אל  י כ  אל  םי צור  אל  י כ  אל  ה ז  תא  תוש על  ך רדה  ת א  ונאצמ  אל

 27 םידבכ  םה  ,וניארש  םינונכתב  םיריחמה  יכ  טושפ   אלא  ןוכנ  רתוי  אל  הזש

 28  .םורד  וא  ןופצ  תאזה  תו יחטשה  לע  קר  תכלל  אל  עיצמ  ינא  תמאבו  .אושנמ

 29  ה ר יפחה  תא  ךישמהל  א לא  תונורסח  שי  םג  לבא  ,ינופצה  דצל  תונורתי  שי
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 1  ת ונורתפה  תא  שפחל  ןו יסינבו  ם יכפוה  אלש  ןבא  ר י אשהל  אלו  תורשפא  לכב

 2 ה יהת  הביבסב  ולש  העיגפהו  םיטקילפנוקהש  ליבש  היהי  הזש  ךכ  םא

 3  ד צב  ה יהי  ה זש  חוטב  א ל  .םיילאמ יסקמ  ויהי  ולש   ת ונורתיהו  ,תילאמינימ

 4  .יתיאר ש עגרהמ הזה ןוויכל קזח  ףחוד ינאש תורמל ינופצה

 5 אל  תרמא  ךיא  .איג  רמא ש  םירבדהמ  םיברל  ףרטצהל  תמאב  אלא  יל  ןיא  : עידן למדן עו"ד 

 6  ר ובס  ינא  .םיכסמ  טלח הב  ינא  יחצ  םע  םג  זא  ,םימיכסמ  ונחנא  דימת

 7  חישה  תא  םימייקמ  ונחנ א  .םויה  רדסמ  תאזה  הע צהה  תא  ריסהל  ךירצש

 8 ךרדב  התליאשה  תא  לואשל  ונרחב  .התליאשה  התלעש  םויה  ותואמ

 9 ןכ  ינא  יתנבהו  יתעידי  בטימל  .אשונה  תא  ףיצהל  ידכ  םג  תאזה  תמיוסמה

 10  י נפוא  לש  ןורתפ  םע  םי כסהל  םיבייח  אלו  רחא  ןורתפ  אוצמל  ןתינש  בשוח

 11  ם ג  ו נחנא  זא   ךרצנ  ונחנא  ם אש  אי ג  םגו  י נא  םג  תמד וקה  הבישיב   ונרמאו  .ןד

 12  ם י רבדל  ע יגנ  אלו  ,ןוכנל  אצמנ  ו נחנא  םא  שרדייש  לככ  ה טלחה  תעצה  שיגנ

 13  ם ע  ללוכ   ,ריעה  שאר  םע   ללוכ  ת ופסונ  תועש  תמאב   ם ישידקמ  ונחנאו  הלאה

 14  ש פחל  ןכ  ידכ  בושו  בוש  יעוצקמה  גרדהו  יחצ  ,תי ריע  ם ע  ללוכ  ,תוקלחמה

 15  ץ ורל  זאו  ,קובסייפב  טסו פ  א והש  הזיא  אורקל  לש  תא זה  ךרדה  .ןורתפה  תא

 16 הטלחהה  תעצהב  םתס  םיאור  ונחנא  .יניצר  אל  הז   ושע  ריע  הזיאב  יכ  רהמ

 17  ר ב ד  הזש  םיעדוי  ונחנא  םצעב  זא  .םיבלכל  DNA  ,םיבלכ  םתוא  לש  תרחא

 18  ןורתפה  תאו  ,םיבשותה  תבוטל  םישיה  ןורתפה  תא   תתל  םוקמבו  .םישי  אל

 19 דוע  היהי  ילוא  והשמ  אוהש  הזיא  םיעיצמ  ונחנא  זא  ,םיבשותל  שורדה

 20  ה ל אה  םירבדהש  בשוח  ינא  . וישכעו  ןאכ  ותוא  םי יקל  םוקמב  םינש  שולש

 21  א מגודל  בשוח  ינא  ןתכי שמו  תועצה  תשגה  ומכ  , תוניצר  רסוח  לע  םידיעמ

 22  י תמ  התוא  םיכשומו  הב ו ט  איהש  םיבשוח  העצה  םע  ם יאב  זאו  ןתוד  ודוד

 23     .םג םימעפל ,םירחא ם יאשונ ינימ לכב וא .אבש

 24  .ןתו ד ודוד תעצה תא ךשמ ימ מר ירון גדות:

 25 ת בישיב  םימעפל  זא  ,ןטשה  םע  תירב  יוטיבב  אטבתה  והשימש  יתנבה  : ידן למדן עעו"ד 

 26  ם ע  תותירב  ללגב  ונממ  םיעתרנ  םצעב  זאו  ,והשמ   תולעל  םישקבמ  ביצקת

 27  ה זה  יוטיבה  .יואר  אל  או ה  הזה  יוטיבהש  בשוח  י נא  .םישנא  רבדל  םינטש

 28  ה צע ומ  רבח  םלצל  ליח תהל  יואר   אלש  ומכ  קויד ב  הצעומב   יואר  אל  אוה

 29 תולהנתה  איה  ,הלוז  תולהנתה  איה  תאזה  תולהנתהה  .הבישי  עצמאב
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 1  םיבש ותל  .היעב  איהש  ה זיא  רו תפל  האבש  תולהנ תה  אל  א יה  ,ךרע  תתוחפ

 2 י תשגה  יו  יתישע  הנה  דיגהלו  אובל  ןויסינ  איהש  הזיא  תחקל  קרו  ךא  אלא

 3  ל ש   הזה  אשונל  תמאב  י כ  תוניצרה  רסוח  יאדווב  .הלאכ  םירבד  וא  ןושאר

 4  ר ב ד  לכש  בשוח  ינאו  תו כלשה  דואמ  הברה  שי  ,ימ ורד  ליבש  וא  ינופצ  ליבש

 5  ל ע ופ  ינא  קונח  ינאשכ  םג   לעופ  ינא  הככ  .הנוכנו  תי ניצר  הרוצב  םייקל  ךירצ

 6 תוערכהה  תולבקתמו  ,תועבצהל  הפ  םיאב  ונחנא   תמאב  םימעפלו  םינפב

 7  הסיפ תה  תבוטל  ןתינש  ל ככ  םי רבדה  תא  תונשל  ת וסנל  ךי שמי  ינא  ןיידעו

 8 א לו  עגרכ  .םויה  רדסמ   הז  תא  ריסהל  םלוכל  עיצמו  שקבמ  ינא  הנוכנה

 9     .הדות ןוידה תא ךישמהל

גרובר  רמ  10 יחצ  לש  ,תוש יגפ  לש  הרדס  ונמייק  ,ןורחאה  עובשב  ,ןיינעה  לש  תוהמב  :אבי 

 11  ה להנה  תדעוול  אב  םג  ה ז  ,יתייה  ינא  םג  ,איג  םגו   ןדיע  םגו  קיתה  קיזחמכ

 12  ת דעווב  אצמנש  ימכ  , ריע ה  שארכ  ינא  .ונגצהו  םיפ סונ  םירבח  םש  ויהו

 13  ת מרב  ה ז  תא  יתלביק  א לש  ןוכנ  ה ז  ונמזבו  ןד  ינפוא  ם ע  יתבשי  .העונת

 14  י נא  ןכלו  יתמכס  יד  ה ז  תא  יתלביק  לבא  רבד  לכ  ה פיא  רטמילימה

 15  ש ודק  רבד  ם וש  ןיא  םעפ   דוע  . ימורדה  ד צב  אוה  ןוכ נה  ם וקימהש  יתענכתשה

 16 ר שפאש  בוט  יכה  ליבשה  תא  רצייל  םיצור  לכה  ךסב  ונחנא  ,ימורד  ,ינופצ  דצ

 17  ם ד וקמ  ונרמאש  אצומ  תדוקנ  התוא  ךותמ  .ןו רשה  תמר  יבשות  ןעמל

 18  ה ר ובחתל  רובעל  בכר  י לכ  ,תוינוכמהמ  רובעל  םיש נא  דדועל  םיצור  ונחנאש

 19  .דבל  רבוע  קושה  .ונת וא  לאוש  אל  קושה  אר קנש  המ  סלכתו  תרחא

 20  ה יה  א ל  לבא  .יתרובחת ה  ןורתפה  תא  רצייל  םיצ ור  ו נחנא  הזה  םוקמהמו

 21 ה מ  רטמיטנס  לכב  תוארל  רשפא  היה  .שממ  תינכות  לש  המרב  הז  תא  ונל

 22  ל ש  ה זכ  ןונכת  תינורקע   הטלחה  ה לבקתהש  הז  ר ו אל  ןכ  ו נל  היה  .תינכות

 23  י נפוא  לש  ה'רבחה  תא  י תחלש  ,תמדוקה  הבישיה  ר ואל  .ימורדה  דצב  ליבשה

 24 ימורדה  דצב  שיש  ומכ  רבד  ותוא  תא  ןיכהל  תמרב  תמאב  הז  תא  ןיכהל  ןד

 25 ונל  שי  .םירבדה  לכ  תא  קוידב  הארמש  המלש  האלמ  תינכות  .ינופצה  דצל

 26 דחא  ושע  שממ  םאה  ם ילאוש  ונחנאש  תומוקמ  המכ  .הזל  תורעה  המכ

 27  . הזה  ןונכתל  תורעה  ונ ל   ויה  .םורד  ,ןופצ  וליכה  ת ונורקע  םתוא  תא  ,דחאל

 28 דוע  ךישמהל  ,דחא  .תוטלחה  יתש  לש  גוס  השעמל  ישימח  םויב  ונלביקו

 29  תא  םיצממ  תמאב  ונ חנאש  תוארל  ידכ  םתוא   רגתאל  ךישמהל  ,םעפ
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 1 דצב  םירוק  ימורדה  דצב  ורייצש  תונורקע  םתוא  דחאל  דחא  הזש  םינימאמ

 2  א לו  ,ןד  י נפוא  לש  אל  , ונתוא  ה ווליש  העונת  ץעוי   ו נמעטמ  תחקלו  ,ינופצה

 3  ד בועש עיבר  אל  לש  והש ימ  ,ןד  י נפוא  לש  אל  לבא  י נשה  ד צהמ  דיגהל  ימ  עדוי

 4  ה ניחבהמו  אובל  עדויש  והשימ  תחקל  תמאב  אלא  םוי  ביום  ונתיא

 5  .וניאר  אלש  םירבד  ונל  ריעהל  ילוא  .םירבדה  לכ  תא  ונלד  יגהל  תיעוצקמה

 6 ה זאת    יתאצוה  אל  דוע  וליאכ  הנווכב  ינא  ןונכת  תוואב  לבא  ,קרז  הככ  איג

 7  ו ינפ  ל ע  לבא  ,םלש  רתוי ש  המכ  ה יהי  הז  תמאבש  ה צור  ינא  יכ  א ל  דוע  הז  יכ

 8 ה לאמש  היינפה  .הטמלמ  ןיקשיסואמ  אבש  ימל  הנימי  פנייהה  לטבתמ

 9 ה דובעה  בוחרל  תונפל  הצורו  ,חרזמל  ברעממ  אבש  ימ  ,הדובעה  בוחרל

 10 , הדובעל  הלאמש  היינפל  עיגמו  םינושאר  בולוקוס  ,םינושאר  תמוצ  ןוויכמ

 11  ןורתפם לרגש  יתועמשמ ה  רבדה  יתעד  הז  ...  עדויש   ימו  ,הינפ  םש  תלטבתמ

 12  ה זה  ריחמבו  .הארנ  הז  הככ  ע גרכ  הז  .םיירהצה  י ר חא  ריעל  הסינכב  קקפה

 13  דצל  ר יבעהלמ  חוורהש  ם ימיכסמ  ו נלוכש  בשוח  י נאש  דבכ  ר יחמ  תמאב  הז

 14  ם יצור  אל  ונחנאו  םיר חא  םירבד  לש  הרושב  ו תאו  דבאנ  ונחנא  ינוצפה

 15  ו ננכת  ת מאבש  בשולא ח  י נא  הנווכ  ה תייה  אל  םג  הזה  ך ילהתהו  .םש  תויהל

 16  ת ודובעה  םא  תוארל  םי קדוב  דוע  ונחנא  .רחמ  םינ ושאר  לע  דובעל  וליחתיש

 17  ם י נמזתמ  ונחנא  ךיא  תו ארל  ,השרומ  ףלחמב  ,םינ ושאר  תמוצב  תועצבתמש

 18  ה ז  תא   השענ  ונחנאו  .ידי מ  רת וי  םינושאר  לע  סימע הל  אל  ת מאב  ידכ  הז  תא

 19 ם יהשלל  וניצר  תללוכה  הייארב  םתוא  עצבל  טילחנשכ  הלאה  תודובעה  תא

 20  א ל   הז  ת רמת אואז  ,םיר בחל  הפ  ר מוא  ינא  תאזה  הניחבהמו  ה זה  ןוידה  תא

 21 ד ועזה  ה  הרקמבו  .העבצהל  םירבד  םיאיבמו  םימיכסמ  אל  ונחנא  םימעפלש

 22  . איג  ד יגהל  תיסינ  השעמ לש  המ  ה ז  ,ימינפ  ,יעוצקמ   דיון   ותוא  ת א  ונמייס  אל

 23  ת מאב  ה ז  תא  גיצהל  חמש א  ינא   גיצנ  וליפא  ונחנא  זאו  ה ז  תא  השענ  נוחנאו

מ  יכ  וניבי  םישנאש  תופולחה  יתשת  א  תוארהל  24 , ונילע  םילכתסאנשים 

 25  הז  תא  ךופהנ  אלש  ךיא  דחא  ןורקיע  לבא  .םישוע ו  נחנא  המ  ןיבהל  םיצור

 26  , םיינפ וא  ,לגר  יכלוה  ו בש  דחא   סלפמב  ונחנא  .ה ז  תא  ן יבהל  ךירצ  ףוסב

נעב  .ינשה  םע  דחא  ושגפי  תוינוכמו  ,םיטניקרוק  27  ויהיו  הז  תא  ריאיך שלא 

 28  ת ח א  היסולכוא  ,ינופצב  היהי  הז  םא  ןיבו  ימורדב  היהי  הז  םא  ןיב  םיכוכיח

 29 ת א היהיו ,תישילשסיה הולכואאת ה שוגפת היינשהסיה ולכואה תא שוגפת
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 1  א רנו  האר י  הז  םיעברא  ם ייפלא  , הום ומשישולש  ם ייפלאב  . הלאה  םיחתמה

שביל  נשדחו  ש דח  ארונ  ונ ל  הארנ  ה ז  םויה  .יעבט  2  ת מרב  ה זכ  םיינפואי 

 3 הזיא  םירבועחנו  נאו  הז   הז  םויה  ונלצא  לבא  .םלו עה  לכב  םייק  הז  ,ןורשה

 4 ה פ  ורמאש  ומכ  ינא  ןכל  .תאזה  תואיצמה  ךותל  תוחכפתה  לש  ךילהת  אוהש

 5  ה ביסמ  ק ר  הלוע  תאזה העצהה  . העבצהל  לשב  אל ד וע  עגרכ  ה ז  ,ירבחה ממכ

פוהיז  .תחא  6  ן יא  .בר  ללש  אצומכ  היל ע  תצפקו  ,חגנל  תוסנל  הפ   לאיצנטית 

 7 תיאר  תמאב  אל  .ינופצה   דצל  ןונכתה  המ  עדוי  תמ אב  לא  . אתהתמאב  הפ

 8  הככ  תיארש  תונמדזה  תי היז  לבא  .ויהיש  םיריחמה   המ  גשומ  ךל  ןיא  .ותוא

 9  . ת חלצהא  ל זה. לע  תצפ ק  זא  דרמ  לש  גוס  וליאכ  תושעל  תונמדזה  הפ  שיש

 10  םוהי  רדסל  שמח  ףיעסב   הזת  א  איצומ  תייה  דוע   תרחא  .היירטבה  הרמגנ

 11  ל וכי  ת צק  קפאתלה  ךיר צ  היית  , העצהה  תא  חלוש   תיי הו  תמדוקה  הבישיב

 12    .ואו הש ימ דוע .תצקד וע הז םע  קפאתהל ךרטצתש תויהל

 13    .הפ  רמאנש המלענה אאני  אז מר ירון גדות:

 14  .הנ עת הללאי :אבי גרובר רמ

 15 ליבשש  ליבש ב  התלוכיבש  לככ  השעת   הייריעהש  תרמוא  תאז ה  העצה  :תודג  ןורי  רמ

 16  ת רמוא   אל  איה  ,ריחמ  לכב  תרמו א  אל  איה  .ינופ צה  ע טקב  היהי  םיינפוא

 17 ה יהת  אל  םאו  סמסמת י  הז  םאו  ףידע  עגרכ  .ירשפא  אל  אוהש  והשמ

 18  תרמוא  תאזה  העצהה   ,הטלחהה  .ימורדב  ה זש  הז  תרחא  הטלחה

 19  ה יהת  אל  היהי  אלו  ןויד   היהי  אל  םא  רמולכ  .ינופצב  הזש  היהי  טלופידהש

 20 תאזה  העצההש  המ  לכ  הז  ימורדב  אלו  ינופצב  הי הי  הז  זא  תרחא  הטלחה

 21  ו אוביו  ב כרומ  רתוי  ,ית והמ  רתוי   טרופמ  רתוי  ןו יד  ה יהיו  הדימב  .תרמוא

 22 ז א ימורדב תויהל ךירצ הז ןכש הטלחה לבקל תויהל ךירצ תאז לכבש ודיגיו

 23  . העצהה    תא  ךשומ  א ל  עגרכ  ינא  .ימורדב  היהי  הזו  לטובת  הטלחהה

 24 א יה  תוננווכתההו  הנווכהו  טלופידהש  תרמוא  לכה  ךס  תאזה  העצהה

 25    .והז .ינופצל

 26  ?ןורי לש העצה ה דעבי מ :אבי גרובר רמ

 27     .םויה רדסמ ריסהל .אל : עידן למדן  עו"ד

 28  .ונ  רבד ותוא :אבי גרובר רמ

 29    .אל : עידן למדן עו"ד 
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 1    העצהה  תא ריסהל דעב ימ הללאי . יק וא .אל :רובראבי ג רמ

 2  .הע צהה תא .ןויד םייקתהש י רחא ריסהל לוכי אל התא דות:רון גמר י

 3    .ריסהל לו כי אוה מר יעקב קורצקי:

 4     .לוכי אל אוה מר ירון גדות:

 5     .רבד ותוא לע ונחנא  הבישי לכ :בי גרוברא רמ

 6     .דגנ וא דעב עיבצה ל לוכי אוה .לוכי אל אוה מר ירון גדות:

 7  ן ורי  לש  העצה ה  תא  ר יסהל  דעב  ימ  הלל אי  .ן תוא  ךל  יתארק  הזב  תופול חה  :אבי גרובר  רמ

 8  .םויה  רדסמ העצהה תא ריסהל  דגנ ימ .עשת ?םויה רדסמ

 9     .העצהה לש ןורקיעה  דגנ ינא  קין:מר רוני בל

 10   .ךלש האבה העצהה  האלה .הדרי העצהה .םיי נש יתנבה :בי גרוברא רמ

 11 

 . םויה רדסמ הרסוה םינו שארב םיינפוא ליבש אשונ ב רדסל העצהה :הטלחה

עופר    :9  –סרת ההצעה  העד  ב יעקב קורצקי,  עידן למדן,  גיא קלנר,  זיו,  נטע  גרובר,  אבי 

 ני לביא. דבאצ'י אלקובי, צחי שריב,  ,קליך

 קין, ירון גדות. רוני בל :2 –נגד 

 12 

  13 

 14  השרומב תופק הב םישנ תיילפה – 29.9.21 תודג ןורי רדסל העצה .8

   15 

 16 תיילפה  עוריא  תובקעב   התלעש  איה  העצה  לע   תרבדמ  האבה  העצהה מר ירון גדות:

 17י מראש  צם זה היה צפועב  .רבעש  עובשב  היהש  . השרומב  תופקהב  ,םישנה

 18 הזה  גוליפה  תאו  תאזה  הדרפהה  תא  םירשפאמש  עגרבשיקרה.  ש  המ  הזש

 19  , ינויווש  עוריא  ריעה  תא   דבכמש  עוריא  היהי  םהמ   דחא  זא  םיעוריא  יתשל

 20  . הלבקתהש  הצעומה  תט לחהל  םאתהב  .קוחל  םא תהב  דמוע  אוהש  עוריא

 21  ן י אש  עוריא  ,םישנל  םיר בג  ןיב  הדרפה  םע  עוריא  . ךופה  היהי  ינשה  עוריאהו

 22 ו ב  שי  הילפה  םצעב  הפ  שי  .םישנ  לש  םימואנ  וב  ןיא  ,תונגנ  וב  ןיא  ,תורמז  וב

 23 ת טלחהל  דוגינב  םג  היה  אוהו  םישנ  יפלכ  הילפה  םצעב  וב  התייהו  םצעב

 24  םג  העצה  הלעמ  ינא  .ו ינפל  העצה  התייהש  תורמ ל  ןכלו  .הרבעש  הצעומ
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 1 .תואבה  םינשב  הזה  ר בדה  לש  תונשיהה  תא  עונמל  םצעב  ידכ  .וירחא

 2  ח ו ד  תא  ץמאל  הטילחה  2019  רבמצד  שדוחב  התב ישיב  ןורשה  תמר  תייריע

 3  ף יעס  . ירוביצה  בחרמב  ם ישנ  תרד הל  רשקהב  ,2013  תנשמ  ה נידמה  רקבמ

 4  ם היבגל  םיעוריאב  םג  ם ייקתי  הרדה  רוסיא  יכ  עב וקה  חודל  עבוקה  'ב  224

 5 ה יהי  עוריאה  ןכותש  וא  ידרח  וא  ,יתד  היהי  עיגיש  להקה  רקיע  יכ  עודי

 6 ףידעהל  יושע  ףתתשהל  יופצה  להקה  בור  יכ  הד בועה  םצע  .יתד  אשונב

 7  א ל ש  איה  ,םירבדה  ת ועמשמ  .התטיקנל  הקדצ ה  הווהמ  הניא  .הדרפה

 8 בחרמב  םיכרענש  ,םייתד  םיעוריאב  םג  םישנ  תרדהו  הדרפה  רשפאתת

 9 אל  הלאכ  םיעוריא  .הייריעה  לש  בוצקתב  וא  , הייריעה  תוסחב  ירוביצה

 10  ש דוחב  םיריעצה  תיירק ב  םייקתהש  תוינשה  תו פקהה  עוריאב  .ומייקתי

 11  הייריעה  ןומימב  םייקת ה  עוריאה  .וז  הטלחה  ה רפוה  רבמטפסב  ,רבעש

 12 . םירחא  הצעומ  ירבח  תוחכונב  םגו  יקצרוק  ריעה  שאר  ןגס  תוחכונבו

 13  ם ילשורי   תייריעל  הרק ש  י פכ  הז   רשקהב  תועיב תל  הפושח  ףא  הייריעה

 14  עוריאש  טילחת  ריעה  ת צעומש  שקבמ  ינא  ןכל  .2019  תנשמ  עוריאל  רשקהב

 15  ת קלחמ  ידי  לע  עצובי  ה אבה  הנשב  ריעה  רכיכב  ךרעיש  תוינשה  תופקהה

 16  י תד  ע וריאכ  רדגוי  אלו  ,תותדה  קית  קיזחמ  תחת  אלו  ה ייריעה  לש  תוברתה

 17  ף תתשהל  רחביש  ינורשה   ת מרה  רו ביצה  ללכ  תבו טל  ,ירובי צ  עוריאכ  אלא

 18  ת רדה  היהת  אלו  ,םישנ   ת רדה  וא  הילפה  הדרפה   ע וריאב  היהת  אל  .םהב

 19  תקלחמ  תחתה  יהי  עורי אהו  הדימבש  יל  רורב  .עו ריאהמ  תודהיב  םרז  םוש

 20 ה לוכיש  תוברת  עדתו  המק  היינש  ינפלש  הדבועה  רואל  דחוימב  ,תוברתה

 21  ו א  ,דחא  וישהמ  רשאמ   תינויגה  רתוי  הרוצב  הל אה  םירבדה  לע  טילחהל

הו  המקה  רוא לש  יל  ר ורב  ,תיתורירש  הרוצב  ט ילחמש  והשימ  22  ה ד עושל 

 23  . תבורתה   תקלחמ  ידי  ל ע  להונמש  עוריאכ  רדגוי   עוריאהש   קיפסמ  תאזה

 24    .לוהי נב עוריאההקפות השניות יהיה ש .העצהה תאז ןכלו

 25  ?יתד אל ע וריאל הז תא ךפוה הז .אל  הז עוריאכ הז תא רדיגנ  ונזה שאנח פרופ' נטע זיו:

 26     ?הרות ירפס ילב ה יהי ילוא :ד"ר צחי שריב

 27    .םיהולאב ןימאמ  אל ינא .טסיאתא ינא .ינו ליח ינא .יתד םדא אל ינא מר ירון גדות:

 28     .התא הז .רדסב מר גיא קלנר:

 29    תופקה  השעת זא :אבי גרובר רמ
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 1    .יתי מא אלש ךנתב ןימאמ אל מר ירון גדות:

 2    .ךליבשב עו ריא ךירצ :בראבי גרו רמ

 3  אל  הלאה  םיעוריאבו  ה לאה  תופקהב  אצמנ  ינא  ןיידעו  .הנוע  ינא  םתלאש גדות: מר ירון

 4    קר

 5    סומ קלה ריינ פרופ' נטע זיו:

 6 םירבחו  ויה  רנלקו  ןדמל  םגו  תייה  תא  םג  ינומכ  לבא  .סומקל  ריינ  אל  ינא ן גדות:מר ירו

 7 אוהו  .םש  היה  םהיולאב   ןימאמ  אל  אוהש  רוציבהמ  הברהו  ,ת היוישפוחהמ

 8    .ינוליח

 9     .מה זא טע זיו:פרופ' נ

 10     .הזהע וריא ןכלו מר ירון גדות:

גרובר  רמ  11  ן ימאמ  אל  הת א  םא  תגגח  ה למ  זא  .הר ותה  ס קטב  ן ימאמ  אל  ה תא  ם א  : אבי 

 12    .םיהולאב

 13  . םידוקיר  ללוכש  ינוריע  עוריא  הז  .סקט  אל  הז  סק ט  הז  .תישיא  ינא  אל  הז ת:מר ירון גדו

 14    .םירישו

 15     .ןוכנ .יטגפסה תצ לפמ תרמא ךיא .תופקה  השעת זא :רובראבי ג רמ

 16    .הקיסומו מר ירון גדות:

 17  ם יגגוח  תופקה   השעת  .רמוא  ךתוא  יתעמ ש  יטגפסה  תצלפמב  ןימא מ  התא  :אבי גרובר  רמ

 18     .הזב ןימאמ התאש תרמא  .יטגפסה תצלפמ לש הז

 19     .ןימאמ אל ינא מר ירון גדות:

 20 ירנילוק  עורי א  איה  יטגפסה  תצלפמל  תופקהש  ךל  עדת  .ירנילוק  עוריא  הז  :בראבי גרו  רמ

 21    .ןוזמ תדע ווב תניידתמ איה .ןוזמ תד עווב איה .יתד עוריא אלו

 22  ד מ חומב  ן ימאמ  אלו  ושי ב  ןימאמ  א ל  ינא  .יטגפסה   תצלפמב  ן ימאמ  אל  ינא גדות:מר ירון 

 23   .רבד ותוא יתניחבמ םל וכו ,םיהולאב ןימאמ אלו

 24   . ןורי הרותה  םע תדקר בלקין: מר רוני

 25     .הרותה םע יתדקר קו ידב .המ זא .רושק הז המ מר ירון גדות:

 26    .םיצע קבח ל אב אוה :בראבי גרו רמ

 27  יתד  עוריא  אל  אוה  .יתד   עוריא  אל  אוה  הזה  עוריא ה  יללגב  אל  הז  ןפוא  לכב מר ירון גדות:

 28  ה ככ  יכ  . ביבא  לתב  להנתמ   א וה  הככ  י כ  ,תורחא  םי רעב  להנתמ  א וה  הככ  יכ

 29     היהש תורחאה םינשה לכב  ןורשה תמרב להנתי אוה
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 1    ?ביבא לת תייריעב שיש תו פקהה לכ :אבי גרובר רמ

 2  י נא  ןכל  . ינוריע  עוריאה  זו  ,םייתד  ם ג  םש  ויה  םי רומג  ם יינלויח  םש  ויהו מר ירון גדות:

 3     .תוברת תקלחמ תח ת תוילה ךירצ הזש בשוח

 4    .יתד יתרו סמ עוריא :ובראבי גר רמ

 5     .םישנל םירבג ן יב הדרפה ןיא יןבר רכיבכ גדות:מר ירון 

 6     .היה אל םיריעצה ת יירקב םג :אבי גרובר רמ

 7    .תונורח אה םינשה לכב הדרפה הת ייה אל ןורשה תמרב םג מר ירון גדות:

 8     .היה אל םיריעצה ת יירקב םג :אבי גרובר רמ

 9  ע יבצהל  ם ילוכי  םתא  .ד גנתהל  ם ילוכי  םתא  העצה ה  ת אז  .ר דסב  יקוא  .בוט מר ירון גדות:

 10  .דעב

 11    תמ אב הצור אל ינא ןיינע לש  ופוגל מר יעקב קורצקי:

 12  ת סנכה  רבח  ד מע  ינויווש ה  עוריאב  יתי יה  ינאשכ  הצור  י נא  לכ  םד וק  ה יינש  : אבי גרובר  רמ

 13 ם ג  אוה  םיעוריא  ינש  שיש  עדוי  אוהש  ומצעב  רמאו  .המבה  לע  בירק  דעלג

 14  י ע וריא  ינש  ומייקתה  ב רעה  היהש  הז  לע  רבדמ  אוהש  .טסופ  הז  לע  בתכ

 15 , הדעו  התייה  םנמאש  ,המבה  לע  רמא  אוה  המבהמ  אירקה  אוה  הזו  תוחוכ

 16 ל בגומו  רצ  גירח  הז  תא  אורקל  הצור  ינא  עגר  הארק  המצעב  הדעווה  לבא

 17 קהבומ  יתד  יפוא  לעב  עוריאב  רבודמ    רשאכ  היהיש  לוכי  םירומאה  םירבדה

 18  י כ  ה רובס  תושרה  רשאכ   ,רחא  י תועמשמ  יתד  סקט   וא  , יתד  ןחלופ  ורקיעש

 19  א ל   הפ  לכ  םדוק  זא  .הד רפה  ןוצרב  םינייפאתמ  עור יאה  יאב  לש  עירכמה  בור

 20     לבא .הדרפה היה

 21   .הדרפה התייה אל .המ מר ירון גדות:

 22     .הדרפה התייה  אל .אל צקי:מר יעקב קור

 23     .הדרפה התייה אל מר ירון גדות:

 24   התאש הז :בראבי גרו רמ

 25    ?הדרפה  התייה קי:ר יעקב קורצמ

 26    .אל מר גיא קלנר:

 27  ה יה  אל  .קבח תהל  םיש נא  בייחת  התא  . וליאכ  קב חתהל  םישנא  בי יחמ  ה תא  : אבי גרובר  רמ

 28  .הניפ הזיאל  תכלה התאש הז .םולכ הי ה אל .רדג היה אל הציחמ

  29 
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 1     .הז תא וזיזה המל זא מר ירון גדות:

 2     .תמליצ :גרובראבי  רמ

 3  .רב אק תישע :אבי גרובר רמ

 4     התייה רכיכה היה  אל .אל :ורצקימר יעקב ק

 5    .םלוכ ד חיב הז תא וזיזה המל זא ון גדות:מר יר

גרובר  רמ  6  ן וויכל  רתוי  תאצ מנ  תיתרוסמ  רתויה  הייס ולכואה  בור  .תיתרוס מ  רתוי  : אבי 

 7  .השרומ  ןוויכל ונאב ןכלו השרומ

 8    .אל .אל ש ממ הז תא דירפת .בוזע יב א .אל מר יעקב קורצקי:

 9   התייה רכיכהו  רשק ילב :אבי גרובר רמ

קורצקי:  מר  10 אוה  תיתרוס מ  הרוצב  אוה  ןורשה  תמרב  יתרוסמ  עוריאה  .ןוכ נ  אל  יעקב 

 11 ו צר  .הזל  וארקת  םיצור  םתאש  המ  וטילחהש  המ  וטילחה  .הנש  םיעברא

 12 תא  ןיכהל  םיעדוי  ונחנא ש  ומכ  .לכה  תא  םיניכמ  ונחנא  .עוריא  דוע  תושעל

 13 ףלא  תואמ  שולש  .לקש  ףלא  תואמ  שולש  וב  עקשוהש  .הוואגה  לש  עוריאה

 14  ם ירמוא  א ל  ונחנא  .ןורש ה  ת מרב  ה וואג  שדוח  ןי כהל  םי עדוי  ונחנא  .לקש

 15    .םולכ

 16  .הוואגה דע צמב .אל :אבי גרובר רמ

 17   .עקשו ה לקש ףלא תואמ שולש  דחא עוריא היה .רדסב לכה  ושעת מר יעקב קורצקי:

 18  .לקש ףלא  תואמ שולש היה אל הווא גה דעצמ :אבי גרובר רמ

 19 םייתאמ  הלע  .בוט  .תואמ  שולשל  בורק  י נא  .לקש  ףלא  תואמ  שולש   הלע  קורצקי:  יעקב  מר

 20    .לקש ףלא

 21   .לקש ףלא םייתא מ אל םג :אבי גרובר רמ

 22     ינא מר יעקב קורצקי:

 23   .םילקש יפלא תורשע  המכ הלע :גרובר אבי רמ

קורצקי: יעקב   24  ת שרוד  הרטשמ הש  םיעוריא  שי  םויה  י כ   הנשמ  אל  .ףסכ  הברה  הלע  מר 

 25  ינא   .הרימשה  .ףסכ  ןומה   ה חקל  הרטשמה  הזכ  יפ וא   לעב  עוריאהש  ןוויכמ

 26  ו נחנא  . םיסנכנ  אל  .ף סכ  הברה  ה לע  הנשמ  א ל  .וצפ ק  תויולעה  עדוי

 27  ה אמ  ן ורשה  תמרב  היה   םא  .םלוכ   תא  ליכהל  םי עדו י  ונחנא  .םיטסילרולפ

 28  ת רוס מה  יפל  תושעל  םי צור  םהו  . ונלש  םידודה  ינב   לש  , םיברע  לש  תוחפשמ

 29    .םיסקרצ הפ הי ה םא .אל םידגנתמ םתייה  םישוע דולב ומכ .םהלש
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 1  . םיצור םהש הפיא .םנובשח  לע הז תא םישוע ויה םה מר ירון גדות:

 2 ה מ  םצעב  םי שוע  ונחנאש  המ  .רבדמ  וי שכע  ינא  תושעל  הצור  התא ש  המ  מר יעקב קורצקי:

 3 עיצמ  התאש  המ  הז  .הלאכ  םיעוריאמ  םישנ  לש  הרדה  תושעל  רמוא  התאש

 4    .םצעב

 5  .םי שנ לש הרדה התייה םייתנ ש ינפל הרבעש הנש המל ון גדות:ירמר 

 6     .םישנ שיש יל רמוא הת א םא מר יעקב קורצקי:

 7  . י תרוסמ  היה   םייתנש  י נפל  עוריאה  לבא   .יתרוסמ  ה יה  עוריאה  םי יתנש  ינפל  : אבי גרובר  רמ

 8  ה ת א  .תאזה  ר יעב  הפ  ת ייה  א ל  יכ  ע דוי  אל  התא  .רבדמ   התא  ה מ  לע  דיגת

 9 ה פ  םיאצמנש  םישנא  הפ  שי  .םיעוריאה  תא  ריכמ  אל  התא  זא  .ריעב  שדח

 10  ו אב  .רכיכב  .יתרוסמ  הי ה  דימת  עוריאה  .ודלונ  םה ש  זאמ  הלאה  םיעוריאב

 11  ןכ  םג  רופיכ  םויב  תול יפתהש  ומכ  הייסולכוא  ד וע  הפ  שי  ה'רבח  ורמא

 12 ם א  .םיחמש  ונחנא  רדסב  לכה  .הבהאב  תוינויווש  תוליפת  תושעל  ושקיב

 13 ך וסחי  אל  ינא  .םגו  םג  ןג  הוונב  השענ  ףיכב  בגא  ךרד  ,םגו  םג  ןג  הוונב  םיצור

 14  ם ייקיש  .הבהאב  ולש  הנ ומאה  תא  םייקל  הצריש  דחא  לכ  ףיכב  .הזה  עטקב

 15   .תוינויווש תול יפת םירשע םיצור .התוא

ק יעקב   16  . ם יעוריא  הרש ע  ושעת  היהש  עוריאה  ל ע  םולכ  ונרמא  אל  ונחנא  המל  ורצקי:מר 

  17 

 18  ו סנכ  טלש  ולי פא  היה  א ל  .רדג  םוש  הת ייה  א ל  .הציחמ  םוש  הפ   היה  א ל  :רוברג  אבי  רמ

 19  .היה אל םול כ .הפמ וסנכת ,הככ הפמ

 20     .םולכ מר יעקב קורצקי:

גרובר  רמ  21  ך ותב  ודמעי  םה  ךיא  םישנאל  עובקל  ל וכי  אל  התא  .תחא  הבחר   התייה  :אבי 

 22  .עובקל  לוכי אל התא הז .הבחרה

 23    .הרוחאמ  ודקר .םידקומ הברה דועב  ודקר :ימר יעקב קורצק

 24  .הז מ חורבל ךירצ אלו יתרוסמ  אוהש עוריא הפ היה .הז  םישנא שי :אבי גרובר רמ

 25  ר תוי  הז  תא  השעי  י נא  ה אבה  הנש  .ותו א  ם יצענ  ק ר  ונחנא  .אלש  ר ורב  מר יעקב קורצקי:

 26    .רשע י פ ותוא םיצעי ינא .רדוסמ

 27  ינויווש  עוריא   ה יה  ודיצלו  ,יתרוסמ  עור יא  ה פ  היה  .הזמ  אבחתהל   ךירצ   אל  :אבי גרובר  רמ

 28  ת א  אוה  ובש  ןפואה  תא   ולש  ע וריאה  תא  גוגחלו  ע יגהל  לוכי  ה יה  דחא  לכו

 29  ו נ חנא  ש יש  ,הככש  עורי א  דוע  ל ע  בושחל  הסנמ  ינא  ה זה  דחאה  עוריאה
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 1 .דוע  ןיא  יכ  לבא  .שארב  יל  הלוע  אלש  תמאב  .ות וא  םימייקמ  הככ  וליאכ

 2  םיעורי א דוע הברה ריכמ אל ינא

 3  ה פיא  .דחא  עוריא  . םולכ  םיאור  אל  ונח נא  הנ שב  הפ  שי  םיעוריא  תורשע  מר יעקב קורצקי: 

 4  ם ש   םלוכ  .ןיבמ  אל  ינא   .היעבה  המ  םהש  המ  תו שעל  םידוהיה  לש  שפוחה

 5 ה ריווא  .ףיכ  שממ  םש  היה  .םלוכ  .םהש  ךיא  ושבלתה  ,תוצור  ןהש  ךיא  ואב

 6     .היהש ימ ,הבוט

 7  .ב ושח דואמ רבד רמוא ינא מר ירון גדות:

 8    .האנשל םתס  םרוג התאו .הז תא םיצענ  ונחנא מר יעקב קורצקי:

 9  . ירוביצ עוריא הז יתניחבמ מר ירון גדות:

 10     .םולכ לע .םתס .םניח  תאנשל מר יעקב קורצקי:

 11    .הייריעה לש  ירוביצ עוריא .ינמי עוריא גדות:מר ירון 

 12    .יתרוסמ ירו ביצ עוריא :אבי גרובר רמ

 13  ו תוא  ן ממתש  ,יתד  עו ריא  ה ז  ,םירמוא  םתאש  ך יא  ,יתד  ע וריא  הז  םא ות:גד מר ירון

 14     .תיתדה הצעומה

 15 ם לשמ  התא  לכ  םדוק  .םהל  םלשמ  התא  לכ  םדוק  .תיתדה  הצעומה  הז  המ  :אבי גרובר  רמ

 16  .תיתד  הצעומ הז המ .םהל םלשל  םג דגנתמ םג התא .םהל

 17     .ללכב הז תא ןיא .ונממי  םהש המל רופ' נטע זיו:פ

 18     .יתד עוריא הז םא ירון גדות: מר

 19    .ירה םתוא םג ןממל ברסמ  התא .םתוא םג ןממל בר סמ התא :גרובראבי  רמ

 20    .הז תא תאב ה הפיאמ פרופ' נטע זיו:

 21    .הרבעש הנש  ילע תצפק :ברי גרואב רמ

 22  אל הז .תו שעל הלוכי תיתדה הצעומה  קוחב בותכ .הז תא תאב ה הפיאמ זיו: פרופ' נטע

 23    .םינמממ אל  רוביצ יפסכ הז הייריעה :דותמר ירון ג

 24     .המ זא המ .יתד רוביצ ה פ שי המל פרופ' נטע זיו:

 25     .הדרפה וב שי יכ המ זא מר ירון גדות:

 26    .המ זא  .קוידב הז :בראבי גרו רמ

 27    .הי לפהו הדרפה וב שי יכ .אל מר ירון גדות:

 28    .ןוכנ אל הז םימעפ  רשע הז תא רמוא התא .ה דרפה ןיא :בררואבי ג רמ

 29   ונממי אלו םימרופר ל ונממיש פרופ' נטע זיו:
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 1  . דוע  הרות  רפ סמ  י תד  ר תוי  המ  .לארשי   םעל  ה רות  ר פסמ  יתד  רת וי  ה מ  מר יעקב קורצקי:

 2     יתד רתוי שי

 3  .הרות  תחמש גח :אבי גרובר רמ

 4    .הרות תחמ ש גח יעקב קורצקי:מר 

 5   ותוא סינכהל בר סמ התאש םימרופרה לש  הרות רפסמ יתד רתוי המ מר ירון גדות:

 6    הנומאהו ד חא לכ :ורצקימר יעקב ק

 7  .ימרופר אל  אוה לבא :אבי גרובר רמ

 8     .ךתוא חירכמ  אל ינא קורצקי:מר יעקב 

 9    .ימרופר אל  אוה לבא :אבי גרובר רמ

 10    .הרות רפס מר ירון גדות:

גרובר  רמ  11 םתאו  .יתרו סמ  קר  שי  םירמוא  ויה  ם א  ,ךלש  סעכה  תא  ןיבמ   י תייה  :אבי 

 12   .ךלש סעכ ה תא ןיבמ יתייה .הפ תוי הל םכל רוסא םימרופרה

 13    .תו מדוק םינש היהש המ הז מר ירון גדות:

 14  ם ירבד  אלמ  ש י  האור  ה תא  , הנה  .ריע  ש אר  י נאש  י פוי  הזיא  .רמגנ   .ןיא  ל בא  :אבי גרובר   רמ

 15     .םירוקש הלאכ

 16     .תא הצפמ התאש גדות: מר ירון

 17    םי אב ונחנא :אבי גרובר רמ

 18     .םיצור םתאש המ ועיבצת  .םיצור םתאש המ ושעת מר ירון גדות:

 19    לכ ב םינתונ  :אבי גרובר רמ

 20  .יתד  עוריא אל הזש בשוח ינא מר ירון גדות:

 21 .יתרוסמ  עורי א  היה  הנש  םיעברא  .יתרו סמ  עוריא  הפ  היה  הנש  םי עברא  מר יעקב קורצקי:

 22     .עוריא דוע היה אל

 23   םיצור אלו הלאה םיעוריא ל םיעיגמ םיינוליח הברה מר ירון גדות:

י קורצקי: מר   24  . ךושח  התא  .םלועב  ם יחותפ  יכה  ונח נא  .םלוכ  תא  םינימזמ  ו נחנא  עקב 

 25    .ררועתת

 26     .השקבב עטנ .םיט פשמ ינש דיגהל הצור ינא מר גיא קלנר:

נ זיו: פרופ'   27  הייריעהש  ומ כ  ה ז  .יתד  ע וריא  הז  תוי נש  ת ופקה  ,ןוריל  יתרמא  ם גש  יפכ  טע 

 28  ר ו ביצ  ש י  ןורשה  תמרב ו  .םימרופ ר  אלב  תכמות  איה  , םימרופרב  תכמות

 29 הז  הזב  יבא  ארקש  גי רחהו  .ינוליחו  יתרוסמו  . ימרופר  רוביצ  שיו  ,יתד
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 1 המ  לע  ,סעוכ  התא  המ  לע  הניבמ  אל  םג  ינאו  זא  .ןאכ  לחש  גירחה  קוידב

 2  ת ו רשפא  ןיא  ןורשה  תמ רב  תיתדה  הייסולכואל  ,ךלש  השיגה  יפל  .ףצקה

 3    .הרות  תחמש לש עוריא תושעל

 4    .תסנכ יתבב מר ירון גדות:

 5  .עגר םימרופר ל המל זא פרופ' נטע זיו:

 6  .תונושארה  תופקהב :ריבד"ר צחי ש

 7     .רוביצה לכל תסנכה  תיבב םישוע תונושארה  תופקה מר יעקב קורצקי:

 8     .תאצל לוכי אל הת א .ירוביצ השעת התא עו ריא הזיא נטע זיו:רופ' פ

 9    .עדו י אל אוה :אבי גרובר רמ

 10 .ינויווש  הרות  תחמש  עוריאה  תא  תנמממ  הייריעהש  עגרב  .רטנולפ  הז  .הזמ  פרופ' נטע זיו:

 11 ע וריא  םג  ןממל  הכירצ  איה  ז א  ה רות  ירפס  םע   םידקור  ובש  ךתטישל

 12    .יתרוסמה

 13    .ףתתשמ אל הצור  אלש ימו ףתתשהל הצורש  ימו .דחא עוריא םינמממ גדות:ן מר ירו

 14     ,םילהק המכ הפ  ךל שי לבא פרופ' נטע זיו:

 15    .יתר וסמ הוואג דעצמו ינוליח  הוואג דעצמ םג השענ אוב :מר ירון גדות

 16 ה רוצ  התואב  גוגחל  םיצור  אל  הזה  יתדה  עוריאה  תאש  ,םילהק  המכ  ךל  שי  פרופ' נטע זיו:

 17     .םהינשב ךומתת אל  הייריעהש הביס םוש ןיאו

 18    .ולבקי  הוואג דעצמ ושקבי םייתר וסמה םא :אבי גרובר רמ

 19  ת ולוע  אל  םי שנש  ם ייתנש  י נפל  היהש  ו מכ  ע וריאה  , וישכע  .ללכב  ה יעבה  ה מ    פרופ' נטע זיו: 

 20  ה זה  ,גירחה  יפל  אל  .תע דה  לע  לבקתמ  אל  הז  תור בדמ  אל  םישנו  המבה  לע

 21 י נא  זא  .םגפ  םוש  הזב  ןיא  ,הנשה  היהש  המ  לבא  הזה  גירחה  יפל  אלו

 22  ר דסמ  ו זה  העצהה  תא  ר יסהל  ךי רצ  הווחאהו  םו לשה  ן עמל  םגש  תבשוח

 23  התאש  ללגבש  טילחמלש   סומקלה  ריינ  אל  התא  תא  רדסת  תמאבו  .םויה

 24     .תרמא התא אל

 25    .הזל םיעיגמש ם יינוליח הברה שי .ינא אל מר ירון גדות:

 26   .המ זא פרופ' נטע זיו:

 27    .יתד  יפוא הזש עוריאל םיעיגמ  םה לבא רוני בלקין: מר

 28   אל ינא .יתד עוריאל ם יעיגמ םה פרופ' נטע זיו:

 29    .תוינש  תופקהל םיאב םה .הביסמ ב אל םה מר רוני בלקין:
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 1    .תרח א הפולח שממ ןמז ותואב  םהל שיו :אבי גרובר רמ

 2 האירקה  לש  החיתפה  תאו  הרותה  לש  האירקה  לש  םויסה  תא  םיגגוח  םהו  פרופ' נטע זיו:

 3    לש

 4    .הרות תחמש מר דני לביא:

 5     שממ ןמזה ותואב  םהל שי :אבי גרובר רמ

 6     .היעבה המ .הזב י תד אל המ פרופ' נטע זיו:

 7  .תדלו ךל המ מר ירון גדות:

 8    .םייתדה לש אל אי ה הרותה :ד"ר צחי שריב

 9  .ללכב  ךייש אל הז מר דני לביא:

 10   .םייתדל תכייש הרותה  .ןוכנ :מר יעקב קורצקי

 11  .יקוח רבד  הז .תרוסמה תא דבכל ןי ידעו יתד אל תויהל רתומ . תודג ןורי  מר רוני בלקין:

 12   .תסנכ תיב פרופ' נטע זיו:

 13    .רשפאו  רתומ הז מר רוני בלקין:

 14   .רתומ הזש רורב גדות:מר ירון 

 15  אל  .האמחב  ריזח  ל כוא  ינא  וישכעש  טס ו פ  םיאיצומ  רופיכ  םויב  ונלוכ  אל  מר רוני בלקין:

 16 ם ישנאה  תא  דבכל  ןיידע  לבא  םייתד  תויהל  אל  םילגוסמ  ונחנאו  .ונלוכ

 17    .םוי הזי אב הזל עיגת ,הסנת ךל .יר שפא הז .הפיכ םישבוחש

 18  ך י רצ  רוביצהש  בשוח  א ל  ינא  .הפיכ  םישבוחש  ם ישנא  קיפסמ  דבכמ  ינא מר ירון גדות:

 19    םלשל

 20    ?םימרופרה לע םל שיש המל פרופ' נטע זיו:

 21  .םישנל םירבג  ןיב הדרפה ללוכש עוריא ר ירון גדות:מ

 22   .םייתד אל הז המל : עידן למדן עו"ד 

 23  .םינש ה לכ היה הככ אובי הצרש  ימ .ימרופרה לע אל הז  רון גדות:מר י

 24     .יתד עוריא הז לבא פרופ' נטע זיו:

 25     .םינשה לכ הפ היה המ גשו מ ךל ןיא :אבי גרובר רמ

 26    .רחא  םרזב יתד עוריא הזו .םי וסמ םרזב פרופ' נטע זיו:

 27    .ךל חיטב מ ינא .יתד רתוי הברה הי ה ןולוחב :גרובראבי  רמ

 28  .רבד מ התא המ לע עדוי אל תמ אב התא פרופ' נטע זיו:
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 1 תימוקמה  המישרה  ,צרמ  הזש  ,ונממ  עיגמ  ינאש  יטילופה  תיבהמ  ינא  : ן עידן למדעו"ד 

 2 ע דוי  םג  ינא  .תדמ  שפוחו  תד  שפוח  הז  המ  עדוי  ינא  ,םיקורי  צרמ  הזש  ונלש

 3  ת א   ןכו  תילארשי  תוברת   תא  ןכ  בוהאל  םישנא  רת ויו  רתוי  ענכשמ  ינא  ךיא

 4  ת מ אב  הלאה  םירבדה  ת א  רחובו  חקולו  .תמיוסמ   הרוצב  ,ונלש  תרוסמה

 5  ר תויש  המכש  הפיאש  ך ותמ  .הנוכנ  יכה  .תיכרע  י כה  הרוצב  םתוא  תושעל

 6 . יכרד  יפ  לע  רתוי  תצק  דחיב  יתיא  הז  תא  גוגחל  ורחבי  בקעי  ומכ  םישנא

 7  ם י כלהמה  תא  םישוע  ונ חנא  תמאב  לבא  .אל  ילוא .הרקי  הז  ילוא  טאל  ,טאל

 8  ץמ  תירונ  הפ  תבשוי  2016  תנש  .םינש  הברה  ה זמ  תאזה  ריעב  םינוכנה

 9 הפקה  לע  ורבידו  .טלש  םע  םישנ  שש  ודמע  חצנב  ונייה  םירמ  יתעדל  הבשיו

 10 ו ארק אלשכ 2017 תנשב ינא .לגעמהמ קלח תויהל םיצור םג םהש .תינויווש

 11 .דחיב  דוקרלו  הרותה  רפ ס  םע  דומעל  םישנל  יתתנ   םישנ  ונימזה  אלו  םישנל

 12     .דחיב ונדקר רבכ  2017 תנשב דחיב ונדקר

 13   .זא יתייה םג ינא דות:רון גי מר

 14  ת ועיס  לכ  ינד  חילצה  ה נשה  הנהו  ת ופקה  דוע  וניש עו  ו נאב  ונחנ א  ךכ  רחא  : מדן עידן ל"ד עו

 15  ש יש  י נויווש  יכה  עוריא ה  ת א  יתניחבמ  תושעלו  הפ  א ובל  וחילצה  ,תיבה

 16  , יניעב  תדבוכמ  היואר  הווש  דואמ  הרוצב  תימר ופרה  הליהקה  הליבומש

 17  א ל  קוחה  לע  הריבע  .יתד   אוה  ותוהמבש  עוריא  הז   .יתד  אל  ינא  .תיתד  איהו

 18 לע  הז  תא  גוגחל  ריעב  םירחא  םישנא  לש  םתוכזו  .הפ  היהת  אל  .הפ  התייה

 19 יתמחלנ  ינא  .ונמחלנ  ונחנא  .םירחא  םירבד  םינממ מש  ומכ  קוידב  .םכרד  יפ

 20 י ל  שיש  הז  יחרזאה  ןימלעה  תיב  תא  איבה  רבד  לש  ופוסב  איבה  יבאש  דע

 21    יל רמ וא אל .יחרזא ןימלע תיב

 22   .יתיא םחליהל ךכ לכ ךירצ  תייה התא המ .ןמזה לכ ה ז דעב ינא :אבי גרובר רמ

 23 ת א  ונאבה  .תאבהו  ונרביד  .יתמחלנ  אל  החילס  .תאבה  .רדסב  לכה  : עידן למדן עו"ד 

 24 תיחרזאה  הקלחב  הצריש  ימ  יחרזא  ןימלע  תיב  שיש  הז  .הלאה  םירבדה

 25  א ל  ינא  .רבקיהל  ךיא  וילע  הפוכ  אל  ינא  .ותוכז  הי התו  יסכודותרוא  רבקיהל

 26 וישכע  רבקיהל  הצורש  ימ  .יחרזא  ןימלע  תיב  יל  שי  וישכע  רמוא

 27  ה רוצב  ותנומאו  וכרד  י פ  לע  ר בקיהל  לכוי  אוה   .רבקי  אל  יסכודותרוא

 28     .תיסכודותרואה

 29  . אובי הצורש ימ רכיכב םג מר ירון גדות:
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 1  ת ת ל  הכירצ  ריעה  יתניח במ  ינא  .הז  תא  השעי  או ה  .ולש  ךרדב  היהי  הז  : עידן למדן עו"ד 

 2 חקל  ר תוי  תצק  ןכ  וא  . הצחמל  םירבד  הפ  ויה  ןכו  .הלאל  הנעמו  הלאל  הנעמ

 3 עוריא  הפ  ושעו  םעפ  רחא  םעפ  ובשיש  ןיערגה  לש  ה'רבחה  הפ  ויה  ,יבאל  ןמז

 4    .חירבו רגוס י רוחאמ םישנה תא ואלכ ,ה דרפה םע תואמצעה םויב

 5   .יתייהש הנושא רה הנשב :אבי גרובר רמ

 6    .היי נשה הנשב וא תישילשה הנ שב ,הנושארה הנשב אל : עידן למדן עו"ד 

 7   .בצמ ןיא :אבי גרובר רמ

 8  .יטנוולר אל  .בושח אל לבא תישע אלו  יתשקיב הנושארה הנשב : עידן למדן עו"ד 

 9     .הנשה לע סופתל בייח  התא מר יעקב קורצקי:

 10  .תואמצע ה םויב אל חטב .הזו .הדר פה הפ היהיש יתתנ אל םע פ ףא ינא :אבי גרובר רמ

 11  ה נ הו  .הזכ  ר בד  היהי  אל   .ונרפס  ת יבב  הדרפה  ןיא  רמא  וז  ה טלחה  תחקל  : דן למדן עיעו"ד 

 12  ינאו  דואמ  חמש  יתייה  ,דואמ  חמש  יתייהש  בקע י  ליבוה  השעש  עוריאה

 13  ל געמ  היהי   .דחיב  היהי ש  ה צור  דוא מו  לחיימו  הוו קמ  י נאו  ב קעי  חמש  ןיידע

 14  א קווד  .ונלוכל  ןוכנ  הזש  בשוח  י נא  .רכיכה  התואב   הזה  ל געמה  היהיו  הזה

 15 שייבתמ  אל  ינא  .םש  יתייה  .ותוא  םישוע  םתאש  ךיא  לש  יפואה  ללגב

 16  ו כלהו  י טגפס  תוצלוח  םע   וכלהש  י לש  תודבוע  ויה  י כ  םש  י תייה  .םש  יתייהש

 17  ה יה  אל  .הציחמ  התיי ה  אל  .הדרפה  היה  אל  . םישנאל  דומצ  ובבותסהו

 18  ן ה  .םתנומא  וז  .הרות  ר פס  םע  ודקר  אל  םה  .ןוכנ   .הזכ  רבד  היה  אל  .חרכה

 19 ת א  םיאצומ  ונייה  םא  חמש  רתוי  הברה  יתייה  ינא  .הריחבמ  הז  תא  ושע

 20  ת דעו  לע  ונטלחה  וישכע   שיש  הדבועהש  בשוח  ינא   .דחי  יבגל  תושעל  ךרדה

 21  א וצמל  ו עדי  הזה  ןחלושל   ביבסמ  ו בשיש  ה'רבחה  ל כש  ה ווקת  ילוכ  ,תוברתה

 22  ם ש  ו בשיש  תישפוח  לש   םיגיצנ   םש  ובשיש  בקע י  לש  ם יגיצנ  .דחיב  ךרד

 23   .היהיש ימ היציזופוא גיצנו  םש ובשי צרמ לש םיגיצנ

 24   .ינור מר יעקב קורצקי:

 25   .היהי ימ עדוי אל .רחא  והשימ ילוא ינור .ילוא : עידן למדן עו"ד 

 26   .הארת ףכית .לבא יתיא  היעב שי רוני בלקין: מר

 27  תוכירצ  הנשה  ושענש  יפכ  תוינויווש  תופקה  יתנ יחבמו  הווקת  ילוכ  ינא  : עידן למדן עו"ד 

 28 עוריאו  .ריעה  לש  יזכרמה   לגד  עוריא  תויהל  תוכיר צ  םהו  .הנש  לכ  ךשמיהל

 29  ת ו ליהק  רתויו  רתוי  .ת וליהק  רתויו  רתוי  וילא  ופרטציו  יאוולהש  לגדה
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 1  . י לש  תדה   שפוח  תא  רחא   והשימ  ל ע  הפכא  אל  ינאו   ןתא  אל  י נא  לבא  .ואובי

 2  .וכרד  יפ  לע  הז  תא  תוש על  תדה  שפוח  תא  שי  ולו  תדמ  שפוחה  תא  שי  יל  יכ

 3  םינש  עברא  חקל  לש  ךל המב  ונלבוהש  בשוח  ינא  ןו כנ  הזה  רבדהש  בשוח  ינא

 4  דוע  ליבוי  הזה  עוריאה ו  .יזכרמ  עוריא  שי  ןכש  ךלהמל  ונעגה  ףוסב  לבא

 5  ה אבה  הנשש  ןימאמ  ינ א   ,םישימח  האמ  ,םירשע  האמ כ  ויה  הנשה  ,םישנא

 6 י נא  ןכ  ינאו  .ילש  יזכרמה  עוריאה  הזו  ,תואמ  עברא  ויהיו  תואמ  שולש  ויהי

 7  ר י עה  יבשות  ,הייריע  ת ודבוע  ,םינווגמב  ילש  ת ודבועה  תא  רקבל  ךלא

 8  י נא  הז  תא  תושעל  ורחב ו  תרחא  םג  הז  תא  גוגחל  םירחובש  ריעה  תובשותו

 9  ך ר דה  ה זש  בשוח  טלחה ב  ינא  . דחיב  ה ז  תא  הש ענ  האבה  הנשש  הווקמ

 10 ץוקעל  תוסנל  ,רטנקל  תוסנל  ,ףנפנל  תוסנלב  אל  איה  הנוכנה  ךרדה  .הנוכנה

 11  ן ימאמ  ינאו  ,דחיבו  בלוש מ  הזה  רבדה  תא  תושעל  תמאב  איה  הנוכנה  ךרדה

 12    .היהי אוה ו ירשפא אוהו ןתינ אוהש

 13 היהיש  תרמא  התאש  המ  לכ  .רדסב  אל  המ  .תוברת  תקלחמ  תחת  היהיש גדות: וןמר יר

 14   .תוברת ףגא תחת

 15  .םש  היה מר יעקב קורצקי:

 16    .תינר ות תוברת שי תוברת ףגא  ךותב .תינרות תוברת שי : למדן ן עידעו"ד 

 17  .ךותב  אל הז ,דצב הז .יקצרוק הז  .תוברת ףגא ךותב אל הז מר ירון גדות:

 18   .תינרות תוברת .שי : עידן למדן עו"ד 

 19   .רדסב לכה .תוברתהמ קיר א היה מר יעקב קורצקי:

 20     .ריעהמ  קלח איה תינרות תוברת: עידן למדן עו"ד 

 21   .העשה ללגבו יתיצרש ה מ בור תא רמא ןדיע יכ רו בידה תוכז לע רתווא ינא מר גיא קלנר:

 22   .הרשע דחאל ונעגה א לש דיגיש :אבי גרובר רמ

 23     .הלוח התא .רנלק םוח ךל  דדומ ינא מר רוני בלקין:

 24    .תודג  ןורי לש העצהה תא ריסה ל דעב ימ :רובראבי ג רמ

 25  הזה  רבדל  םידגנתמ  ינו ליחה  שוגב  םירבחש  האור   ינאש  הפ  םירבדה  רואל מר ירון גדות:

 26 עוריא  דחי  עוריא  היהי  האבה  הנשש  הווקמ  ינא  .העצהה  תא  ךושמא  ינא

 27     .הרקיש המ הז םא הארנ ו .קוחה תרגסמב .דחוימ

 28    .הללאי  .השק ברעל ימיטפוא ףוס מר גיא קלנר:

 29  .הבר הדות  בוט הליל :ראבי גרוב רמ

30 
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 1 ת וטלחה בץוק

 2 

 3 ת וברתה ףגא תועפוהב ירדגמ ןויווש םויק – 27.7.21  ןדמל ןדיע רדסל העצה .5

 4 
 אגף התרבות עות בהופויון מגדרי אושרה הצעה לסדר בנושא קיום שו :הטלחה

יעקב קורצקי, גיא קלנר, רביד פלד, עופר    עידן למדן, רמי בר לב, מיכאל דורון,   :9  –בעד  

 , ירון גדות. יךקל

 דני לביא, אבי גרובר, באצ'י אלקובי.  :3 –נגד 

 ון. בל דדב, ענצחי שרי :2 –נמנע 

 .ןיק לב ינור :1 – ףתתשמ אל

 5 

 6 תוברת ה תדעו תמקה – 27.7.21  ןדמל ןדיע רדסל העצה .6

 7 

  ה תלועפ  ירדסה ו  הדעווה  בכרה  .תוברת  ת דעו  תמקה  אשונב  רדסל   העצה  הרשוא  :הטלחה

 . האבה הצעומה תאי למב רושיאל ולעויו הבורק ה הלהנה תבישיב ועבקי

רון, רוני בלקין, נטע זיו, רביד פלד, עופר קליך, אל דוא קלנר, מיכעידן למדן, גי   :12  -עד  בד

דדש  צחי ענבל  לביא,  דני  אלקובי.ריב,  באצ'י  יעון,  אם  רני  )לבדוק   / קב 

 (ו בעדהצביע

 אבי גרובר, ירון גדות.  :2 –נגד 

 8 

 9  ן ועמ  תלעפ ל  ס מי'צ  תתומע  תשקב  –  30.9.2021  םוימ  תואצקה   תדעו  לוקוטורפ  רושיא .9

 10 ת וטועפל ימוקיש םוי
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עמותת צ'ימס להפעלת מעון יום בקשת    –  30.9.2021מיום  רוטוקול ועדת הקצאות  פ  ושרא

 . יקומי לפעוטותש

זיו, גיא קלנר,      )פה אחד(:  13  –בעד   ר לב, רמי באבי גרובר, רוני בלקין, רביד פלד, נטע 

צחי שריב, דני לביא, בי, ענבל דדון,  באצ'י אלקו  כאל דורון,  מי,  גדות  וןרי

 .מדןל עידן
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 2  םינושארה בוח רב םיינפוא ליבש – 14.9.21 תודג ןורי רדסל העצה .7
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 . םויה רדסמ הרסוה םינו שארב םיינפוא ליבש אשונ ב רדסל העצהה :הטלחה
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 ני לביא. דבאצ'י אלקובי, צחי שריב,  ,קליך

 קין, ירון גדות. רוני בל :2 –נגד 

 5 

  6 

 7  השרומב תופק הב םישנ תיילפה – 29.9.21 תודג ןורי רדסל העצה .8
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