
 20.3.22 –רמת השרון    27 מס'  המנייןן משלא שיבה י

1 

 

 1 

 2  ןיינמה ןמ אלש  הצעוממישיבת  27מס' פרטיכל                              

 3   ב"פשת 'ב רדא  'זי  ,20.3.22 ,ןושאר םויבאשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6  ראש העיר ויושב ראש   -      רבורג יבא רמ

 7 ה ייריעהמנכ"ל  -    ץרוש ןרע רמ

 8 היירי עה שאר ןגסו הצעומ רבח -    יקצרוק בקעי רמ

 9 19:50 עיגה היירי עה שאר ןגסו הצעומ רבח -    ביאני לד מר

 10   הצעומ תרבח -    גב' דברת וייזר 

 11 20:15 עיגה   הצעומ רבח -    ךילק רפוע רמ

 12  חבר מועצה  -    מר רוני בלקין 

 13   ועצהחבר מ -    פלד דמר רבי

 14  הצעומ רבח -    ד"ר צחי שריב 

 15   הצעומ רבח -  מר מיכאל דורון 

 16  20:40 עיגה    הצעומ רבח -    מר רמי בר לב 

 17    הצעומ תרבח -  אלקובי  גב' בת שבע

 18  הצעומ רבח -     רנלק איג רמ

 19 19:30 אצי    הצעומ רבח -      תודג ןורי רמ

 20  20:05  ע י ג ה     הצעומ רבח -  י דיירג לאומש רמ

 21 20:50  ה ע י ג ה      הצעומ תרבח -    גב' ענבל דדון 

   22 

 23 ועיצוות מקצ

 24   (םוזב) יטפשמ ץעוי -  ם ולב הכימ ד"וע

 25    הייריעה רבזג -   ב יבט ידיג ח"ור

 26 ה ייריעה רבזג תינגס -    ןמרטיפ לטיור 'בג

 27   הייריעה רקבמ -    רקי ןב םיסינ רמ

 28  מהנדסת העירייה   -  אדר' עירית טלמור 

 29   .םיסכנ ףגא להנמ -  ב קעי  ןב בניע רמ

 30   שונא יבאשמ תלהנמ  -    גב' דליה יואל 

 31 ך וניח ףגא תלהנמ -  ט לבלגיפש תימולש 'בג

 32 ךוניח  ףגא תלהנמל ילהנימ ןגס -    ה רוזע ינור רמ

 33 מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה  -    י ברב ןוני רמ

 34 ה סדנה להנימ בשח -    ן וארב רפוע רמ

 35 ן וחטיב ףגא להנמ -    יספלא יבוק רמ



 20.3.22 –רמת השרון    27 מס'  המנייןן משלא שיבה י

2 

 

 1 תו רבודו תרושקת ףגא להנמ -    ן ורהא ןר רמ

 2 ורדענ

 3 הצעומ רבח -    ןדמל ןדיע רמ

 4 הצעומ תרבח -     ויז עטנ 'פורפ

 5 

 6 :םוי רדס
 7 

 8  .2022לשנת   רגיל אישור תקציב .1

 9 .2022לשנת תקציב כוח אדם אישור  .2

 10 .2022תקציב פיתוח לשנת אישור  .3

 11 

 12 

 13 לכיטרפ

 14 

 15  ת נשל  הייריעה  ביצקת   רושיא   .27  ' סמ  ןיינמה  ן מ  א לש  הבי שי  ,בוט  ברע   : מר אבי גרובר

 16  .ןרע ,ךלש  הריקסב ליחתנ אוב ,2022

 17  ת נשל  הייריעה  לש  תיביצקתה  תינכותה  תא  םיאיבמ  ונחנא  .םלוכל  םולש מר ערן שורץ:

 18  י להנמ  לכל  תודוהל  הצ ור   ינא  ,המצע  הריקסה  ת א  ליחתנש  ינפל  ,2022

 19  זכירש  תווצהו  ולש  ףג אב  דחא  לכ  קמוע  תדובע  ושעש  םיתווצהו  םיפגאה

 20 , ןצינ  ,לטיור  ,שונא  יב אשמ  הילדל  ,הייריעה  רבזג  ידיגל  ןבומכ  אשונה  תא

 21  ף ועממ  רתוי  הריקסמ   ןורקיעב  ליחתהל  וניצרו  .םירבדה  תא  וזכירש  רבנע

 22  י ד כ  םג  ם צעב  .קוחר  ר תוי  ח ווטל  המידק  םילכתס מ  ונחנא  ך יא  לע  רופיצה

 23 ר יע  םיאור  ונחנא  םצעב  .םירבדה  לש  תיללכ ה  הנומתה  תא  ריבסהל

 24 ילוא  לודג  .דואמ  לוד ג  ילאפיצינומ  חטש  םיאו ר  ונחנא  .החימצ  תפונתב

 25 תוינכות  דואמ  הברה  .תורחא  תויושרב  הרוקש  הממ  בשותל  תיתועמשמ

 26 א"מת  ריעה  זכרמב  ומכ  .עוציב  ךילהתב  תואצמ נ  ןקלח  ,ריעה  לש  חותיפל

 27  , תולילג  םחתמ  וא/ו  ךילה תב  אוה  םג  אצמנש  1010  ש ר  לש  עוציב  וא  ,38

 28  ת וארל   רשפא  .םיינושא ר  ר תוי  ןונכ ת  יבלשב  רתו י  ן הש  תוינכ ות  ינש  דצמו

 29 י נוניב  ןמזל  םילכתסמ  ונחנא  םא  .םיזכרמ  םאש  תוארל  רשפא  .ןאכ  םתוא
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 1  ל ש  רטמ  ןוילימ  ינשכ   לש  תפסות  לאיצנטופ  ן אכ  םיאור  ונחנא  ,ךוראו

 2 ם חתמב  היהתש  לככו  םא  תויוכז  תמצעה  ינפל  דוע  הז  .רחסמו  הקוסעת

 3 ה מ  ,רויד  תודיחי  ףלא  םיעברא  לש  לדוג  רדס  לש  יפרגומד  לודיגו  תולילג

 4  ל דוג  רדסל  2050  דע  וש ממתי  הלאה  םירבדה  לכש   החנהב  המלשהב  איביש

 5  . ר צק  רתוי  חווטל  םי לכתסמ  ונחנאשכ  .םיבשו ת  ף לא  םישיש  האמ  לש

 6  . ו שממתי  הלאה  תו ינכותהש  לככו  םא  בוש  המידק  םירושע  השולש

 7  , ת ובורקה  םינש  רשע  שמח  תולכתסהה  איה  תי טנוולר  רתוי  תולכתסהה

 8  ם ירבדה  תא  םיזכרמ  ונחנאשכ  םגו  תיאדו  רתוי  אוה  יוזיחה  תלוכי  םשש

 9 דחאל  םיפלא  תעברא  ןב  לש  רויד  תודיחי  תפסותל   יפצ  םיאור  ונחנא  הלאה

 10  ם או  .המאתהב  תובו ר קה  םינש  רשעו  ,שמחב  .רוי ד  תודיחי  ףלא  הרשע

 11 ע שת  הדוקנ  םיינש  לש  עצוממ  תיב  קשמ  לדוגב  הז  את  םיליפכמ  ונחנא

 12 הז  לע  םילכתסמ  אלש  ךיא  םיעיגמ  ונחנא  ןאכ  םג  זא  ,תיב  קשמל  תושפנ

 13  ר ושעב  .תושרה  יחטש ב  םיפסונ  םיבשות  ףלא  ם ישולש  לש  לדוג  ירדסל

 14  ל עו  םיביכרה  לע  לכ תס הל  ונתוא  איבהל  ךי רצ  ן ורקיעב  הז  .בורקה

 15  תא  אטבמור  מוא  יאד ווב  הז  .הזה  רבדה  תארקל  תינוריהע  תוכרעהה

 16  ו נחנאו  םיינוריע  םי תוריש  םתוא  לכ  ןתמל  רו ביצ  ינבמ  תמקהב  ךרוצה

 17 ירעה  לש  חותיפה  תינכותב  רחואמ  רתוי  בלשב  ה ז  תא  הארנ  הז  תא  םיאור

 18  . ת ומדוק  םינשב  האר נש  הממ  לדוג  ירדסב  ת יתועמשמו  הלדג  איהש

 19  ם יפ"צשל  ,זוקינל  ,םי כ רדל  רושקש  ה מ  לכב  תוינ וריעה   תויתשתה  תמאתה

 20  ם יפגא  םתוא  לכ  הזש  תורישה  ךרעמ  תמאתהו  הזה  גוסהמ  םירבדו

 21  ך יא  תוארל  ךירצ  תוריש  ן תמ  תא  תתיך לרצש  ומוחתב  דחא  לכ  .הייריעב

 22  ר תוי  ,יתטסבוא  רתו י  .הליעי  רתוי  הרוצב  התוא  תתל  ךופהל  לוכי  אוה

 23  ל כ  .הלאה  תוכרעמה  ת א  םיאתהל  םגו  קוחרמ  ת ורישב  היצטיגיד  ףוחדל

 24 .ריעה  חותיפל  רוקמכ  ,םיבאשמה  תרדגהב  ךרוצ ה  רגתאל  ונתוא  ליבומ  זה

 25  י נש  ןאכ  שיו  הביבסב   תויושר  לע  םג  תלכתסמ ש  הריקס  דוע  ןאכ  שי

 26  ם י וושמ  נוחנא  םא  עבו רמ  רטמב  בשותל  חטש  אי ה  םהמ  תחא  .תומרגאיד

 27ים  יתעבג  לע  רבדנ  אלש   ביבא  לת  ,הווקת  חתפ  ,הנ נער  ,היילצרהל  ונמצע  תא

בו  28 בשותל  חטשהש  םיא ור  ונחנא  .תופופצ  דואמ  תיוושר  םהש  ,קרבני 
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הכמ  לודג  רתוי  תיתו עמש מ  אוה  ןורשה  תמרב  1  ו נחנאו  ,הלאה  תויוש רל 

 2  ן ה שה  לאכ  םיביכר  וא  ,שפונה  ת עוצר  ומכ  םחמתב  לשמל  ה ז  תא  םיריכמ

 3 י נוילימ  תואמל  ש  לדוג    ירדס  הלעיוח שלהם  תיפהש  תולודג  דות מאודותע

 4  . בש ותל  םירוגמל  אל   הוננרא ה  תא  ו נל  שי  ןימ י  ד צב  י נש  דצמ  ,םילקש

 5 ונחנא  םשוקה,  וסעתו  חרסמ  אלא  ,םירוגממ  אל  הנארנו  לש  תוסנכה

ר  םיאור נוכ  חותיפש  ןב ומכו  .אצמנב  אוהש  הפיא   ןורשה  תמאת   6  א ש ל 

 7  ד י ל  הדובע  תומוקמ  דועל  ואיבי  םהש  הזל  רבעמ   רחסמו  הקוסעתה  יחטש

אתאמ  ק זחל  םילוכי  םג   םה  ר יעה  יבשותל  תיבה  8  ה י ארלו  ה זה  צדה  וד 

 9  . ונילא  דומצ  תאצמנ ש  ה יילצרה  תא  הלבטב  ם שת  וארל  םיליכו  ונחנא

 10  ת ורשע  לש  ףטושה  בי צקתב   ףדוע  תא  אטיב  אוה  זא  ריעה  שאר  םע  ונבשישו

 11    בצמ הז ש הזה רשקהב .הנש לכב  םהל שיש םילקש ינוילימ

 12   ?ףדוע תרמוא תאז המ מר גיא קלנר:

 13     .תוסנכהל ףטושה ביצקת ל תויביצקת ףדוע תורתי מר ערן שורץ:

 14  ?תורבטצמש מר גיא קלנר:

 15   .חותיפל הז תא ריבעה ל רשפא  :ד"ר צחי שריב

 16 הדוקנב  עגרכ  איהש  היצאוטיסה  לומ  חותיפל  ףסונ  רוקמ  תווהמ  םצעב מר ערן שורץ:

 17 תדעווב  םג  םתוא  ונרקס  ,ןמזה  ריצ  ךרואל  תומגמ  .ןורשה  תמרב  תאזה

 18 םתוא  תוארל  לכונ  זא   םיטביה  המכ  דוע  םילשה ל  םג  ונשקבתהו  םיפסכה

 19  , הנתיא  תושרכ  ןורשה   תמר  הרכוה  הנורחאלש  הלחתה  רותב  ןייצנ  .ןאכ

 20 הדימע  רחאל  ,תונתיא   תויושר  ששו  םישולש  לש  הליבומ  הצובקל  הפרטצה

 21  ר ש פאמ  הז  .הניקת  תולהנתה  ל ע  םינפה  תרש   ת טלחהו  םינוירטירקב

 22  תואקסע  לש  םיאשונ  י בגל  םג  הטושפ  רתוי  תולהנ תהב  תולקה  המכ  תושרל

 23 ד חי  .םיפיעס  ןיב  תורבעהו  חותיפ  יביצקתל  םירושקש  םיאשונ  ,ןיעקרקמ

 24  הב רזר  רידגהל  ,הנתי א   תושרב  ך רוצה  תא  םירי כ זמ  ונחנא  ה זה  רבדה  םע

 25  ם אש  ת רמוא  תאז  ,בי צקתהמ  ד חא  זוחאמ  תחפי   א לש  ףקי הב  הנתיא  תושר

 26 ה שימחכ  ,לקש  ןוילימ  תואמ  שמח  לדוג  רדס  לש  ביצקת  ןאכ  םישיגמ  ונחנא

 27 לכונו  ,הנתיא  תושר  תברזרכ  רדגומ  תויהל  ךירצ  הזה  ביצקתה  ךותמ  ח"שמ

 28  ת ו שרה  תוסנכה  לש  תו רוקמ  תוגלפתה  .הריקסה  ךשמהב  הז  תא  םג  רוקסל
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 1 תורוקמ  ולדג  ,תונורחאה  םינש  עבשבש  םיאור  ונחנא  .םינשה  ךרואל

 2  ח " שמ  םיעבש  תואמ  שולשמ  ,ח"שמ  םייתשו  ם ישולש  האמכב  הסנכהה

 3  ה נומשכ  לש  הדירי  םיאור  ונחנא  ימינפה  ליהמתבו  .דראילימ  יצח  רוזאל

 4  ד רשממ  םילובקתב  םיוסמ  לודיג  םע  .ליהמתב  םיסיממ  תוסנכהב  זוחא

 5 ל ש  האצות  רתוי  הזש  ריע  ןיינב  ןונכתבו  , החוורה  דרשמב  .ךוניחה

 6 ס מועב  תומגמ  םתוא  תבוטל  שרדנש  הסדנהה  ךלהמ  תובחרתה

 7  ח "שמ  םייתשו  םישול ש  האמ  םתוא  .עגרכ  לופיט ב  םיאצמנש  םיטקיורפה

 8 ח "שמ הנומשו םיעבר אכ עיגה םצעב אוה ?עבנ  אוה הפיאמ םהלש לודיגה

 9  הזה  רפסמהמ  זואח  ם ישימחכ  לש  לדוג  רדס  ,םיסיממ  תוסנכהב  ,תולדגהמ

 10  ה קוסעתמם.  ירוגמ  אל ם  הש  םיביכרב  היינשה  תיצחמב  .םירוגממ  עיגה

 11 ל ש  לודיג  .הסדנהה  להנמ  תואצוה  הז  בוש  ריע  ןיינבו  ןונכת  .רחסמו

 12 ןוילימ  הרשע  ,ךוניחה  דרשממ  םילובקתמ  ח"שמ  העשתו  םישולשכ

 13 תורגאמ  רקיעב  .םיסכ נו  ,הרובחתה  תא  ולנ  שי  ךשמהבו  .החוורה  יתורישמ

 14  ם ינשה  ךרואל  ןאכת  וארל  רשפא  .טולישה  יביכרמ  םגו  םהינימל  הינח

 15  , החימצה  ידעצ  תאו  תולועפה  יביצקת  .םיביצק תה  תא  תיתנשה  המרב

 16 תוחתפתה  .רושיאל  ע גרכ  שגומש  מיןי  דצב  ביצקתה  דע  םינשה  ךרואל

 17  האצוהה  יפיעסת  א  םיוושמ  ונחנאשכ  האצוהה  יפיעס  הז  ,תושרה  תולועפ

 18  ר ורב  הז  יתועמשמ  י כה   לודיגה  .לודיג  םיאור  ו נחנא  ,ןמזה  ריצ  ךרואל

 19  ה שולשו  םישימחמ  הל עמל  , ךוניחה  אשונ  לכ  הז   י תועמשמ  דואמ  ףקיהב

 20 הזה אשונל רבעמ .הנ ותנה הפוקתה ךרואל ךוני חה תולועפב ולדגש ח"שמ

 21 דוע  יפיעסבו  .ןכל  םדוק  וילע  ונרבידש  הסדנהה  להנמ  אשונ  תא  ונל  שי

 22  , שילש  קלחתמ  ךרעב הז םינווגמ  תוליעפו  ,טרופ ס  , תוברתמ  ןוילימ  העשת

 23 ם ג  המישנ  התואב  ונ שקבתה  .הלאה  םיביכרה  תשולש  ןיב  .שילש  ,שישל

 24 תניחבמ  התלעש  תכר עמ  תוארל  ידכ  .םדא  חוכ  ינקתב  םייונישה  תא  גיצהל

 25  ה אמ  ף לאל  םינקת  ם ישיש  ת ואמ  עבשמ  ,הייר יע ה  לש  ם דא  חוכ  ינקת

 26 ר שפאו  .םינקת  רשע  העבשו  תואמ  עברא  לש  לודיג  ,םינקת  השישו  םיעבש

 27  ם י נקת  תואמ  שולשמ  הלעמל  הזה  לודיגה  לש  עיר כמה  אן רובכם  גש  תוארל

 28 ט נב  תרמופרל  ,תועייסלר  ושק  ןבומכ  הז  הזה  ףגאו  ,ךוניחה  ףגאמ  עיגמ
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 1  ם י ביכרו  םינגה  רפסמ ב  ה חימצל  םג  תועייס  ת פסותל  רבורג  תמרופרו

 2ף  קיהמ  האצותכ  הסד נהה  להנמב  םינקת  םישולש  לש  לודיג  שי  .םיפסונ

 3  , ם ייתליהקוים  יתרבח   שירותיםו  םינקת  השימח ו  םירשע  דועו  .תוליעפה

 4 . םיתורישה  תבחרהמ  םגו  הזה  ןיינעה  ךותל  בהז ה  ליג  הלנמ  תנסכהמ  םג

 5ת א  ןאכ  םיגיצמ  ונחנ א  .שגומש  תאזה  הנשה  לש  ביצקתל  םירבוע  ונחנא

 6  . הרב עש  הנשב  ןאכ  ונ יארש  ה ממ  תיתוהמ  הנוש  אל  א וה  .ינוגראה  הנהמב

 7  ת מקה  אוה  דחאה  .ת א זה  תכרעמה  ךותב  ונטלב הש  ם ישגדה  המכיש כאן  

נו  תקלחמ  8  ך וניחה  ףגאל  רבע  ,חהו ורב  לפוטש  ה"ליה  טקי ור פ  .רעקידום 

 9  ה מקה  ךילהתב  תאצמנ  איהש  .רעונ  םודיקל  ה קלחמ  המוקה  ול  רבעמו

מאל  רוביצ  ינבמ  תמחלק  לש  הבסה  ,עגרכ  10 בוש  תנמ  לע  ,רוביצ  ינבגף 

 11  י בחרב  םיטקיורפה  ל ש  ם ילדגו  םיכלוהה  םיפק יהב   לופיטה  תא  רשפאל

 12 א צמנ  יגולונכטה  ט"לשמה  .םימושיי  חותיפ  ,עדימ  תוכרעמב  .ריעה

 13  ה רוצב  ומצע  מתחםה  ל ש  הרדסהב  םיפלטמ  םג   ו נחנא  .המקה  יכילבתה

מנמייס  םג  .תרדוסמ  14 המקהה  יתוריש  תא   ןתייש  ימ  תבוטל  זרכו 

 15 ונסייג  תורישה  לוהי נ  אשונ  תמקה  ריחאו  הזה  רשקהב  םייגולונכטה

 16  ת רגסמב  םידיגו  רעו  ם ימרוקשם  ידעצה  גוסמ   ם ג  הזו  תוריש  תלהנמ

שוםדא  חוכ  ינקתב   םייוניש  .הזה  ביצקתה  17ם  ירבד  לע  קר  רובע נ  ב, 

 18  ר פסמ   ןאכ  שי  ,הסדנה   להנמב  הזד  חא  ,םילודגה   ם יביכרה  ינש  ,םייתוהמ

 19  ז כר  ,רתילה  םיקית  תקי דב  .יושיר  חקפמוה  י ינבקח  פמ  לשם  ינקת

 20  ן א כ  ןייצנ  .םיפסונ  םי דיק פתד  ועו  םיטקיורפ  ל הנמ  ,יתנוריעת  שודחתה

 21 נונחא  להאידים הקפת ל הכיוש  או  סויגב  חילצנש  םיווקמ  דאומ  נוחנאש

 22 ר כשה  תולבגמה  תובקעבו  םיזרכמ  םימסרפתמ  םינשה  ךרואלשם  יעדוי

 23 ונחנאו  ומסרופ  רבכ  ה לאה  םינקתהמ  לודג  קלח  ונחנא  .תוימומק  תויושרב

 24 ץוח  רוקימ  לע  ןעשיהל   הרירב  בלית  םיצונאל  םתוא  שייאל  םיחילצמ  אל

 25  םינקת  רשע  השימח  םה מש  ,ושישה תקנים  םישולש  ךוניחבו  .הזה  רשקהב

 26  י תיארש  י ל  המדנ  .ינ מהוא זש  ב יכר  אוהש  הזיא   ה זש  הנו רוק  ינמאנל  םה

 27  ר ו מא  היה  הזש  תלמרו  ,הפוקת  הזיא  דועל  םתוא   םיכיראמם שויה  העדוה

 28  ם ינקתה  ןבוכמו  .םייכ וניח  ם ירבגתמ  .םייתסהל  ה נשה  עצמאב   אוהש  הפיא
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 1 ל ומ  האוושהב  ותסנכה ה  יביכר  .רעונ  םודיקא של  שונן לכל  םדוק  ונרכזהש

שח וד  ה טויט  ונל  שי  םצעבש   2021  לש  רמגה  תיזחת  2  ת דעולו  השגוהות 

 3של   רמג  תיזחת  לומ  ח"שון  ילימ  םירשעכ  לש  לדוג  רדסב  לו, גידםיפסכה

 4ו  תוא  תוארל  ךירצש  בחוש  ינא  ,הנונראב  לודיגה   ת וסנכה  .תמדוקה  השנה

 5י  וניש  ןיא  לכה  ךסבו  הזה  רשקהב  ונתינש  םייללכ   םיקנעמב  ןוטיקרוף הבצי

ברכי יש  הזה  במשמעותי  של  שונב  לודיג.   6  י וסיכל   ריע  ןיינבב  ןו נכתא 

סו  להנמ  תואצוה וזה   7  ב יצקת  לע  תססובמש   ה לומרופ  לש  גההנדסה 

 8  עבש  ןויוך, מילניחה  דים ממשרלובבתק  יםומס  לודיג  ןאכ  שי  .תואצוהה

וספוברת  יתוריש  ,תואמ י  שי  ,טרות   9  ה איציהמ  האצותכ  לודיג  ידעכאן 

לחלקדעי  ןאכ  שי  ,הנורוקה  לש  םייתנש  ,הנשמ  10 ל ש  םיביכר  וא  םיים 

 11  ה ר ובעת  ריציל  .תיתו עמשמ  רתוי  הרוצב  םתוא  ליעפהל  ליחתהל  תוברתה

זה  ןיב   תיתועמשמ  רתוי  12  ם גו  ר יעל  ץוחמ  וליפ א  םיינ וציח  םירקבמ  אם 

 13 הלאה  םירבדה  לכו  .וך בעיר ניחה  ךרעמ  ידליל  תוברתה  לסמ  קלחכתוף  בשי

 14  ם תו א  לכו  ,יגולואיגה   ן ואיזומב  , םינבל  דיב  םג  ,הירלגב כאן יעדים גם    שי

 15בנושא   הטלמ  דרנ  .הזה  םילובקתה  תדלגה  דעי ב  יוטיב  םילבקמ  םיביכר

מ  לש  לודיג  םיסכנה  16  ל ע   הרבעש  הנש  ונמת ח  ,םיעברא  תואמיליון שלוש 

 17  ל ע  . רימנ  ךרדב  תולוב גה  ת רדסה  תת החלטובקע ב  ביבא לת  תייריע  םכסה

 18  ם י אכז  ונחנא  הזהשר  קהבצות  וחה  יטלשמ  ק לחו  תמיוסמ  הלדגה

 19 םג שיו .לקש ןוילדל עד מיגו רדסב הנשה תויהל יופצ הז .םניגב תורומתל

 20 .הזהבהקשר    יוטיב  םילבקמש  םירחא  םיביכר  םג ו  תחוצו  יטלש  לש  הלדגה

 21 שנה ב  תורוקמה  לודיג   יביכר  יבגל  הזו  .םיוסמ  לודיג  שי  הרובחתב  םגו

 22  ו א  רמג  תיזחתל  האוושהב  ןבומכ  ןאכמ  .תואצוהל  םירבוע  ונחנא  .תאזה

 23 ל ודגבש  ,לקש  ןוילימ  םירשעכ  לש  לודיג  ןאכ  ונל  שי  ,המייתסהש  הנשל

 24 ע ברא  ןוילימ  לש  לדוג  רדעול, ספתב  לודיג  ונל  שי  ,םייתועמשמה  םיביכרב

 25  ל שר גודל  דס  הז  .הפש א  י וניפ  תואצהו  תורקיית ה  ת ור בעקבקיעב  תואמ

 26 םתוא  לכמ  האצותכ  לודיג  ן אכ  שי  םיסכנו  ריע  ןיינב  ןונכתב  .תצקו  ןוילימ

 27  ת א זה  הנשב  ם גם  ש  שי   2021  תנשל  ו מדברים ענח נאשכ  םג ו  ,ונייצש  םינקת

 28 עוציבב  תמייק  אל  הא צוהה  זלאייש אותם, וא  ונ חלצה  אלש  לבאם  ינקת  שי
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 1  . ך וניחב  ח"שמ  יצחו  ה עברא  לש  דלההג  ןאכ  ונל שי  .תמדוקה  הנשב  לעופב

נ  האמל  ,עבש  הדו קנ  עבראו  םיעבש  האממ ותשע   2  . םייתש  הדוקשבעים 

בסנכהב  לודיגה  תא  וניאר  הפ  םגש  . תונמואו  תוברתב  הלדגה  3  ר שקהות 

 4ת אחרי  וליעפל  הרזחמ   האצותכ  תואצוהב  לודי ג  םג  עיגמ  ולומ  זא  .הזה

 5  . ה זה ר שקהב הדבתנ  אלשו ב צמה ה זש הווקמ ינ א .הנורוקסיום תקופת ה 

 6  ל יבק מבו  תואצוהה  דצ ב  ם ג  הז  ת א  הארנ  םתסה  ןמ   ,הרקיש  ל ככובל אם  א

 7  , ם ייתועמשמה  םיביכר ה  הלאו  .תואצוהה  דצב  ליבקמבו  תוסנכהה  דצב

קהימ  דוע בשירותים  שקל   8 םיפיעסה  הלא  .םי יתרבח  םייתליליון 

 9  ת ושר תרגסמב ,הנתיא תם את הנושא של רשוד וק ונרכזה .םייתועמשמה

שהם  השימח  םירידגמ  נוחנא  ,הנתיא שקל   10 , תיביצקת  הברזר  מיליון 

המשל  ונתנ  הקלחב  איה  תאזה  תיביצקתה  הברזר כתובות.   11 לש  תועמה 

 12התחתונה שלושה    הרו שב  תוארל  םילוכי  םתא  םג  תוארל  רשפא  הזה    רבדה

 13ד אחד  ועו  םייפיצפס  םיפיעסל  הקולח  םהל  שיש  לקש  ןוילימ  םייתש  הנקוד

 14ת  נ עוממ  אל  איהקרויות שייתהל  הברזר  איהש  לקש  ןוילימ  הנקודה שמונ

 15  ביכרה  לש  תועמשמה ,לקש  ןוילימ  השימח  לכה ךסב  .םייפיצפס  םיפיעסל

 16 ת יזחתב  ,תושממתמ  ונלש  תויזחתהש  ןפואב  תלהנתמ  תושרהש  לככ  הזה

ואנחנמתמ  תוסנכהה  17 אלש  םאיור  נוחנאש  היצאוטיסב  םיאצמנ  ומשת 

ני הברזרב  שומישל  שרדנ  18  ר רחשלר.  בזגה  תוכמסב  הז  ררחשל  היהי  ןת, 

מ  השימחו  םירשע  ,ןועברל  תחא  19  ך יושמש  המ  לכו  הברזר  התואאחוז, 

 20 םיפיעס  םתואל  ףרטצהל  ולכוי  הלאה  םיביכרה  םייפיצפס  םיפיעס  םתואל

נוסיכר  .ורדגוה  םה  םתבוטל  םהש  21 ז א  .ךוניחב  העקשהה  אשונ  אוה  ףב 

 22זמן, בציר  ת לאורך  ו פיצרב  הלאה  םינותנ  תא  ן אכ  תוארל  םילוכי  ונחנא

 23 ,לוחכה  רףהגה  ז  .דימלתל  ךוניחב  העקשהה  ךס  תא  תוארל  רשפא  ילאמשה

שמונשע  הנומש   ר וזאל  דימלתל  לקש  הר שע   עברא  רוזאמ  הלועש  24  ה רה 

 25 ףיעסה  הזש  ךוניחב  הסך ההשקע  תא  ינמיה  ריצבו  .יחכונה  ביצקתב  תואמ

 26 ח"שמ  השישו  םירשע  האממ  הלועש  ,ויתולועפו   ךוניחה  ףפי של אגרצמה

 27  ף גא  ביצקת  םצעב  .וזה  ביצקתה  תעצהב  ח"שמ  העשתו  םיעבש  האמל

 28  ם יביכגם ר שח .ךוניח ה ף גאל םפעאי  הגבוהא כאן הו  שג והש אהחינוך הו
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 1  שא ונ  ל כ  יבגל  םתאו  ןייצל  י אדכשהזה    רבדה  ך ותב  םי מולג  אלש  םיפסונ

מחשבים  מ  תובינג  טעמ  אל   ה נורחאה  הנשב  וניווח גם  ויש   2חשבים, 

 3 ,סיל מפעל הפש  הדימ  תומא  ביצקת  תרגסמב  .תכ רעמה  ךותב  םינשייתמש

 4לה, א  הדימ  תומאל  ןוכדעתוכנית  עיר  ה  תצעומר  ישולא  איבנ  ונחנא

 5  ק לחה  .רפסה  יתבב  ם יפסונ  םיבשחמ  תישכרל  םג  ו צקוי  םו חלקיכותשמ

 6 טעמ  אל  םיעיקשמ  וננחא  .םיינש  וא  יצחו  ןוילימ   לש  לדוג  ירדס  אוה  הזה

במה  ךרד  7 תשרה  תפלחהו  ,תידומילה  הביבסה  אשונב  בושחתברים 

 8  , ה ידמ  יטלומ  תוכרעמ  גורדשב  תרושקתת  ורספר, והיכה  יתבב  תיטוחלאה

למחשובונ  טקיורפ  דוע  שי  ,אחרים  םיביכרבצא  נמ  זה  םג  9 רומאש  ,סף 

וירטודיחיל  תודיחיה  תא  בסהל  10 ו יהי  םיבשחמהש  הזכ  ןפואב  תוילאות 

תת  רקיע  יכ  .םיבונג  תוחפ  הברה  11  הז  .יזכרמ  תרש  לע  עצבהעבודה 

 12  ך וניחה  ףגא  לש  השקב   ת ובקעבביניים,  ה  תוביטח ב   םגו  .הלאה  םירשקהב

מליניבה  תוביטחמ  דחא  לכ ל  הכימתה  אשונ  לדגוה תקן   13 ןתייש  אים 

לאוריצר  ,תואלמ  תובושת  14 ם ויה  רבכ  שי  .ןכ  םינוכיתב  .הנשה  לכ  ךפות 

 15ענה השלם מה  תא  תתל  ידכ  ,םייניבה  תוביטחל  הז  תא  םילידגמ  ונחנאו

הזה  16 ת תל  תצק  הככ  לבא  האלמ  הנומת  אל  הז  ,םירבד  המכ  .בהקשר 

 17  . תומייקו  הבסבי  איוש נב  הדובעה  תינמתוך תוכ  עימה של מקבץ יעדים ט

 18  , ם יילמשח  םיבכרל  ם יילוע פת  םיינוריע  םיבכר  בסהל  ה נשה  םיצורו  נחנא

 19ית בצורה  טגרייעלות אנת ה  .םיילועפתה  םיבכרה   תיצחממ  ר תוי  תצק  ריעב

המכרז,  יש  ירחא  תובוחר  20 םיישדוח  ,שדוחב  ע יגהל  ךירצ  אוהסתיים 

 21 ת א  בסיו  םישדוח  הרשע  לש  לדוג  רדס  ךרעייש  .עוציב  תליחתל  םיבורקה

ריצוף  רה  .דל  תרואתל  ר יעב  תובוחרה  תרואת  לכ  22  ת וכרעמב  למשחחבת 

 23  ך רי צ  ד וע  קלחו  ההשלמ  יבלשב  ק לחי  לבבש  עגר כ  אצמנ  ה ז  םג  ,תיורלוס

 24  ו נל  שי  .ריעב  רוביצ  ינ ב מ  תוגג  לע  תוכרעמ  עבש  ד וע  לש  המקהב  .עצבתהל

 25ם ישדוחב  חינמ  ינא  ה רקת  איה  םגש  .םינרואב  הככסה  םע  םדקתהל  דוע

 26  ן ש ייקול  רשע  העבשב  םייל משח  םיבכרטעינה ל  תועמד  תבצה  .םיבורקה

הפחתיפירות.  המ  תודמע   יתש  דועו  ריעה  יבחרב  27 .םזג  תנמטה  תילוט 

 28  ם יטסופמוקב  שומיש   ת עמטה  .הביבסהת  ו כי א  תקלחמ  הליבומש
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 1ו  נל  שי  זא  ,תויליבומה ו שא תחבורונב  .רוביצת במבני  יטגת אנרולעייתהו

 2 תויתשת  תבחרה  .בורקב  הרקתש  ריעל  תיחמזרהכניסה  השלמת    את

 3 ם יינפוא  ,יטיליבומ  ורקימ  שאונ  לכ  תוריש  תסנכה  ,םיינפוא  יליבשל

שטניקר וק  ,םיפותיש  םיילמשח חשמליים   4 יפותיש  בכר  ,םייפו תיים 

 5הזה    רשקהב  תודובע  ,יגולונכטה  טלשמה  תמקה   ,חוקלל  תוריש  יאשונב

מקיתחי אני  שחרה  , םיבורקה  םייחודש  ,שדו חבווה  לו   6ים ירותבת 

כוונותל  תוריש  זכרמ  תמקהלי,  טיגידב  7 תמוקב  תוסנל  תיללכ  השב, 

 8  ו תואב  םיתוריש  רתו יש  ה מכ  זכרל  לש  ךלהמ  ל יבוהל  ,הייריעל  הסינכה

מספך  רטצי  אל  בשותש  ידכ  ,םוקמ בין   9  ל בקל  ידכ  הייריע  ינב מ  רלנוע 

אחוזאמל  בושמ   תלבק  .םינוש  םיתוריש  10  ב צמל  עיגהל  דקומה  תוינמפ  ה 

 11  ה לפוט  א יה  םאה  ררב ל  י דכ  הז  י רחא  אים  יבמו  נחנא  דקומ  ל ש  הינפ  לכש

 12 , ונלש  חוקל  ,תוריש  תלהנמ  הפוצ  ,תורישה  לו הינ  .ןוצר  עיבשמ  ןפואב

 13  ן פ ב  הז   .הזה  רשקהב  ה רקבהו  הרש כהה  אשונ  תא   םירהל  ם יליחתמ  נוחנאו

 14 לש  טקיורפחנו מקדמים  נא  ,ירוביצ  רדסו  ישיא   ןוחטיב  .חוקלל  תרוישה

מקלט  15  ה ט ילשב  וא  תוקעזא ב  , תיטמוטוא  האבהתר  וקחרמ   םיפתיחת 

 16  . ןגמ  תמוחמ  םיחקל  תקפהמ  קלח  הז  לכ  .אגף הביטחון  וא  טלשמה  ךותמ

חייש  תסירפ  תבחרה פיילוט  ציבונגבש  ער  ינמצלמות.   17יפה כאו  .םיירים 

ל  ,הנס  השמב  עגרכ  .צ"תנב  תינורטאלק מתחילים   18  תא  םג  םדקאנחנו 

 19  ו תוא  לע  ביבא  לתב  שיש  הז  לש  לופיטל  םילשמ  םצעב  אוהש  הזה  אשונה

 20    .ןורשה תמר  ךותל סנכנ וכשמהב ,ריצ

 21   מה הטיפול? זא מר גיא קלנר:

סמב  תוניבחמ  .ת ושרה  יחטשבש  המ  לכב מר ערן שורץ:  22  המורד  גםו  הנופצ  םג   .הנשה 

 23    .צ"תנב  הפיכאה ךרעמת א םיקהל

 24   ?צ"תנב הפיכא מר גיא קלנר:

 25     .תינורטקלא הפיכא .ןכ מר ערן שורץ:

 26   .צ"תנה לע םייתניב הפ םו לכ הז ךלש תושרה ימוחת גיא קלנר: רמ

 27   .סולפ רטמוליק םש שי מר ערן שורץ:

 28    .הנס השמ  לע רבדמ התא .הנס השמ ר צחי שריב:     "ד
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 1   הנס השמ לבא .ןכ מר גיא קלנר:

 2    .5 שיבכ ר צחי שריב:     "ד

 3  .הנ ס השמ לע רבדמ אוה .אל מר גיא קלנר:

 4  א ל  םג  5  שיבכ  ,אל  הז  לבא  .5  שיבכב  היהי  וכשמה  .ןושארה  בלשה  הז  .ןוכנ ערן שורץ: רמ

 5  ד ואמ  ע טקמ  שי  עגרכ  . רחואמ  ר תוי  הרקי  אוה  .תיחכו נה  הנשל  יטנוולר

 6 ל אמש  דצב  תונומתב   הככ  םירבד  המכו  .צ"תנל  סחייתמש  5  שיבכ  ןטק

 7  ם תא  זא  ,םיירוביצ  םינגב  םידרטמ  תעינמל  שער  ינשייח  תעמטה  הלעמל

 8  ם ינשייח  ,הנורחאל  ו נקתה  ם ש  ,רצוקה  תניג  ךו ת מ  םוליצ  תוארל  םילוכי

 9 הברה ויה בצמל עיגהל  םיצור ונחנא הזה רבדה ךותמ הנושאר תוסנתהבו

 10  ן יידע  ם צעבו  .הזה  רו זאה  ך ותמ  ם ינכש  לש  ,שער   י דרטמ  ל ע  תונולת  דואמ

 11  ר ותיא  גישהל  םיחילצ מ  ונ חנאש  םיאור  ונחנא  ,ה ז ה  טולייפה  תרגסמב  .שי

 12 עוריא  היה  ,חוקיפ  תדיינ  םיחלוש  ונחנא  ובש  בצמל  עיגהל  איה  הנווכהו

 13  ל בקמ  ,עוריאה  תא  ה הזמ  ה תאש  םינורחאה  ם ייעובש  ,עובשהמ  וליאכ

 14  ו נחנא  ,דקומל  בשות  לש  ןופלט  עיגמ  הז  ירחא  תוק ד  עבש  וא  ,שמחו  הארתה

 15 דקומל  רשקתמ  ,בשו תהש  ינפל  ביגהל  םיעדוי  ונחנאש  בצמל  עיגהל  םיצור

 16 תעינמל  תומלצמ  ןרו ת  .הב  םילפטמו  היעבה  תא  םירתאמ  ונחנא  אלא

 17  א ל  ונל  שי  ,םדוק  ונרמאש  ומכ  .םיחותפ  םיחטשב  ןיינב  תלוספ  תכלשה

 18 םש  האורבתה  םש  ןיא ש  דנל    ס'נמ  ונ  לש  גוס  םהש  םיחותפ  םיחטש  טעמ

 19  ת א   ךוסחל  תויאשמ  םע  םשל  עיגהל  חונ  םישיגר מ  םיניירבע  .הלילד  דואמ

 20 שמח  םע  ונמש  הזכ  ןרות  .ןיינב  תלוספ  ךילשה לו  םהלש  הנמטהה  ימד

 21 .דקומל  רבוחמ  אוה  ,תולילג  םחתמב  .תורשקת   םע  ,הנגה  םע  .תומלצמ

 22  ונתינ  חוקיפה  תא  ונצ פקה  .םירקמ  רפסמ  ונספת   םג  הזכ  טולייפ  תרגסמב

 23 הזה  רשקהב  חלצומ  ןויסינ  ירחא  לככו  ,הקעזא  ,הקורי  הרטשמ  ,תוסנק

 24 ת עוצר  לש  םיחטשל  םג  הלאה  םירבדה  תא  ביחרלה  ךירצש  בשוח  ינא

 25  בשוח  ינא  םירחאה  םירבדה  .תונערופל  םידעומש   םירחא  םריוזאו  שפונה

 26  ם יצור  םתא  םירבת  .ביצ קתה  תריקס  תניחבמ  ה זו  . םהילע  ונרביד  ונחנאש

 27 תיריע  ,םירבת  שאונ  יבגל  .הריקסה  תא  רוגסנ  ז א  רדסב  .ןכ  .וישכער  ובעל

 28  ן אכ  ש י  התוללכב  המ ישרה   תא  םכ ל  שי  זא  םיר בתה  ת ריקס  יבגל  .ונתיא
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 1 ן אכ  שי  תזכרמה  הלבטה  תרגסמב  .הלאה  םיביכרה  לכ  לש  תזכרמ  הלבט

 2  ן ו ילימ  תומא  שולשכ  לש  , םימייק  םירבת  לש  תו לדגה  .םיר"בתב  תולדגה

 3 שלושכ  לכה  ךס  .לקש   ןוילימ  השולשו  םיעבשכ   םישדח  םירבתו  .לקש

 4  ם ירבדמ  ונחנאש  ,תוי רוגטקל  הקולחה  תא  ןאכ  שי  ,ח"שמ  םיעבש  תאומ

 5 ןאכ  שי  ,תופטוש  תוע קשה  ןהש  תועקשה  לע  םג  םירבדמ  ונחנא  זא  ךוניח  לע

גדס  6 .תוחיטב  תודובעו  חסומ  יצופישב  ח"שמ  השימ חו  םירשע  לש  לדור 

 7  ע ב ראכ  לש  לדוג  רדס  .תודו בע  טעמ  אל  ונעציב  הנ ורחאה  הבשנ  םגש  תורמל

 8 ם גו  רחשה  רואב  םג  םוקיש  ,ץופישב  םגו  תוחיטבב  םג  םיפסונ  ח"שמ  הרשע

 9  ם יאצמנש  םיביכרה  הז   ז א  .םירחא  םינשייוקל  דו אמ  הברהב  םגו  םירימאב

 10  ה יהי  רשפא  ,םידלי  ינגו  ךוניחה  תיירק  תמקה   תא  שי  1010  שרב  .ןאכ

 11 םישיש  תויתשתב  ןונכת  .רחואמ  רתוי  ,תטרופמ  רתוי  הז  לש  הריקס  תוארל

 12  ת א  ןאכ  שיו  .הלילס ו  ז וקינם,  יינפוא  יליבש  , ה רואת  רקיעב  הז  ,ח"שמ

 13  ם צעב  ןאכ  שי  .םכילא  ה רבעוהש  תרבוח  תרגסמב   ם כל  שי  הלאה  תומישרה

 14 הרשע  חוסמב  תוחיטב  תודובע  .םיביכר  םתוא  לכ  לש  אלמה  טוריפה  תא

 15  ל ש   לכה  ך ס  .תואמ  שש   ש ש  וזה  ב דב  ,הרשע  שמ ח  חס ומ  יצופיש  ,ח"שמ

 16  ט וריפ  .ךוניח  םג  הז ש  . ךוניחה  תיירק  ,ח"שמ  ה עשתו  םיעבראכ  ךוניחה

 17  , םישיבכ  חותיפו  הליל ס  םוקישב  ח"שמ  השימחו   םירשע  ,תשתיותו  ןונכת

 18 ת מלשהל  .ןימלע  תיב  חותיפ  לש  הלדגה  .ונילא  הפרטצה  תיריע  .תוכרדמו

 19  . ת ונורמקה  טקיורפ  ת מקהל  זרכמל  םיאצוי  ונח נאש  ילפנ  הזה  טקיורפה

הא  חקינ  ןאכ  שי  ונחנא  ,תו חיטבוון  חטיבב  תועקשה  20 ה עקשה  ,םילודגת 

 21  ט קיורפב  תדבועב  םישדח  םיטלקמ  םג  ונל  שיג.  ורדש  םיירוביצ  םיטלקמב

 22 םיגורדש  ונל  שי  .ןוחטי ב  םחתמ  לש  גורדש  ונל  שי  חצנב  שי  .ט"ולאב  ץולחב

 23  ה זמ  ץוח  .םש  אצמנש   ילים ביה  טקיורפ  תבוטל . ןולם באיטלקמב  םישרדנ

 24  לש  אשונה  וגם  קוחרמ   םיטלקמ  תחיתפ  לש  אשו נה  םג  אצמנ  הזה  ףיעסב

 25  פ"צש  .ןוחביטה  ףגא  ל ש  תפטושה  תוליעפהמ  קלח  .ףטושב  םיטלקמ  גורדש

 26ה.  מישרה  ךשמה  הז  ם יליעפ  ם ירבת  םירבתה  י בגל  .הלדגה  ן אכ  שי  301

 27  ם ייניבה  תביטחל  לקש  ןוילימ  יצחו  עברא  ןאכ  שי  ,םישדחה  םיטקיורפב

 28  ב ורב  ללכב  זוחא  הרש ע  ל ש  לדגו  רדס  .ינונכת  בי כר  אוה  הזה  ביכהר  .ןמלק
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 1 ן ושאר  בלשב  תחקל  ונפדעה  ,ןונכת  לשם  יבלש ב  םיאצמנשם  קטייורפה

 2  , ןונכתה  ת דובע  תא  ם ילשהל   ,יללכה  ןדמואהמ  ז וחא  הרשע  ל ש  לדוג  רדס

 3 ת דעוול  הרזח  הלדגהה  תא  איבהל  זאו  םיקיו דמ  רתוי  םינדמוא  לבקל

 4  י נונכתה  טביהב  ח"שמ  יצחו  העברא. יש כאן  ר ושיאל  הצעומלו  םיפסכה

 5  ט ר ופס  םלוא,  ח"שמ  יוחצ  העבש  םירימאב  שדח   טרופס  םלוא  ,ןמלק  לש

 6   ,ח"שמ הר שע הנומש ןלוגב ס"נתמו

 7  .וי לעמ םלואו הטמל ס"נתמ  ליב שכרה תא םג לולכש   מר אבי גרובר: 

 8 תא  תוארל  לכונ  זא  1010  שר  לש  תויוליעפה  לכ  תא  שי  .ס"נתמה  םע  דחי ץ:מר ערן שור

 9  ח ו תיפ  ,םיירוביצ  םיח טש  חותיפ  . הפמ  לע  רתוי   ת טרופמ  ה רוצב  ילוא  הז

 10  ם וק יש  ,יגולואיגה  ןו איזומה  . ח"שמ  השיש  בול וקוסו  ן יקשיסוא  תובוחר

 11 ם יפיעסב  הז  ,ח"שמ  ינש  לש  לדוג  רדס  ,ןתינש  לככ  תמיוסמ  הבחרהו  ולש

 12  ? םמצע םיטקיורפה לע רובע ל הצור תא תיריע .הלאה

 13 ן ועמ  תותיכ  שולש  ונל  שי    יאמש  תיב  תו נועמ  .הרצקב  תמאב  הככ  ר ובענ  אדר' עירית טלמור:

 14 ה מוקב  תויולבגומ  ילע ב  םע  תוחפשמל  החפשמה   זכרמב  .עקרקה  תמוקב

 15  א וה  יפסכה  ןדמואה  . עבורמ  רטמ  ףלא  טקיורפ ה  ח טש  לכה  ךס  .היינש

 16  ה אצ ותכ  ונחנא  .היינ בה  ר תיה  לש  י פוס  בלשב  א צמנ  . ןוילימ  הרשע  םיתש

 17  ם ת א  םא  תעדוי  אל  י נא  .חטשב  תושעל  םיכירצ   ונחנא  ,חותיפ  תודובעמ

 18  ת ויונחהו  בוחרה  לש  חותיפ  .ךמת  תוריקב  םש  רב ודמ  ,םוקמה  תא  םיריכמ

 19  ת יב  .ןוילימ  שמחו  םי עבש  הדוקנ  םייתש  לש  הלד גה  םישקבמ  םה  .ךומסב

 20 ת א  תונבל  .תונבל  רפ ס  תיב  םש  שי  .'ח  דע  'א  התיכמ  םידמול  ם"במר  רפס

 21 הרשע  הנומשכ  אוה  טקיורפה  ןדמוא  םש  ,םי נבל  רפסה  תיב  לש  ףגאה

 22  ת ו תיכ  רשעל  הז  תא  ם ילידגמ  ונחנא  .תותיכ  ששל   ןונכת  היה  ונמזב  ,ןוילימ

 23  .םייקה  ר"בתהמ ןוילימ השיש לש  .תשקובמה הבחרהה ןכלו

 24  .ולוכ םחתמ ה חותיפו טרופסה שרגמ ץ:שור ןמר ער

 25    ןועמ תותיכ שולש ונל  שי ןאכ םג .זוה בד םוי תו נועמ מור:טלית עיר אדר'

 26  .םהב עגונ אל  הז השרוחה תאו הינחה  שרגמ תא ריאשמ הז םש   מר אבי גרובר: 

 27  ם וח  חטש  הז  .ריכמש  י מ  תיבה  ירוחאמ  ר בודמ  ןאכ  ז וה  בודב  םוי  תו נו עמ  אדר' עירית טלמור:

 28  ת ותיכ  שולש  םג  וב  שיש  שדח  הנבמ  תונבל  םישקבמ  ונחנא  םשו  בחרו  לודג
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 1 הייסולכואה  לש  לודיגה  רואל  הזה  חטשב  ,ןועמל  תותיכ  שולש..  םג  ,ןג

 2 ת פסותל  םישרדנ  ונחנא  ,םירחא  םימחתמו  ץולח  םחתמו  השרומ  רוזאב

 3  ל ע  שדח  הנבמ  ונל  שי  ןאכ  םג  יקסניטוב'ז  בוחרב  ,םידלי  ינגו  תונועמ  לש

 4  . שולש  דע  ספא  םיאל יגל  ןועמ  תותיכ  שולש  ללו כ  תותיכ  לש  תומוק  יתש

 5  . ן וילימ  העשתכ  יפסכ  ןדמוא  .עבורמ  רטמ  תואמ  עבשכ  אוה  טקיורפה  חטש

 6 ב יבסמ  .חותיפ  םישו ע  םג  ונחנא  .שמח  הדוקנ  דחא  תשקובמ  הלדגה  ןאכ

 7 ם ילקש  ןוילימ  השימח   לש  הלדגה  שקבמ  ,םור  לעי  רפס  תיבו  הזה  ןועמל

 8 רושיא  ונלביק  ונחנא ,ןמלק  םייניב  תביטח  .םש  תושרדנש  חותיפ  תודובעל

 9  ה רשע  הנומש  .שדחמ   ות וא  תונבלו  הנבמה  תא   ס ורהל  ךוניחה  דרשממ

 10  ן ונכתה  ךרוצל  ר"בת  קר  ,הזה  בלשב  עגרכ  םיש קבמ  ונחנא  ןאכו  ,תותיכ

 11  ה רשע  קר  םיצור  ונחנ א  ע גרכ  ,ח"שמ  שמחו  םי עב ראכ  הלעי  הזש  החנהב

 12 רפס  תיבב  טרופס  םלוא  .ןונכתו  היינב  רתיה  ,ןונכת  םדקל  הז  ךותמ  זוחא

 13  ת צבשמה  תא  תוארל   ם ילוכי  םתא  .ראשנש  ח טשב  םקוה  ,םירימא

 14  י צ חו  עבש  .טרופס  םל וא  לש  היינבל  .םויה  תמי יקה  הפשה  דיל  תנמוסמה

 15  ף יס והל  דיחיה  םוקמ ה  ם ש  ןלוג  ר פס  תיב  ,ס"נ תמו  ט רופס  םלוא  .ח"שמ

 16 ה נבמ  ונחנא  ןכלו  .ןשיה  ס"נתמה  לש  רוזאב  אוה  ,שדחה  טרופסה  םלוא  תא

 17  ן ב ומכ  ונחנא  עגרכ  ןו ילימ  הרשע  הנומש  יללכ  ן דמוא  .ס"נתמ  םג  שדח

 18    .לכ ה ךס .ותוא ןנכתל ליחתנ

 19 יכ  .רדסב  לכה  תואירב  םילחאמ  ןבומכ  ינד  .תצק  טקש  רסוח  שי  .החילס מר גיא קלנר:

 20 .ןחלושב  ששחל  םרוג ש  .יבויח  התאש  הדובע  תחנה  איהש  הזיא  התייה

  21 

 22    .רדסב לכה ו ירחא ינא מר דני לביא:

 23   . לכהו תוילילש תוקידב םע מר גיא קלנר:

 24   .םילוח תפוקמ תואתכמס א שי .לכה ביא:ני לד מר

 25  ת יירק  שי  .םיט קיורפ  המכ  המקה  השדחה   הנוכשב  ונל  שי  ןאכ  ,1010  שר  אדר' עירית טלמור:

 26  ט ר ופס  ם לוא  ירפס  ןו ירוטברסנוק  . ידוסי  לע  רפס   ת יבל  הנופש  הלודג  ךוניח

 27 ידוסי  רפס  תיב  .ול  דומצה  ימורדה  שרגמב  .ינופצה  שרגמב  .יתליהק  זכרמב

 28 שולשכב  רבודמ  לכה  ך ס  .רתוי  םינטקל  תיתליהק   היירפסו  טרופס  םלואו
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 1  טקיורפ  אוה  לבא  הזה  טקיורפה  לש  םילקש  ןוילי מ  הנומשו  םיעברא  תואמ

 2  ה ז ה  בלשבו  םיבלשב  ותוא  ש ממל  תובוט  םינש  ה מכ  ןבו מכ  חקייו  חמוצ

 3  ת רג סמב  .הביטח  ידו סי  ל ע  רפס  ת יב  םע  ליחת הל  קר   םישקבמ  ונחנא

 4  ע ינתהל  ליחתהל  ידכ  ,ח"שמ  הרשע  דחא  האמ  וא   ,רשעו  האמ  קר  םירבתה

 5 ך וניחה  דרשמ  םע  ףו תישב  םג  השענ  ונחנא  ראש ה  לכ  .הזה  טקיורפה  תא

 6 המכ ונל שי .םיצבקמ  המכ .הלאה םימרוגה ידי  לע ונל עבקיתש תויבלשב

 7 םדוק  םיליחתמ  םצעב  ונחנאש  םיפסונ  תודסומ ו  .םידלי  ינג  לש  םיצבקמ

 8  ה עברא  .םהל  קקדזנש   ם ינושארה  םהש  310  ,305  שרגמ  .םידליה  ינג  םע  לכ

 9  ונחנא  יכ  םידלי  ינג  ל ש  ז כרמ  םג  310-ו  ,305  ךר ה  ליגה  זכרמב  םידלי  ינג

 10  י נג  ונתיאמ  שורדת  תו נ ושאר  תוחפשמ  לש  היהי  ן ושארה  סולכאהש  םיעדוי

 11 ם ירסוחה תאו תמייקה  הנוכשה תא קזחל ןבומכ  םיצור םג ונחנאו םידלי

 12  ק ר   ונח נא  עגרכ  .דחוי מה  ךוניח ל  דעוימש  שרגמ  ,313  ף סונ  ש רגמ  .הב  שיש

 13  ן ימז  הי הי  אלש  ףסונ  ש רגמב  .שר גמה  לש  ןונכת  ל ש  אשונ   םדקל  םישקבמ

 14  אלו  דיתעב..  אוה  ,רוט ישו  א"דמ  לש  הנחת  לולכי ש  יחרזא  זכרמ  אוה  עגרכ

 15 ידוסי  רפס  תיבל  302  שרגמ  אוה  דבלב  ןונכתל  ףסונ  שרגמ  .יחכונה  בלשב

 16 םיאור  ונחנא  םצעב  ןאכ  .הנוכשה  לש  יברעמה  דצ ב  הטמל  לאמש  דצב  .ףסונ

 17 לאמש  דצמש  ,ךוניחה   תיירק  לש  תינורקע  הדמ עה  לע  טבמ  אוהש  הזיא

 18  ם י צור  נוחנא  ותואש  וליבשבש   ,ידוסי  לע  רפס  תיב  ם יאור  ונחנא  הטמל

 19 תיב תא בוהצ םיאור  נוחנא ןימי דצמ .תונבל ןושארה בלשב רבכ ליחתהל

 20  ט רופס  םלווא  ,ןג  תו תיכ   עברא  .הריעצ  הביטח   לולכיש  ידוסיה  רפסה

 21  ד חאו  םיעבש  הזה  טקיורהפ  לש  ןדמוא  .רתוי  םינטקל  יתליהק  זכרמו

 22  ק וחרו  .הזה  קלחה  ל ש  ן ונכתה  בלשב  קר  ונחנא   ה זה  בלשב  בוש  ,ח"שמ

 23  ט רופס  םלוא  ויהי  ,לו אש  תיי רק  לש  שיבכ  ךרואל   יברעמ  ףקוע  ךרואל  ,רתוי

 24  ו עצוב י  הלאו  ןוירוטב רסנוקו  םוירוטידואו  הב ישי  ת ומוקמ  ףלא  ,לודג

 25   .דבלב ינורקע ןונכת םישוע  ונחנא הזה בלשב .דיתעב

 26  ר בכ  םיכלוהש  םיכילה תמ  קלח  הז  ןוכיתו  ידוסי   לע  רפס  תיב  לש  םיביכר מר ערן שורץ:

 27  ם ל ואה  לש  םיביכרהו   ,ןונכת  קר  הז  ןימי  דצב  .עוציבו  ןונכתל  תמלשהל

 28   .רתוי םירחואמ  םיבלשל םה ,םיעוריא םל וא ,םוירוטידוא ,טרופס
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 1 םדוק  ונרכזה ש  יפכ  רומאכ  .הינב  ירתיה ל  ךלוהש  שרגמ  אוה  305  ש רגמ  טלמור:  עיריתאדר'  

 2  ל י גל  זכרמ  הלעמלו  תונושאר  תומוק  יתש  .םיד לי  ינג  לש  ץבקמ  ללוכ  הז

 3  ם ישקבמ  ונחנא  עגר כ  , ןונכתל  ר"בת  ונל  היה   ק רו  רחאמ  ןאכו  .ךרה

 4 תא  םיאור  ןאכ  .ךרדל   תאצל  םיווקמ  .הז  לש  עוציבה  ךרוצל  תומלשה

 5  . םישרגמל הקולח .ךו ניחה  תיירק תרגסמב ,םדו ק ו ניארש המ לש טוריפה

 6  4  םע  יברעמה  קלחב  תותיכ  18  ידיתע  ידוסי  רפ ס  תיב  302  שרגמ  תא  שי

 7 ן ונכתל  313  שרגמו  םי דליה  ינג  לש  אבה  בלשה  הז  310  שרגמ  .ןג  תותיכ

 8  אצי  םצעב  רבכש  טקי ורפ  301  פ"צש  .דחוימ  ךוני חל  זכרמ  תמקה  לש  דבלב

 9  ב וחרב  תויתועמשמ  ד ואמ  ז וקינ  תודובע  םג  לל וכ  הזה  טקיורפה  .ךרדל

 10 .ישילשה  לדגמ  המקה ב  עגרכ  .ריעב  תומר  לש  טקיורפל  ךומסב  ץולחה

 11 זוקינ  תודובע  תמלשה   תמאב  אוה  ולש  סולכאל  יאנתהש  םיעדוי  ונחנא

 12  ז וק ינה  לש  המלשהו  .זוקינ   תכרעמ  ל לכב  םש  ןי א  ם ויה  .הז ה  בוחר  ךרואל

 13  ל ולכנ  ונחנאו  .תינכות ל  301  פ"צש  ארקנש  ידאו וה  ךותל  ןבומכ  אוה  הזה

 14  י מ ורדהו  ינופצה  קלח ב  םייקה  לבומה  תא  םילש מש  ,לבו מה  לש  עוציב  םג

 15  ו י הש  תויעבו  תופצה  דואמ  ה ברה  ענמי  רסחה  ע טקה  תא  .םימייק  רבכש

 16 לכל  םישוע  ונחנאש  ל ודג  דואמ  זוקינ  טקיורפ  זא  ,םימדוק  םיפרוחב  ונל

 17  פ "צשל  חותיפ  םישוע   ןבומכ  תונמדזה  התואבו  ,יזירחלא  .תאזה  הביבסה

 18 ע גרכ  אצמנ  ואדרונ  פ"צש  .תיתליהק  תוליעפ ל..  ותוא  םישיגמ  ,הזה

 19  ם י שקבמ  נוחנאש  תונ מדזה  התואב  ונחנא  תודיד מ  ונעציב  ,ןונכת  תודובעב

 20  .רוביצ  ףותיש  לש  תר חא  וא  תאזכ  תנוכתמב  הזה  פ"צשה  תא  תושעל

 21  ה ז   דיגהל  בושחש  ה מ  לבא  ,םש  ויהי  םינקת מ  קוידב  הזיא  םייוניש

 22  ת ת סהו  .זוקינה  לש  אשונב  םש  םג  םילפטמ  ו נחנא  ,תנומדזה  התואבש

 23 םג  תונמדזהה  תאזו  ,םייטרפה  םישרגמה  ךותב  םויה  תואצמנש  תויתשת

 24 הינחו  םיינפוא  ליבש  םע  שיגנ  אוהש  רוזא  רוצלו  .הצוחה  םתוא  איצוהל

 25 .ח"שמ  הנומשכ  אוה  הזה  טקיורפה  .םש  תושעל  שקבתיש  המ  לכו  תרדוסמ

 26 ם יקהל  אוה  ןויערה  םצעב  ןאכ  ,התוא  ןנכתל  ונלח תהש  תויונמואל  השרדמ

 27  ל ש   ם חתמה  ךותב  ,ת ואנדס  לשוים  נמוא  לש  ז כרמ  לש  ג וס  אוהש  הזיא

 28 המר  רפס  תיב  ,םקו מו  ךלוהש  תליא  טקיורפ  , שדחתמש  םחתמ  ,השרומ
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 1 ,שחדו  שיגנ  ,לודג  ירוביצ  בחרמ  םצעב  םירצוי  הלא  לכו  ,םקומו  ךלוהש

 2 ד חאב  .תויוליעפ  הבר ה  וב  בלשל  ןבומכ  םיצור  ונחנאו  .ןוכנ  רתוי  שדחתמו

 3 ןדמואה  לכה  ךסב  .תאזה  הבושחה  השרדמהש  םיצור  ונחנאש  םינבמהמ

 4  ץ ו פיש  .ןונכת  יבלשב  ונחנא  ,ןוילימ  הרשע  עשת  אוה  עגרכ  עצויבל  יללכה

 5 ל כ  תמאב  ונחנאו  הנשה  ונישעש  םינבמ  דואמ  ה ברה  ונל  שי  הייריע  הנבמ

 6 , םתוא  םשייגנמ  .םת וא  םישדחמו  הייריעה  ינבמש  המ  תא  םיחקול  הנש

 7  ם יכנלה  שגנה  .שאו  ן שע  י וליג  תוכרעמש,  דח  ןפ ו אב  תוחיטב  םש  םירצוי

 8  ם י נבמ  דועו  הייריעל   הסינכו  שכרה  תאו  יכדר מ  תא  ה נשה  ונישע  .'וכו

 9  ת וכיאל  הקלחמה  םע  םג  םילשהל  םיצורו  נחנ א  האבה  הנשבו  םירחא

 10  א לש  תורחא  תוקלחמ   הברהו  חוקיפהו  תורחא   תוקלחמ  הברהו  הביבס

 11 ך ירצשם יבשוח ונחנא ש ומכ הדובע יאנת לש תו אנ בצמ םהל רצייל ונעגה

 12 ונלחתה  רבכ  ,יגולואי ג  ןואיזומ  .להקל  תוריש  רשפמאם  גש  ןפואב  תויהל

 13  ק וזיחה  .קוזיחו  יד וסי  דואמ  ץופיש  .ושל  ץופישה  תא  ןנכתל

 14 ה זיא  קמהוה  יבוק  יתב  ,לקש  ןוילימ  ינש  ,ולש  השגנה  םגי וביטוקרטסנוק

 15 םישימח תואמ עבש קר  הצקוה עגרכ ,םישומישה  תא ןחבתש הדעו איהש

 16ה מ  ןנכתלו  עינתהל  ליחתהל  תמאב  רשפא  היהיש  ליבשב  .לקש  ףלא

 17   .הז ה הנבמב תושעל םיכלוה

הרחא  רוזחל   הצור  אל  ינא  .יםלימ  המ כ  תמאב  דיגא  ינא  זא   מר אבי גרובר:   18 םירבדי 

 19  ה כ כ  תדמועש  הסיפת ה  תניחבמ  אוהש  הזיא  י לוא  ןכ  לבא  .הפ  ורמאנש

התרוחאמ  20  ל ש  םיביצקתה  תא  ךישממ  הזה  ביצקתה  לכ  םדוק  .ביצקי 

 21  לש הווקמ ינא לש ,י לש םלועה תסיפת תא אטבמ אוה .תונורחאה םינשה

 22  ל ע   לכתסמ  הז  השוע ש  המו  .וזה  ךרדב  יתיא  תכלל  ורחב  הפש  םישנא

 23  ק לחב  דואמ  הברה  י רחאו  הפ  םיאב  ונחנא  ,דח א  .םינבומ  ינשב  .דיתעה

 24  ת א  תוארל  רשפא  לשמ ל  רקיעב  םיחקול  ,םינש  ת ורשע  וליפא  תומקומהמ

 25  ת ואמל  דחיב  ףרטצמ   ה זו  תורשע  לש  העקשה  םע  ו נחנא  .ךוניחה  הנבמ

 26 הככו  ריעה  יבחרב  םינבמ  לש  הרוש  תא  םיגרדשמ  ונחנא  ,םילקש  ינוילימ

 27  ל כבש  ם ייסל  חילצנ  ש ו לש  םייתנש  ך ות  ונחנא  םא מה.  יד ק  קוחר  םילכתסמ

 28  ד ואמ   הלודג  הרושב  הזש  ב שוח  י נא  זא  ,טרופס   ת ומלוא  וי הי  רפסה  יתב
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 1  , םיסנתמ  לש  אשונ  , ילאמ רופ  אלו  ילאמרופה  ך ונ יחה  לע  םילכתסמ  םא

 2 ס נכיהל  םיכלוה  ונחנ אש  וישכע  םיטלקמה  לש  לודג  טקיורהפ  לש  אשונב

 3  ל ודג  ו השמ  הפ  םישוע   ונח נא  זא  ר פסה  יתב  ךותמ   , הלאה  ם ירבדה  לכ  .וילא

 4 .המידק  םינש  הברה  ת כלוהש  העקשה  הזו  .ןורשה   תמרלו  ךוניחה  תכרעמל

 5  ם עושי   םא  תרמוא  תא ז  .םישוע  נוחנאש  החה פו ור  הנבמ  ,תוברת  תודסומ

 6  . ת וחפשמה  לש  םש  ה יצקנופה  תא  םיבלשמ  הז   ךותב  ,יאמש  תיבב  הזכ

 7  י נא  ,שממ  שגרמ  לש  המרב  אוהש  טקיורפ  הז  יתואש  הדומ  ינאש  313  שרגמ

 8 ו נל  שיו  םילשוריב  "הו ולש  תיב"  שי  ,תיצרא  המר ב  אוהש  והשמ  הזש  בשוח

 9 ןתיתש  ,לארשי  תנידמ ב  בשוח  ינא  הדוקנ  תויהל  ,ןורשה  תמרב  תונמדזה

 10 לש  אשונה  לכל  .זכרמ ה  רוזאב  חטב  ,יתועמשמ  יכה  ,בחי רכה  הנעמהאת  

 11 ה יהת  האצוהה  לכ  אל  ,תאזה  ךרדב  םיפתוש  ונל  שי  .םידחוימ  םיכרצ  ילעב

 12 ן תייש  םוקמה  היהנ  ונ חנא  ןורשה  תמרבש  הז  םצע   לבא  ןורשה  תמר  תפוקמ

 13 .ללוכ  םלש  יטסילוה  הנעמ  וליאכ  היהי  תמאבש  םוקמב  ,הזה  הנעמה  תא

 14 לודג  רבדל  םיפתוש  תויהל  ונל  תוכז  היהת  הזש  טקיורפ  הזש  בשוח  ינא

 15 ה מידק  םייתנש  ,הנש  לכתסמא  והש  והשמ  אל  הז  תאזה  הניחבהמו  .הזכ

 16  י נאשכ  היינשה  הניחב המ  . הזמ  קוחר  רתוי  הבר ה  ך לוה  תמאב  אוה  אלא

 17 תוסנל  קר  וליאכ  םיאב  אל  ונחנאש  הז  ,דיתעה  לע  םילכתסמ  ונחנאש  רמוא

 18 םלועמ  הז  תא  איבא  ינא  םעפ  דועו  ,םייתנש  ,הנש   לש  םיגשיה  רצייל  וישכע

 19 ת א  םילידגמ  םישועו  םיכלוה  ונחנאשכ  .יל  בו שח  דואמ  הככש  ךוניחה

 20 ,ולש  תוריפה  תא  ותוא   שוגפנש  דעש  והשמ  הז  .םייניבה  תוביטחב  ,סופמקה

 21 ת א  םיחקול  נוחנאשכ  .המידק  םינש  ששו  שמח  עברא  ,שולש  הז  ,ירמגל

 22 תא  סייגל  םיליחתמ   רבכ  ,ךוניחה  ךותל  ותו א  םיחקול  .רעונ  םודיק

 23  ר ב דה  ל כ  תא  םינובש   דע  ן מז  חקול  ה ז  ,םעפ  ד וע  תרמ וא  תאז  ,םישנאה

 24  ה רזעה  תא  םיכירצש  םידליה  תא  אוצמלם  ישפח מו  הז  תא  םיחקול  .הזה

 25  ם י צור  לבא  בושח  או הש  ,הליה  קר  אל  .םיריעציותר   הברה  םיאליגל  ונלש

 26 ר צייל  תוסנל  אל  אוהש  והשמ  הז  .םיקומע  רתוי  הברה  םיכילהת  הפ  תושעל

 27  ך יא  תוסנלו  לכה  תא  םש  ךופשלו  לוכתה  תא  ת חקל  אוהש  הזיא  ימצעל

 28  רתוי  הברה  ךילהת  תמ אב  אלא  .יתדוקנ  חוור  א והש  הזיא  תושעל  אוהש
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 1 ם לוש  ,תאזה  הניחבהמו  ,הייריעה  ךותל  תולכתסה  לש  המינפ  קומע

 2  קילומש

 3   .ר יעה שאר תא דבכל יתאב : ידיירג לאומש רמ

 4  . םילהנמל  הבוט  הלימ   ד יגהל  הצור  ינא  .ךילהת  הפ  ש י  זא  .הדות  .הדות   מר אבי גרובר: 

 5  הברה  םישגהל  תומול חהמ  דואמ  הברה  תושעל  םילוכי  ונחנאש  בשוח  ינא

 6  ת וכיא  ,םייניצר  דואמ   םידבוע  םגו  תילוהינ..  תוכזב  תומולחהמ  דואמ

 7 םע  ,ילש  השיגפ  לכב   טעמכ  תמאבו  םירוסמ  דואמ  ,םייתוכיא  דואמ

 8 תא  דיגא  וליפא  ינא  תא  תוארל  חמש  ינא  ,םידבועה  םע  םגו  םילהנמה

 9  ב ו ט  הזש  ב שוח  ינא  , תושעלו  ם דקל  םהלש  ןוצר ה  תא  ,תובהלתה  הלימה

 10  ם י מעפלו  ,רתויש  המכ   ליבוה לו  רתויש  המכ  ףוחד ל  םיסנמש  םילהנמ  שיש

 11 ז א  תושעל  תומולחה  לכ  תא  םילוכי  אלו  נחנאש  םיבצמב  םידמועו  נחנאש

 12 ם יפחוד  םהש  עדוי  ינא  לבא  .תמיוסמ  הבזכא  םלצא  האור  וליפא  התא

 13  ר תויש  המכ  םישגהל   ו נל  רוזעל  םיסנמו  רתו יש  המכ  המידק  ונתוא

 14 ונעגהשכש  בשוח  ינא  .הבוט  הלימ  םכל  עיגמ  תמאב  הז  לעו  ,םירבדהמ

 15  ם תאש  םכלש  תימוי  םוי ה  הדובעה  תוכזב  הרוק   ה ז  ,הנתיא  תושר  תויהל

 16  ר מוא  הז  לדג  ביצקתהשכו  םיטקיורפ  דואמ  הברה  ליבוהל  םג  םיעדוי

 17 טעמכ ןיא ,עובש טעמ כ ןיא ,טעמכ םילכתסמשכ  םגו רתוי םישוע ונחנאש

 18  ה ברהמ  תרמצב  הככ  ונתוא  םשו  םוסרפ  אוהש  ה זיא  אצוי  אלש  םימי  המכ

 19  , םהלש  םיגשיהב  ,ונ לש  ם ידליה  לש  םינויצב  ל יחתמ   הז  .תוניחב  דואמ

 20  ז א   .םישוע  ונלש  רעו נה  ינב ש  םירבד  אלמ  לע  ,ר בעש  עובש  טסופ  יתילעה

 21  ד ע   ונל םיחיכומ  הככ ןמזה  ל כ  ם ה  ,ונתוא  םיעית פמ  אל  , הככ  ן מזה  לכ  םה

 22  ן אכ  שיש  המ  הז  תמא ב  . רתויו  רתוי  םינוב  ונח נאו   רדהנ  רעונ  םה  המכ

 23  ן ורשה  תמר  םע  וכלי ש  םירבד  הז  ,חותיפה  ביצק תב  וניארש  המ  ,ביצקתב

 24 יכ  הז  הסדנהה  להנמ ב  רתוי  םיעיקשמ  ונחנאש כו  המידק  םינש  תורשע

 25 .ונתיאמ  תולודג  רתוי ש  המכ  יפ  םירע  לש  םיפקיהב  םירבד  הפ  םינוב  ונחנא

 26 ם ירזוח  ףוס  ,ףוס  הפיאשב  ונחנא  ,תאזה  היישעהמ  קלח  תויהל  שגרמ  הזו

 27 ינפל  ונעדיש  םיפקיהל  הככ  תונמואה  םוחתב  ,תוברתה  םוחתב  הנשה

 28י ד  הבחרה  תא  הפ  תוארל  ףיכ  היהזה  ו  םירופ  ת א  ויכשע  ונרבע  .הנורוקה



 20.3.22 –רמת השרון    27 מס'  המנייןן משלא שיבה י

20 

 

 1 ונחנאו  םהלש  םירוהה   תאו  ,םיחמשו  םיכייחמ  םידליה  תאת  וארלו  .האלמ

 2 תתל  תמאבו  ץיק  תו עפוהלו  תואמצעה  םויל  רו זחל  תמאב  םיחמש  ונייה

 3  ר ת ויו רת יו ץראה לכמ ש ותארלו  ונחתפש םישדח ה ת ובהתר י נבמ םגו .הפ

 4 תודסומ  ךותל  םיעיג מ  ךוניחה  תכרעממ  ונלשם  ידלי  תוארל  םגו  .םיעיגמ

 5  ם י עדצה  מכ  דוע  ןורש ה  תמר  תא  הפ  תחקל  םי צור  ונחנאו  ונלש  תוברתה

 6  מכובד   םוקמ  .תומוק מ  ףלא  ל ש  םוירוטידוא  ונ ל  היהי  ף וס  ,ףוס  .הימדק

 7 לכונש  .םירחא  תומוקמב  םיתוריש  רוכשל  ןמזה   לכ  ךרטצנ  אלש  עיפוהל

 8 לכ  .יתרמאש  ומכ  ךירצש  ומכ  טרופס  תומלוא  .תיבב  הפ  הז  תא  תושעל

 9 הרוש  תתל  .םדקתהל  םיכישממ  ונחנא  החוורה  לש  םוחתב  הלאה  םירבדה

 10  ה פ וקת  לע  זוחא  םיעב רא  טעמכ  לש  לדוג  רדסב  ל דג  ביצקתה  ,םיתוריש  לש

 11 ר יעב  םגש  ונלש  הייא רה  תא  אטבמ  הזש  ושבח  ינאו  ,םינשה  מכ  לש

 12 לכהת  אם  ישוע  נוחנאו  ,ונתוא  ךירצש  רוביצ  שי  ,ןורשה  תמר  ומכ  תססובמ

 13 םהבש  ,ישילשה  ליגה  םוחת  ,םיריעצה  םוחת  .םינעמהאת    םש  תתל  ידכ

 14 םע  ןמזה  לכ  באהב  הרוקשה  מ  תאורל  הדובע  רתויו  רתוים  ישועו  נחנא

 15  נו חנאש  בא  תינוכתה  ,יישהשל  ליגה  לש  אשונל  הסנכנש  יקיר  תויוליעהפ

 16  ח ו מצל  תכלהו  ןרושה  תרמ  ,השענ  נוחנאש  תיגטטר סא  הדובע  .םשם  ושיע

 17  ך י או  . הזה  רבדה  לכ  לש  ת ויומעשמה  תא  ןיבלה  ךירצו  ת חמוצ  רבכ  איהו

 18 תוניחבה  לכמ  .םבישותל  תתל  םיצור  נוחנאש  םיתרויהש  לומ  דמוע  הז

 19  ל יושב ודגב ה ז זא דית עה ל ע לכתסמשקציב תש  רמו א ינאש ה מזה  הלאה

 20 הצור  והשימ  .סיחית נ  םתסה  ןמו  .םירבחה  תויוסחייתהל  ריבענ  .םש

 21    .העבצהל  רובענ .אל ?והשמ דיגהל

 22  ת וחדל  תמכסה  אלש  ללגב  לבא  .םיר"בתה  ביצקת   דעב  עיבצהל  יתנני תכנא :מר ירון גדות

 23 אצמנש  ןדמל  םע  זזק תמ  ינא  .עיבצא  אל  ינא  זא   הבישיה  תא  הדיעוה  תא

 24  !הע בצהב ףתתשמ אל ,ל"וחב

 25    ?הזה  זוזיקה ןדמל םע רגסנ הז מר גיא קלנר:

 26     .יתטלחה ינא .אל :מר ירון גדות

 27  ה יהת  .עבוכהמ  ךל  ם יאצוי   אלש  םינפש  ןיא  .ד ח יב  ללכ  ךרדב  םיזזקתמ גיא קלנר: רמ

 28  .אירב
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 1     .ןימא אל םדא ןב התא דברת וייזר:  'גב

 2   .עדוי אל ?ןימא אל :מר ירון גדות

 3  ו קרפיש  דע  ףוסה  דע  ע יבצהל  ךלוה  התאש  קובסי יפב  ט סופ  הז  לע  תבתכ  אל דברת וייזר:  'גב

 4    ?הצעומה תא

 5     .םיצורש םישנא הפ שי :גדות ירון רמ

 6   .תוניצרב ונ ?ת כמוס תא ימ לע יל ידיגת מר גיא קלנר:

 7    וקרפי ש הצור התאש תרמא אל דברת וייזר:  'גב

 8  .ןכומ ינא :מר ירון גדות

 9     .המידק זא ונ דברת וייזר:  'גב

 10 ףוסה  דע  הז  םע  םיכלוה  .הצעומה  תא  קרפל  םיצורש  העשת  לש  המיתח :מר ירון גדות

 11   .ןכומ ינא וי שכע .הצעומה קוריפ ללוכ

 12    .הפ םלוכ   בר: מר אבי גרו

 13    .ןמזה לע  לבח .תועבצהל שגינ אוב מר גיא קלנר:

 14     .הפ אל לבנע ,עטנ :מר ירון גדות

 15    .זזוקש ע דוי אלש ןדמל םע זזקתת מר גיא קלנר:

 16     ?אל דחא ףא   מר אבי גרובר: 

 17   .עיבצהל םיצור ונחנא מר גיא קלנר:

 18    .עיבצהל  םיצור ונחנא אל ,עיבצהל  םיצור ונחנא .םיצור אל יזר: ת וידבר 'גב

 19   .עיבצהל םישקבמ ונחנא מר גיא קלנר:

 20   לבא .עיגי והשימש ת וכחל םיצורו םיבושיח םי שוע םתאש םיניבמ ונחנא דברת וייזר:  'גב

 21    .תולעל ךירצ מר יעקב קורצקי: 

 22  .סוטמה  תוגרדמב ןדמל םג .הפ אלש  ימ העבצהל שגינ .רדסב מר גיא קלנר:

 23   .תושעל המ ןיא דברת וייזר:  'גב

 24     .היהת לא איג ונ מר יעקב קורצקי: 

 25  .בקעי מר גיא קלנר:

 26    .היטרקומד הז אוב דברת וייזר:  'גב

 27  .ל וקוטורפ יל םתרבעה אל   מר אבי גרובר: 

 28   .ךל ונרמא  זא .ךל יתרמא .ךל ונרבעה דברת וייזר:  'גב
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 1  .ל וקוטורפ יתלביק אל ינא   : רבמר אבי גרו

 2 ך ל  ונרמא  .טלקומ  לכה  .ןיבמ  התאש  המ  השעת  .קוידב  ךל  ונרמא דברת וייזר:  'גב

 3 ת ויהלו  .ביצקתה  דעב   עיבצהלו  ראשיהל  ןמזומ  התא  .הטלקוה  הבישיהש

 4  . .. טפשמ תיבב רחמ

 5  ה זש  תיב  תעיס  .הפ  רפוע  הנה  .הרק  המ  ןורשה  תמר  יבשותל  ריבסנ  אוב   מר אבי גרובר: 

 6 םיינש  תשקבל  העיס  תבישי  המייק  המכסה  רסוחב  תאצמנש  דוס  אל

 7 ואיבה  קוידב  אל  יתילעהש  תודבועה  .יתגצהש  םירבדה  .העיסה  ירבחמ

 8  .דגנ  ועיבצה  לאכימו  תרבוד  ועיבצה  םירבח  .הש יגפב  יוניש  אוהש  הזיאל

 9  . עיבצהל  ראשיהל  לוכ י  א ל  ינא  . תוכזה  תא  ינממ   םי ללושש  הז  תועמשמה

 10   לש תעד תווח יפל

 11   .הריש םע םג  עדוי התא .ביצקתה תא רי בעהל היינש םעפ יל אצוי קי: יעקב קורצ רמ

 12  .תיסיסב יכ ה תוכזה תא ינממ וחקל   מר אבי גרובר: 

 13   .ביצקתה תא ריבע ה.. הריש םע .ןוכנ אל הז דברת וייזר:  'גב

 14   .הריש םע  .ביצקתה תא יתרבעה ינא מר יעקב קורצקי: 

 15  ר י ע  שאר  לש  ,הצעומ  רבח  ב וזע  לש  תיסיסבה  ת וכזה  תא  ינממ  םיללוש   מר אבי גרובר: 

 16  ו מסח  ם גש  הזל  ףרטצ מו  ,בי צקתה  דעב  עיבצהל   ב יצקת  ל ש  ןיינע  ליבוהש

 17  ת מרב  היטרקומדל  הגיגח  ,היטרקומדה  .םינ ורש  תמר  תצובקב  יתוא

 18  א צא  ם כתושרב  ינא  ז א  . הפ  ףיסוהל  ה מ  דחא  ף א ל  ןיא  ם א  לבא  ,ןורשה

 19   .השקבב הבישי ה תא להנמ התא .רדחהמ

 20  ר בורג  יבא  .בילל  ףכי ת  רבחתי  יבא  שקבא  ינא  .דחא  טפשמ  קר  דיגא  ינא יזר: דברת וי 'גב

 21  ט ושפ  התא  .בישקת  . םייפכ  אוחמלו  דומעל  םי כירצ  ם לוכ  עגר  דוע  םלוכ

 22 ם יארוקש  סקרק  הפ  שיו  ןטוטהל  התא  .קתונמ  םעפ  בושו  קתונמ  ,קתונמ

 23 הדמעה  המ  קוידב  ם יעדוי  םלוכ  יכ  םילימב  רי בכא  אל  ינא  .ןיטנרולפ  ול

 24  י כ ה  םיביצקתה  דחא   א וה  ה זה  ביצקתה  .הזה  עזעזמה  ב יצקתה  לע  ונלש

 25  ב י צקת  .ןורשה  תמר   לש  םידלילו  םידימלתלו   ךוניחה  תכרעמל  םיעורג

 26  ב יצקת  .הנורוקה  לש   ,תונ ורחאה  םייתנשה  לש   הע פשהה  לכמ  קתונמש

 27 ר וזחל  םעט  יל  ןיא  ,יחה  רשבב  ךתוחש  ורבע  הלאה  םידליהש  הממ  קתונמש

 28  ה זה  ביצקתה  לע  תבש וח  ינא  המ  קוידב  םיעדוי  םלוכ  י כ  ,םילימב  ריבכהלו
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 1  י שנא  ה מו  םירוהה  ה מו  ת בשוח  הפ  תאצמנש  ם ירוהה  ת גהנה  לכ  המו

 2  ב יצקת  טושפ  אוה  ה זה  ביצקתה  .הזה  ביצקת ה   לע  םיבשוח  עוצקמה

 3  ל גני'גש  ר יע  שאר  לש   תיט ילופ  תודרשיה  .תי טילופ   תודרשיה  רדשמש

 4 ו עיבציש  ולש  היצילאוקה  תא  רמשלו  חילצהל  י דכ  ביצקתה  ךותב  טטהלו

 5  ע ג ופ  ה זה  ביצקתה  .ה זה  ביצ קתב  שיש  ה מ  הז  .ם יקיתה  ת שולש  הנה  .דעב

 6 אוה  ,תותיכה  לולידב   עגופ  אוה  ,םיידוסיה  רפס ה  יתב  לש  רשקה  תועשב

 7 םידלי  םתוא  לש  אקו ודש  יתרבחהו  יגוגדפה  םו חתבו  ישגרה  םוחתב  עגופ

 8 ו ב  ןיאש  ביצקת  אוה  הזה  ביצקתה  .תאזה  הלכהה  תא  לכמ  רתוי  םיכירצש

 9  ת א   רבסל  ידכ  קרו  ת יכוניח  הרימא  םוש  וב  ן יא  ,תיכוניח  הדנ'גא  םוש

 10  ן י א  היילע  שיש  דיגהל   ך ישמהל  םילוכי  םתא  תי נטרפה  העקשהה  .ןזואה

 11  דחא  לש  רכש  קרש  ןיבמ  ביצקת  הז  המ  ןיבמש  ימ  לכ  .ךוניחב  הילע  םוש

 12 ת יביצקת  תפסות  הז  ,ךוניחה  תכרעמ  לש  םידבוע  ףלא  לע  הרשע  עברא  ספא

 13 לש  רכשה  תא  תילאי ר  רומשל  ידכ  הז  קר  ח"ש מ  עבש  הדוקנ  דחא  לש

 14 אל  ינא  .תאזה  המרל   דרי  אל  וליפא  ינא  .שרל  געל  טושפ  הזו  .ביצקתה

 15  י נאו  ר מאנ  המוו  נבתכ  המ   קוידב  ע דוי  ,ארקש  ימ  ל כ  .הז ל  סנכיהל  תנווכתמ

רנא  , םילימב  ריבכא  אל  16  ה ש וחנ  חצמב  רקשלו   בואלש  ד יגהל  הצור  קי 

 17  . דחאל  דחא  ה.לאה  ם יפ יעסה  לכב  ץוציק  ,ץיצוק   ש ישכ  םיבשותה  רוביצל

 18  ץ וצקי  .הפ  ורשואשים  דימלת  תועסהב  ץויצק  .רשק  תועשב  ץויצק

 19  לש  ץוציק  ,םייכוניח  םיטקיורפב  ץוציק  .תובי טחה  לש  םויס  תוביסמב

 20 תחלשמה  לוטיב  ,רעונה  תוכימתב  ץוציק  .םיפוצב  לקש  ףלא  םישימח

שנמרגל  21. םהלש  םיתבב  ובשי   םהש  םייתנש  ירחא  נה,שה  םידליה  ליה 

 22 ם יטקיורפ  לש  לוטיב  .ואצי  אל  םה  ,תאצל  םילוכי  םהש  ףוס  ףוס  הנשה

 23  ם ידליה  לש  ךוניחה  דג נ  עיבצמ  אוה  הזה  ביצקתה   לע  עיבצמש  ימ  .םייכוניח

 24 אלש  ןזואה  תא  םכל  רבסא  ינא  ואובו  תושרה  ת עקשה  .ונלש  תודליה  לשו

 25 הרשע  םיתשמ  .הדרי  דימלת  רפ  תושרה  תעקשה  .חומה  תא  םכל  ולבלבי

 26 ר "וי  ויהש  םישאנה  פ   ויהו  ,ר"וי  יתייה  ינאשכ  ילש  הפוקתב  לקש  ףלא

 27  ם יאשנמצ  לעופב  ריעה   ת שארו  ,ודםקה  ריעה  שא ר  ל ש  תמדוקה  היצנדקה

 28  . תושרה תעקשה התי יה הז .דליב לקש ףלא הרשע םיתש ועיקשה םה .הפ
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 1 תעבש  .לקש  עשתו  םיעברא  םייתאמ  םיפלא  תעבש  לע  םירבדמ  ונחהיום אנ

 2  , תושרה  העיקשמ  איהש  המ  הז  .לקש  עשתו  םיעברא  םייתאמ  םיפלא

 3  ה ע יגפ  הפ  שי  .חומה  תא  םכל  ולבלבי  אלש  זא  .םידימלתבו ונלש  םידליב

 4 ת אם  יפילחמ  ?המל  תרמואש  םירוהה  תגההנמ  פאסטוו  םיריבעמ  םתאשכ

 5  ך ישמנ  .תקדוצ  איה  תי לגנאל  הרומה  תא  ףילחהל   םג  רשפא  םא  חטבאמה

 6 ך ישמנו  .חטבאמ  רחס  ה פו  הרומ  הרסח  הפ  יכ.  ה לאה  םילגנ'גה  תא  תושעל

 7 רוביצ  רחבנ  לכל  .השוב  הז  .ריחמהת  א  םלשל  וכשימי  םידליהו  לגנ'גל

 8 ם יכרצה  תאו  ,ריעה  שאר  תא  תרשמשב  יצקתהל  ע  םויה  עיבצי  ןאכ  בשויש

 9  ה נשד  וע  .הפ  היהיא  ל א  והש  דעיו    אוה  יכ  .ולש  ת ודרשיהב  ולש  םייטילופה

 10  ה ז .תיטילופ דורשל  הסנמ  אוה .ןאכ בשיא לא ו ה . ןאכ היהיא לא וה יצחו

 11  א ל  ךנויחה  ףגאב  המל הל.  נמל  תוקלחמל  וכפה  פה  תוקלחמ  יתש  .השוב

 12  םשיימחם  ע  םד  םיקרוי  םידבועשם  ישנאהש  תו ילהל  וכי  ךיא  ?להנמל  ךפה

 13ם השת  וילה  לויכ  ךי א  םתחת  יםדבועש  םידב וע  ףלאו  ,הטמבם  ידבוע

 14  ם ו דיק  לע  ה פ  םכל  םי שקשקמש  ר עונ  םודיק  ?הז ה  קחוהש   רכשם ביראשנ

 15 לגוסלא מ  יכ  דיקפתב   ראשיהל  הצור  היה  אל  רעונ  םקידו  היה  םא  .רעונ

 16 ת פוקתב  .תכרעמהמ  ורשנש  קר  םידלי  םישלוש  םהלשד  יקפתה  תא  תושעל

 17 ורשנש  םידלי  םישול ש  שי  וישכעו  .םיילד  הרשע  םיתש  ויה  הנורוקה

 18 ל לגב  .הלש  דיקפתה  תא  עצבל  תלגוסמ  אל  איה  .הליה  תינכותב  תכרעמהמ

 19  הרקש  המו .םינקת ינש אלו םי נקת השימח הכירצ איהש

 20   .חמשנ דואמ ונ חנא .החוור ונילא ירוזחת : ע אלקוביגב' בת שב

 21  לגוסמ  אל  אוהו  ןדחפ  אוהש  ר יע  שאר  הפ  שי  םא  ריזחהל  ךירצ  תרמוא  ינא דברת וייזר:  'גב

 22  א ובל  ץמואה  תא  ול  הי הי ש  .הז  תא  ריזחהל  ךירצ  ריבעהלו  הז  תא  בצקתל

 23   .םיעגפנ םידלי םי יתניב יכ .הז תא ריזחהלו

 24   .תקדוצ תא .ןוכנ : שבע אלקובי בת גב'

 25 לופיטה  תא  יתרסה  ינ או  .אצמנ  הז  הפיא  ללכב  ןיינעמ  אל  הז  .הבושח..  קרו דברת וייזר:  'בג

 26  . ת אזה  הקיטילופב  תו יהל  יתיצר  אל  יכ  םידעצ  רשע  הצוחה  יתאציו  ילש

 27 יכ .ךוניחה תכרעממ ו טלפנ םה יכ הליה תינכותב םיבשוי .םידלי םישולש

 28  ך ירצ  ה פ  דחא  לכ  . ושייבתת   .םימוזה  לש  הל אה  ם ייתנשב  ורמגנ  םה
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 1  ה נש  הרשע  שמח  לש  עורג  יכה  ךוניחה  ביצקתה  לע  עיבצי  אוה  םא  שייבתהל

 2 י נא  בוש  תרמוא  ינאו  .עגופו  .רישי  ןפואב  םידליב  עגופש  ביצקת  .תונורחאה

 3  א צמנ אל אוהש ןדחפ  או ה .רחמ דע דיגהל לוכי  א והו יבאל הז תא יתרמא

 4 .דיחי  תעיס  םיקיש  .העיסהמ  שורפל  לוכי  אוה  .דגנ  עיבציו  ןאכ  בשיש  .הפ

 5  ףלא  גישה  אל  אוה  יכ  .דחפמ  אוה  לבא  .דיחי  תעי ס  םיקהש  דחא  הפ  שי  הנה

 6  ש מח  ףלא  גישהל  ול  ןיא  .ולש  רבדה  הז  האבה  ה נש  תומיתח  תואמ  שמח

 7  .ןדחפ  אוה  לבא  .ביצק תה  תא  ריבעהל  תבשל  ןמ זומ  אוה  .תומיתח  תואמ

 8 תא  להנל  לגוסמ  אלש   ימ  .םיגיהנמ  לש  יפוא  א ל  םינדחפ  לש  יפוא  הזו

 9 תושעל  קר  תובדנתהב   ואבש  םישנאשכ  ,ולש  העיסה  תאו  ,ולש  היצילאוקה

 10 .ריעה  תא  להנל  לגוסמ  אל  אוה  ?ולש  העיסה  תא  להנל  לגוסמ  אל  אוה

 11 ?ומצעל  גואדל  דחא  לכ  םילגוסמ  םתא  ךיא  .ול ש  תוחתפמה  תא  םישיש

 12 י נא  .ביצקתה  דעב  עיבצא  ינא  ,רמא  לאכימו  הבישיבו  ,יבאל  יתרמא  ינאו

 13 ע יבצא  ינא  .היצילאוק  היציזופוא  שי  הפיא  .ביצ קתה  דעב  עיבצהל  הנכומ

 14 תכרעמ  תא  תרשיו  הר זח  רזחויו  ןקותי  הזה  בי צקתה  םא  ביצקתה  דעב

 15  ת א   תושעל  הנכומ  ינ אש  יתרמאו  ילש  הרזעה  תא  יתעצה  ינא  .ךוניחה

 16   .הווש ות יבחור הרוצב ץוציקה

 17  ?ןדחפ ינא   גרובר:  יבא מר

 18  ה תאש  ך ל  העידומ  רב כ  י נאו  סנ כיתו  בשת  .ךתו א  ש ירפנ  ונ חנא  .בשת  אוב וייזר: רת דב 'גב

 19  התא  .רוזחא  אל  ינא  .ךלש  היעב  הז  רוזחא  אל   ינא  אל  .הלועמ  .שרפומ

 20   .ביילב תבשי

 21 יד.  גהל ש מהי םא יתרמא  .תולאש שי םא יתלאש   מר אבי גרובר: 

 22   .יתמייס דברת וייזר:  'גב

 23  .דימ  העבצה םיצור םתרמא   רובר: מר אבי ג

 24  .םעפ דעו אצת ימה דק .םעפד וע אצת ףסוב  .העבצהל םירבוע ונחנא ר: וייז דברת 'גב

 25  ?וי נפל רבדל הנכומ תא .תאזה  תולהנתהה תא ןיבמ אל ר צחי שריב:     "ד

 26 םישנאל  ארוקו  ךלוה ו  תאזכ  הרוצב  גהנתמש  י מ  .וינפל  רבדל  המ  יל  ןיא דברת וייזר:  'גב

 27 ם יבשותה  תא  תרשל  ןאכ  ואב  תמאבש  םישנא  םתאו  .השוב  הז  הטמלמ

 28   ?ם ידלי ךוניחב עגופש ביצקת  לע םיעיבצמ םתא ךותמ
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 1 םתיכיח .רבד ותוא ב שי ?הטמל בשי אל קילומש ?הטמל דבוע אל...המל   מר אבי גרובר: 

 2   ךלוה אוה םא תוארל

 3 י ל  היהש  המ  לכ  .רתוי  דיגהל  המ  יל  ןיא  .ילש  תוקדה  שולש  תא  יתמייס דברת וייזר:  'גב

 4   . רח א ביצקת תושעל  הנכומ י תייה . הנכומ ינא .ה יהש ה מ ל כ .ודיגת דיגהל

 5   .העב צה אל הז .ןויד להנתמש ב שוח ינא .רבדל הצור ינור ר צחי שריב:     "ד

 6    .יתאצי זא  .אל ורמא שי םא יתלאש   מר אבי גרובר: 

 7   .םג רבד ל םיצור ונחנאש ונטלחה מר גיא קלנר:

 8 ינא  ןויד  שי  םא  .העבצה  םיצור  אל  םירמוא  םלוכ  יתלאש  יתאציש  ינפל   רובר: מר אבי ג

 9   .ינור השקבב  .רזוח ינא זא הבבס ?סחיית הל הצור התא ינור .רזוח

 10 קרפ  .תואצוהו  תוסנכה  לש  ביצקת  קרפ שי  .דרפנב  םיקרפה  יפל  סחייתא  ינא  מר רוני בלקין:

 11 דואמ  םורופב  ונייה  ם יפסכה  תדעו  תבישי  .םירב תה  קרפו  רכשהו  םינקתה

 12  ע יג מ  ,הלחתהב  יתרמ אש  המ  ת א  ןאכ  ה ז  תא  ד יגא  ינא  ן כ  ינאו  םצמוצמ

 13  י ביצקת קודיה וא יביצקת ץוציק לע לכנמהו רב זגהו ריעה שאר תא ךרבל

 14  ם י רשע  וא  םירשע  ומכ   והשמ  ומכ   רעפ  יכ  .הנש  יד כ  ך ות  תושעל  וחילצה  ןכש

 15  אלש  רבד  הז  ,הדובע  תנש  ידכ  ךות  הנשה  עצמאב   ןמתסהש  ח"שמ  השולשו

 16  . ם ירבד  ה מכ  הזה  ןיי נעב  ביחרהל  ם ג  בייח  ינא  לבא  . ותוא  רוגסל  טושפ

 17  לש  רבשמ  םע  דיב  םע   רבכ  ונייה  זא  2021  ביצקת  תא  ונרשיא  ונחנאשכ

 18  ד רשמ  .האילמה  ידי  לע  רשוא  ,רבד  לש  ופוסבש   2020-ב  יביצקת  ןועריג

 19  ב שוח י נאש יתרמא זא  ר בכ י נא .האוולה תחקל  יד י לע ו תוא רוגסל םינפה

 20  י רחא   היעבה  תא  םירי בעמ  , ףטוש  ןועריג  רוגסלו  תואוולה  תחקל  יואר  אלש

 21  ח "שמ  רשע  השולש  .המידק  הנש  הרשע  שמח   וא  .םיאבה  תורודל  הז

 22  ת ו שעל  רבד  לש  ופוסב   ונלש  תלוכיה  אקוודש  ב שוח  ינאו  הז  תא  ונרשיא

 23 רבכש  המ  תא  תושעל  ונלוכיש  חיכומ  קר  הזמ  קומע  רתוי  הברה  דוע  ץוציק

 24 ר עפה  תא  רוגסל  הנשה  תליחתב  רבכ  ץוציק  תושעל  היה  הזו  יתרמא  זא

 25  י ניעב  םצעב  הז  הייריע  ביצקת  .דיתעל  תאזכ  ה שורי  ריאשהל  אלו  .הזה

 26 לש חטבו ןוגרא לש ל לכב לש םייזכרמה םיינוגר א םהניהוליי םילכה דחא

 27 םושייב  םג  ,םישגדה  ת א  ,הייריעה  לש  תוליעפה  חפנ  ,תויופידע  ירדס  .ריע

 28  א ו ה  הז כ  ביצקת  רושי א  ל ש  ךילהתה   .חווט  יכור א  ןונכת  י כילהת  הקידבו
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 1 בכרומ הז לבא יטילופ  ףוג הז הייריעב לכ םדוק בכרומ הז .בכרומ ךילהת

 2  ם י פוגה  ל ש  דבורה  תא   רובעל  ם א  ןיב  םיבלש  רפסמ  ה פ  רובעל  בייחש

 3 ולש  העדה  תא  שי  דחא  לכלש  םיקיתה  יקיזחמ  ןכמ  רחאל  ,םייעוצקמה

 4  ת א  ר ובעל  ןכמ  רחאל ו  ק יזחמ  אוהש  יפיצפסה  םוחתב  ע דיה  דקומ  תאו

 5 ה יצנדקה  לכ  ךרואל  ללכב  ירעצל  .ריעה  תצעומ  תאילמ  תאו  םיפסכה  תדעו

 6  ך ילהתה  ,המכו  המכ  ת חא  לע  ה ז  תא  רמוא  ינא  הנשה  . הז  תא  רמוא  ינא

 7  ה מ  הברה  ןיא  יתרמא ו  הז  לע  יתבתכ  םיפסכה   תדעווב  םג  ,יוקל  היה

 8 ה צור  ינא  רמוא  ינא  .ימעטל  השוב  טושפ  היה   הז  לבא  הז  לע  ריבכהל

 9 הז  תא  רמוא  ינאש  רס חב  דמאו  הקול  אוה  עוצביה  .בוט  ןוצר  שיש  ןימאהל

 10  ם ירבועש  יניצרו  קימע מ  ןויד  םייקל  רשפא  יאש בשוח  ינא  .הטעמה  ןושלב

 11 עגרב  ףוסב  םבריעומ  םיכמסמש  ,םיטרפ  לש  ןיינע  הז  ביצקת  .םיטרפל

 12  ן יב  ךמצע  תא  אוצמל   ךירצ  התאו  הבישיל  סנ כנ  התאשכ  ןיב  ןורחאה

 13  ע ה מגי תאשכ  הבישיה   ינפל  םייתעש  הז  םא  ןיבו  ,םילק  םייוניש  .םירפסמה

 14 הפ  םא  ןיב  .ליימה  ךותל  ץבוק  הזיא  לבקמ  ה תא  ,םיאולימב  הדובעמ

 15  ם יקלש  ינוילימ  ותאמב   םירבת  .והשמ  ונל  םיארמ   ףוס  ,ףוס  ,וישכע  תוחפל

 16  ם י פסכה  ת דעו  לש  הב ישיה  ךלהמב  , ןותמ  יזיפ  ץ חל  לעופה  ה יהש  ללגב  זא

 17  ד מ וע  ה מ  .גלזמה  הצק   לע  . המ  ל ע  רבדל  הליחת מש  תגצ מ  הפ  ו נל  שי  זא

 18 ה ככ  זא  .ח"שמ  העבראו  םיעבש  תואשלוש מ  לש  לדוג  רדסו  םירבת  ירוחאמ

 19את   םירשאמ  ונחנאש   בושח  ינא  .ביצקת  הזכ  םירשאמ  אלש  בשוח  ינא

העי  . םינמז  ץחל   שי  םג  הז   ללגב ו  רחואמב  יצקתה  20  ן ועברב  ר מא  רראש 

 21 ה ז  תא  השעי  אוה  הנשהש  םיפתתשמ  תובר  תובישיב  םיימעפ  רבכ  ןורחאה

 22,  ונלשמ  תובכרומ  תוחפ   א ל  תוכו מס  תויריע  .ןמז ב  אל  הז  ה נשה  םג  .ןמבז

 23 .הרשע  םיתשל  דחאו   םישולשב  ירק  ,ןמזב  ביצקתה  תא  רשאל  וחילצה

 24  ה ז כו ,םינפה דרשממ  תרחא ו א תאזכ הכראה אי הש הזיא הנתינש תורמל

 25  ת אזה  הרימאה  םג  רב ד  ל ש  ופוסב  .רוחיאבב  יצ קת   לל תאיך שש  רושיא

 26  ת יפוס  ע דא  ינא  רחואמ   ב יצקתה  תא  השעי  ינא  םא   תרמ ואש...יד  איה  יניעב

 27 תורבח  ךותב  לעופו  לע פ  ונקלח  .תמדוק  הנש  ביצק ת  רגסנ  ךיא  וא  הארניך  א

צריך  תא   תוירו ביצ  תורבח  םגש  28  . ך לש  ב יצקתה  תא  גי צהל  31.12  ד עה 
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 1  . ןגוה  אל  א והש  רבד  ה ז  ף וסה  ד ם עינותנב  ןיטולח ל   אל  ה תאש  זהה  רופיסה

 2  ל הנמ  לש  ביצקת  .הס דנ הה  להנמ  לש  ביצקתה   ת ישאר  ,תוסנכהה  דצ

 3  ל ש   תרזגנ רדב  לש  ופסו ב  א וה  ביצקתה  תעצהב עיפומ  א והש  ומכ  הסדנהה

 4 ן כלו  .רוג סגוחב  לעופ ש  והשמ  הזש  ןוכנ  הז  .םילבקמ  ונחנאש  תוחבשהה

 5  תא  זא  הייבגב  וא  עו ציבב  םא  ןיב  םיתוחפ  ויהי  םיעוציבה  םא  הרואכל

 6  ל ש   תועמשמהש  תעדל   םיכירצ  לבא  .עוציבה  לו מ  לא  ץ ווכתמ  הזה  ףסכה

 7  ת י תועמשמ  העיגפ  הי הת  היהי  זא  הייבגה  תכ רעהבו  עוציב  תכרעהב..

 8 י כרצל  םירבת  .הז  ךותמ  תרזגנ  איה  יכ  הסדנהה  לש  ביצקתה  לש  לוהינב

 9  ו ניגש  ונחנא  םא  ,םי שיבכו  תוכרדמ  ,לועית  לש   תורגא  םג  לנכ  .רוביצ

 10  ב ושח  רתויה  רבדה  ל בא  .תעקתנ  תאזכ  תוליעפ שממל  תלוכי  ,הזה  ןונכתב

 11  י כורא  ןונכת  יכילהת  םצעב  הז  ,םירבתה  ףיעסב  אוקוד  םג  הפ  הז  תא  וניאר

 12  ך ו תמ  םירזגנ  .םירבת  רשאל  םג  םישרדנ  ונחנא  רבד  לש  ופוסב  יכ  .חווט

 13  ע ב רא  ,שלוש  ,תסדנ המ  הרמא  המידק  לכתסה ל  ועדיש  ,תוחבשה  ןתוא

 14  ם או , םילודג דואמ ם ירב ד הזתר וויו םינש שמח  י בא םג ר מא םינש שמחו

 15 ס נכינ ונחנא ךהזה אז אחר כ חווט ךורא ןונכתה  תא ןממל לכונ אל ונחנא

 16יהיה    אלש  ים, או מיד ליה  םע  ו א  יתיא  םא  עדוי   אל   ינא  .םיחוכיו  םתואל

 17ת, קודם  ואצוהה  דצבש   המ...  היה  ןונכתה  םאה ריעה  תצעומ  תאילמב  הפ

 18  ,םינגסה  תוכשל  ריעה   שרא  תכשלב  ,תוכשלה  ל ש  תואצוהב  לודיג  שי  כל

 19י. יש  נוגרא  הנבמ..  תו רישה  תקלחמ  ת ולועפ  הז  ה זל  רבס הה  ,לכנמה  תכשל

 20  ת ואווהל  ירזחה  ונל  שיש  תעדל  ךירצ..  אל  איהש  תרושקתו  תורבודב  היילע

 21 תא  ונלחתה  הנשהו  ןוילימ  השיש  הדוקנ  רשע  השולש  הרבה שענש  .רבעמ

 22  ו נחנאש  הלאה  תואו ולהה  .ןוילימאחד    הדוקנ  רשע  שנים  םע  הנשה

 23 ם יפסכהו  .רבעמ  תעבונש..  שים את השנה אם  יליחתמ  .ונל  תולוע  ,םיחקול

 24  ע רגנ  ןיינעה  תבוטל  הנ שה  ת לבתחי  דועש  רבד  הז   ת וולון מעריפ  לש  האלה

 25  ינא  .רחא  םוקמב  םת וא  םישל  רשפאשביים  יצקתה  תורוקמה  ךסמ  ונל

 26  ם יפוצ  תמאב  ונחנא  םא   .תוחבשהב  הילע  ,םעפ  דוע  ונמצעל  םג  הז  תא  רמוא

 27  ה מכו  המכ  התיא  תוש על   םילוכי  ונחנא  ,תוחבשה ב  תיטמרד  היילע  היהתש

 28  ת א   איצוהל  םיבייח  א ל  יוצי מב  םילעייתמ  ונחנ א  םא  , תחא  םפע  .םירבד
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 1  ף ס כה מ  קלח  ךלהפו  ר שפא  ,הסדנהב  םילעייתמ  םא...  לש  י סחיה  קלחה  לכ

 2פה    שיש  תורמל  ףסכ  ותוא  תא  ינשה  רבדה  .ולביק   אל  עגרכ  .םיר"בתל  הזה

 3  מ "עמ  ,הרשע  שמח  ה דו קנ  לקש  הווש  הז  ,לקש  הווש  הז  םיבושיחני  ימכל  

 4  ת א   ם צמצל  תוסכל  לי בשב  ותו א  ריבעהלו  ףסכהמ   קלחלקחת    רו'. אפשכו

 5 יונפ ףסכ םע םיראשנ  םצעב ונחנא זאו םיקמחזי ונחנאש תואוולהה חתמ

 6 הארנ  ךיא  ,ןזואה  תא  רבסל  קר  ,ריע  ןיינב  ןונכת  ,ינש  ףיעס  .הנשה  תליחתב

 7 2021  לש  ביצקתה  ,ןוילימ  יצחו  רשע  העשתהיה    2020נת  שב  עוציבה  ,ףרגה

 8 הדוקנ  דחאו  םירשע  היה  עוציבה  ןוילימ  השיש  הדוקנ  השיוש  םירשע  היה

 9  ר מ ולכ  .העבש  הדוקנ   העשתו  ם ירשעל  הז  תא  םי לעמ  ו נחנא  וישכעו  השולש

 10תר וי  זוחא  םישולשל  תמתקרב  איהש  הילע  הז..  לש  ביצקתהמ  רתוי  הברה

 11 לודיג  הז  הזה  יטסטנפה  לודיגל  רבסהה  רשאכ  .עצוב  םצעבש  הממ  ואפיל

 12  ל כ ש  ריכזמ  דוע  ינא  . הסדנהה  להנמ  ביצקת  םג  הזמ  האצותכו  תוחבשהב

אויזחמ  ד ימת  זא  הלוע  הזש  םעפ שרוחא  טשוקיר  ךתרים  למצב   13 ובה 

י  םה  זא  תו חבשהמ   עבונ  הז  אליממ  14  ת וח פ  םשור  ינא  .תוח פ  איצופשוט 

 15 רחא  ביצקתה  תא  חפ נמ  תטיש  הז  תרחא  יכ  ילאיר  והשמ  םע  היהנ  תוחפל

 16  ע וציבמ  .תויטפשמו  תו ינוגרא  תואצוה  ול  םיארוקש  ףיעס  שי  .םצמצלך  כ

 17  2021ב  עוציבה  הנומש  2021  ביצקת  ח"שמ  הע בש  הדוקנ  העברא  2020

 18  ו שע  תרמוא  תאז  .הע שת  הדוקנ  הנומשי  טסטנפ   הלע  דחאמישה נקודה  ח

 19 םינומש  האמ  אוה  .ומצע  תא  ליפכה  טעמכ  אוה  ,ןובשחה  תא  הלחתהב

 20  ה ע ברא  ה ז  .הזה  גוסה מ  רבסהה   יל  ר ורבך  היה, לא כל כ  א והש  הממ  זוחא

 21 ח וקיפ  לש  ףיעס  שי  .ףסכ  טעמ  אל  הז  גדלתי  ןעו טשאני    תומוקמב  ח"שמ

 22  מונה של  הייריע  לש  ל ודג  ךכ  לכ  םוכס  אל  .הרשע  םיתש  יפ  ספיט  אוהש

 23  ןכ  ךירצ  ,תוטושפ  תו לשתי שא  קר  יתלאש  ינא  .חש  ףלא  םישימח  תואמ

 24 ה ז  תא  םישרוד  אנחנו  שרדנ  הזש  רורב  זהה  פיכאו  הרקב  חוקיפ  ךירצ

 25 התאשכ  יכ  הזכ  רבד  שממל  םילוכי  ונחנא  ללכב  םא  הלאשה  רוביצהמ

או  26  ה כ כ  ךילע  םילכתסמ  ,הז  ינפל  ו יה  יכ  ?הרק  א ל  הז  ה מל  יק  שואל 

 27ים. אז  שנאה  תא  איב הלם האלה  יאנתב  םיחילצ מ  אל  ו נחנא  ךם לואומרי

 28 מספר  קורזנשה  מכו ח  אל  הז  יכ  ,ןכ  תושעל  םיעדוי  ונחנא  ה מהארנ  אוב
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המשכ לבטה  ךותל אבל  מהה  או   1  א ל   םיאנתה  וא  היה י  אל  ה זש  ורות 

בסופו  תא  איבהל  םצעב  םירשפאמ  2  ףסכ  הברה  םישנ  רבד   לש  האנשים. 

 3  ר אשיי  תורישה  ,םיחמונה פקש  םתוא  היהי  הצ קה  .תאזשורה הה  בסבי

 4  . ם יניינעמ  םיפגכאן שני א  ש י  .רחא  ר בד  םוש  נועגה   אלו  ר אשנ  אוהש  ומכ

 5 י נאש  םישנ  שולשב  ר יכמ  אל  ינא  .תאזה  הייריעב  עפש  ףגא  היה  אל  .א

 6רגוני.  א  הנבמ  יוניש  וא  הניקת  הדובע  איהש  ה זיא  ונל  גצוהש  האילמב

 7מכיר    אל  ינאש  ,עפש  ף גא  שי  ,עפש  ףגא  םקוה  ,םינקת  תרבבפועל בוצעה הע

 8  ד חאמ  הדרי  הנורחאה  הנשב  םידבועה  תומכ  .ןו גראו  הנבמ  ןקת  תילפורמ

כן.    רשע מע  םתאלשבעה   9 י פל  לבא  םיינצויח  ים ריטיינר  םיקיסאולי 

מיליו  ונלביק  ונחנאש  הלבטה כשני  התקציב  גובה   10 וכותמ  לקש  ןאותה, 

 11  ל אוש  ינא  אות שבעה וחמישה אלף שח.מ  שש  קר   שילש  תוינוגרא  תואצוה

 12  ב י צקתה  ,פעולכי נפח כזה אגף ת  .הזכ  רבד  ליבשב   ףגא  ךירצ  םא  ונעצמאת  

 13רדה  י  םידבועה  תומכ  ח"שמ  השימחו  םיעבש  ם ייתאמ  הדוקנ  דחאל  דרי

 14  א ל  ן וגרא  הנבמ  םעפ  ד וע  ה ז  ןוגרא  ע צוב  םא  .ףגא   שאר   ושה.לשלשה  יממח

 15  י נאו  םידבוב כמות עיצקת ה  הבוג  .הזכ  לדוגב  ף גאב   ךרוצ  שי  םא  .הניקת

 16  ה שענ  , עפשה  םע  לועפ תה  ת א  דחאנ  .תולעייתה  ל ע  בושחנ  א וב  .הפ  רמוא

 17 ו מצע  תא  קידציהזה    חפנהש  ידככמה דברים    דוע   ול  דימצנ  ,לועפת  ףגא  םש

לאזרחים  יהק  יתו ריש  ל הנמ  .ףסכ  תצק  ך וס חנו  לעייתי  םג  ילואו  18לה 

שיננע  .םיקיתו שהוא  איזה   19 םיתורישל  רבע  הרואכל  להנמה  ,יושה 

 20  ריעה  שאר  תצעוי  אנהלת שהי מ  ןקת  לבא  .החוורה  תרגסמב  םייתליהקה

ענקתה  םע  תודבועה  יתש  ר יעה  שאר  תכשלב  ראשנ  21  י נ א  .החוורלו  רבים 

 22  ת מרבודד  ב  עוריא  הז   ה רזומ  הטלחה  ,לוהינ  שי אכ   .םעפ  דלומר עו  בייח

 23מופיע    או ה  לבא  דחא  ם וקמב  אצמ נש  והשימ  .ינ ויצירטמ  הנב מ  לש  ןורשה

 24   א לו רחא םוקמב הקבמחל

 25   ?הז הפיאזה.  המ   מר אבי גרובר: 

 26 םיקיתו  םיחרזאל  הליהקה  יתוריש  להנמ  שאר  השהי  המ  םצעב  איהש   תצעויה  מר רוני בלקין:

 27  . ד חא  דצמ  םש  רצונש  ישימחה  ןקתה  איה  .ריעה  שאר  תכשלב  תאצמנ  איה

 28  ת דעווב  םתתנ  םתאש   ת ובושתה  תא  הנוע  ינא  ה ז  םתא  ,הלש  תודבועה



 20.3.22 –רמת השרון    27 מס'  המנייןן משלא שיבה י

31 

 

 1 קר  הזה  בלשב  .םיריכ ב  המכו  ינא  התא  לש  םורופ ב  קר  ונייה  םנמא  .םיפסכ

 2  ל ש   ם ייתנש  ונחנאו  הר אשנ  ת להנמ  .יתלביק  ינאש   הבושתה  ה ז  .התאו  ינא

 3 תאז  .ןיינעה  תא  םיר ידסמ  ונחנא  ךיא  הארנ  ז או  תולגרתהו  תונגראתה

 4   .םיפסכ  תדעווב הנתינש הבושתה

 5  . התוא תנבה אל .הככ אל   מר אבי גרובר: 

 6   .הבושת ךל ןתא י נא הצור התא .ןוכנ אל הז : גב' בת שבע אלקובי

 7 ,ינוריע  חוקיפ   .אשונה  תא  םייסל  קר  יל  ינת  . הז  לע  תובושת  לבקל  ח משא  ינא  מר רוני בלקין:

 8  ינא  לבא  הזה  ןיינלע  ב וצקתה  תא  הפי  יד  הרוצב ונלעה  םצעבו  חננא  הפ  םג

 9 תשועל  םיכירצ  ונחנא   ילוא  זאוס  יגב  החלצה  י א  חנוכל  עצמנו  תא  לאוש

 10  ך יא  תרחא  יכ  רכש  תתל  נולש  תלוכיה  תא  הנשמ  לש  ךלהמ  אוהש  הזיא

 11 העברא  קר  איבנ  ילוא  םיחקפ  השיש  איבהל  םוקמב  ,הבישיב  םג  יתרמא

 12  ר כש םהל תתל םילוכ י ו נחנאש ןורתפה תא אצמ נ ם א םג םתוא איבנ לבא

 13 א ל  ונחנאו  ףיעסב  הרושה  תא  םילעמ  ונחנא  תרחא  יכ  םתוא  איבי  אוהש

 14 הז  תא  ונעמש  םייאל קח  םיתוריש  .הרקמ  םו שב  ןורתפה  תא  יםאיבמ

 15  ה יעב  א יהש  הזיא  הפ   יש   לבא  קדביהל  ךירצ  ה זש  ןיבמ  ינא  .הנורחאל

 16 ה דעו  ביצקת  וא  םייאלקח  םיתוריש  ובש  ןפואל  ביצקתל  הרושקש

 17  ם י יאלקחה  םיחטשה מ  תבגינש  הנונראמ  םצ עב  תרזגנ  הז  תיאלקח

 18  ה זיא  הפ  שי  .םייאלקח ה  םיחטשה  לע  תיאלקח  אל  איה  םא  םג  תוליעפהו

 19  ת ושעל  ר שפאש  ךכ  לוד ג  ם וכס  אל  ה ז  .בושיחה  תר וצב  ה לקת  הארנכ  איהש

 20  ב י צקת  ת א  גורהיש  ה מ  אל  ה ז  .בורקה  שדוחה  ךלהמב  ם ג  םינוקיתה  תא

 21   תו שעל ךירצ לבא .הייריעה

   22 

 23  .אקווד ךופ ה היהי ןוקיתהש הארנכ   : י טביבמר גיד

 24 םיחטשה  תומכש  םיריכמ  אל  תואלקחה   דרשמ  .ךתיא  תבשל  חמש נ  ונחנא  מר רוני בלקין:

 25    .הדרי  ןורשה תמרב םייאלקחה

 26    .תיאלקח המדא קר  ךירצו םינבמה לע םג עפשו ה הז .אל מר גידי טביב:

 27  ך ירצ  ןכל  םא ה  לש  תיטפשמה  תונשרפה   לע  ח וכיו  שי  הז  לע  םגש  דיג נ  אוב  בלקין:  מר רוני

 28  ת א   הפ  התשע  תרבד  יכ  ה פ  ריבכא  אל  .ךוניחה   להנמ  .שגפיהלו  תבשל
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 1  ל ש  דצה  לע  קר  לכתסמ   ינאשכ  ונל  שי  הפ  רמוא  ינא  לבא  הדובעה  תיברמ

 2  ד י גנ  אוב  דע  וספיט  ם צעבש  ,םיביצקתה  לש  רו פיסה  תא  ונל  שי  .להנמה

 3  ,וילע  העיבצה  םג  תרבו דש  המ  הזו  לבא  ח"שמ  םי יתש  הדוקנ  העבשל  2022

 4  , לכתסמ  התאשכ  זאו   . הטמה  ר כשב  .הטמה  יפיע סב   אקווד  א וה  לודיגה  הז

 5  ת ושעל ה צור התא ,םי שנא א יבהל ה צור התא םא  ת ושעל ה מ ,הטמה רכש

 6  ו שעי  םג  ילוא  םתוא  ף ילחהל  אל  ילואו  ,הנש  םי רשעו  הרשע  שמח  םתיא

 7 ה אורש  המ  ספטמו  ך לוה  הזה  ביכרה  .ידכ  ך ות  טרוטקודו  ינש  ראות

 8  תא  האור  אוה  לבא  ןמזה  םע  הפייעתהש  הרומ  התוא  הז  ףוסב  דימלתה

 9  רמוא  ינא  .ןכל  .'ןלוג'   רפס  תיבב  םהב  יתדמל  ינא ש  םינבמ  םתוא  תא  ותוא

 10 שופיחהש  ןיבהל  ךוני חה  ביצקת  לש  תובכשב  לכתסהל  םיכירצ  ונחנאש

 11  ם ידליה לש.. תונעטו שער .םעפ דוע .םיגוחו םינ ורהצ... הז הטמה יפיעסב

 12 ביצקתה  2020  לש  עוציבה  לע  לכתסמ  ינא  םא  .הרוק  המ  .הזה  רבדה  לע

 13  ה עבש  הדוקנ  םייתש  רפסמ  .רפסמ  ותואל  ונ רזח  2021  ביצקתב  ונלש

 14 ה יה  אל  ןכל  הנורוק  תנש  .תוארל  םיכירצ  ונחנא  וישכע  .ונפסוה  אל  .ןוילימ

 15  . ונפסוה  הרואכל  ונעצ יבש  המ  לומ  לא  תישעמ  ם צעב  ונחנא  .תפסות  ךירצ

 16  ת א   םיררחשמ  ונחנא   ךיא  הא רנ  אוב..  שי  .ונמ צעל  ם עפ  דוע  רמוא  ינא

 17 ה עקשהה  תא  םיאור  ונחנא  ףסכה  ךרד  בורל  .ףסכ ב  חרכהב  אל  ילוא  .המרה

 18 םויה    תורמל  .םיגוחו  םינורהצל  בוט  יכה  תוריש   תוארלי  דכ  הזה  םוחתב

 19 ת נשש  ללגב...הממ  תוחפ  היהש  2021  לש  עוציבל  םירשייתמ  ונחנא  םעפ  דוע

 20 ם יאצמנ  ונחנא  םעפ  דוע  תוליעפהמ  קלח  ונל  ה דירוה  הרואכל  הנורוקה

 21  ו נ חנאש  ידכ  תועייסה  רכש  ת אלעה  אטבתמ  הפי א  .טושפ  י כה  רבד  וליפא

 22 ריכזמ  ינא  .םש  אטבת הל  ךירצ  היה  הז  יכ  .תועייסהל  ש  רבשמב  היהנ  אל

 23 ונישע  אוב  ונרמא  .ןיס  דע  הפמ  ,יחצ  לעו  ילע  ודריו  ונעצה  ונחנאש  יקצרוקל

 24  ך ות ב  הז  ת א  רדסנ  א וב  ח"שמ  העברא  הדוקנ   ם ייתש  ל ש  ןובשחה  תא

 25  א והש  ה פיא  ונל  היהי ש  י דכ  לכ  ם דוק  הזה  קול בה  ת א  רומשנ  .ביצקתה

 26  י נימ  לכ  .ביתקצה  סי סב   ךותמ  םהלש  רכשה  ס יסבל  סנכיהל  רשפאש

 27  ל לכ   אל  חטב  םתוא  תתל  רשפא  חרכהב  אל  ת ופסות  תתל  לש  םיטנטפ

 28 י דכ  ךות  הפירח  הרוצב  הלעש  אשונ  הז  .םידימ לת  תועסה  .הייסולכואה
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 1  ם ידימלת...ידכ  םינוכיתב  םינחבמ  םויה  םישוע  אל  וליפאש  המרב  .הנשה

 2  ת ב ישיב  רפסמה  .םירפ סמה  ת א  הפ  ונל  שי  זא  .יתטיש  ןפואב  םירחאמ

 3 רבדה  םאה  .הטושפ  ד ואמ  הלאש  יתלאש  ינאו  חמ צ  ,לדג  הז  הנורחא  םיפסכ

 4  ת ו מכ  .הייריעה  תאי למב  הפ   וילע  ועיבצהש  ה מ  תא  ת וסכל  עדוי  הזה

 5  ונדרי  .אל  יל  ורמא   םיפסכהדת  עווב  יתלאש  ינאשכ  םיסובוטואה

 6  תלועפ  תושעל  .ןכ  או ה  אבה  רבדה  זא  .שוקיב   ןיא  יכ  דחא  סובוטואל

 7   תא דירונש ידכ  םירוהל..וליפא תיקוויש

 8 העבראל  הז  הנומשו  םיעברא  םייתאמ  .האבה  הנשל  יטנוולר  אל  םג  הז דברת וייזר:  'גב

 9 תכרעמהת א ו ליפת .ןיא .ללכב ביצקת ךל  ןיא רבמטפסמ ,םישדוח

 10  םיילגר ונל םש :להק

 11  ת א  ו ליפה  תינוירב  הר וצב  . הזמ  רתוי  ה מ  אל  םת א יכ  . תכרעמה  תא  וליפה דברת וייזר:  'גב

 12  .דו בעי אל הזש ידכ תכרעמה

 13 ילויו  טסוגואב   .רבמטפסל  ןושארל  עיגי   םג  אוה  יתנש  אוה  ביצקת הו  תויה  מר רוני בלקין:

 14  .האבה  הנש םצעב תוליעפ השענ

 15   אל ו הז תא השעת הייריעהש :להק

 16  ת א  םיעדוי  םהו  הייר יעה  ילב  םג  םירוהל  עיגהל   םיכרד  ומצע  דעוול  שי   בר: גרו ימר אב

 17  .הז

 18   .םירגוסשכ אל :להק

 19   .רבד םוש ורגס אל   מר אבי גרובר: 

 20  .םירוה  המכ ךל הארא ינא .ורגס :להק

 21   .תכרעמה תא ורגס דברת וייזר:  'גב

 22 ל ש  רופיס  הז  ,דחא  .םתוא  דיגהל  ךירצ  ,ביצקתב  תורושה  ךותל  םיסנכנ  ונחנא  מר רוני בלקין:

 23  ת ויהל  לוכיו  םיבשחמ   ,הרמוח  ,תשר  תיתשת   .רפסה  יתבב  בושחמ

 24 תויהל  ךירצ  לבא  .תונכותו  קוחרמ  םג  רמא  ןרעש  המ  ךרד  אוה  ןורתפהש

 25  ה מ   ליבשב  ידימ  ךומנ  תצק  יל  ה ארנ  הככ  םג  ינאש   ם וכסל  רבעמ  הזה  רבדב

 26  ש ר ודש  רבשמב  םוחת   הז  .םוחתב  תצק  ילש  ןויס ינ  טעממ  לבא  ,יל  הארנש

 27 רבכ  תאזה  הנשהש  תויהל  לוכיש  רמוא  הז  .ולש  שומימה  לש  בקעמ  היהיש
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 1  ע יגנ  ונחנא  וישכע  הז  תא  קצינ  םא  .לודגה  בצע ה  לכ  תורמל  הדובא  הנש

 2  .בצמה  תא ליצנ האבה הנשש בצ מב ילוא טסוגוא עצמאל

 3   .םולכ זז אל םגו הרב עש הנש ונלחתהש םג המ :להק

 4  ה ככ  דיגנ  אוב  א"ל ויו  םינורהצה  תמר  לע  תרזוח  א יהש  הככ  הנעט  שי   .ם ינווגמ  מר רוני בלקין:

 5 ונעמש  וישכע  קר  .םלוכל  רורב  הז  .ידימ  לופיט  שרודש  רבשמ  םייקש  רורב

 6  ד חא  ף או  .םש  התיבשל   ה תוא  ל יבוה  טעמכש  הזכ   ךל המ  ןמ  ה זיא  היה  םגש

 7 הפש  םישנאה  תא  טי קשמ  הזו  הזה  בצמל  עיגנ ש  הצור  היה  אל  ונתיאמ

 8  ק שמ מה  לש  המרב  .ם ירבד  ינ ש  תוחפל  הפ  תושע ל  ם יכירצ  ונחנא  .םידבוע

 9 םיימעפ  תוחפל  תאזה   ה נשב  הז  תא  יתילעה  ינא  .םינווגמל  הייריעה  ןיב

 10  ל ש  ביצקתה  ךותל  תימינפ  קודבל  הזו  תומדוקה  םיפסכה  תדעו  תובישיב

 11  ם יפדועש  בצמ  תויהל   ל וכי  א ל  תומדוק  םינשמ  ו יה  ם גש  םיפדוע  םינווגמ

 12  ל שמל  יכ..  םייביצקת   ם ירעפ  תא  םהל  םירגוס  ו נחנאו  םינווגמב  םיראשנ

 13  ם י שימח  תואמ  שמח ןטק..  לש  ן יינע  הלע  ,םייתש   . תוקיזמ  הנורוקה  תונש

 14  ם י נווגמ  ןיב  םהש  הלא כ  ת ורבעה  וא  םיבלוצ  םי מולשת  שי  ,םילקש  ףלא

 15  ל בא  ל קש  ףלא  םישימ ח  ת ואמ  שמח  ל ש  בוח  םי נווגמ  ה רואכלש  ,הייריעל

 16 ה מ  תמאב  תוארלו  קמועל  הזה  רבדה  לע  תב של  םיכירצש  רמוא  הז

 17  י נשה  דצהו  .הז  תא  ולבקי  םהש  ידכ  הממ..  איה  המו  הייריעה  לש  הדיקפת

 18  א והש  ד סומ  הזיא  ומכ   ב שוי  אל  א והש  ףוג  תויה ל  םי בייח  םינווגמש  אוה

 19  תורשע  לש  םירעפב  ל בא  הליו  לש  לדוגב  תוכש ל  שי  רמוא  ינא  ר"כלמ

 20  .הככ  דבוע  אל  הז  ,ףסכ   .המינפ  ךפשיש  ראוד  הצור  הנידמה  .םילקש  ינוילימ

 21 ת מקה  ,תיתועמשמ  תיביצקת  הילע  וב  שי  הזה  םוחתה  ףוסב  וארת  .תוברת

 22  ם יע ברא  ומכ  והשמ  ל ע  םיד מוע  רבד  לש  ופוסב   ונחנאש   דיגנ  אוב  ,ףגא

 23  ימעטל.. .ה אבה הנשל ח"שמ העבשו

 24   ?ח"שמ העבשו םיעברא ר צחי שריב:     "ד

 25    .תוברתה קרפ  82 ףיעס .קרפ .המ לכ תא  חקול ינא י בלקין:רונמר 

 26   .טרופסה םע דח י ,םינווגמ םע דחי לבא   בר: גרו ימר אב

 27  ן ו ילימ  שולש  הדוקנ   עברא  ה ז  תוברת  .הז   לכ  ם ע  הז  . תוברת  הזל  םיא רוק  אל        מר דני לביא: 

 28    .לכה הז
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 1   הז  תוברת תולועפ אל םג .אל ר:מר גיא קלנ

 2  .ןוכנ  שולש הדוקנ עברא הז תוב רת תולועפ א:מר דני לבי

 3 ד ימתש  ללגב  ו השמ  הפ  םכל  דיגהל  בייח  ינא  .הז  תא  רמוא  ינא  ימעטל  .הפי  קין:מר רוני בל

 4 םיסעוכ םהינש םא .קדוצ ינאש ןמיס ילע סעוכ  ןדיע םגו ילע סעוכ ינד םג

 5  ל יבשבש  בשוח  ינא  .ה מ ל  םכל  דיגא  ינא  וישכע  .רדס ב  הארנכ  ינא  זא  ילע

 6  ה ש ולש  ויהיש  םיכירצ   ונחנא  הייריעה  לש  םיסכ נה  לכ  ת א  קורסנ  ונחנאש

 7  י כרצל  המרגורפ  .םינש  שולש  רבכ  ןקזה  וטאק  ומכ   הז  תא  רמוא  ינא  םירבד

 8 ה יהת  המ  רמולכ  .דסומ  לכל  רדגומ  ןכות  ,םי נבמהו  םיחטשה  .רוביצ

 9  ה מקהל  םג  ילכלכ  .. ..  ת ינכות  ישילשה  רבדהו  , במדויק  תוליעפה  תלוכת

 10 ךרואל  ךכ  רחא  ףסכ  םילוע  הלאה  םירבדה  יכ  .הלעפהל  ךכ  רחא  םגו

 11 ת וציחנ  יבגל  תוטלחה  לבקל  ףוסב  טילחהל  ם יכירצ  רמוא  הז  .םינשה

 12  ר דס תושעל לכתסמ  התא שכ ףוסב .ינוריעה תוי ופיד עה רדס ךותב דסומה

 13 ת וינכותל  םוקימה  תמאתהל  םגו  חטשב  םינבמל  ,ביצקתל  תויופידע

 14  א ל  ונמצעל  הז  תא  רמוא  ינא  ,םוקמ  ותואב  בשוי  דימת  אל  הז  .תוידיתעה

 15 ל כה  ,ספסוחמ  ינאש  םיריבסמש  המ  הז  תא  לבקמ  ינא  .תוברתה  דגנ  ינאש

 16 ךס  ינאש  בשוח  ינא  ד בכ  ךכ  לכ  תוברת  ןכרצ  יל וא  ינא  .היעב  ןיא  .רדסב

 17  ת ויהל  ם יבייח  ונחנאש   ב שוח  ינא  הנותחתה  הר ושב  ל בא  רד סב  יד  לכה

 18 יכ  .תויופידע  ירדס  רציילו  םירבדה  תא  קדובש  ךילהת  אוהש  הזיא  ךותב

 19 יטרפה  תיב  קשמב  םג   .הז  םוקמ  ךותב  םייח  ונלו כ  ונחנא  .תושעל  המ  ףוסב

 20  ן ושאר המ .תוטלחה  לבקל  ךירצ התא ,דימת רו סחמ ב אוהש המ הז .ונלש

 21  ד צמ  ,הרואכל  שדח  ףיעס  אוהש  ףיעס  ונשי  .תו יופידע  ירדסב  ןורחא  המו

 22 ם ישל  םילקש  ןוילימ  השימח  ונל  שי  ,הנתיא  הייר יע  ונחנא  יכ  בוט  אוה  דחא

 23  ה פ   דיגהל  ךירצ  781  ף יעס  תויורקייתהל  הברזר  ,םימולשת  ארקנ  הז  ,דצב

 24  ו נחנאש  תוארל  םיכי ר צ  ונחנא  הז ו  הפ  ונל  שיש  י דיחיה  ן ורתיה  .םירבד  ינש

 25  ל ו דג  ך ורב  הזיא  םיפו צ  אל  נו חנאש  הארנו  היה  תינועבר  ה ז  תא  םיקדוב

 26 רבדהמ  קלח  רשפא  זא  ,ןושארה  ןויצח  ךלהמב   הזב  שמתשהל  ףוס  ילבו

 27  ה מ   תא  םצמצל  רמו א  ינא  םעפ  דוע  םצמצלו  ת ולועפ  ךותל  ךושמל  הזה

 28  ת א  תרשי  ה זש  ידכ  ה ר זח  הז  ת א  סינכהלו  הב רזרבם  יקיזחמ  ונחנאש
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 1  , תיביצקהת  האוושה ה  ת ניחבמ  לודגב  .םירח א  ת ונורתי  שי  .רוביצה

 2 ןוילימ  תואמ  שמח  טע מכ  םע  ונייה  2021  ביצקתב  תוסנכהה  דצל  םילכתסמ

 3  ה דוקנ  עברא  הנומשל   דרי  עוציבה  .שש  הדוקנ  עשת  עשת  עברא  .םילקש

 4  ת ו אצוהה  .שש  הדוקנ   עבראו  ם ישימח  לע  דמוע  ת עכ  ו נלש  ביצקתהו  ,שולש

 5 תצקב  הנשה  תא  ונרמ ג  וליפאו  ינשה  לומ  דחא  בשייתמ  הז  רבד  לש  ופוסב

 6     .לקש ןוילימ יצח לעמ

 7   .םיעבראו תואמש מח מר גיא קלנר:

 8    .לק ש ףלא העבשו םישולש תו אמ שמח י בלקין:רונמר 

 9   .עבראו םישימח תרמא מר גיא קלנר:

 10 . הזה  רבדה  תא  סולפב  חש  ףלא  העבשו   םישולש  תואמ  שמח  .יתיע ט  החילס  מר רוני בלקין:

 11 ונייהש  ירחא  ףוסה  ה ז  ןוילימ  השולש  הדוקנ  רשע  השימח  2021ב  ףוסב

 12 הדוקנ  רשע  השימח  .תיביצקתה  תוסנכתהה  ר וקמ  הז  בוט  רתוי  בצמב

 13  ל ו מ  לא  רצונש  רעפה   ם וצמצ  וא  תוסנכתהה  ם צעב  תאז  ןוילימ  השולש

 14 םירשע  םיפיסומ  םצע ב  םויה  ונחנאו  ,דחא  .תוסנ כהה  לש  תיפוסה  האצותה

 15 ת א  םיקדוב  ונחנא  םא  .תוסנכהל  תפסות  ,לק ש  ןוילימ  השולש  הדוקנ

 16  ה דוקנ  העברא  לש  תפסות  הז  22  תנשל  יפצ  ו נמש  לומ  לא  2021  עוציב

 17  . ח"שמ  םירשע  לעמ  ת צק  .21  לש  עוציבה  לומ  לא  ,ביצקתל  זוחא  םייתש

 18 ה רתיל  תפסות  ,זוחא  םייתש  הדוקנ  העברא  לש  תפסות  איה  דוסיה  תחנה

 19 המל  זוחא  השולש  סו נימ  לש  ןוטיק  לומ  לא  הזש  םג  ורכזת  קר  תוסנכהל

 20  ת ימיטפוא  החנה  ןמ  הזיא  ונל  שי  םויה  ונחנא   .לבקנש  ונבשח  נוחנאש

 21  ת מדוקה  הנשהמ  בוט   רתוי  זוחא  םיינש  הדוקנ  ה עבשב  דרת  תאזה  הנשהש

 22  ק רפ  .ביצקתה  קרפ  יב גל  הז  .תימיטפוא  דואמ   ת וחנה  םינוגראב  בורל

 23  ה נבמה  ,גרדמהו  תו מכה  לש  ,םינקתה  תוחתפ תה  לש  אשונה  .םינקתה

 24 ם צעב  הבש  הבישיב  הרורב  דואמ  הרוצב  גצוה  הייריעה  לש  הנבמ  ינוגראה

 25 ת א  ועמש  םלוכ  אל  ירעצל  2020  תנש  לש  תרוקיב ה  חוד  האילמה  לכל  גצוה

 26  י נא  .הזה  רופיסה  הרי הב  דואמ  הרוצב  גצוה  הז  .ידכ  ךות  ובזע  חודה  לכ

 27  ך י רעמ  ינ א  םעפ  דוע  ה ככ  וישכע  . וישכע  ומכ  םיפ סכה  ת דעווב  דועש  בשוח

 28  ד ו אמ  הרוצב  גיצהל  ועדיש  ו מכ  ,ןוקית  הזב  ה שע  רבכ  ועמשנש  תורעה
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 1  ב יצקתה  לש  תוחתפת הה  תא  םיפסכה  תדעווב  תינועבצו  הפיקמו  ,האלמ

 2  . הפ  ו ניאר  נוחנאש  ה ממ  ף יקמ  רת וי  הברה  היה   ה ז  הר שע  שמח  םייתאמ

 3  ה טמה  תוקלחמו  הטמ ה  לש  םיכתחהו  .םינקתה  לש   תוחתפתהה  תא  גיצהל

 4 דבוע  אל  ינא  ,יל  רצ  .דובעל  םג  םיכירצ  הז  תא  וניאר  וישכע  .הייריעה  לש

 5   . י תרעה  ן כלו  .הזמ  ץו ח  ליבקמב  ם ירבד  השולש  ה שוע  ינא  ע דוי  התא  .ךלצא

 6   .תא יתנבה אל מר ערן שורץ:

 7 לש  תועיבק  י ל  שי  ינא  עדוי  התא  ירחא  רצק  ףירב  הזיא  הפ  םתיש עש  ןוכנו  ן:קימר רוני בל

 8  ן יא  ףוסב  םתא  זא  .ןמזה  ל כ  ,ישמ  תעלות  ומכ  י בקע  ,הככ  יבקע  ינא  .יכות

 9  ך י רצ  ינא  , םשו  הפ  ה זב  ל קתנ  ינא  . הז  תא  םי איצומ  ם תא  הרירב  םכל

 10   .םימעפ תואמ  שמח ביצקת לע עיבצהל

 11   .ילבו יכותה ילב םג   : רבי גרומר אב

 12 ם יפסכ תדעו  ת בישיב הז תא יתשרד םג  ינא . ןמזב הז תא ונל ונתת  ז א רדסב קין:בל מר רוני

 13 ת אלעהל  רושיא  וא  חוויד  וא  תיחכונה  היצנדקב  םוקמ  םושב  ריכמ  אל  ינא

 14  י נא ,םינשה  ךלהמב  ם ינקת..  ה עצבתה  ןכ  .תפסו תב  אלו  ג רדמב  אל  םינקת

 15 הקולחב  הייריעה  לש  טרופמ  .ינוגרא  הנבמ  ץע  גיצהל  ךירצש  בשוח

 16  ת א   ונל  ריבסהל  חילצי ש  וה שמ  .םידבוע  תומכ  ,תו יופיפכ  ,םיפגא  ,םילהנמל

 17  ר מ אנ  ונחנא  .תורוכש מ  םימלשמ  הז  לע  יכ  הייר יעה  לש  ינוגראה  הרציונל

 18  ש אר  היה  לשמלש  ,תרוקיבה  תדעווב  ונעציב  ונחנאש  ריקחתה  תרגסמב  ונל

 19 י נוגרא  ץועיי  הנתנש   הרבח  הרכשנ  הייריעב   תמדוקה  ן"אשמ  ףגא

 20  ל וכי ..  תא  לבקל  ונחל צה  אל  ו נשקיבש  תורמל  י נא  ה זה  רבדב  הקסעתהש

 21 . תינוגרא  תולעייתה  .םש  הרקש  והשמב  ונניע  תא  ריאמ  םג  היהש  תויהל

 22  ב יצקתה  הבוג  ,םינקתה  תומכ  ניותנ  תחת  םא ה  .תורבוד  .קלחב  יתעגנ

 23 ח וכ  תומכ  חוד  ,שפע  .ףגאשל    הניקתל  הקדצה  שי  תוליהפע  חפנו  להונמה

 24  ה קדצה  ש י  םא  םג  , ביצקת  הב וג  ,םדאה  חוכ   ת ומכ  ל ש  ןוקיתה  םדא

 25  ח טב  תולעייתה  ץילממ   ינא   יתרמא  םעפ  דועו  ל"נ כ  ל ועפת  .ףגא  לש  הניקתל

 26 עפשה  תא  סינכהל  ,לועפת  ףגאל  הלאה  םירבד ה  תא  דחאל  הזה  רבדב

 27  ה קוזחת  ףונו  םינג  ה או רבת  ,תוקלחמ  דוע  תח ת מ  סינכהל  זאו  תחתמ

 28 ד וע  וליפא  ילוא  הפ  ת וקירבור  יתש  עיפומ  וישכע  הפ  הז  תא  יתיאר  .למשח



 20.3.22 –רמת השרון    27 מס'  המנייןן משלא שיבה י

38 

 

 1  ם ג  רשפאיו  רתוי  ליעי   רתוי  ק דוהמ  ינוגרא  הנבמ   םגש  בשוח  ינא  ,םירבד

 2 יכילהתו  הייריעה  לש  ליעי  לוהינב  רתוי  דקוממ  תויהל  הייריעה  לכנמל

 3 םינטק  םיפוג  ףטוש  ןפואב  להנל  וישכע  קסעתהל  אלו  ,הייריעה  לש  ןונכתה

 4  ן ורתפ  תשרודש  ,תיטו קא  ה יעב  הז  .תועייס  .ףג א  שאר..  הרואכל  ןיידעש

 5  ן ו רתפ  ןתנ  ץירמת  וא  קנעמ  לשמל  .האילמב  הרה צהה  תא  קר  אלו  יתימא

 6 הלולע  איהש  תפסות   איהש  הזיא  תועצמאב  אלו  ,ביצקתה  סיסב  ךותב

 7  ה פ ו  .םלוכ  ל ע  הז  תא  שממל  ע דוי  א לש  ןפואב  וא  ת יקוח  רופ א  םוחת  תויהל

 8  ר ופיס  ,םדוק  רמאנ  הז  ,הייריעל  םיעיגמ  ונחנאשכ   ללכב  םעפ  דוע  רזוח  ינא

 9  ת מ רב  תוחפו  לוהינהו   הטמ  י פוגב  רקיעב  םינקת ה  תיילע  ,ךוניחה  ףגא  לש

 10 ונחנא  םצעבש  ,הנשמ   ינלבק  םע  דובעל  םיאצויש  חטב  .עוציבה  יפוג

 11  ת יילע  היילעמ  ,תיתוע משמ   םיזוחאב  רכש  תיילע   . זה  תא  םהילע  םיתשימ

 12  ם תא םא .הזה רופיס ה י לנאר אל הזש בצמ רצי ימ ם ג הזה רבדה םינקתה

 13 םא  .לוכי  ינא  .ךכ  רח א  םירבתה  םע    ךישמא  ינ או  הפ  רוצעני יאש  םיצור

 14     עדוי םג ינא םיצור םתא

 15   .תרצוקמה החסונה לעלך  מר גיא קלנר:

 16    ל ע תושק יתלמע ינא ירחאש  הז יל ןימאת .תרצוקמ ה חסונ ןיא מר רוני בלקין:

 17   .בשקב ןיזאנ השקבב מר גיא קלנר:

רוני  18  ר ושיאל  םירב תה  תשג ה  ןפוא  לכ  םדו ק  .תויללכ  תורעה  המכ  . םיר"בת  לקין:ב  מר 

 19 .יחצ  לש  רדסל  העצהכ   הלע  וליפא  האילמב  םג  רבעב  רבכ  הלע  הז  האילמה

 20  . ב  .ות והמו  ר"בתה  ת לוכת  לש  ל למב  רבסה  .א  . ליכמש  טמ רופ  לע  ונרביד

 21 הכרעה  .טקיורפה  לש  שקובמה  רצותה  לש  הימדה  ,םוליצ  ,טוטרש

 22 דע  עצוב  המ  ר"בת  לש  תפסותב  רבודמ  םאו  ,עוציבל  םינמז  חול  ,תיביצקת

 23  ר ב כש  המ  לע  םידמוע   ונחנא  הפיא  ןיבנש  רמולכ   ,םינמזה  תוחול  המ  .הכ

 24  ם עפ  דוע  רמוא  ינא  . עוציבו  תויופידע  רדס  .הז ה  רבדה  ךותל  םתסנכה

 25 ינפב  דמועש  אשונ  הזו   .המצע  ינפב  תדמוע  איהש  היח  הז  ר"בת  לכ  ,ר"בתה

 26 ירדס  תא  תחא  םעפ  ת וארל  ךירצ  םג  ןכלו  .םירב ת  לש  לולכמ  ךותב  ומצע

 27 ,תוברת  הז  םא  ,ךוניח   הז  םא  תוצובקה  ךותב  ןיבל  םירבתה  ןיב  תויופידעה

 28  ר בד  ל ש  ופוסבו  .יללכ  ןפוא ב  ךותב  ל לכבו  תחא  םע פ   ,םירחא  ם ירבד  הז  םא
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 1 לע  עיבצהל  ימעטל  רש פא  יא  .ר"בתו  ר"בת  לכ  לע  דרפנב  עיבצהל  ךירצ  ןכל

 2 ם ירבת  ,ח"שמ  העבר או  םיעבש  תואמ  שולש  הליכמש  םירבת  תלבט

 3 םישנ  .רדהנ  ,ןמדנורג   ןוידטצא  םוקישל  ליעפ  ר"בת  שי  .תופסותו  םישדח

 4  םירבדמ  םא  רבכו  בו שחל  םיכירצ  לבא  והשמ  אל   הז  י ל  וריבסה  .םש  הז  תא

 5  . ה נוכשה  ב למ  ותוא  םי איצומ  . הזה  ןוידטצאה  תא   םיקיתעמ  ך ורא  חווט  לע

 6  ה מ קה  םינמממ  ךיא  ןיבהל  םיכירצ  ונחנא  ,ם"ב מר  רפס  תיב  לש  הבחרה

 7  דיגהל  בייח  ינא  .םיילג רה  לע  דומענ  ונחנאש  .רשכ ומ  דסומ  אוהש  דסומ  לש

 8 י נא  היציאוטניאב  .דע ב  ינא  יתוא  םילאושש  ,תיביטיאוטניא  םעפ  דועש

 9  י תדמע  רבכש  בצמב  ד ומעל  ן כומ  אל  ינא  לבא  ,רח א  ןורתפ  םהל  ןיאש  בשוח

 10  ידכ  ךות  םיללכה  תא   םינשמש  הבישיב  הפ  םי יעובש  ינפל  קר  ירעצל  וב

 11 ת יבל  םילקש  ןוילימ  יצח  היה  הז  אוהה  הרקמ ב  תתל  ידכ  קר  .קחשמה

 12  ח ש ן וילימ השיש לש  ת פסותל םיש רדנ ונחנא ויש כעי כ .לו אש תכוס תסנכ

 13 ל ש  והשמ  הזיא  םע  ונ לחתה  .ואדרונ  פ"צש  .ןנכות  רבכש  המ  לע  .הפ  םיפסונ

 14  י רק  ה נומש  ומכ  והשמ   ם ויה  םישר דנ  רבכחנו  נא   , הכרעה  ל קש  ןוילימ  ינש

 15 תינכות  ןיא  הפ  היה  ריעה  שאר  וליפאו  ונלאששכ  .השיש  דוע  לש  תפסות

 16  ך ר דה  לע  הככ  הפ  רבו ד  ,םינקתמ  םע  ,םינקתמ  ה זיא  .תטרופמ  אל  חטבל

 17  ע צ בל  ך ירצש  םעפ  דו ע  רובס  י נאו  ,םינכשה  םע  שגפמ  ם ואית  לש  םוכיסב

 18  ר שפא  יא  .םירועישל  עוצבי  הז  .ויתורזגנו  םיינפו א  ליבש  לש  האלמ  תינכות

 19  ך כ   רחאו  הלאה  םירט מ  םישימח  םייתאמ  ם,יש ימח  האמ  תא  קר  ןנכתל

 20  ם א   .ואולמב  ליבש  לש   ןונכתב  עיקשהל  ךירצ  .ר תיהה  לכל  רבחתי  אל  הז

 21 , וכפשת  יק  וא  דיגהלו  וישכע  ונילא  אובנ  םעפ  דוע  לבא  .הזה  עטקמב  קר  אל

 22 רבדל םילקש ןוילימ  השיש דוע ומישו תישכעו ,םילקש ןוילימ ינש םתמש

 23  ה מכסה  יא  וליפא  שי   ז א  ?םש  תויהללך  וה  המ  י קוא  .לאוש  התאשכ  הזה

 24  ג ורדש  . ןיינלע  אל  ,םש  תו יהל  ךלוה  ה מ  לע  ריעה  ש ארל  רי עה  תסדנהמ  ןיב

 25  ד מ ועש  קראפ  נול  שי  ם ויה  דע  יכ  הלוכתה  המ  .רב ודמ  המב  זא  .חצנה  קראפ

 26  ה שרדמה  ?םש  ח"שמ   י נש  דוע  םיסינכמ  ונחנא  המ  ז א  לעפומ  ךכ  לכ  אלו

 27 ה ז  םינכת  ,רוביצ  יכרצל  המרגורפ  .םדוק  יתרמאש  המ  לכ  סנכנ  ,תונמואל

 28  , ה פי  דואמ  .הנשמה  ת דעווב  ה גצה  הזיאה בז  תא   וניאר   בגא  .ילכלכ  לדומ
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 1  . ןפוד  אצויו  רחא  דואמ   תמאב  םימדקתמל  ס"נת מ  ןמ  הזיא  .םישרמ  דואמ

 2  ל שמלש  המ  הזו  ,תויהעדיפו   יר דס  הז  םיכירצ  ונ חנאש  ה מ  הז  םא  הלאשה

 3   .ס"נתמ ד וע םש ךירצש רסב אל םינ ווגמ קית תא קיזחמש ימ

 4  .ס"נתמ ד יגת לא קר א:מר דני לבי

 5 א ל  ונתיאמ  דחא   ףאו  ,השרדמ  דיגת  אל  הת או  ,ס"נתמ  דיגא  אל  ינא  היעב  ןיא  מר רוני בלקין:

 6 1010  .יק  וא  .ער  אל  .ינשה  תא  דחא  דבכנ  אוב  ינד  .ינשה  תא  דחאה  לבלבי

 7  ו נ חנא  ,הכורב  הלועפ  ,םיינפוא  יליבש..  תמאב  אוה  .ףוסה  דע  ךירצ  הז

 8  ו פוסב  יכ  רובענ  הפיא   , ילאיר  הז  םאה  תוליעפה   ת א  לבא  םיינשב  ונלפכה

 9  , הרבעש  הנשב  םויה  דע  ונחנא  הובג  דואמ..  הווקנ  וא  םישנ  אלש  רבד  לש

 10 ונמש .הנשב םילקש ןוילימ השימח לש שומימל  ועיגה אישב הארנכ רבעב

 11  ר בדה  תא  להנמ  ימ  ,ו יש כע  דע  ,עצוב  המ  .העונתל   ב א  תינכות  .ןוילימ  הרשע

 12  ה י צנדקב  תוחפל  ,ןומה   הז  ל ע  םירבדמ  ,םיירטס   דח  ת ובוחר  לשמל  ,הזה

 13  הזיא  שיש  רכוז  אל  ינא  ןיידע  אוה  שומימה  .הפ   אצמנ  ינאש  זאמ  תאזה

 14 ן יינעה  תא  וריבסה  .העונת  ירדסה  .לשמל  ירטס  דח  תאזה  היצנדקב  בוחר

 15  ,תודובע  עוציב  ידכ  ך ות  חותיפו  הנווכהב  םגו  טולישב  םג  קסעתמ  הזש

 16  תודובע  שי  ונלקתנ  לש מל  י כ    ה ז  תא  להנמ  ימ  םע פ  דוע  .הליל  תודובע  ןקלח

 17  ם ש  שישכ  .ןגמ  הוונ  לש   היישעתה  רוזא  ירק  שרחה  בוחרב  םתוא  םיעצבמש

 18 ה ז  תאזה  הדובעה  לע  יארחאש  ימש  הלגמ  התא  זאו  ילמרונ  אל  קדרב

 19  ך ו תב  ףרטא  םש  שיו  העונת  ירדסה  םש  הליעפה  ק וידב  אל  תילכלכ..  ל"כחה

 20 תחא  םעפ  ביצקתה  יוצימ  ,הבושח  הדובע  ,זו קינ  גורדש  .הזה  םוקמה

 21  ש יו  ,רוזא  לבקי  המ  , תויופידע  ירדס  .ותוא  םיצמ מ  ונחנא  תמאבש  הארנש

 22  ם צעב  ונמצע  תא  ונא צמו  נחנא  םשש  ,ףרשה  ב ו חרב  תודובע  לשמל  ונל

 23  ז וקינו  שיבכה  תבחרה ל  הרושקש  הדובעה  תא  ת חא  םעפ  שיש  םיאצומ

 24 תחתמ  הארנכ  רבועש  בויבה  וק  לש  רופיסב  לופיט  ,היינש  םעפו  םש  רגנה

 25 ה זיא  .ר"בתל  561  ףיעס  ,הייריע  ינבמ  .םהיניב  םואית  תושעל  ךירצו  שיבכל

 26 ב צעב  םתס  ונמצעל  ריכזמ  ינא  .רוביצ  לכב  םינבמה  תלוכת  ,המישר  ,םינבמ

 27 ם ור  לעי  רפס  תיב  ןגמ  הוונ  רפס  תיב  םחתמ  לש  ה יצפואה  תמיסח  תרגסמב

 28  ה וונ  רפס  תיבו  הייריע   י דרשמ  רובע  לקש  ןוילימ  ה שולש  לש  ר"בת  רשוא  זא
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 1  ת נ יוצמ  הפולח  םעפ  דוע   םכל  ר מוא  ינא  .םול כ  ה ז  םע  ה רק  אל  .ןגמ

 2   .תרגסמב  םיילאקיזומ םיקחשמל

 3  . םש ןכומ טעמכ רבכ לכה   י גרובר: במר א

 4  ך יא  תוארל  ם יכי רצ  יכ  ם וקמ  ול  םישפח מ  םתאש כ  ,ןמלק  םייניבה   ת ביטח  מר רוני בלקין: 

 5  ה ז  ןאל  הארננו  חנשא  ךירעמ  ינא  ,ךוניח  תודסומ  ץופיש  .הז  תא  םשיוע

 6  ת ויתשת  .רדסב  הזו  לקש   ןוילימ  רשע  השימח  לש   הז כ  רפסמ  קר  אלו  .ךלוה

 7  ד ח א  ,םדוק  הז  לע  יתר ביד  ם א  סנכנ  הז  םעפ  דו ע  זא  , רפס  יתבב  בושחמ

 8  ל ב א  ךומנ  ת צק  ,וינפ  ל ע  ה ככ  יל  ה ארנ  ,לקש  ןוילי מ  השימ חו  םיעבש  הדוקנ

 9  ע ד נש  יאדכ  זא  תוכרד מו  םישיבכ  ץופיש  ,הז  לע  ג לדנ  .תודבתהל  הווקמ  ינא

 10  ת א ו  חוקיפה  תא  עצבמ   ימ  .תויופידעה  ירדס  המ ו  רבודמ  תובוחר  הזיאל

 11  ו נ חנא  ירחא  םייתנש  הנשש  תומוקמ  המכ  שי  .עוצ יבה  תוכיא  לע  םג  הרקבה

 12 ה ז  ,יקסניטוב'זב  םוי  תונועמ  .ךירצש  ומכ  השענ  אל  הארנכ  אל  הזש  םילגמ

 13  ת פ סות  ללוכ  המ  ןיבנ ש  יאדכו  חפת  ,םירטמ  םינו מש  תואמ  עבראל  םש  לדג

 14 הז  .לקש  ןוילימ  השימ ח  לש  תפסות  םור  לעי  רפס  תיב  .םשש  יצחו  ןוילימב

 15  ריכזמ  ינא  .שרדנש  ב יצקתל  זוחא  יצחו  רשע  םינש  לש  תפסות  רמוא

 16  ם ירשעב  תיעקרק  תת   ה ינח  לש  ף תרמ  לש  לקש  ן וילימ  ה עבש  ןאכ  ונבשישכ

 17  ו נל  רמא  לבא  .ארונ  אל   ר פס  תיבל  הצוחה  תושעל   םישרדנש  תוינוכמ  שמחו

 18  ה כוזה  ן לבקה  םע  ןתמ ו   אשמ  ת ושעל  םיכירצ  ונח נא  , עגר  קר  ר יעה  שאר  הפ

 19  ל קש  ן וילימ  העבש  הד וקנ  העשתו  ם ישולשה  לע  ד וע  ה לודג  הח נה  הפוצ  ינאו

 20 ן וילימ  השימח  לש  תפ סות  איה  וישכע  החנהה  זא  תויהל  ךירצ  היה  הזש

 21  ה שימח  קראפטייקס  2022  לש  8  ר"בת  .םישדח  ם ירבת  .היעב  תצק  .םילקש

 22  ו השמ  הז  לע  רמאנ  םיפסכה  תדעו  .רבודמ  המ  לע  ןיבנש  יאדכ  ,לקש  ןוילימ

 23 ם ישמתשמ  חותינ  ,בי צקתה  המ  ,תינכותה  המ  ןיב הל  ךירצ  לבא  .יללכ  דואמ

 24 א לו  ונבהלתהו  ונעמשש   והשמ  הזיאל  הפ  םיכלוה  אל  תמאב  ונחנאש  תוארל

 25  י פ כ  הז  יכ  ר"בת..  ןכ  םג  זא  ,ןמלק  םייניבה  תביט ח  .םישומיש  חותינ  ונישע

 26 תפסואש  תינכותה  ל לוכ  .םיקהל  שרדייש  הממ   זוחא  הרשע  קר  הארנה

 27  י כ  רדה  עבורב  ס"נתמ  שרדנ  ןכ  םאו  חמוצה  רפ סה  תיב  הנבמ  תא  המינפ

 28 , םירימאב  טרופס  םלוא  .תואריהל  ךירצ..  ךיא  .םימעפ  המכ  הז  תא  רמוא
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 1  ך ומנ  םוכס  הארנ  הז  וינפ  לע  םינמזה  חול  הארנ  ךיא  ח"שמ  יצחו  העבש  לש

 2  , רטמ  םישימח  תואמ  ה נומש  דע  .ימורט  הנבמ  . יל  רבסוה  רבכש  תורמל

 3  ר כ וז  י נא  ,םינמזה  חו ל  המו  ן ונכתה  הארנ  ךיא   ,ןלוג  . ךונמ  תצק  ןיידע

 4 ילב  טרופס  םלוא  הסיכ  הז  ח"שמ  רשע  הנומש  ,םירעי  תיירק  רפס  תיבבש

 5    .ךומנ תצק יל האר נ זא .ס"נתמ םש היהיש

 6   .ןוילימ הרשע שו לש ,הרשע םיתש .היה םי רעי תיירק הרשע םיתש   מר אבי גרובר: 

 7   .העוט ינא  ילוא זא מר רוני בלקין:

 8   .הרשע עברא   מר אבי גרובר: 

 9 ל עב  ונלביקש  רבסהה  ,1010  שר  ידוסי  רפס  תיב  302  שרגמ  .םייסמ  ינאש  ינפל  מר רוני בלקין:

 10  א ל  ינא  .הרעה  דיגהל  הצור  ינא  םירוא  רפס  ת יבל  דעוימ  'א  בלשב  ,הפ

 11  ל ע  יטרפ  רפס  תיב  תמ קהל  םירבתה  תדוקפל  םי סינכמ  ךיא  ןיבהל  חילצמ

 12  ע צ במש  ר פס  תיב  ,ירוז א  לע  ר פס  תיב  ה ז  הלאכ  םי רבד  ןיא  .הייריעה  ןובשח

 13  דומיל  רכש  תייבג  יכילהתו  .המינפ  םיסנכנש  םישנאל  היצקלסו  ןוימ

 14   .יאמצע

 15  ?רפס  תיב הזיא מר רביד פלד:

 16  ר פס  יתבל  םה ידלי  תא  חולשל  םירוהה  ם יצור  .יפוסופורתנא  .םירוא   רפס  תיב  מר רוני בלקין:

 17  , ן ורשה  תמרל  הידמ  ירוקנא  ר פס  תיב  לשמל  ע יגה  . רדסב  לכה  ,םייטרפ

 18 ונמצע  תא  סינכנו  םו קמ  הנבנ  ,רוכשנ  .הרוגא  וש קיב  אל  םה  ךרדה  תכרב

 19  י כ  םהלש  תויתשתה  ת ניחבמ  רבד  םוש  םהל   ו נתיש  ופצ  אל  המינפ

 20 ערגנ  הזה  ףסכהש  ה ז  איה  יטרפ  רפס  תיבב  העקשה  לש  תועמשמה

 21  ת י ב  .חפטל  םתוא  םי כירצ  ונחנאש  ,םייתכלממ ה  ר פסה  יתבמ  העקשהמ

 22 ידכ  הזה  רבדה  תא  םי צקמ  ונחנא  המל  םעפ  דוע  ח"שמ  יעבר  תשולש  ,יבוק

 23   .ךרד ב אוהש והשמ קר אלו .המ רגורפו ןכות ףוסב היהיש

 24  .ה ז קוידב הז מר דני לביא:

 25    ירה .ףסכ ומש רבכ  לבא ?הז קוידב הז תומכס מ תורעה מר רוני בלקין:

 26  . אל םעפ ףא :מר דני לביא

 27   .יבוק תיבל  ר"בתב רבעב ונמשש לקש  ןוילימ שי מר רוני בלקין:

 28   .תונמואה זכרמל הש רדמל .אל מר דני לביא:
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 1 ה שולשו  םיעב ש  ונל  שי  םישדחה  םירבתה   .םירבתה  הז  הככ  .תומכס מ  תורעה  רוני בלקין:  מר

 2  ט ע מכ  ,ןוילימ  דחאו  םי נומש  ת ואמ  שש  ונל  שי  םי ליעפ  םירבת  ,לקש  ןוילימ

 3  ן וילימ   דחאו  תואמ  שו לש  טעמכ   הז  םכותמ  םילק ש  ן וילימ  םייתשו  םינומש

 4 אל  םהב  תוליעפהש   םיליעפ  םירבת  2022  תנשב  םירבת  הז  םילקש

 5  ם י רבת  לכה  ךס  רמוא   הז  ה ז  תא  םילשהל  ידכ  ףס כ  דוע  םיכפושו  המייתסה

 6  ת שולש  לעמ  .ח"שמ  העשת  הדוקנ  עבראו  םישימח  תואמ  עבש  םיחותפ

 7  ם ישדח  םירבת  קיזחה ל  ר יבס  אלו  י נויגה  אל  יני עב  םי לקש  דראילימ  יעבר

 8 עגרמ  יכ  .האילמה  לש   הרקב  ךל  רשפאמ  אל  הז  .הזכ  הדימ  הנקב  םיליעפו

 9  רבכ  האילמה  הז  תא  סינכהל  תרשפאמש  הרתיה  הרצונ  יכ  ןעטנ  הז  והשכיא

 10  ש י  .הזה  רבדה  לע  םי עיבצמ  וישכע  ונחנאשכ  תיש ענ  הרקבה  יכ  תרקבמ  אל

 11  ן יב  תוצובק  ךותב  תוצ ובקב  םג  יתרמא  םירבתה  ןיב  תויופידע  ירדס  עובקל

 12  י נ או  .תוחפ  שי  רתוי  םירבד  שי  םמצע  ןיבל  םנ יבו  .ןאכל  םיפסכה  תדעו

 13  ם תוא  רדסנ  .הלודגה  םירבתה  תמישר  לכ  תא  ק חמנש  ילוא  ללכב  ץילממ

 14  ז וחא  םייתאמ  דיגה ל  .תוט יש  ינימ  לכ  שי  ר יב ס  הדימ  הנקב  שדחמ

 15  ז וחא  השימחו  םישול ש  .הנשב  םישוע  ונחנאש   תויופצה  תוחבשההמ

 16  ם ה ש  םירפסמל  עיגנ  א לש  לבא  ה זה  רבדה  לע  הל עי  א ל  יתנשה  ביצקתהמ

 17  ן ורשה  תמר  תייריעב  דחא  ף אש  בשוח  אל  ינא  יכ  םיי לאנימונ  םהש  םירפסמ

 18 האמ  לש  תולפכמ  סנכי  תוחבשהמ  ,תובורקה  םינשה  שמחל  עברא  ןיב  רובס

 19    .הזכ רבד םירה ל ידכ תופוצר םינש שמח  לופכ לקש ןוילימ םישימח

 20  .תואמ עבר א סנכנ הרבעש הנש קר   ר אבי גרובר: מ

 21  א וה  ונלש  ריעה   שארש  הארנכו  תואמ  עב רא  קר  הזש  חמש  ינאו  הז ה  רבדה  לקין:מר רוני ב

 22  י נ א  .הלק  הרוצב  לקש   ד ראילימ  יעבר  תשולש  ל ש  םיביצקת  להנל  לגרומ

 23  . יתמייס ינא .רשכומ תוחפ

 24  לש  אשונ  לע  ונרבד  תינורקעה  המרב  ,ןורקעב  הארנ  אוב  ,םירבד  המכ מר ערן שורץ:

 25 ם ידעיב  דומעל  תכרעמה  תא  בייח  ובש  ךילהת  ונרצי  ןכא  יביצקת  קודיה

 26  י בגל  .חלצ  הזה  ךילה תה  ה זה  רשקהב  .תאזה  ה נ שה  תרגסמב  גורחל  אלו

 27 םש  ןורקעב  זא  ,לכנמ ו  ריעה  שאר  ביצקת  ולי אכ  תא  תרכזה  תואצוה
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 1 הז  לכנמבו  ,ישילשה  ליגב  לופיטה  הז  ריעה  שאר   לצא  אשונה  הז  םיביכרה

 2    לוהינ לש אשונה

 3   .הרבעש הנש הנש עצמא   גרובר:  מר אבי

 4  דואמ  וליאכ  םיכילה ת  ינש  תורישה  לוהינ  לש   אשונה  הז  לכנמה  יבגל מר ערן שורץ:

 5  בשוח  ינא  אוה  לודיג ה  ,יללכב  לכה  ךס  .םיילאנויצקנופ  דואמו  םייעוצקמ

 6  י לאיר  אל  אוהש  ךילהת  הז  הסדנהב  תולעייתהה  לש  אשונה  .ירונימ

 7 .ריעה לש החימצה לש  ףקיהה ,םיטקיורפה לש  ףקיהה ,ונלש תויועמשמב

 8 ך כ  לכ  הרוצב  הסורפ   איה  .ריעה  לש  החימצל  ונלש  תוכרעה  לש  ףקיהה

 9  ם י בייח  ונחנאש  ,לודג   ךכ  לכ  א וה  ,תאזה  תכר עמה  ל ע  סמועהו  הקזח

 10  ת ובחר  םייפתכל  ןויסי נ  ם ישוע  ונחנא  .הזה  רשקה ב   םייפתכה  תא  ביחרהל

 11 ו נל  שי  ,םדוק  ונרמאש  ומכ  עוצקמ  ישנאב  םג  םי נקתב  םג  הזה  אשונב  רתוי

 12  ב י צקתב  םיאור  ונחנ א  ן כלו  ונילא  ן מוימ  םדא  ח וכ  ותוא  ת א  איבהל  ישוק

 13  ה מ מ  ר תוי  ךומנ  אוה ש  עוציב  ם יאור  ונחנא  עו ציבב  ,םג  ה ז  תא  תרכזהו

 14  ם וסרפ תורמל הלאה םינקתהמ קלחש ללגב ביצ קתב ול םידעיימ ונחנאש

 15  א י בהל  םיחילצמ  אל  ונחנ א  תונשנו  תורזוח  םיס ויגל  תורשמל  תועצה  לש

 16 אוה  הזה  רבדב  ןוקיתהמ  קלח  .הזה  רשקהב  םקל ח  תא  קר  וא  םישנאה  תא

 17  ל ש  גוס  תתל  ידכ  .ףגאל  התוא  ונכפהש  רוביצ  ינבמ  תקלחמ  לש  אשונב  םג

 18 ת צעוי  יבגל  ןוכנ  הז  .ינויצירטמ  הנבמ  לש  אשונ  יבגל  .הזה  רשקהב  הנעמ

 19  ם ג  , תורישה  לוהינ  לש   אש ונה  יבגל  ם ג  ןוכנ  הז  , קר  אל   .םיקיתו  םיחרזא

 20  דקומה  לש  להנמ  שי  תרמוא  תאז  ,ינויצירטמ  הנ במ  ונל  שי  תורישה  לוהינב

 21  , הנונראב  להק  תלבקב   ת לפטמש  הדיחיה  תא  שי ו  , טלשמה  לש  להנמ  שיו

 22  , ינויצירטמ  הנבמ  אוה   ת ורישה  לוהינ  .ךוניחב  ו א  ' וכו  הינח  יוותו  ,הינחו

 23 א ל  אוה  ,התוא  ליחנהל  אבש  תוריש  לש  היגולודותמה  םע  אבש  והשימ

 24  ב ק וע  ןכ  םתוא  רקב מ  ןכ  אוה  ,הלאה  םידקומ ה  תא  רישי  ןפואב  להנמ

 25  ה נבמ  םייקתמ  םש  םגו  היגולודותמה  תא  עימ טהל   רומא  ןכ  ,םהירחא

 26  ר שו א  הזה  לוציפה  .א  זא  , לועפתהו  עפשה  יפגא  ל ש  א שונה  יבגל  .ינויצירטמ

 27 ל ע  םירבדמ  לא  ונחנא  .ינבמה  יונישב  תמדוק  הנש  לש  ביצקתה  תרגסמב

 28  ב יצקתה  עפש  ףגא  .הש ולש  ו א  םיינש  ,ןוילימ  הז   ם ילהנמש  המ  לש  םיפגא
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 1  עוציב  ינלבק  םגו  ,ןמ צע  תודיחיב  םידבועם  גו  םיינוציח  םידבוע  םגו  לש

 2 ם יעברא  לעמ  אוה  לוע פתה  ףגא  ,שקל  ןוילימ  םי רשע  לעמ  לש  לדוג  רדסב

 3  דחא  לכל  תומישמ  ל ש  םי  שי  תויתועמשמת  וד יחי  יתש  .ח"שמ  העבראו

 4  ם י פוגהמ  ד חא  לכל  תתל   ידכ  ן וכנ  ל וציפ  אוה הזה  לוציפה  .הלאה  םיפגאהמ

 5 לכש  ידכ  הלדגו  תחמוצ  ריע  לש  הייארבי  אדווב  ומוחתב  תוחמתהל  הלאה

 6  י ב גל .ה זההקשר ב ויאר ה נעמ תת ל ולכוי ולאה  םיתורישה ת וצובקמ דחא

 7 ונדרוה  ,םתוא  שממל  םישקתמ  ונחנאש  אלש  ,םיפדוע  םינקת  ויהש  םינקת

 8 שי  ונחנא  ףיצר  ןפואבש  וניאר  .הניקתהמ  םתוא   דירוהל  םג  ונעדי  םתוא

 9 וא  ,חוקיפב  הז  םא   ןיב  םתוא  שממל  םיחילצמ  אל  ונחנאש  םינקת

 10 הזל  רבעמ  .תואיצמל   םתוא  ונמאתה  םינקת  םתוא  זא  ,ןוירוטברנסוקב

 11 דאח  לכ  ,לועפתהו  ע פשה  לע  םדא  חוכ  ינקתי  בגל  ,םייתוהמ  םירבד

 12  , תמדוק הנש ביצקתב  םג זה  לע ונרבידול ודגבש  ן וכנ הז .הלאה םיפגאהמ

 13  ה זש  ת ונטק  תודיחי  טע מ  א ל  שי  . םיגפאה  לש  לוצי פל  סחייתמ  א ל  אקווד  הז

 14 איהש  הכורא  יד  המירש  ,תורחא  תודייח  הברה  אלא  ,לועפתו  עפש  אל

 15  ל כ  לש  םויגא  תושע ל  אוה  ,ןוכנה  ןוויכה  .לכ נמל  רישי  ןפואב  הפופכ

 16זה ו  דרפנב  הנטק  הד יחי  לכל  רבוחמ  תויהל  אל  ידכ  הלאה  םיכילהתה

 17 ךיא  תוארל  ךירצו  ה נוכנ  בשוחי  נא  הרעהה  ול יאכ  הזה  רשקהב  ךילהת

 18 , ףטושה  לש  רשקהב  הז  זא  .תולודג  רתוי  תודיחיל  הז  תא  םבריחמ  ונחנא

 19  ב כר  תקזחא  אשונל  סחייתמש  םיוסמ  ביכר  ונ משם  ג  זא  תועייסה  יבגל

 20 א שונ  יבגל. גם  רבעב  ר בוד  ןיבמ  ינא  וילעש  לדמו  אוהש  הזיא  יפל  תועייסל

 21  יצרא  םכסה  יופצ  ,הז ה  ןיינעל  רשק  ילב  הלאכ  םירבדלו  קתוובר לוחמש

 22 ישדוח  תארקל  םלשומ   תויהל  יופצש  ,רהאוצ  דר שממ  ונתוא  ונכדעש  יפכ

 23  ח ו כו  ףטושה  לש  רשקה ב  הז  .האבה  םידומילה  תנש  תחיתפ  ינפלו  ץיקה

 24   ?סחייתהל הצו ר תא ,םירבת יבגל .םדא

 25  ל כ  תא  ריכזה   ינור  לכ  םדוק  זא  .ןאכ  ור כזוה  תמאבש  םירבד  המכ   קר  טלמור:אדר' עירית  

 26 םירוזאל  הקולחו  ,תיו רטס  דח  לש  אשונ  .העונת ל  בא  תינכות  לש  אשונה

 27  ה ז   . םויה  הלאה  םירב דה  לע  ם ידבוע  ונחנא  תמא ב  זא  . הזל  הז  םירושקש..

 28  , םהילע  ונרבידש  םירב דהו  םיטניקרוק  ,םיינפוא  יליבש  לש  אשונל  רבחתמ
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 1  ה עיסנ רשפאל םיצור  ונחנא םהבש םירוזא םתוא םע דבב דב רושק הז יכ

 2 וגצויבן  ומכ  .וישכע  רבכ  הלאה  םירבדה  לע  םידבוע  ונחנא  ןכלו  החוטב

 3  ו נרביד  .הדובעב  הזו  ה זה  ןיינעה  ךרוצל  ונסייגש  ץעוי  ונל  שי  לבא  ,ךשמהב

 4  , ת ושעל  םיווקמו  םיב צקתמ  ונחנא  ה נש  לכ  בוש  . זוקינה  ג ורדש  לש  אשונ  לע

 5 ו נחנאש  והשמ  ונתניחב מ  תמאב  איהו  הבושח  דוא מ  הדוקנ  הזש  תבשוח  ינא

 6 תוארל  רשפאש  תבשוח  ינא  ,תונורחאה  םינשב  דואמ  הברה  וב  םיעיקשמ

 7  ה ברה  הלבס  תאזה  ר יעה  תונורחאה  םינשבש  ה זב  תאזה  העקשהה  תא

 8  ט לחהבו  ןפוד  יאצוי  ם שג  י מב  ,תופצה  לש  אשו נ ב  תורחא  םירעמ  תוחפ

 9  ם ילודג  םיטקיורפ  ינש   ונל  שי  .םירתפנו  םימדקת מנה  ש  לכ  הלאה  םירבדה

 10  ט ק יורפ,  זוה  בוד  ,השר ומ  לש  הזה  רוזאב  ךרדל  ו נאצי  רבכש  דחא  ונרכזהש

 11  ת ומלשה  ןבומכ  ףסונ   טקיורפו  .עוציבל  אצוי  רב כ  אוהו  הפ  ותוא  ונגצהש

 12  . הז ה  רוזאב  םישוע  ונ חנאש  תו פסונ  תודובע  םע  ב לושמו  ן ונרא  בוחר  רוזאב

 13 ר בכ  אצמנש  טקיורפ  טלחהב  הז  לבא  ,תורחא  תויובכרומו  שעתב  רושק  הז

 14  ם י פקיהב  םיטקיורפ  הז  .ותוא  םג  עצבל  הנשה  ד וע  םיווקמ  ונחנא  ,ןונכתב

 15 ה אמ  הזיא  ךותמש  רוכזל  ךירצ  .םינש  השענ  אל  תמאב  הז  לבא  .םירידא

 16 ק ר  ,ריעה  לש  ףקיהב  שיש  םיכרדב  ,ריעב  שיש  תובוחר  רטמוליק  םירשע

 17 ל לכב  תרמוא  תאז  .תוכרעמ  םויה  ונל  שי  םכותמ  זוחא  השולשו  םישולשב

 18  ר ת וי  םהש  םירוזאה   תא  םיקחול  טושפ  ונחנא   זא  .לועית  תוכרעמ  ןיא

 19 תבשוח  ינאווסף  נ  טקיורפ  םישוע  הנש  לכ  ונחנא  .םישיגר  רתויו  יםוכמנ

 20  ד ואמ  הברה  וב  םיע יק שמ  ונחנאש  והשמ  הז   . תואצותה  תא  םיאורש

 21 הזה  תויתשתה  רקס   יפל  .הריכזמ  ינא  ,תוית שת  רקס  השענ  ,הבישח

 22  ף ת וש  םג  התא  ינור  .ז וקינ ל  באה  תינכות  תא  םוי ה  םיעצבמ  ונחנא  ונעציבש

 23  ת ויומידקה תא רוזגנ םגו נחנא זוקינב בא תינכו ת יפלו .הלאה םיכילהתל

 24  . הלדוג דואמ  הדובע  תי שענ  ןאכ זא  .תובורקהם  י נשה  ש מחב  תודובעה  לש

 25 םיבשוח  ונחנאש  םינ במה  לש  המישר  ונתנ  ,הי יריע  ינבמ  לש  אשונ  יבגל

 26 ה דובע  תביבס  ,להקל  תושיגנ  םהב  םג  רצייל  ידכ  םהילא  עיגהל  ךירצש

 27 ונרביד  .םהב  תושעל  םיכירצ  נוחנאש  תוכרעמו  םיכנ  יתוריש  ןבומכו  המיענ

 28 ,ןוניגה  תקלחמו  ארונ   בצמב  תאצמנ  תמאבש  הביבס  תוכיאל  הקלחמ  לע
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 1 הנש  לכו  נחנא  ,תונו רחאה  םינשב  ולפוט  אל  דועש  תורחא  תוקלחמו

 2  ר ב כ  ה יינשה  המוקה  ןגוה מונ  יבג ל  .םינבמ  השי ש  ,השימח   לש..  םיחקול

 3  ב וש  ,םיינפוא  יליבש  לש  אשונה  תא  תרכזה  .םוי ס  יבלשב  תאצמנ  תמלשומ

 4  ה כותמש  תינילופורטמ  באת  ינכות  ונל  שי  ירכתעמ  ןפאום בידבוע  נוחנא

 5 י דכ  םישוע  ונחנאשם  יעטקמ  ונרזג  הכותמש  , תניוריע  בא  תינכות  ונרזג

 6ן יב  םיינפואה  תשרל  תרבחתמ  אהי  .תימינפה  םיינפאוה  תשר  תאם  ילשלה

 7  ת אצל  םיצור  ונחנאו   וננכת  ונחנאש  םיעטקמה  .ןד  ינפוא  לש  תינורעי

 8  א צמנ  רעונה  םהבש  ם ירוזאבו  םיינוכיתה  ירוז אב  ל כ  םדוק  םה  עוציבל

 9כן לו .הקוריהה רובחת ה תא דדועל םיצור םג ונחנאו רתוי שמתשמו רתוי

 10  ם דקתמ  דואמ  ןונכתב   אצמנ  רבכ,  םיפ"צשה  לכ  ,גרבטור  לש  רוזאה

 11  ש י בכל  עוסנל  אל  םידי מלתל  ורשפאיש  םיינפוא  יל יבש  לש  עוציב  תארקל

פרוי  דליה  תורדשב  רבד  ותואו  ,םיפ"צשה  ךרדיע  גהלו  12 בלושמש  טקזה 

 13 הדובעם את הילשנ  ונ חנא  םש  םג  לבא  .בכרומ  רת וי  הז  זא  ,זוקינ  תוכרעמב

 14  ב ו חרב  ןבומכ  .תרבחת מו  תשבגתמ  טאל  ,טאל  תא זה  תכרעמה  לכש  הככ

 15  ס "נתמל  םג  עיגהל  ולכ וי  םידימלתש  ידכ  תשורחה   ב וחר  ירוחאמ  ,תשורהח

 16  ת ל לוכה  הנומהת  תא   שי  ט לחהב  זא  .רמוע  ה רובדב  ,שדחה  יתליהקה

 17 ידכ  עוציבל  תאצל  םיעטקמ  רתויש  המ  רצייל   םיסמנ  הנש  לכ  ונחנאו

 18  .התוא םילשהל

 19  ל ו כי  התא  םא  ידיג   .תורוק מה  לש  ביכרה  לש א  שונה   יבגל  ינור  תאש מר ערן שורץ:

 20  ם ויה  ונחנאו  םילבגומ  רתיו  הברה  תורוקמ  םע  ונ ייה  ורבע  םינש  .סחייתלה

 21 לוכי  התא  םא  הזה  רשקהב  .החימצהיך  להת  תא  םצעב  תא  םיווח  רבכ

 22    .סחייתהל

 23  י נפל  חיננש  תו ארל  רשפא  לאיצנטופל  סח ייתמ  יתייה  םיפסכה  תודע ווב  רבעב  ביב:טמר גידי  

 24  א והש  המכ  דע  קנבב  ן מוזמה  חיננ  ,ןמוזמה  לש   ל דוג  רדס  םינש  עברא

 25  י נ פל  ח"שמ  םישימח  האמכ  לע  ונדמע  .חותיפל  רושק  ולוככ  ובור  ,ףקשמ

 26 ןוילימ  םיעבש  תואמ   שולש  ,םישיש  תואמ  שו לש  לע  ונדמע  תצקו  הנש

 27  י נ א  .חותיפ  תפונתב  תאצמנ  ר יעה  .ןוילימ  תוא מ  עבש  ל ע  ונחנא  םויהו

 28 ,לעופב  םיסנכנש  םיפ סכה  תא  האורש  ימכ  רבז גכ  ילש  םייניעב  סחייתמ
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 1 ו נחנאו  .םאולמב  םי בצקותמ  םהש  ינפל  םיטק יורפל  םיאצוי  אל  ונחנא

 2 תויוכזה  תמצעה  רשו את  םגש  רחא  אשונ  הז  .רחא  לבלב  םיאצמנ  טלחהב

 3  ד ועב  ,הנונרא  תוסנכהל  רשקהב  ןאכ  ויהיש  םי רפסמה  זא  ,ןופצ  תולילגב

 4 .דואמ  םילודגש  םירפסמ  הז  םויהמ  םינש  שמח  וא  םויהמ  םינש  עברא  חיננ

 5 ר יהמ  בצקב  תאזה  ריעל  לאיצנטופה  תא  שממל  י אדכו  .םימיהדמ  דיגהל  אל

 6   .רתוי

 7  אשונה  לע  ןמזה  לכ  ו נב  טבוח  לש  גוס  התא  .ינור  סחייתהל  םילימ  המכ   מר אבי גרובר: 

 8  ו נל  קלחמ  ןמזה  לכ  .תוהמל  רתוי  סחייתהל  הצור  ינא  .הרודצורפה  לש

 9 ק 'צו  .הרודצורפו  הלאכו  הפ  ןקת  עברו  םינקת  רופסלו  תבשל  לע  ,םינויצ

 10 הזמ  תאצל  ברסמ  התא  םוקמ  אוהש  הזיאב  ירעצל  .חותפ  ק'צ  המ  ,חותפ

 11 . יב  לזלזל  הצור  התא  .תללוכה  הנומתה  תא  תוארלו  טואא  םוז  תצקב

 12  ם ישועו  הייריעב  הפ  םידבועש  עוצקמ  ישנאב  ל זלזת  לא  לבא  ,יב  לזלזת

 13 י נפלו  םיטקיורפ  ינימ  לכל  םיפע  םתסש  םיחותפ  םיק'צ  הפ  ןיא  .הדובע

 14 .םירבדה  לע  בשויו  ,יניצר  דואמ  ,יעוצקמ  גרד  הפ  בשוי  טקיורפ  השענש

 15  ה מ   םוי  ןועמב  הנוב  א ל  התא  הצור  התאש  המ  רפס  תיבב  הנוב  אל  התא

 16 דואמ  הדובע  הפ  תישע נו  ,הלאה  םירבדה  לכל  תו מרגורפ  שי  .הצור  התאש

 17  םהו  הזכ  טקיורפ  לכ   לע  םיבשויש  ,םישנא  לש   תובר  תורשע  לש  ,השק

 18  ן יאש  ה זכ  טקיורפ  ןיא   ה זו  ,םש  ך ירצ  ךיאו  ,םש  ך ירצ  המ   םיקדובו  םיבשוי

 19  ל ש   םיטביהה  לכ  תא   םיחיטבמש  םיצעוי  לש  הכורא  הרוש  תמאב  ,וב

 20  א לש  םינש  תורשע  ירחא  םיעיגמ  תומוקמ  דואמ  הברהב  ונחנא  .טקיורפה

 21  ר וזאב  ועגנ  אל  םינש  ת ורשע  ןוכנ  ,שרח  .אמגוד ל  ם תס  תרמא  .םהב  ועגנ

 22  ת ו רשע  ירחא  אב  התא ו  . עורפ  ברעמ  יד  םש  לה נתה  םינש  תורשעו  הזה

 23 , םיצור  םהש  ךיאו  םיצור  םהש  המ  תושעל  לש  גוס  ולגרתה  םישנאש  ,םינש

 24  ת מ  אל  דחא  ףא  .הל ח תהב  תויודגנתה  שי  .ןוכ נ  ז א  תושעל  הצור  התאו

 25 ם ירחא  םישנא  ,םייקה   בצמל  דואמ  ולגרתה  םימיוסמ  םישנא  .םייונישל

 26  ת וחפל  םש  יתבבותסה   ינא  ,דימת  הז  דובעל  םילי חתמש  ןכו  ,ונממ  םילבוס

 27  ע גרבו  .לכה  םישנאה  םע  יתרביד  ,יתאב  ,םש  יתבבותסה  םימעפ  שמח

 28  ן י א  ךל  ר מוא  ינא  הככ ו  .הצוחה  ו צר  םלוכ  הנושא רה  ת פצרמה  תא  וחינהש
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 1 תא  םישוע  וישכעו  םתיא  םיבשוי  ונחנא  .הככ  היהי  דימת  הז  ,תושעל  המ

 2  אל  ףוסב  לבא  .הלאה   םירבדה  לכו  םיפותיש  תושעל  וניסינו  גנינויט  ןייפה

 3 אוהש  הזיא  לש  זוקי נ  חתפ  הייה  הפיא  רחובו  רדחב  דבל  ריע  שאר  בשוי

 4  ה ברה  םהו  .הלאה  םי כילהתה  תא  םיוולמו  ,עוצק מ  ישנא  הפ  םיבשוי  .שיבכ

 5  ש י םה בש תומוקמו ת ובשחמ  םעו ם ירבד םע ילא  ם יאב ם ה ,בורל ,םימעפ

 6  ן כ   זא  םתוא  תוארל  הצור  ינאש  םימיוסמ  םינו ויכל  ףחוד   ינא  ,ןכו  ,ךרוצ

 7  י תבתכ  ל יחתמ  והשמ  ה ז  ךו ניחה  ,ליחתמש  והשמ  ה ז  רפסה  י תבש  בשוח  ינא

 8  ן ימאמ  ד ואמ  ינא  .ה נומש   העשה  ד ע  ספא  ליג מ  , ילש  תי נכותב  הז  תא

 9  ה אור  התא  .ביצקתה  ךותל  לגלגתמ  הזת  א  הא ור  התאו  הלאה  םירבדב

 10  ם יתב  ינימ  ל כ  לע  קר  ם יכמוס  א ל  ,הייריעה  לש  ם וי  תונו עמ  םניוב  ונחנאש

 11 השרומב  הז  תא  םישו ע  זא  .הייריעב  םג  הרוק  הז  .הרוק  הז  םהבש  םייטרפ

 12 םיפחודו  יםדלי  שי  הפ   םגו  םידלי  שי  הפ  םג  יכ  תיברעמב  הזת  אם  ישועו

 13 תשמח  הנוב  ןורשה  תמר  ,רורב  רפסמה  ,ךירצ  אלו  הלאה  םירבדה  תא

 14 ת ושדחתהה  לש  םי טקיורפהזה    תא  ךופהת  אלש  ךיא  ,ד"חי  םיפלא

 15  ם י יפלא  ל ש  לדוג  רדס בסוף    אציי  ה ז  לכה  ללוכ   לכה  , השרומב  תינוריעה

 16  ש מ ח  ף לא  ,בכסף  לגל גתמ  הז  ם יתוריש  םישנא  י פלאל  תתל  ר ומא  הז  ד"חי

 17 דומצ  תירוקש  השדח   הנוכש  .ףסכב  אטבתמ  ,38  א"מת  לש  ד"חי  תואמ

 18  י נא  ןומה  םע  ,רבזג  הפ   ב שוי  ,םילקש  ינוילימ  תו א מל  לגלגתמ  הז  ןג  הוונל

 19 אוה  הבוט  הרבח  זא  .שי  לע  בשויש  ידיג  ומכ  קתו ו  םע  רבזג  שי  םא  עדולא י

 20  ם ע  לע  בשוי  ההוגב  דואמ  תויעוצקמו  םשו  ןיטינומ  םע  המש  םיליבומהמ

 21  ה ז מ  הרקש  2000  תנשב   עוריא  אוהש  הזיא  ונרבעש   ןוכנו  ,קפודה  לע  עבצאה

 22 ם וקמ  ךותמ  דואמ  הברהב  ובורב  תמלשמ  אשהי  הטילחה  הנידמהש

 23  ם י דנדיבי ד  ךושמל  הרש פא  ,תויניד מה  תא  השנמ  איהש  ה טילחה  הנידמהש

 24 זא  .הז  תא  תושעל  תנ תונ  אל  םצעב  איהש  הטילח ה  זאו  םימה  דיגאת  ךותמ

 25  ה צ ור  ינאם.  ידבוע  לש  אשונב  תולעייתהה  והשמ  הכ כ  דועו  תאזה  הניחהבמ

 26  ה צ ור  אוהו  ,תוריש  ל בקל  הפצמ  בשותה  ףוסב  היירי ע  ומכ  ףוג  ךל  דיגהל

 27  ם יפוג   שי  .םינעמה  תא   ול  ת תלעת  דוי  וליבשב  ת דבועש  הייריעהש  תעדל

 28  ף וגבש  ך ל  רמוני אא  , םידבוע  ם צמצל  תמאב  הז   תול עייתה  םלצא  ילושא
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 1 תא  הפל  איבמ  התא  ךיא  ןמזה  לכ  שפחל  ךירצ  אקווד  התא  ,הייריע  ומכ

 2  ל ב א  ת ונמההזד  לע  חמ ש  ינא  ה לע  אל  ד וע  הז  לשמ לו  .םיב וט  יכה  םישנאה

 3  ז ינוך ואח להנמ תויהל  ךפוה ךוניחה תא תוארל הצור ןכ יתייה לשמל ינא

 4 רתוי  םישנא  םשל  ךושמל  ידכ  תוהובג  רתוי  תורו כשמ  םג  םש  תתל  לוכי  ינא

 5  ו תוא  םיכפוהו  רוביצ  הנבמ  ומכ  ףוג  םיחקולש  הסדנהה  להנמב  .םיבוט

 6 ןורשה  תמר  יבשו, תםיבוט  רתוי  םיאנש  איבהל  םילוה יכז  תוכזבו  ףגאל

 7 וליובי םינוכנה םישנ הא םאו .בוט רתוי רוביצ הנבמ ךיף התהלוסב ושגפי

 8  ם ג  הזו  זא  ,םיבוט  רת וי ה  םישנת האא  הפל  ךומש ל  חילצנ  ונחנאו  הז  תא

עיומו  יטרפה  ק ושה  לומ  לא  דמוע  התא   ףוסלב  רכשב  אטבתמ  9  ת וירל 

 10  ה ו וקמ  ינאו  ,ףלאם  י שימחים סביב  דנדנתמן  מז ה  לכ  ונחנא  םהש  ,תורחא

 11  רמוא  ינאו  ,לען תשים אותנו מורשה  תמר  יבשות   לש  ףוס  ףוסש  הריפסהש

 12 .תועייסב  אטבתמ  םג   הזו  ,םידבועל  תתל  לוכי   ינאש  ףסונ  לקש  לכש  ךל

 13  ד ו אמ  הפי  רכש  תפ סות  ללוכ  הזה  ביצקתהו   ם ינווגמב  הז  תא  ונישע

 14 ףסכה  תא  ריבעהל  ל כונ  רחמ  רבכש  הווקמ  ינאו  םינווגמב  תועילסי

 15  תא  השענ  ונחנאו  תוע ייסה  לש  רכשה  תא  תולעל   ולכוישהם    ידכ  םינווגמל

 16  אשונה  זא  ,םהל  יתרמא ו  םתיא  יתבשי  םג  ינא  .הי יריעות בעייסה  םע  םג  הז

 17  ת א   םג  ם הל  תתל  לכו נש  ידכ  ב יכרה  ת א  הפל  ונפס הו  ע גרכ  ב כר  תואצוה  לש

 18  ת יתועמשמ  רתוי  הב רה   המרופר  לע  םירבדמ  ונחנ א  לבא  .הזה  ביכרה

 19 ורשפאיש  ךוניחה  דרשמו  אוצרה  דרשמ  לע  דואמ  קזח  ץחול  ינאש  ,הלודגו

 20 המ  ,יצרא  והשמ  לע  םירבדמ  םה  ,תאזה  המרופרה  ךותל  סנכיהל  ונל

 21  ט מעפעם כ  דוע  תוארל   ך ירצ  עגרכ  ןכלו  תוסנכהה   ם ע  אובי  םג  הזש  רמואש

איכ  ץ ראב  תויריעה  לכ  22  ל יפהל  היהי  רשפא  י א  זא  ב יצקתה  תא  ורשבר 

 23 . הנידמהמ  ףסכה  םע  אובי  םג  הז  .תורוקמה  ךמתו  וישכע  וליאכ  םהיעל

 24  ה זו  ,תועייסרוץ למת  ת נתונ  הב ש  תינכות  וניכה  ,לשמסח לפב  קרש  וניאר

 25  ל עו  תולעייתה  לע  הלא ה  ת ורימאכל ה  ןכלו  .הני דמה   לש  אלמ  ןממימו  אב

 26 ב היל הזגל  ש  אשונאת ה  הליבושמ  תאזכקי  יר  ,תקן שם  ה קצתפ  ןקת  תצק

 27  . םייתליהקו  םייתרבח   םיתוריש  ףגאב  הרוקש  המ  תא  הפילחמ  אל  איה

 28ור  סמ  ת ווצ  שיו  ,ןקת  ,ןקת  ו נרבע  שממו  ונקבדו   ,הז  ל ע  חיש  היה לנו   ןוכנו
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 1  ם ייתרבחה  םיתורישה   להנמ  ך ותויום,    םויב  םי תו רישה  תא  ןתונש  בחור

בגה  חרזא  תויהל  ,רנויסנפ  תויהל  לבא  םייתליהקהו  2 הז  ,ישילשה  לייום 

 3 ,בך נראה הרחוואי  ,הכרדמה  הארנ  ךיא  הז  .םש  הרוקש  המל  רבעמ  הברה

אתצמ ל  הזו  תוברתה  םוחתב  ה רוקש  המ  תא  םסקמלו  4  הרוקש  המ  א 

 5  ל עמ  ב שויש  והשימ  הי ה יש  ןוכנ  ה זו  הלאה  םירב דה  לכ ו  טרופסה  םוחתב

 6  י נימ   לכמ  תוד תוכניו עא  יבהל   .הלאהם  ירבדה  ל כ  תא   םסהם למקעוזר לו

 7 י כה  תויהל  םילוכי  ן וגראכו  נחנא  ךיא  תוארלשות  לע  ,םיארוק  תולוק

 8 תא  םיחקול  ונחנאו  םיריעצב  הז  תא  ונחקל  ןכלו  .תאזה  הניחבהמ  םיבוט

 9  ש יו  רפתשהל  תכרעמה  לכ  תא  ףחוד  קר  הזש  בש וח  ינא  ,ישילשה  ליגב  הז

 10  ר פ וצה לשי רנא  ,אל  ף לא  ר שע  םויש לך שניהזה    טביההמ   לכתסמש  והשימ

 11 ה פ  ראשיהל  ולכוי  םהש  .ונלצא  םתוא  קיזחלה  הצרו  ינא  רתוי  םתאו

 12  ם י יותיפה  י כ  .הפ  דוב על  ךישמהל  ב וט  הםל  הי היו  פה   דובעל  ךישמהלו

 13  םישנאהסיד את פנ ף וסב ונחנאו םילודג םה םייותיפה ,םירחא תומוקמב

 14  .םיבוטה

 15    .תכרעמב םיניוצ מ םישנא ונל שהיום י םג מר יעקב קורצקי: 

 16 ם תוא  רומשל  הצור  ינאש  םילועמ  םישנא  ונל  ש י  זא  ,ןבוהש  המ  הז  םא   אבי גרובר: מר 

 17 ת לאש  .םיבוט  רתוי  רכש  יאנת  םהל  תתל  לכו נש  הז  ךרד  אב  הזמ  קלח

 18  ת ובוחר  ד ואמ  הברה  ש י  . הנוכשה  ת א  רומגל  םיכי רצ  ו נחנא  ם ור  הוונ  לשמל

 19 ש י  .בחרמל  סנכיהל  ם יכירצו  םש  דבע  םימה  די גאת  תא  ושעו  םש  ודבעש

 20 ינא  ?שמחו  םירשע  ?ו נמש  המכ  ונמש  הסדנהה  להנמב  תאצמנש  המישר

 21  .איצוהל  המ לעו נל היה ,האמ םימש  ונייה םא םגש ךל רמאו

 22  א ו ב  רדסב  םי זוקינ  םירמו א  קוידב  .הפיא   ו דיגת  ,יר דס  המ  יתרמא  ןכל  . כוןנ  מר רוני בלקין: 

 23  ,ןורחא  המ ,ןושאר המ ונל דיגת

 24  .התוא  ךל איבא ינא תינכות שי קב קורצקי: מר יע

 25   .ףולשל הז לבא דיגהל לו כי ינא םג מר רוני בלקין:

 26    .תרדוסמ תינכות שי .אל מר יעקב קורצקי: 

 27 ב שויש  הסדנה  להנמ  שי  .הפילש  אל  הז  .ןיינעה  קוידב  הז  ,ףולשל  אל  הז   אבי גרובר:  רמ

 28   .הלאה םירבדה לע
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 1  .לכה הז  היר'צנפ ומכ להנתמ אל הי יריע שאר רוני בלקין:מר 

 2   .תינכות שי קב קורצקי: יעמר 

 3  ך ל   רמוא  ינאו  תיעמשמ   דח  היר'צנפ  ומכ  תלהנתמ   אל  ןורשה  תמר  תייריע   מר אבי גרובר: 

 4  .עוצקמ ישנא  לש הרוש הפ בילעמ התא

 5   ומכ תויוטשב  וקסעתה אל םלועמ ינור מר יעקב קורצקי: 

 6   תאזו הפשה תאזש לבחו   ר: מר אבי גרוב

 7 . תופצהב  ונייה  םינש  עבראו  שולש  ינפל  םא  .תואצותה  תא  םיאורו  ינור יעקב קורצקי: מר 

 8  ו ניאר  . תולקת  ספא  .ת ול קת  ספא  ו נחנא  לבא  הפ  חות פל  הצור  א ל  ינא  הנשה

 9  ס פא  ,ןולא  עבור  לש  ד צב   דחוימב  תומוקמב  ויה  ן יידע  םיתב  םייתנש  ינפל

 10 םע  ונייה  לכה  ךס  ונ חנא  .םלשומ  אל  הז  ןיידע   ,שגד  םש  ונמשו  תולקת

 11    .ספטמ הז .תוית שתב העקשהב זוחא םישו לש זוחא השימחו םירשע

 12  ת ח א  ,ןורחאה  םויה  ךלהמב  ת ורעה  יתש  ולע  ,ן טק  וה שמ  דוע  .יתש  ולע   אבי גרובר: מר 

 13 המכ  תשקבל  ונחנאש   הצור  יתייהש  ץוח  ידימל ת  תרגא  לש  אשונל  תעגונ

 14  , ישתב  םוחתב  אשונ  ד ועו  .תיקלח  תוחפל  התוא   ת יחפנ  ןכ  הפ  םירבחהמ

 15 . הבישיה  ינפל  .םילקש  ףלא  האמ  תא  .הז  תא  ריבסהל  היינש  הלוכי  תא

 16  .ךלש השק ב .ךממ אב הזש יל ורמא

 17 .םילימ  המכ  די גהל  רשפא  .יתשקיב  ינאש   תוכחה  לש  םיטקיורפה : גב' בת שבע אלקובי

 18  י נשב  םיעגונ  אלש  ,ביצקתב  ,וב  הנימאמ  ינאש  לזרב  ללכ  שי  םא  ללכב

 19   .ךוניחו החו ור .םילעמ ךפיהל ,םירבד

 20   .ךוניח ביצקתב  הדירי שי .הבר הדות .ןוכנ :להק

 21 ת רבוד  תא  קיתה   תקיזחמ  תא  תמאב  םדוקמ  ונעמש  ונחנא  ךוניחה : ביגב' בת שבע אלקו

 22    החוורבו הרמא איהש המ

 23   סנכא אל .בצמ אל הז   מר אבי גרובר: 

 24  ה ר וק  המ  ינממ  רתוי  הברה  ת עדוי  איה  יכ   תסנכנ  א ל  םג  י נא  יק  וא : גב' בת שבע אלקובי

 25 יתיאר  ינא  ירעצל  הרו ק  המ  רתוי  תעדוי  תצק  ןכש  תחאכ  ,החוורב  לבא  .םש

 26 ם ירבד  רשאכ  ,ביצקתה  ,הרבעש  הנשמ  תוחפ  לקש  ןוילימ  יצח  טעמכ  ונל  שי

 27 תנש  ירחא  םירבדמ  ונחנאש  תומילאה  לופיט  זכרמ  ומכ  רתויב  םיבושח
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 1  טעמכ  ונל  ודרי  םיזיטו או  תויולבגומה  ילעבל  םיתורישה  ,ונל  דרי  הנורוק

 2  .חש ןוילימ

 3  .ףרוטמ :להק

 4    ינא ללכבו .דואמ ם ייתייעב תמאב םירבד הז : בת שבע אלקובי ב'ג

 5     .הרואילש המ יפל הז   מר אבי גרובר: 

 6  .םישנא  תוחפ שי םא החוורה דרש מ יפל הז טביב: ימר גיד

 7  ,ןכ  .דירוהל  ר שפ א  יאש  םירבד  הזש  י פ  ל ע  ףא  םתדרוה  םתא : גב' בת שבע אלקובי

 8    .םתדרוה

 9   .תומכ ב יולת הז ב:מר גידי טבי

 10  .תומשה   מר אבי גרובר: 

 11 .םתתנ  המכ  בל   ומישתו  ונשקיב  ונחנאש  המ  תא  בל  ומישת  אל  זא : וביגב' בת שבע אלק

  12 

 13  .הזה םוחת ב .ףגאה שקיבש המ הז   ר אבי גרובר: מ

 14   ?םואתפ ודא תה םישנא .תומכב יולת  הז המלמר מיכאל דורון: 

 15  ?הז המ תעדוי תא  הפיאמ .ודאתה הז המ   מר אבי גרובר: 

 16    .רד ליגיבא לש הרבח ינא :להק

 17  ?ת שקבמ איה המ תעדוי אל  איה ףגא תלהנמ שיו .הא   בר: מר אבי גרו

 18  . השקיב ףגאה תלהנמ לבא :להק

 19 , חתפל  וניצרש  והשמ  הזו  בושח  דואמ  הזש  ,תיתליהק  הדובעב  םג : גב' בת שבע אלקובי

 20 ש י  ,ךכ  הז  לע  תלכתסמ  ינא  םא  ללכבו  ,ונשקיבש  המ  תא  ונלביק  אל  ונחנא

 21  א שונ  לכ  אמגודל  זא  םינווגמ  לע  רביד  םדוקמ  ינו ר  .אל  וא  הצרנ  םא  תוליפכ

 22  ו נחנא  ,ךכל  עוצקמה  ישנא  תא  ונל  שיו  ונלצא  םיחתפמ  ונחנאש  יתליהק

 23  הברה  ,הז  לע  םילבקמ   םינווגמ  רשאמ  ביצקת  תוחפ  הברה  םע  םידבוע

 24  ,הליהק  הז  םהלש  תוחמתההש  תוילאיצוס  תוד בוע  ונל  שי  .עוצקמ  ישנא

 25  ת וחפ  םילבקמ  ונחנא   ןיידעו  םיינטרפ  םישנא  הז  םשש  םינווגמ  תמועל

 26 .תאזה  תוליפכה  תוי הל  ךירצ  המל  םיניבמ  אל   ונחנא  ,םשמ  םיביצקת

 27 תרבדמ  ינא  םג  םימל שמש  ?המש  חטב  תויהל  הכירצ  אל  תאזה  תוליפכה

 28  ל ע  םג  ונל  שי  .הזה  םוחתל  הליהקו  תובדנתה  לע  תרבדמ  ינא  .תובדנתה  לע
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 1  ש י   .עוצקמ  ישנא  ונל  שי  .ונלצא  תובדנתהו  יתלתיהק  הדובע  ,הבז  יתלחהת

 2 ם יילוציאסם  יבדוע  ונלביק  הרונחאלש  עדוי  התא  ,תוליאיצסו  תודבוע  ונל

 3 םיבדנתמ  םע  דובעל  הז  םהת שלוחמתהה  .הליה ק  הז  םלהשת  וחמתההש

 4 ן יאו  ,הייריע  אה לזש  ישילש  ףוגל  ףסכ  םירזהל  םיכישממ  וליאכשני    דצמו

 5 ו נחנא  םא  .םרזומ  הזה  ףסכה  המ  לע  עדוי  אל  תמאב  דחא  ףאו  חוקיפ  םש

 6  ינאש  ללגב  הז  ילוא  ךוניח  א"לויה  לש  רופיסה   לכ  םג  םינווגמ  ונרביד

 7 זא .תורחת הזו ,םזילטיפקב דחא והשמ תעדוי  ינא לבא טרקומד לאיצוס

 8  , ת ורחת  ןיא  .שי  המ  הז   זא  ,א"לויה  תא  להנמש  דחא  ףוג  שיש  ללגב  ילוא

 9  ל ל כב  הביטנרטלא  ןיא  .רבד  םוש  ךל  היהי  אל  רחב ת  לא  רחבת  ךל  שי  המ  הז

 10  ם יפוגל  ילוא  ח ונ  הז  . דחא  ף וג  קר ב  ,הזה  ךרוצה  תא  ר ציימ  י מ  שיש  הארנכו

 11  ן וכנהו  םיאתמה  תורי שה  ת א  םינתונ  אל  הפ  ונחנ א  ינש  ד צמ  לבא  םימיוסמ

 12  ת א רוק  ינאש  ומכ  הז ל  ת ארוק  ינא  תוחוקלל  , םיבשותל  ,ונלש  םיחרזאל

 13  ז א  .ב ושח  יכה  תורישה   ל כ  םדוק  י כ  ,תוחוקל  םה  ונלצא  ל פוטמש  ימ  ףגאל

 14 ,ףסונ  ףוג    היה  םאש  החוטב  ינא  הכרעהה  לכו   דובכה  לכ  םע  א"לוי  םא

 15  . תונורתפ  םואתפ  הי ה  ןכו  תורחת  התייה  ןכ  זא   , תוריש  ותוא  תא  ןתונש

 16  ל ע  הצורמ  ךכ  לכ  אל  ינא  הנורחא  הלימ  .ךייש  אל  הז  דצל  בוזענזה    לבא

 17  ינאש  םיטקיורפ  לע  ה ז  ,תנייצ  וישכעש  ףלא  הא מ  ,החוורה  לש  רופיסה

 18 ע יגהש תבשוח ינא .תוכחה לש םיטקיורפ הזש ם דקל יתיצר דואמ תישיא

 19  ן תינ  ונחנא  תרמוא  תא ז  .םיגדה  תא  אלו  תוכח  ם ישנאל  ןתינ  ונחנאש  ןמזה

 20  אמגוד  תתל  הלוכי  ינ א  םא  .האלה  ךישמהל  םימ יאתמה  םילכה  תא  םהל

 21 .אל  .התומע  התואל  י תרמא  ירעצל  לבא  חתפל  יתיצר  דואמ  ינאש  טקיורפל

 22  ש ד וחב  םעפ  םיאבש  םישנא  םינמאמ  שיש  ה תומע  הז  ,ףסכ  ונל  ןיא

 23  ת וחפשמ  לע  תרבדמ  ינא   ,החוור  תוחפשמ  אקו וד   ואל  תוריעצ  תוחפשמל

 24  ל יחתהל  ךיא  .החפשמ   תלכלכ  ךיא  םותא  םי דמלמו  יתליהק  תוריעצ

 25  ה ז  תא  םישוע  ונחנא  םאו  םיטושפו  םיילאיוויר ט  םירבד  הז  יכ  ןיטולחל

 26  ם ידלי  .םהלש  םייחב   האלה  וכישמי  םהש  זא  ,ם יריעצ  ןיידם עהש  תוגוזל

 27 בת שוח  ינאש  רבד  הז ו  .תילכלכ  הניחבמ  תיאמצע  תויחל  וליוכ  םה  .לכהו

 28  ו נרמאו  התומע  התוא  ונילא  ואב  ירעצל  זה  תא  ןתינש  בושח  דואמ  אוהש
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 1 ן יידעל בא לקש ףלא  םירשע לע לכה ךסב רבודמ  נוחנא ,ףסכ ונל ןיא םהל

 2  ה י הת יתמ ?תוכימת ת דעו .בושחל םיכריצ לקש  ל כ הרושמב ונחנא רשאכ

 3 ו מישת  היעב  ןיא  םהל  דגילהך ומתסהל  םג  הלוכי  אל  ינא ?תוכימת  תדעו

 4   .םוכסה תא ולבק י אל םה ילואו תוכימתב

 5   ?אל המל םיצורו ץוחנ  הזש טיחלת הדעוהו םא מר יעקב קורצקי: 

 6 ם הל  ביצקנ  ונחנאש  ושקיב  םה  לבא  םיוסמ  םוכס  ילוא  ולבקי  םה  זא : אלקוביגב' בת שבע 

 7 התומע  הז  ?םייפלא  קר  םהל  ןתית  תוכימת  תדעו  םאו  ףלא  םירשע  תא

 8  ת אז  .הלוכי  אל  ינא  ?ה ז  ת א  םהל  דיגהלו  בייחתה ל  ה לוכי  ינא  ךיא  .השדח

 9 נו חנא  אירמהל  םילוכ י  אל  ונחנא  החוורה  יתניח במ  .והז  זא  .ילש  הנווכה

 10 תא  רמשל  םילוכי  ונחנא  .ידימ  רתוי  םישדח  םיטקיורפ  תושעל  םילוכי  אל

 11  ה לוכי  אל  ינא  הזמ  ר תוי  .ןיטולחל  חיטבהל  ה לוכי   ןכ  ינא  הז  .םייקה

 12   .חיטבהל

 13  ל ע  ת רבדמ  תא  .ןורחא ה  עגרב   לקש  ףלא  םישי מח  ת ואמ  עברא  ונמש   מר אבי גרובר: 

 14  ל ו מ  לא  ,לקש  ףלא  וה שמו  תואמ  עברא  ונפסוה  תרבדמ  תא  ,ףלא  םירשע

 15 םיפיעסה  ינשב  םג  ןו רחאה  עגרב  ונישע  הז  .תרבעה  םתאש  המ  םיטקיורפ

 16  םש  ונפסוה  הז  םגו  תוחפשמ  םג  .םיישפוח  רת וי  םהש  םיפיעס  .הלעמל

 17   ילש הלאשה ףלא  האמ דוע ןכומ ינא .םוכס

 18 .תואמ  עבש  םיעשת  תואמ  שש  .רבד  ותוא   ראשנ  הליהקו  תוחפשמ : בת שבע אלקובי 'גב

 19   .רבד ותו א ראשנ הליהקו תוחפשמ

 20  ןיב ונפס וה ףוסב .לומ לא ונבשי   מר אבי גרובר: 

 21 םג  תוילופיט  ת וצובק  .הנורוק  ירחא  .דרי  תומילאב  לופיט  זכרמ : ת שבע אלקובי' בגב

 22 ם תוא  איצוהל  הכירצ  ינא  םישנ  יתש  יל  קיפסמ  .תוחפשמל  םג  .םירבגל

 23   .ביצקתה יל רמגנ ,תיבהמ

 24  ר בע מו  ,תמדוק  הנשב  רמ ג  תיזחת  ל ומ  לקש  ןוילי מ  ל ש  לודיג  ן אכ  שי  יללכב מר ערן שורץ:

 25  .ךוניח ל רבע הליה טקיורפ הזל

 26  .רע ונ תווצ יל שי ןיידע לבא .ם וקמב ץצונ יל שי לבא .ןכ : גב' בת שבע אלקובי

 27   .תפסות הז ץצונ מר ערן שורץ:

 28  .םי שוע םה תואלפנ תויוליעפ  הזיא רבעש עובש םתיארו : גב' בת שבע אלקובי
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 1   .תיב"טהל הליה קל ס"וע ןקת תא ושקיבו מר ערן שורץ:

 2  .זכר ילוא .ם ינש שולש םייק רבכ ב"טה ל ס"וע .היה רבכ הז .אל : לקוביגב' בת שבע א

 3   .רד סב .תויהל לוכי זכר ילוא מר ערן שורץ:

 4    ?הלאה ףלא הא מ תא םישוע ונחנא ךיא   י גרובר: מר אב

 5    .לקש ףלא הא מ הז םא מר גידי טביב:

 6  ע מ שנ  אל  הז  ?ןחלושה   לע  ם ינורחא  םיפסכ  תוריג ס  וישכע   וליאכ  םישוע  המ מר גיא קלנר:

 7  ם ירגוס  וישכעו  םיית אמ  ,האמ  תא  רמוא  וליאכ  דחא  לכ  .ינויגה  ךכ  לכ  יל

 8   ?ןחלושה לע הפ

 9    .האבה  םעפב רדוסמ הז תא איב א ינא .םולכ םירגוס אל   מר אבי גרובר: 

 10  ם ג   לכה  ךס  יכ  ףיעס  ,ףיעס  שממ  םיפיעסל  סנכ א  אל  ינא  עגונ  ינאש  ינפל מר גיא קלנר:

 11  ה לוד ג  היארב  ביצקתה   לע  ר בדל  הצור  ן כ  ינא  ל בא   ועגנ  ם ירחא  םגו  ינור

 12 תמרל  עיגהש  שדחה  לידה  לע  ךרבל  הצור  תישאר  ינא  ,ורקמה  תמרבו

 13  ם דא  בשוי  .רבתסמ  .ן כ  .ופאש  ןייתחס  ,יקצרוק  ,רבורג  ,תודג  ליד  ,ןורשה

 14 ו י  השוע  העבצה  ךרד  םירבחה  לכ  םע  הפ  םאתמ  ,היציזופוא  שיא  אוהש

 15  ה מיאתמ  אלש  ,תרע וכמ  י ד  הרוצב  בגה  ירוחא מ  הבישיה  דמעמב  ,ןרט

 16  .לאכימ .ת ימוקמ הקיטילופל וליפא

 17    .תוהז ל ןושארה היה ימ דיגהל ך ירצ איגמיכאל דורון:  מר

 18  ת י סיסב  .תוניגה  לבא   הככ  ו נחנא  םייחב  םיעדו י  ונחנא  וארת  .לאכימ  .ןכ ר:נמר גיא קל

 19  ל כ  לש  פאסטוו  תצוב קב  , ול  תאמחהש  יתיארש   יבא  ת מאה  םדא  ןב  לש

 20  .שא י לב ןשע ןיא הארנכ שי ןורי ל טידרק ןתונ אוה הנאוב

 21   .השוע התא הככ זאו .הע בצה.. ארקנ הז .הככ לבא דברת וייזר:  'גב

 22     .םיבלכה לש יקקה  לע .איגאל דורון: מר מיכ

 23  . הזחמהמ  םומה  יתי יה  ינא  . הפ  היה  יכ  לוענ  ת ו יהל  קר  יתיצר  אל  לבא מר גיא קלנר:

 24  ב ש ויו  ,התיבה  תכלל   הכי רצ  תאזה  תוגיהנמה ש  ת חת  ןעוטש  שיאהש

 25  ם י פוליחו  םיקיטס  לע  רבדמו  היציזופואל  תאצל  םלוכל  ארוקו  היציזופואב

 26  ילב  ,דצ  ףילחמ  ץמצ מל  ילב  ,רוביצל  רקשמ  ץמצמל  ילב  ,תויוכפהתהו

 27   .ראתל רשפא יאש רבד טוש פ הז ,ןיכס עקות ץמצמל

 28    .רשפא יא דברת וייזר:  'גב
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 1 ,עגר  יתרמא  .ורמאנש  םירבדו  תותימאב  לוזלזה   תא  .םישנאב  לוזלזה  תא מר גיא קלנר:

 2  ן ד יע  דיגת  .ןדיע  תא  ו נלאש  זא  .תועט  הזיא  הפ  ש י  ילוא  .ןדיע  םע  קודבא

 3  י נ א  קפס  ל כ  רסה  ןעמ ל  יל   בתוכ  ן דיע  זא  ?ןורי   םע  זוזיק  ה זיא  היה  המ

 4 א ל  יאדו  ,םולכ  דחא  ףאמ  יתשקיב  אל  דחא  ףא   םע  יתזזקתה  אל  טטצמ

 5  ם וש ןיא .זוזימש ןיאו  זוז יק ןיא ארבנ אלו היה  א ל .ותיא רבדמ אלש יממ

 6 אוה  .הזב  הדויש  .הז   תא  דיגיש  ריעה  שאר  םע  ל יד  רגסש  םדא  ןב  שי  .רבד

 7 ה מ  הז  .רדחהמ  חרבו  ,בל  גומ  אוה  ,ןדחפ  אוה  .דחא  ףא  םע  זזקתה  אל

 8  ן ו רקעה  תמרב  אוהש  רבד  ד וע  דיגהל  ה צור  ינא  . די גהל  ךירצ  ה זו  .הפ  היהש

 9 , בתכבו  הפ  לעב  תויודע  הז  לע  שיו  הבישיה  ינפל  ת ונמדזה  הפ  התייה  .יללכה

 10 ם ילידה  ילב  הזה  רדח ה  יקלח  לכ  טעמכ  ןיב  םיינמלטנ'ג  םימוכיסל  עיגהל

 11 ה תייה  ,םיירהצה  ךלה מב  ,יחצ  םע  יתחחוש  ינא  .עגרה  הפ  ויהש  םירעוכמה

 12  ר ב דה  םע  ריעה  שאר ל  םג  ושגינ  ,היציזופואה  י רבחמ  המכ  לש  החיש  הפ

 13 ב יצקת  תבוטל  םידב וכמו  ,םינגוה  םימוכיסל  הפ  עיגהל  היה  רשפא  הזה

 14 .הז  תא  עדי  רוביצהש  .םוכיסל  עיגהל  םיצור  אל  היה  ןיינעה  .2022  הייריעה

 15  ע ינכהל  וצר  . הז  תא  ע די  ר וביצהש  . די  תדרוה  לש   .הענכהל  ה פ  עיגהל  וצר

 16  ה י ה  רשפא  .הז  תא  עד י  רוביצהש  .םירוהה  ידעו בש וי  תא  .םירוהה  תא  הפ

 17  ה ז   .הז  תא  עדי  רוביצ הש  . הז  תא  ושע  אלו  ךוניח ה  ביצקת  ימוכיסל  עיגהל

 18 אל זא ,םיבלכ לש יקק  לש ליד ,ליד היה .המל ןיבמ ינא וישכע ,הככ ונייה

 19  .טושפ רתוי . לק רתוי הז .םירוהה ידעו  םע םימוכיסל עיגהל ךירצ

 20     .השוב השוב טושפ :להק

 21  ה יינפבו  רוביצל  היינפ ב  םי מי  המכ  ינפל  םג  יתר מ א  ?הז  תא  תושעל  המל מר גיא קלנר:

 22  ן דמל  ןדיע  םגו  ,ונשקיב   ונחנא  םגש  העבצה  םייקל  ןגוה  אל  הז  ,ריעה  שארל

 23   .ץרא ב םיאצמנ אלש ויז עטנו

 24     .השקיב אל עטנ   מר אבי גרובר: 

 25  ך ממ  ש קיב  .צרמ  תעי ס  שאר  ב שוי  .שאר  בשוי  ןדמ ל  ןדיע  י ל  עודיש  ומכ גיא קלנר: רמ

 26  ר סומ  ,הקיתא  ,תורבח  ,תוילאיגלוק  לש  גהנמב  ת לוכי  .הבישיה  תא  תוחדל

 27  ן וטרסב  םג  הז  תא  יתרמא  השקב  .תאזה  העבצהה  תא  חצנא  ינא  דיגהל

 28  ה נ ומש  .ךממ  ונשקיב  ,ךילא  ו נינפ  ?דחא  ם וי  לע  .ה פ   תויהל  ם לוכל  ןת  .חצנת
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 1 , בוזע  .התא  זא  תודג  םע  ליד  השוע  התא ?ךרדה  ךל  הצר  הצא  המ  .םישנא

 2   .הפ הז תא םיעדו י םלוכ. ןוכנ אלה רבדה לע  ךמוס התא ךל רמוא ינא

 3    .ןיינעה הז דברת וייזר:  'גב

 4 .עגרל  החמש  הז  .ךל  ודיגי  םלוכ  ,ודיגי  םה  ,ךל   דיגי  אוה  ,ךל  ודיגי  םה מר גיא קלנר:

 5 ,םלוכ  טעמכ  םלוכ  לש  המכסהל  עיגהל  תונמדזה  הפ  התייה  .לבח  .יל  ןימאת

 6  . והשימ  לש  אשונ  אל  אוה  ך וניחה  אשונ  ירה  .הי ו אר  איהש  המכסה  יניעבו

 7  ג שיה  גישהל  רחא  וא  ה זכ  יאקיטילופ  לש  סרטניא   אל   אוה  ,רוטקס  אל  אוה

 8 י נאו יתשקבתה ,ךוני חה לש אשונבו .תיארונ תו עט וז יניעבו ,רחא וא הזכ

 9  ל כ   יגיצנ   םג  לש  םמ שבו  ןרק  ל ש  המשב  ,תא זה  ה שקבה  תא  דבכמ

 10  ל ש  סופספה  תא  ןיב הל   .הזה  רשקהב  םילימ  ה מכ  אירקהל  ,םינוגראה

 11  . ה זה  ןי ינעב  הליבומ  ת רבודש  ה מ  ל כל  ןבומכ  ךשמ הב  ךוניחה  ביצקת  רופיס

 12  ן וויכ  ברעה  הצעומה  תב ישיב  תחכונ  תויהל  הלוכ י  י נניא  ירעצל  ,םולש  איג

 13 תורבחו  ירבח  םיעדוי   םתאש  יפכ  ךוניחה  אשונ  .יתחפשמ  לויטב  ינאש

 14 ינאו  יב  רעוב  םיעדוי  הצעומה  תורבחו  ירבח  ,םיעדוי  םתאש  יפכ  הצעומה

 15 ביצקתה  .ללכב  ןורשה  תמר  ידליו  טרפב  םירימא  ידלי  םשב  תוחילש  השח

 16  לכב  םלועל  רכזיי  םו יה  הצעומה  תורבחו  רבח  עיבצהל  םידמוע  םתא  וילע

 17  ם יפיעסב  תועיגפהו  ,ם ישיבמה  םיצוציקה  דבלמ  .ריעה  ידלי  ךוניחל  רושקה

 18 ץראב  ומכ  ריעב  רעונ הו  םידליה  האבה  הפוקתב   ,וטרפת  יאדווש  םינושה

 19 לע  םיחוודמ  םירוההו  ךוניחה  ישנאשכ  הנורוקה  תוסירהמ  םימק  ,הלוכ

 20  ד ו מיל  ירעפ  ןבומכו  ם ייסיס ב  םירושיק  דוביא  , םימסב  שומיש  ,תונואכיד

 21 . ךוניחה  ביצקתל  לעו תי  ירשפא  ביצקת  אלש  היה  שקבתמ  ,םיגיאדמ

 22 ת כרעמל  ןתנית  ,שממ  לש  האייחהש  ,תיתועמשמ  הרוצב  לדגי  ביצקתה

 23  י פ כ  הרובג  ם א  ךא  .םי רוביגמ   תוחפ  א ל  רפסה  יתב   ילהנמו  תולהנמ  .תסרוק

  24 

 25  .ןורש ה תמרב ךוניחה תכרעמ   רובר: מר אבי ג

 26   תמאב :להק

 27 . םינבדבוד  םע  טרוגוי  לע  החישל  ילא  תאב  .טרוגוי  לע  החישל  ילא  תאבשכ   מר אבי גרובר: 

 28   .רכוז ינאש המ הז
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 1   .רכוז התא :להק

 2   .תסרוק תכרעמ  .תסרוק תכרעמ איה ןורש ה תמרב ךוניחה תכרעמ   מר אבי גרובר: 

 3    .יתקדצ ינא :להק

 4 יפכ  הרובגה  םע  ךא  .םירוביגמ  תוחפ  אל  םה  רפסה  יתב  ילהנמו  תולהנמ א קלנר:מר גי

 5  ם יבאשמל  םיקוקזו  תוקו קז  םה  .תלוכמל  םי כלוה  אל  םיעדוי  םתאש

 6  ר בע  לא  .םיחטבמ  ף וח  רבע  לא  םידליה  תא  ליבוהל  תנמ  לע  םייתמרד

 7 תילכלכ  תלוכי  לע  תו נעשנ  ןניאש  ,תויגוגדפ  תוחל צה  רבע  לא  ,תישפנ  החוור

 8  ר יעצ  ד ואמ  ליגב  ריעב  .הרגשבש  ןיינעל  וכפה  םייט רפ  ם ירועיש  .םירוהה  לש

 9 ו נתת  לא  ,דגנמ  ודמעת   לא  .הרורב  השקבב  םכילא   הנופ  ינא  .היירורעש  תאז

 10 ןרק  ,הבר  הדות  .יתו המ  ךוניח  רצייל  תלוכיב  ת ושונא  עגופש  ביצקתל  די

 11    .םירוהה תגהנה ר"ויו

 12  .םלוכ אל   גרובר:  מר אבי

 13     .הבר הדות .דובכה לכ :להק

 14  ן רקש  ומכו  הרמא  תר בו דש  ומכ  ךוניחה  ביצקת   ל ש  אשונבש  בשוח  ינא ר:גיא קלנ מר

 15  י נא  םיספספמ  ונחנאש  בשוח  ינא  .הפל  ואבש  ת ויוגיצנהש  ומכו  תאטבמ

 16 הז  תא  ריבעהל  הסנ מ  התאש  הז  םצעב  ,הרמ  תועט  השוע  התאש  בשוח

 17  ה פ  התייה , הפ שי .תו בחר תו מכסהל עיגהל אלו  ת ועבצא ר ופסל לש המרב

 18 .הזה  הדובעה  ךילהתב   ,הגוש  התאו  הז  תא  תושע ל  תונמדזה  ןיידע  הפ  שיו

 19 ריעה  תוחתפתה  אשונב  .ךוניחה  אשונב  .תירובי צה  המרב  יוגש  ךילהת  הז

 20  ם ג ו  תילכלכה  הסיפת ה  םגו  תג צמה  םג  הפ  הגצ והש  ו מכ  המידק  םינשב

 21  , תובורקה םינשב וזה ריעל .ריעה לש תואצוההו  ריעה לש תוסנכהה אשונ

 22  ש י  ,רתוי  םילודגו  םי קוחר   ןמז  יחווטב  יאדווב   תובורקה  םינשה  רשעב

 23 ק וידב  הז  .םירוגמל  ה יינבה  ףקיהב  הזל  ארקנ  הכר  ןטב  שי  וא  רוח  שיו  היעב

 24 םאו  .ינשה  דצהמ  הז  תא  םיפחודו  דחא  דצמ  הז  תא  םירמוא  ונחנא  .ןיינעה

 25  ה דימעב  קיפסמ  םיקז ח  א ל  ונחנא  זא  ינשה  דצהמ   הז   תא  םיפחוד  אל  ונחנא

 26  ח תפל  םיכירצ  ונחנא  .רוידה  תודיחי  תמרב  ריעה  לודיג  תא  םולבל  ידכ  ונלש

 27  ו נחנאו  ררבתהל  תוכירצש  תולאשה  לכ  ןתניהב  םג ו  רחסמהו  הקוסעתה  תא

 28  ח ו תיפ  אשונ  .ביצקתה  ן וידל  אל  ה ז  .עגרכ  דצב  הז   תא  םש  י נא  ,םתוא  ררבנ
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 1  ם י כלוה  ונחנא  .היעב  איה  .היעב  אוה  ,םירוגמה  תודיחי  ףקיה  אשונב  ריעה

 2  ה מ  לכב  ריע  תלכלכש   , הזה  ןחלושה  ביבס  םדא  לכ  ע דוי  ,הלודג  דואמ  ריעל

 3  ה פ ל  םיסינכמ  ונחנא  .תיד ספה  איה  םריוגמל   רו יד  תדיחיל  רושקש

 4 השלוח וזש תוינכות דגנכ קיפסמ ץצוח םידמוע  אל וא תוינכות םירשאמו

 5  ה פ תונבנו תוכלוהש  ,תי תוגיהנמ השלוח וז .ןיד  ת יב רוזעי אל ,תיתוגיהנמ

 6  ה ש רומב  יכ  השרמו  לע   יתיא  ר בדל  רוזחת  לאו  םי יקנע  ל דוג  ירדסב  תוינכות

 7  י מ  לש  תוחוקפ  םייני עב  ה תייה  איה  ,היגטרטס א ה  לע  חכוותהל  רשפא

 8 ם ירוגמ  לש  בצממ  םייח  יוניש  תושעל  הצר  .וזה  תעב  ריעה  תא  ליבוהש

 9  ק לח  םע  יתדגנתה  י נא  , סקיא  ירוביצ  ריחמב  ם ירוגמל  ,םייואר  םניאש

 10 אל  ינא  לבא  .ידיחיה  תליאב  ומכ  םירוטפ  תתל  יתיצרלא  ו  .םירקמהמ

 11  ת ו רש ע  לע  תורבדמש  תוינכותה  ל ע  רבדמ  ינא  .ה לאה  תוינכותה  לע  רבדמ

 12  י ומידו  בוצימ  תא  תונשל  תוכלוהש  ,עיגהל  תורומאש  .רויד  תודיחי  יפלא

 13  ו ז ה  ר יעהשם  ירגתא  הפ ל  איב הל  תוכלוהש  ,הצקל   הצקהמ  ן ורשה  תמר  לש

 14  י נ אש  המ  ה ז  ,םיצור  ו נלש  ים בשותהש  המ  הזש  בש וח  אל  י נאו  .העדי  אל

 15 ם יצור  ונלש  םיבשותהש   בשוח  אלי  נא  .תרחא  בשו ח  התאש  ןיבמ  ינא  .בשוח

 16  ו ז  שבחו  אל  ינא  .םיבש ות   ףלא  םישיש  האמ  ,םיע בר א  האמ  לש  ריעל  עיגהל

 17  תאו  םהייח  ה אתפל  ו ריבעה  הז  ללגב  ואה  ילע  םימלוח  םלוכש  ןורשה  תרמ

 18  ב וש ח  ינא  ,היירורעש  וז  800  שר-ב  הרקש  המש   בשוח  ינא  .םהידלי  ייח

 19  ות דעמ  רתוי  י ל  שי  ,ת ינכותה  ת א  ךושמל  תכלו ה  י "מרש  םתעדי  םתאש

 20  ם ויב םערכ  לפנ אל הז  . הז תא ע ונמל ידכ קיפסמ  ם תישע אלו . הז לע תחא

 21 ידכ  םיילגר  םיררוג  םהש  ,ךכל  תויצקידניא  ויהש  בשוח  ינאהיר.  ב

 22  , סאמח  ,ונקעצ  וישכע ו  . ל"מתול  הז  תא  וריבעי ש  י דכ  ,לענית  תינכותהש

 23  ג ר בדנז  .ונל  ורזעש  תו רשל  דואמ  הדומ  ינאו  .הנח תהמ  האצי  תבכרהש  רבכ

 24    .יה לצערקיפסה אל  וזה הרזעה םגו ילאכימו

 25    .המל   בר: מר אבי גרו

 26     .ל"מתול ךלוה הזו מר גיא קלנר:

 27 ל"מתול  ךלוה  הז  .םו י  לש  ופוסב  יכ  ךלוה  אל  הז  המל  ?המל  תרמוא  תאז  המ מר גיא קלנר:

 28    .םוי לש ופוסבו
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 1    .המל   בר: ר אבי גרומ

 2   יכ מר גיא קלנר:

 3  ף וסב  םלוכו  םש  התי יהש  הבושתה  המ  עדוי  ה תא  .ךילהה  תא  תיוויל   מר אבי גרובר: 

 4     .הילע ומיכסה

 5   ?המש מר גיא קלנר:

 6     היה הז ?הנש הר שע הנומש םתייה הפיא   מר אבי גרובר: 

 7   .הנש הר שע הנומש ונייה הפיא אל מר גיא קלנר:

 8     .טפשמה היה הז   רובר: מר אבי ג

 9  ת א   רוגסל  םיכלוהש  עדוי  ה תא  ןמז  המכ  .לוקו טורפל  וישכע  התא  דיגת מר גיא קלנר:

 10   .עדוי התא  המ דיגת ?תאזה תינכותה

 11    .הרשע םי תש .ךרדה לכ םש היהש   מר אבי גרובר: 

 12  ר ב דל  קיספת  .ריע  שא ר  ם ינש  עבש  התא  .הנש  ה רשנה עומשמ  יתוא  בוזע מר גיא קלנר:

 13    .ריע שאר םינש עבש התא  .הנש הרשע הנומש יתיא

 14     .ריעה תא םתגרה .הד עווב הבושתה התייה הז   מר אבי גרובר: 

 15    .הז תא ומדיק מר גיא קלנר:

 16     .הנש הרשע םיתש ,רשע   מר אבי גרובר: 

 17   .הז תא  ומדיק הנש הרשע הנומש מר גיא קלנר:

 18     .םולכ יתמדיק אל   גרובר:  מר אבי

 19 תינכותה  תא  רוגסל  םיכלוהש  עדוי  התא  ןמז  המכ  .התא  יל  דיגת  אוב מר גיא קלנר:

 20   ?תאזה

 21    .עדוי אל   מר אבי גרובר: 

 22   ?תו יצקידניא ךל ויה אל םאה מר גיא קלנר:

 23     ?תויצקידניא הזיא   מר אבי גרובר: 

 24   יבג ל תויצקידניא ךל ויה אל מר גיא קלנר:

 25     .ונרביד .ןמזה לכ.. הז תא ת חקל םיצורש הפ ונרביד   ר אבי גרובר: מ

 26   .הפ  ונרבידש המל רבעמ .אל מר גיא קלנר:

 27    .עת פות .י"מר תלהנה םורופב  רבח אל ינא .רבעמ ןיא   מר אבי גרובר: 

 28    .רדסב .יק וא .יתנבה מר גיא קלנר:
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 1 ו נרמא  ,םימחתמה  תא   ונגרא  םהש  לשמל  ונמחלנ   ונחנאש  הפ  ונרביד  לבא   מר אבי גרובר: 

 2 התאו  .הפ  הז  לע  ונרביד  .ל"מתוול  תכלל  ידכ  הנווכב  םתוא  םינגראמש

 3     .לכהל דגנתמו הפ בשוי

 4 ברעתמ  אל  ינא  .םולכל   דגנתמ  אל  ינא  .הזה  רופיסה  תא  רפסל  ךישמת  התא מר גיא קלנר:

 5    .רופיסה הז .רי עה לש הדיתע תא השלח ה רוצב ליבומ התא .םולכב

 6     .םירופיס רפסמ התא   ובר: מר אבי גר

 7 י אדכו  .רופיסה  הז  .ןורשה  תמר  אלו  הווקת  חתפ  הפ  תושעל  ךלוה  התאו ר גיא קלנר:מ

 8    .הזמ עדיי רוביצהש

 9    .הפי ןיפס   מר אבי גרובר: 

 10  . הנש  הרשע  הנומש  ,הנ ש  םירשע  ,הרוחא  הז  תא  קרוז  םעפ  לכ  התאש  הזו גיא קלנר:מר 

 11    .ריע שאר התא יבא

 12     .תואיצמ שגופ אל הז קר   : מר אבי גרובר

 13    .ריעה שאר התא .הבוח ה זל שיו תוכז הזל שי .יבא מר גיא קלנר:

 14    ליבומ ינאו. .. דחא דעב תעבצה התא   מר אבי גרובר: 

 15   ?המכ  ?ריע שאר התא ןמז המכ מר גיא קלנר:

 16    .תאזה העבצהה  תא עונמל םיצור םתא יכ , רטסמ םיליפ השוע התא   מר אבי גרובר: 

 17  ם י חונ אל םהש עדוי  ינא םעט  ירבד רבדמ ינא  ר טסמ םיליפ השוע אל ינא ר גיא קלנר:מ

 18    .רדסב הזו אסיכהמ ךתו א זיזמ הזש עדוי ינא .ךל

 19     ךתיא חכוותהל   מר אבי גרובר: 

 20   .םיר ופיס רפסל לוכי התא .אל :מר גיא קלנר

 21     .היעב יל ןיא   מר אבי גרובר: 

 22    .דגנ ינאש םייתרחמ דע מר גיא קלנר:

 23    .יפוי ךתיא  רבדל עדוי ינא הזמ ץוח   מר אבי גרובר: 

 24  ם אש  בשוח  התא  ,ןו רי   לש  היגולונומירטה  תא   ל בקמ  םג  התא  וישכע מר גיא קלנר:

 25  ה תא  ,תוחונ  רסוח  הז יא  ם המ  השוע  הז  זא  ,הככ  םישועש  יל  רמוא  והשימ

 26 .הזב  המ  .הזב  אנדס  ךל  השעי  ינאש  הצור  התא  .ךל  עירפמ  הז  .הזב  אנקתמ

 27  ב ילעהל  הסנמ  התא  .דיגהל  הסנמ  התא  המ  .י תוא  בילעהל  הסנמ  התא
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 1 התאשכ  בילעמ  הז  תמיוסמ  ךרדב  רבדמ  םדא  ןב  םאש  בשוח  התא  .יתוא

 2    .ףוצרפב הז תא ול רמוא

 3    םג  ינאו קועצל עדוי םג ינא   מר אבי גרובר: 

 4  ה ת א  ילש  לוקה  הז  ק עוצ  אל  ינא  .קעצת  .קועצל   אל  ךל  יתרמא  .קעצת  זא מר גיא קלנר:

 5   .עדוי

 6    .ךתיא בי רא אל ינאו אל רחוב ינא   מר אבי גרובר: 

 7 הזיא  הזב  האור  התא   ?ילש  רובידה  ךרד  לע  יתוא   בילעהל  הסנמ  התאש  הז מר גיא קלנר:

 8   ?בגשנ ךרע

 9     .ילא אשנתמ וליאכ התא   בי גרובר: מר א

 10 םע  רבדמ  ינאש  יל  רמוא  התאשכ ?ךילע  אשנתמ  ינא  ?ךילע  אשנתמ  ינא מר גיא קלנר:

 11   ? ךילע אשנתמ ינא ,םיידיה

 12     .ןפואב הקירוטרב   ר: מר אבי גרוב

 13  . תושעל  לוכי  ינא  המ ?הז  םע  היעב  ךל  שי  ,שמח  ליגמ  .ילש  הקירוטרה  הז מר גיא קלנר:

 14  י מל  .ילש  הקירוטרה  םע  היעב  םהל  שי  םואתפ  םל וכ  .ילש  םירוהה  םע  רבד

 15    ?םכל עירפמ ךכ לכ  הז המ ?עירפמ ךכ לכ הז

 16     .הקירוטרה אל .תוהמה   בר: מר אבי גרו

 17  ש דחה  ריצה  תא  דיר טמ  הזש  המ  וישכע  הז  הק ירוטרה  ?שדחה  ריצה  הז מר גיא קלנר:

 18   ?תודג רבורג

 19    .תמאב  ונ תודג םוש ןיא תוהמב   מר אבי גרובר: 

 20   .תמאב גיא קלנר: מר

 21    .תמאב   מר אבי גרובר: 

 22  ם עפ  לכ  ה סנמ  התא  י כ  ם ייסא  י נא  הזבו  יתרמא   ריעה  ל ש  חותיפה  יבגל מר גיא קלנר:

 23 ש אר  יתייה  אל  ינא  ,דחא  .םינוכנ  אל  םהש  תומוקמב  יתוא  ףוקתל  וליאכ

 24  התאש  המכ  ,הרשע  ה נומש  ,הרשע  שמח  רבדל  לו כי  התא  ,ןורשה  תמר  ריעה

 25   דחא .הצור

 26     .ולש לייח התא   י גרובר: במר א

 27  ל ייח  ?יתוא  עזעזמ  הת א  ה מ  ,התא  םעפ  דוע  הנהו   .דחא   ףא  לש  לייח  אל  ינא מר גיא קלנר:

 28   ?התא ימ לש
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 1  .םיפלא תשמח  הפל אב היה ךוניחה ביצק ת םא םג .תושר ךל ןיא   אבי גרובר:  מר

  2 

 3    ?התא ימ לש לייח מר גיא קלנר:

 4     .םויה ביצקתה לכ ח" שמ םיעברא תואמ שמח   מר אבי גרובר: 

 5   .רפסת אוב מר גיא קלנר:

 6    ?ינא   מר אבי גרובר: 

 7   ?לייח התא ימ לש .ןכ מר גיא קלנר:

 8    .ןמא נ לייח ?ינא ימ לש לייח   מר אבי גרובר: 

 9   ?תלייא לש מר גיא קלנר:

 10    .הבוהאה יתשא לש   מר אבי גרובר: 

 11 ה תאש  ?ןורשה  תמרב   דבוע  התא  ימ  תורישב ?לי יח  התא  ימ  לש  ?טוויא  לש מר גיא קלנר:

 12  ן ת ונ  ה תא  ימל ?דבוע  התא  י מ  תורישב  ?הווקת  חתפ  ת אזה  ריעהמ  השוע

 13  תא  רישכמ  התא  המ ל  .לארשי  הדנק ?הלאה  רוידה  תוינכותה  לכ  תא

 14   ?התא ימ  לש לייח ?תאזה תינכותה

 15    .הבוהאה יתשא לש   : מר אבי גרובר

 16    .רדסב .לייח ךל ארקא אל  ינאו לייח יל ארקת לא זא מר גיא קלנר:

 17  ח ש  ןוילימ  תואמ  עבר א..  ת ייה  םא  איג  דעב  הפ   ע יבצהל  תושר  ךל  ןיא   מר אבי גרובר: 

 18    .ךוניחב

 19 י חצ ,ירה התא בישקת  .תרעוכמ הרוצבו .ךומנ ך כ לכ רבדמ התא .בישקת מר גיא קלנר:

 20  ה פ  ע יגהל  הסנמ  ינא  יכ  י נורו  ת רבודו  ,ךילא  אב ש   ינפל  י תיא  רביד  םויה

 21   .היצילאו ק ךל ושעש תומכסה .הזה  ןחלושה ביבס תומכסהל

 22    ?העצהה המ .םולכ ךל  ןיא המ ךתוא לאש אוה   מר אבי גרובר: 

 23   ?םירו פיס רפסל הסנמ התא המ מר גיא קלנר:

 24 ה בישיה  ונחנא  .העצהה  המ  .ילש  רדחה  תא  ריכמ  התא  .איג  .העצהה  המ   י גרובר: מר אב

 25  . םייעובשמ  רתוי  ינפל   םכ ילא  רבעוה  רמוחה  , םי יעובש  ינפל  הנמוז  וזה

   26 

 27    .ןוידה אל הז לבא  .אל הז לבא .לוכי אל ינא מר גיא קלנר:

 28    .המכ סהל עיגהל ןוצר היהש רמ וא התאשכ ןוידה ןכ הז   רובר: מר אבי ג
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 1 רבד  .לייח  התא  .םי ידיה  םע  רבדמ  התא  .סירתהלו  עוגפל  הסנמ  התא מר גיא קלנר:

 2   .תיניינע

 3    ?העצהה הפיא  איג ?ךלש העצהה הפיא   : מר אבי גרובר

 4   .תיניינע רבד  .תאזה הקינכטוריפה לכ מר גיא קלנר:

 5     .העצהה הפיא .ונרביד   מר אבי גרובר: 

 6   .תיני ינע רבד .המימוטנפ .לייח קלנר: מר גיא

 7    .םולכ ןיא   מר אבי גרובר: 

 8   .העצה שי א קלנר:מר גי

 9    ?העצה  שי ?העצה הפיא .הפיא   מר אבי גרובר: 

 10   .ם יפיעסה לכ השענ הבישיל  העש יצחש תיצר התא המ מר גיא קלנר:

 11    .ילש רד חה הפיא עדוי אל התא   מר אבי גרובר: 

 12    .סוזנצנוקב בי צקת היהו .םימי העבראב  הבישיה תא תוחדל תלוכי מר גיא קלנר:

 13    .םימי העברא  ינפל ביצקתה תא תיליג   מר אבי גרובר: 

 14   .הז ת א תושעל לגוסמ אל התא מר גיא קלנר:

 15    ?םימי העברא  ינפל ביצקתה תא תיליג   מר אבי גרובר: 

 16  .ורז חיש עטנלו ,ןדיעל וניכיח מר גיא קלנר:

 17   .תוגצה השע ת לא .ונ יד .שדוח ינפל   בר: מר אבי גרו

 18   ?תוגצה השוע ינא מר גיא קלנר:

 19  .שדוחכ ינפ ל תלביק ונממ זוחא עשתו  םיעשת ביצקתה תא .ןכ   מר אבי גרובר: 

  20 

 21  ט ועבל  תטלחה  .הרשפ ל  ת ועצה  ועצוה  .הנורחאה   תר ושיה  עיגה  זא  .רדסב מר גיא קלנר:

 22   .יפוי .ן ורי םע ליד ךל שי יכ ילדב

 23    .ןורי  םע ליד המ .ןורי םע ליד הז יא .ןורי םע ליד םוש ןיא   אבי גרובר:  מר

 24   .םדא  חוכ אשונ יבגל .דובכה לכ  תמאב .דובכה לכ תמאב מר גיא קלנר:

 25    .לקש ףלא תו אמ שמח לע ןורי םע ליד   מר אבי גרובר: 

 26  . םכיניב  פאסטווה  תא ו  ם כיניב  םיכויחה  תא  י תיאר  .ןורי  םע  ליד  תישע מר גיא קלנר:

 27  י כ  ם יבשותה  םג  ועד יש  ח ותיפה  ת ייגוס  יבגל  ק ר  י בגל  .א ל  ונחנא  םידלי

 28  ר חסמ  אשונ  .תאזה  רי עב  רבד  םוש  עקות  אל  ינא  .חוכיו  יל  ןיא  ךתיא
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 1  ת עקתו  ,היציזופואב  תי יה  התאש  דוע  םייזכרמה  םיפחודהמ  ינא  הקוסעתו

 2  ם לועה ריוואל תאבה  התא אל יטיס המניס .רכוז רוביצה הז תא םג .לכה

 3  ת יניש  .םילגלגב  תול קמ  עוקתל  תיסינ  התאו  תומדוקה  תוגהנהה  אלא

 4  ל ע  רמוש  ן כ  ינא  .ךלש   ן וויכה  ת א  וליאכ  וישכע   ה נשמ  ה תא  זא  היציזופ

 5  , ם יבשותה  לש  םייחה  תוכיא   לע  ורמשיש  םיאנת  לע  רמוש  ןכ  ינא  ,תויתדימ

 6  ל ש  םייחה  אשונ  תא  ו כותב  לולכי  ריעה  חותי פב  ן וידש  רמוש  ןכ  ינא

 7 ם יקוריה  םיחטשה  תא   ,םהלש  םייחה  תוכיא  תא  ,םייחכונה  ,םיבשותה

 8 ת ומכ  תאו  םושנל  םי אכז  םהש  יקנה  ריוואה  תא  ,לבקל  םיאכז  םהש

 9  עקות  אל  ינא  לבא  .הז   לע  רמוש  ינא  .ןכ  .ליכהל  םירומא  םהש  תופיפצה

 10 ינא  תוינכותהמ  זוחא   םיעשת  39  א"מת  ,היינב  תוינכות  אשונבו  .םולכ

 11  ש י  םייתרחמ  דע  רחמ מ  , רחא  רופיס  רפסל  הס נת   םא  םג  .דעב  עיבצמ

 12 העוט  ינא  םא  .הנשמה   תדעו  שאר  בשוי  הפ  בשוי  .הזה  רבדל  םילוקוטורפ

 13 לומ  וישכע  .הנשמה  תדעווב  ילש  תוחתפמה  תא  םש  ינא  ,הקיטסיטטסב

 14  יפ  יל  השעת  אל  התא  .ןמזה  לכ  ףחוד  ינא  ,הקוסעתו  רחסמ  אשונב  .רוביצה

 15  ת כרעמה  לכו  תובושת   ןתית  התאש  םיניינע  דוגינ  לע  ןויד  היהיש  ילב  שש

 16  ם י כמות  םיאנת  ךכל  ו יהיש  ילב  , שש  יפ  השעת  אל  ה תאו  .תובושת  ןתית

 17  ת אשל  לכות  ןורשה  תמר  ריעהש  םיפסונ  םיטנמלאו  ,הרובחת  לש  םייזכרמ

 18 הז  .אוה  ימ  עדוי  אל  ינאש  והשימ  לצא  דבוע  התא  יכ  שש  יפל  ךרדב  םתוא

 19  י תייהש  דוע  רבכ  יתרמ א   םדא  חוכ  אשונב  ,םדא  חו כ  יבגל  .הרקי  אלש  המ

 20  ה נבמה  ת מרב  םג  םדא ה  ח וכ  הנבמ  , םויה  םג  הז  ת א  רמוא   ינאו  היצילאוקב

 21  ם ינקתו  ם ילודיג  הפ  שי   , ןוכנ  אל   .ןוכנא  ל  יונב  ולש   ם ינקתה  ת מרב  םגו  ולש

 22 ץע  הפל  ואיבה  .הנורוקה  לשו  אישב  ונייה  הנורוקה  תנשב  ונרבידש  םגש

 23  ה יה  אלש  תומוקמב  ,םי פגא  ילהנמל  תוקלחמ  יל הנ ממ  םירבעמ  לש  ,הנבמ

 24  ן י א  . תדדרתמ  איה  הט מל  לבא  ה לעמל  הלוע  תכר עמה  לכ  . הזה  רבדה  שרדנ

 25 ד ואמ  הברהב  .חטשב  ,הטמל  הדובעה  תא  םישועש  םישנאב  לודיג

 26  ה דובעו  םישוע  םג  הל עמל  .םישוע  אל  הלעמלש  רמוא  אל  ינא  םימוחתהמ

 27  ע גמ  .רוביצה  םע  עגמ  לש  ת ובכשה  תא  ךירצ  .הטמ ל  ר מוא  ינא  לבא  .תרדהנ

 28  ן י א  םש  .םייתימאה  ם ייחה  ם ע  עגמ  .םיעגפמה   םע  ע גמ  .םיכרצה  םע
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 1 לש  המרב  םגו  םינקהת  לש  המרב  םג  זא  .הלעמל  לדג  לכה  .טעמכ  םילודיג

 2  ו נרמא  21-22  תנשב  ח טבו  .ןוכנ  להונ  אל  ביצקתה   ו עגנ  אל  הפיאו  ועגנ  הפיא

 3  ת א  ודביא  םישנא  .םוק מב  דמע  ילארשיהק  שמה  לכ  ליטס  דנטס  השענ  אוב

 4  ם ידבועש  םישנא  דואמ   ה ברה  לש  םלזמ  לזמתה   . םהלש  הדובעה  םוקמ

 5  ם וקמ  ב וט  לש  רשקה ב   לבא  ר מול  ךירצ  ערלו   בוטל  ת ירוביצ  תכרעמב

 6  ר שקהב  .רדל בסכה  .ריםוטיפ  היה  אל  ,רכש  תו דירי  ויה  אל  .חוטב  הדובע

 7ת א  לגדיהל  אל  .וזה   תעב  תכרעמה  תא  לידג הל  אל  ונשקיב  זא  .הזה

 8 תנשב  ,ןורשה  תמר  תייריע  לש  רכשה  תואצוה  תא  לידגהל  אל  .תכרעמה

 9 הנעמו  לופיט  הזה  ביצקתב  יתיאר  אל  .הזב  דומעל  היה  רשפא  .21-22

 10   .הפ םיאצ מנ ונחנא ףוסב .םיבשותה  תא םידריטמש םירבדל

 11 ך סו  הרבעש  הנש  ללכב   ויה  אלש  הנורוק  ינמאנ  הרשע  שמח  לש  תפסות  שי   אבי גרובר: מר 

 12  לכה

 13   .הד יריב ךוניחה .ךוניחה ילב :להק

 14  .םתס לבא  .שמח סונימב התא סלכת ב זא .רשע איה התלדה   מר אבי גרובר: 

 15 ם ייתנש  םירבד  רורב  .תחא  הנש  לע  אל  .הרוחא  םינש  לע  םירבדמ  ונחנא דברת וייזר:  'גב

 16   .הרוחא

 17    .הר וחא םינש לע רבדנ אוב   אבי גרובר:  מר

 18  ה יהת  יתמ  דע  .הרוחא  םינש  לע  רבדל  תמ  התא .הרוחא  םינשל  רוזחנ  אוב מר גיא קלנר:

 19   ?תאזה תנומסתב

 20   .תיתדבוע ןוכנ אל או הש רבד רמוא התא המל   י גרובר: ר אבמ

 21     .תיתדבוע ןוכנ רת וייזר: דב 'גב

 22  רבעמהו ןמז  ךרואל תיתדבוע ןוכנ אוה מר גיא קלנר:

 23     .םדא חוכב הרוק המ דברת וייזר:  'גב

 24 והמ  תניחבמ  וזכ  תיל כת  תרשמ  ףוסב  ביצקתהו   הפ  םיאצמנ  ונחנא  ףוסב מר גיא קלנר:

 25 .הייריע  לש  הדובע  ת ינכות  יהמו  .הדובע  תינכ ות  אוה  ביצקת  ,ביצקת

 26  ה מ  הז  .םיבשותה  לש  ת וקוצמה  תא  תרשל  האב  , הייריע  לש  הדובע  תינכות

 27  , תומלועה  לכו  .ידיתע   טנמלא  לכ  ינפל  .לכה  ינפל   .לכ  םדוק  תורקל  ךירצש

 28  ה תא  ,םהב  םיגפוס  ו נחנא ש  םירבד  לש  םתוא  י תספס פ  ןכ  םא  אלא  יניעב
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 1  . וזה  ריעה  תקזחהב  םיר ושקש  תרוקיב  םהב  ם יג פוס  ונלוכו  םהב  גפוס

 2 י רתא  ,תרדוסמ  ריעל   םירושקש  םירבד  ,רתוי   תקזחותמ  ,רתוי  הייקנ

 3  ב ו ט  ר תוי  תמרוז  תאזה   ריעה  ת א  תוארל  ,םיקקפ   ,הרובח ת  ,חוקיפ  ,היינב

 4  ם י לוכיש  םינקת  לש  ,הייריע  י דבוע  לש  .הדובע  יל כ  תועצמא ב  ,םוי  םוי  ייחב

 5  ו נ ל  תתל  םילוכיש  םי ינוציח  םיקפס  לש  .הלאה  ןכותה  תומלוע  תא  תרשל

 6 תסנכנ  ריעהשכ  וישכע   ,יניעב  םיכירצ  ונייה  .ןיא  .ןיא  .הלאה  תומלועב  הרזע

 7  ת רייס  הפ  הנוב  יתייה  ,תוא"מתו  תוע"בת  ,םירו ג מה  םלועב  ץאומ  חותיפל

 8  ת ומוקמב וא הנשמ ה דעווב  היה הז םא רכוז אל  י נא הז לע ונרביד .חוקיפ

 9   .םירחא

 10     .ביצקתב הז   גרובר:  מר אבי

 11    .הנעמ הזל ןתייש גיא קלנר:מר 

 12     .הנעמ הזל שי   מר אבי גרובר: 

 13   ?הזה הנעמה הפיא מר גיא קלנר:

 14     .ביצקתה ךותב   רובר: מר אבי ג

 15 הז  תא  יתשפיח  ינאו   הסדנהב  הז  תא  יתיאר  אל  ינא  אל  הז  .אל  .אל מר גיא קלנר:

 16  ת ויגוס  םהש  ,יניעב  תו יגוס  הלאו  .אצמנ  אל   ה זו  .םירחא  םיפיעסב

 17  ת ויגוס  יבגל  .רבדל  ם יצור  דוע  ילוא  יכ  םויסל  רתוח  ינא  יבגל  .תויזכרמ

 18 .תויעב  המכ  שי  ר"בתב  הזה  רשקהב  רמא  ינורש  המל  רבחתמ  ינא  .ר"בתה

 19  ש ו לש  לש  ביצקת  תמל וה  אל  הרוצב  להונמש  קת ע  ביצקת  לע  רבודמ  ,דחא

 20  , םשל  ה רושו  הפל  הרו ש  . תורוש  י תשב  להונמ  ףוס בש  , ח"שמ  םיעבש  תואמ

 21 םיכרצה  תא  קיפסמ  בוש  ףקשמ  אל  יתעדל  אוה  ,היינש  םעפ  ,הנושאר  םעפ

 22 ה ז  םהבש  יזכרמ  ,רוביצה  לש  םיכרצל  דואמ  ם ייזכרמש  ןכות  תומלועב

 23 ן יידעש  תובורקה  םינש  רשע  ,שמחל  יתרובחת  ןוזח  וב  ןיא  .הרובחתה  אשונ

 24  ונלש  םיבשותה  לש  תולהנתהב  יזכרמ  הרובחת   ילכ  אוה  יטרפה  בכרה

 25  , י רבת  ף סכ  שי  רבכ  םא  , ירמגל  רחא  ש גד  הפ  ת תל  םיכי רצ  ונייה  .ללכבו

 26 ריעה  תא  ואיצויש  ,ריווא  ונתייש  ןכות  תומלו על  אובל  ךירצ  אוה  ,לודג

 27  ה י ה  לוכי  הזו  ,םיקזח  רתוי  הברה  תומוקמב  הצו חה  ,הלש  יפוסניא  קקפמ

 28  ע ג רכ  הרוק  אלש  לוד ג  ףסומ  ךרע  וב  םינתונ  וני יהש  יתיתשת  דוסי  תויהל
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 1 תיפותיש  הרובחתל  .המידק  רבכ  םילכתסמ  םלו כש  עדוי  ינא  .יטרפה  בכרב

 2  ם י רסח  ןיידע  ונחנא  ה זה  ר שקהב  לבא  .'וכו  תיר וביצ  הרובחתו  ,םיינפואו

 3 תומדוק  תויונמדזהב  רבכ  הז  תא  ונרמא  םירבתה  אשונבו  .לודגב  םירסחו

 4  . ה חילס  הככ  להונמ  תויהל  לוכי  אל  ר"בת  .ויש כע  םג  הזל  רבחתמ  ינאו

 5 ה צעומה  ,תויופידע  ירדס  ,ןועברב  םעפ  הפל  אובל  ךירצ  .תויהל  ךירצ  ר"בת

 6 םדקתמ  המ  ןועבר  לכ  םיעבוק  ,םירבתה  לש  תויופידע  ירדס  לע  הטילחמ

 7  ם יעבש  תואמ  שולש  ל ש  ו ישכע  שנאלב  טראק  םי נתונ  אל  .םדקתמ  אל  מה

 8 םג  שי  הז  ליבשב  לבא   דואמ  הילע  ךמוס  ינאש   תכרעמה  הנופצ  הפמו

 9  א ל  ,תילוהינה  תכרעמ ל  םימלבו  םינוזיא  הששעו  תכרעמ  איהש  .הצעומ

 10  ו נ ל  ו יה  רבכ  .בגא  הז   תא  ריכ מ  התא  .הזכ  רבד   ןיא  .רב דב  דצ  אל  רתוי

 11  א ל  א וה  ,ישפוח  ק'צ  ם שרנש  ר "בת  תויהל  לוכי  א ל  , רבעב  הלאכם  יגולאיד

 12  ן אכמ  ,םיעבש  תואמש  ולש  תרגסמ  ,ישפוח  אל   תרגסמ  ק'צ  לבא  ישפוח

 13  ם יכירצ  ונחנא  םא  וא  םהלש  עוציבב  וא  ,םיטק יורפה  תא  שוגפנ  הנופצ

 14  ה תאו  רשאל  םירומא   ו נחנאש  ת ינכות  לש  תרגס מ ב  הז  ם א  תינכות  רשאל

 15 אל  םג  ונחנא  זא  יושיר  תושרב  ךלש  המרב  אל  םאו  ,ןונכתה  תודעווב

 16  ל כ   אל   ירה  ,תויופידע   ירדס  ה מ  , ימ  .רמגנ  ,והז   .םיטקיו רפה  תא  םישגופ

 17  ך ל וה  א וה  ?םדוק  ךלוה   אוה  ן אל  זא  ף סכ  עיגמ  .םי עיגמ  ם יעבש  תואמש  ולש

 18  . ר חא  ו השמל  וא  החו ורל  ך לוה  אוה  ,ךוניחה  םוח תל  וא  ת ויתשתה  םוחתל

  19 

 20    .כלה םי גיצמ חנונא ?הדועול ונגצה א לשר וביצי בנמ ריתיע   ובר: מר אבי גר

 21  ף וסב  הז  ,םייתשו  ןמז   תדוקנה  זיאבו  םיטקיורפ ה  לש  הגצה  הז  דחא.  אל מר גיא קלנר:

 22  זה  .הנפומא  וה  ןאל  ס נכנש  ר"בת  לש  לקשן  וילימ   השרע  לכ  דוק  םש  לכשכ

 23ן יאו  םירבתהל  כ  תא  תרדיסש  עגרב  יכ  הזה  בלשב  הצעומהמ  ללשנם  צעב

 24  ח " שמ  הרשעל  כ  זא  ,העונת  ידכ  ךותם  הילע  הרקבו  ןזויא  תלוכיו  לנ

 25 דיימ  העקפוה  םיקטי ורהפ  יפלכ  םתאו  דיינל  ךרדה  זא  .המיפנ  םסינכנש

 26  א ל ה  ז  ונניעבש  .תומדו ק  תויונמדזהב  םימעפה  מכ   ר בכ  ונרמאה  ז.  צהעומה

 27  י נאו  ב רעהה  ילע  רביד   י נור  גם ו  רבעב  ונרבידש  הר עה  םג  ו ז  ןכלו  .ניויגה

 28  ל עו  י טילופ  ףוגו  חננאש   אף  לע  יתעדלשם  ייסמ  ינא  . דאומ  הילא  רבחתמ
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 1  ך ר דבש  ביצקת  תיבש י בו  חננאש  ף א  לעו  םירתו סם  יסרטניא  ה פש  יש  ףא

 2  ני פל  הרהזא  ירורמת  ,רחא  וא  זהכ  בור  ךיהלתב  ת וערכושמ  תבוישיה  ז  ללכ

 3  שר פא  .הווחמהו  העד ותה   ירורמתם  גו  םיעודיו  םירו רבו  יה  ,וזה  הביישה

 4 תלהנתמתה  ייה  היצילאוקהו  היציזופואה  ףאל  ע ש  היבשיל  הפ  עיגלה  יהה

 5  ברעמ  ,בחר  ףתושמ  ה נכמל  העגהל  ש  ,ינשה  תא ד  חאה  דוביכ  לשך  רדב

 6  ה ז   םא  ם ג  ,םג  דבכל  , ךרובע  דובכ   תוא  היה  הזשב  שוחי  נאה  צועמה  ירבחל

 7 בשוח  אל  ינא  יתועמשמ   קלח  םש  שי  םא  םג  םירו הה  תוגהנה  ישאר    לוק  אל

 8 ידעו  רוביצמ  ,תאזכ  הקעז  הלועשכ  הטבמ  תא  תונפהל  הלוכי  הייריעש

 9  י ל  ןיא  וא  בור  יל  שי  ל ש  ןיינע  אל  רבכ  הזו  ,רורבו   דח  ךכ  לכ  ןפואב  ,םירוהה

 10  ה ד ובעה  ןחלוש  ךותל   הז   תא  ל יכהל  ןוכנ  היהש  בשוח   ינא  . הזה  ןיינעל  בור

 11 התא ,בגא דימת השו ע ינאש ומכ ינא םיירהצה  ירחא ,םיירהצב םויה דעו

 12  . ךל  עבשנ  .ילש  יתוחי לשב  ק ר  ,בגא  .דימת  הז  תא   ה שוע  ינאש  הז  תא  עדוי

 13  ת ולודג  רתויש  המכ  . תומ כסהו  תונבהל  עיגהל  ה ס נמ  .ילש  יתוחילשב  קר

 14 ע יגהל  היה  רשפא  ,ינורו  יחצו  לאכימו  םויה  תרבוד  םע  דחי  היה  הזו

 15 .וידעלב  היה  הז  .ליד  ותיא  תישעש  רוחבה  ילב  תמאב  היה  הז  .תומכסהל

 16  ב שוח  ינא  .הז  תא  תושע ל  אל  תרחבש  יל  רצ  תושע ל  היה  רשפאזה    .ןוכנ  הז

 17  ה ו וחמכ  , עובש  דוע  חק ול  ינא  ד יגהל  ,םויה  העבצה ל  עיגהל  א ל  היה  רשפאש

 18 רוזחת  םומיסקמו  .המכסהב  ביצקתל  יעגהל  הסננ  אוב  .בוט  ןוצר  לש

 19   .הדות . הניעב תדמוע ןיידע וז יתעצ ה .הלחתה תדוקנ התואל

 20ד ואמשם וקמ  ,ךוניחב ליחתהל צהור אקו וד ניא .םירבדה מכ דיגהל ה צורי נא מר דני לביא:

 21  ן ו לאן  וכית  לע  המיה דמ  הזויבמי ס  הווהמ  אוה   י ניעבו  ותאו   ךירעמ  ינא

 22 ךירצש  בשוחו  צהור  ינ או  ,חרופו  ,דחיב  לכהו  תוברתו  תונמואו  עדמ  בלשמש

 23ם יבשות  איבהלם  גו  םיהדמו  ,ןיוצמ  ותוא  רומש ל  ךריצ  .כך  ותוא  רומלש

 24ם יעדוי  יםלהנמ  םתאוש  ןיוצמה  וקהל  ע  ורמשיש  ידכ  ץוחבמ  םדיימלתו

 25  ה ז   ,ןיוצמ  םקומהת  א   ריאשהלו  הטנציפב  םתו א  ר וחלב  ךיאד  ואמ  בוט

 26   .כיה רירגשה

 27   .ינד ץוחבמ  ואוביש דגנ םימחלנ נוחנא מר יעקב קורצקי: 

 28    .העצה דימענ העצה  רדוסמ הז עדוי ינא ינד   מר אבי גרובר: 
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 1  תויעב ל עדומ ינא מר דני לביא:

 2   .םהל  תתל ךירצש הפ םידלי שי מר יעקב קורצקי: 

 3  ץ וחבמ  םירבח   דסבסל  ם יכירצ  אל  ןורש ה  תמר  י בשות  לש  תויעבל   ע דומ  ינא  מר דני לביא: 

 4  ה מיהדמ  אמגודו  ןיו צמ  ר פס  תיבכ  ןולא  לש  די קפת  הפש  ב שוח  ינא  לבא

 5  ה בוט  ונל  השוע  אוה  .ונלש  אלפנ  רירגש  אוה  ,ץראב  רפס  יתב  הברהל

 6 י תעמש ינאו ןיוצמ רפ סה תיבו םיקחרמל אצוי ונלש םשהש הזב המיהדמ

 7   .ןווכתמ התאש

 8  .ן יוצמ רפס תיב גרבטור םג :להק

 9  .הב רה ףטוח גרבטור אקווד מר יעקב קורצקי: 

 10  .ןיוצמ גרב טור ךל דיגהל יל םיענ אל :להק

 11   .דחושמ ינא ןולא ןוכית מר יעקב קורצקי: 

 12  .דיגהל םיענ רת וייזר: דב 'גב

 13  .ילש םידלי ה .יתשא ,םש יתדמל ינא מר יעקב קורצקי: 

 14 לכה  אל  .גרבטורמ  אקווד  וליאכ  םיעיגמ  ,רבייסל  םיעיגמש  ה'רבחה :להק

 15    .םייחב תונמוא

 16  ?רדסב אל יתרמא המ מר דני לביא:

 17   .ןול א לע רבדמ ןמזה לכ התא :להק

 18   .ךוניח לע רבדמ ינא ?יתרמ אש המב רדסב אל והשמ מר דני לביא:

 19   .תו נמואו הירלג .תונמוא הז ם לועב בושח יכה אל רבדה :להק

 20  ת וברת  ףגא  ,ישוקב  דר וש  תוברת  ףגא  .תוברת  ףגא  לע  רבדל  תצק  הצור  ינא מר דני לביא:

 21 אל ינא ריעב תוברתה תויוליעפ לכ .ישוקב שממ  הז םגו ףגא תויהל הסנמ

 22  ו תוא  ב יבס  רתוי  וא  תו חפ  ונחנא  , ונתשי  וא  ול ע  , ובתכו  ו רמא  ךיא  עדוי

 23  , ח ש  ן וילימ  ,שמח  שולש   עברא  , םייתש  עברא  לש  .תוברת  ת ולועפ  לש  םוכס

 24 ה צור  הרוה  לכ  .ךוניח  תויוליעפ  םה  ךרעב  םהמ  זוחא  השימחו  םיעבש

 25 הפוריא  דע  סט  אוה  ,אנדסל  ,תוליעפל  ,הירלג ל  ,ןואיזומל  ףוסב  עיגהל

 26 םע  ,ןורשה  תמרב  הפ   הז  תא  םישוע  ונחנא  הנהו  הז  תא  תושעל  ליבשב

 27 ר שפאל  םילוכיש  ח"שמ  ,השיש  ,השימח  וניצר  ו נחנא  ,םיכחוגמ  םיביצקת

 28  ה יעב  ללגב  תכרעמל  םיסנכנ  ישוקבש  םינקת  םע  ונחנא  .תילמרונ  הדובע
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 1  ו מכ  ףגאה  תא  ליעפה ל   םיחילצמ  אלו  תמלשמ  ה ייריעהש  .תורוכשמ  לש

 2  ת חא  תרוכשמ  רבעמ  ןיב  םירבד  המכ  דוע  ורק   תינכטה  המרב  .ךירצש

 3  ה ז  רקיעב  .הביסה  תאז  ,ביצקתה  הלע  הככבו  הייריעל  םינווגממ  הלודג

 4 איבמ  ינא  תוחפל  ,יוני ש  חור  שי  .הנתשי  הזש  הצור  דואמ  יתייה  .ינכט  ןיינע

 5  ת ו אנדס  ,יגולואיג  ןוא יזומ  ,ךו ניחב  קסוע  ובורש  ב שוח  ינא  . הזה  יונישה  תא

 6  ף ו ס  לכ  ף וס  הכזת  הש רומש  ה ווקמ  דואמ  ,ןבומכ   הירלג  , םינבל  די  ,םידליל

 7 ךירצש  ומכ  םירגובמלו   םידליל  אנדסו  תונמוא  תוברת  זכרמב  הפיחד  לבקל

 8  .דיגהל יתיצר ש המ הז והז .הזה ןדיעב

 9 ,םינושה  םיפיעסל  תוס נכהה  לש  הקולח  אוה  ביצק ת  .הככ  דיגהל  יתיצר  ינא ב:     ר צחי שרי"ד

 10 ם ירבד  דואמ  הברה  שי  ,םיצוליא  ןיב  תולהנתהו  בותינו  .הרשפ  הז  דימת

 11  . ביצקתב  ה ז  הככ  לבא   ,ףס כ  רתוי  ה יה  םא  רתוי   בוט  ת ושעל  םילוכי  ויהש

 12 הנטק  המכוח  .רחא  ם וקמב  ותוא  דירוהל  ךירצ  ,דחא  םוקמב  םיפיסומ  םא

 13 דחא  ףא  ירעצל  .איבהל  הפיאמ  דיגהל  ילב  .רסחש   הפיא  לע  רבדל  קר  דואמ

 14 הדובע  תושעל  היה  ר שפא  הפיא  לע  םינוכנ  םירבד  רמאש  אל  םירבודהמ

 15 ררבל  יתיסינ  .ותוא  ריבעהל  הפיאמ  רמא  אל  ,ףסכ  רתוי  םע  ,רתוי  הבוט

 16   א ל ,הזה ןוויכב תובשחמה ה מ הז ינפל ןייצ איגש ומכ

 17  . הבישיל  העש  יצח  הז  תא  תושעל  רשפא  יאש  קר   ריבענש  ךל  יתרמא  לבא מר גיא קלנר:

 18  ?ןוכנ

 19 ו ניסינ  ונחנא  ,ביצקתה   תא  רפשל  תוסנל  ער  ןויער   אל  הזש  בשוח  ינא  ,רדסב ר צחי שריב:     "ד

 20  ה רוצב  הז  תא  תושעל   אל  ה ביס  ןיא  לבא  וניתור זג ב  ונחנא  ,הז  תא  תושעל

 21 ם וקממ תמאב אב הז םא .ילמיטפוא רתוי ביצק ת היהיש ידכ הבחר רתוי

 22  ם לוכ  ,םיעדוי  םתא  .םי יטילופ  םיחוגינל  ןויסינ  ךו תמ  אלו  רופיש  לש  יתימא

 23  ת כלוה  הצעומה  זא  ,רבוע  אל  ביצקתה  םאש  רמוא  קוחהש  הפ  םיעדוי

 24  ר י בעהל   אל  לש  תועמ שמה  הז  . התיבה  ךלוה  רי עה  שאר  ם ג  ילוא  .התיבה

 25  .ביצקת

 26   .םינפה דרשממ  םיאיבמ ראשנ אוה .התיבה  ךלוה אל ריעה שאר .אל יעקב קורצקי:  מר

 27  ל ה נתמ  ר יעה  שאר  םא   .םינפה  ד רשמ  הז  טילחי ש  ימו  . תויורשפא  יתש  שי ר צחי שריב:     "ד

 28  ט ילחי  םינפה  דרשמש   י וכיסה  זא  ריבס  ביצק ת  ש יגמו  הריבס  הרוצב
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 1 ינאש  ומכ  .ןאכ  תוביס נה  הזש  בשוח  ינא  .לודג  אל  אוה  ,התיבה  ותוא  חולשל

 2  ת מאב  ם ירבד  שי  .ןי ט ולחל  ךרפומ  א ל  אוה  ,ה זה  ב יצקתה  לע  לכתסמ

 3    ,רפשל ילוא רשפאש

 4  .ת כלוה תיטמוטוא הצעומ   מר אבי גרובר: 

 5  .התיבה תכ לוה הרקמ לכב הצעומה ב:     ר צחי שרי"ד

 6  . הז  המו  ונתיא  היהי  המ  ם ילוקיש  םישוע  וישכע   וליאכ  ונחנא  .הניבמ  אל דברת וייזר:  'גב

 7  ?ביצקת ה לע םיניינע ונחנאש וא

 8  .אל המו דיגה ל יל רתומ המ שארמ יל יח לשת האבה הבישיל ילוא   ר צחי שריב:   "ד

 9 ה מ  הז  .ךלי  ימו  הרקי  המו  היהי  המ  לש  הזכ  ןוידב  וליאכ  ונחנא  םתס  .אל דברת וייזר:  'גב

 10   ?ונתוא ןיינעמש

 11 ם ייקש  הזה  ץוליאהש   בשוח  ינא  והז  .רבדמ  ינאו   .ילש  רובידה  תוכז  הז  .אל ר צחי שריב:     "ד

 12  , ריבס  ביצקתל  הריבס   ה רוצב  סנכתהל  הצעומה יר בחל  םורגל  דעונ  ,קוחב

 13 עיבצהל  היציזופואה  ירבח  תא  בייחמ  םג  ,רבוע  אל  ביצקת  ובש  הזכ  ךילהו

 14  ש יא  אל  ינאו  הזירז  הר וצ ב  ראית  איגש  הזה  ךילה ה   תא  םייקלו  תורוקמ  לע

 15  ך ירצ  ביצקתו  ,דובעל  ליבשב  הפ  היהנש  תוריחב ב  ונחטבהו  ,םיתומיע  לש

 16  ד וע  תושעל  ךירצ  םא  ל בא  .ביצקת  ילב  דקפתל  ה לוכי  אל  הייריע  ,רובעל

 17  א יבהל  הצור  התא  םא   ע דוי  אל  .הרקי  והשמש  ב שוח   אל  ינא  ,בוביס  הזיא

 18  ם יימוי  דוע  תחקל  רש פ אש  בשוח  התא  םא  .אל  וא  וישכע  העבצהל  הז  תא

 19   .הזה ך ילהתה תא תוצמל תוסנל

 20  ם ו יה  עיבצנש  חמשא   ינאו  ביצקת  תויהל  ךיר צ  לכ  םדוק  בשוח  ינא   : מר אבי גרובר

 21  ת וסנל  ,םירבחה םע  י רמגל ה חותפ ה רוצב ךכ רח א תבשל ח משנו .ביצקתל

 22  ב שנ  ונחנא  םהבש  םיפיעס  ינש  שיש  יתרמא  רבכ  המכסהל  עיגהל

 23  ב שנ  ונחנא  .ךלהמה   תא  הליבומ  היצילאו קה  ףוסב  .היצילאוקב

 24 רבכ  לודגב  .הרזחב  הפ ל  רהמ  רתויש  המכ  הז  תא  איבהל  הסננ  ,היצילאוקב

 25  ם ג  .םהילע  ונרבידש  ה לאה  תומאתה  יתש  תא  שבוגמ  י ד  הז  תא  ונל  שי

 26  ם וכס   ותוא  תא  החו ורל  ףיסו הל  םגו  ,ץוח  תרג אמ  ה סנכהה  תא  דירוהל

 27   .וילע הרביד ישתבש

 28    .ךוניח םע המו .ת לבקמ היצילאוקה קר הז :להק
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 1   .יתרמא .יתרמא   מר אבי גרובר: 

 2    .יצחו הנש דוע וראשיי א ל םה .הככ ראשיי הז םא :להק

 3  ת ב של  םיצור  היציזופ ואה  ם א  הז  ת א  איבנ  ונחנ א  זא  . תעבוק  תא  .ונבה   בר: מר אבי גרו

 4 ר שאל  םיבייח  ונחנא  ,דחא  לבא  .הזה  חישל  ירמג ל  חותפ  ינא  ,תועצה  דוע  לע

 5  , רחמ  ך רדל  תאצל  תו לוכי  .תו כחמש  תוינכות  דו א מ  הברה  ה פ  שי  ,ביצקת

 6 ם תוא  ונמסרפ  םתוא  ונאצוהש  םיזרכמ  ינש  שי  .רעונ  םודיק  לע  הפ  ורביד

 7  ל כ ונ  זאו  רשואי  ביצק תהש  הנומא  ךותמ  רשואמ   אל  דוע  ןקתהש  תורמל

 8 םלשל  ידכ  תפסותל  ה כחמש  םינווגמ  .לשמל  הלא ה  םיזרכמב  דומעל  תמאב

 9  ן כ  שקבא  ינא  .בוש  ם הל  םיכחמש  םירבד  לש  הרוש  שי  .תועייסל  ותוא

 10  ת א   םייקנ   ,יתוא  וקדב ת  א רקנש  המ   הלאה  תומא תהה  תאו  םויה  עיבצהל

 11  הזה חישה

 12    .טופשי רוביצה וייזר:  דברת 'גב

 13   .ךשמהב ותוא הארנ   מר אבי גרובר: 

 14  ינש  .יתאב  אל  ינא  רדסב  הז  ,טנרטניאה  תא  רו גסל  רשפא  םג  םיצור  םא :להק

 15  ה ז  ל ע  ונילהש  הצעו מ  י רבח  לש  ה רוש  הפ  ויה   . ןיבמ  א ל  ינאש  םירבד

 16 יתעמש  אל  .יתועמשמ   ךומנ  םויה  ףוסב  דימלת  רפ  ךוניחה  ביצקתש

 17   .תוסחייתה

 18   .רקש הז .רקש הז   י גרובר: מר אב

 19   .תוסחייתהה הז ,רקש הז :להק

 20   .ףלא הרשע תחא תמו על רקש הז םייתאמ עבש דברת וייזר:  'גב

 21  ר פכ  ת ויהל  םיכפוה  רב כ  ונח נא  .םירבת  יביצקת  ה פ  עמוש  י נא  היינש  םעפ :להק

 22  התא  .ךוניח  ינבמ  קוז יח  םע  הרוק  המ  .םינמואל   רפכ  .םייתש  רפסמ  ידרח

 23  ה ר וק  ה מ  .הקידבל  לק ש  ףלא  ת ואמ  ששו  ןוילימ  שי  ית ארק  הנשה  תליחתב

 24  ה זל  יתפחד  םירוה  ת גהנה  גיצנ   ינאש  ומכ  הנק סמ  ה יהתש  שדוח  דועב

 25 ,סרהיהל  ךירצ  ןמלק  רבד  לש  ופוסבש  הזל  הליבוהש  ןמלקב  הקידב  היהתש

 26 ינפל ונבנש םיפסונ ךוניח ינבמבש הנקסמ היהת  שדוח דועב םא הרוק המ

 27 . ידועיי  ביצקת  שי  ?ףסכה  עיגמ  הפיאמ  .קוזיח  לבקל  םיכירצ  םינש  םיעבש

 28    .ירחא םא ,שקב מ ריעה שאר ינודאש ןויד  ותוא תרגסמב שקבמ ינא
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 1  .הק ידבה תואצותל םאתהב   מר אבי גרובר: 

 2    .לאוש ינא היינש  ינפל וא ביצקת ןויד ירחא :להק

 3   .ןוידה לכ תא םייקנ רחבית שכ .רבדי לאכימ היינש   מר אבי גרובר: 

 4   .םירוה גיצ נכ לאוש ינא .רחביהל הנו וכ לע יתעדוה אל דוע ינא :להק

 5   .רחביתשכ ,יסוי הביש יב בשת התא רחביתשכ   מר אבי גרובר: 

 6   ?דועיי שי :להק

 7   ךוניח תדעווב .ךוני ח תדעו יתוא לאשת .םורו פל ביבסמ הפ בשת התא   ובר: מר אבי גר

 8  ת ינע  א לש  והשמ  הזו  .בושח   יכה  . ךוניחה  הז  בוש ח  יכה  ר בדה  תאזה  ריעב :להק

 9   .וילע

 10   .ךוניחל ךלוה הזה ביצקתב  ןוילימ םישיש םייתאמ   מר אבי גרובר: 

 11 ב יצקתל  ופיסוה  ךיא  עמוש  ינאו  תועש  עברא  ,בש וי  הפ  ינא  הזה  ןוידה  לכ :להק

 12  י תעמש  אל  ינא ?סמתנ"  וא  ה שרדמ  הז  .השרדמ  דוע  ו פיסוה  ךיאו  ,תוברת

 13   עגרל ולו

 14  .עומשל הצור  התאש המ עמוש התא יכ   מר אבי גרובר: 

 15   .רבורג ןודא .החילס .ךוני ח ינבמ קוזיח לע עגרל ולו :להק

 16  .רבכ םייקש ה מ .םיארנ םינבמהש ךיאו :להק

 17 ה תייהש  ,רדחב  םיאצמנש  םישנאה  לכו  תעדל  ךירצ  רוביצהש  בשוח  ינאדורון:  מר מיכאל  

 18 ונל  תתל  ידכ  ןוידה  תא   תוחדל  השקבב  הצעומ  י רבח  השיש  לש  ךילא  הינפ

 19 ל ע  לבוקמ  היהיש  ,ףתושמ  הנכמ  אוהש  הזיאל  עיגהל  ידכ  םג  תורשפא

 20  ר מוא  אל  הז  היציזו פואב  אצמנ  והשימ  םא  םגש  בשוח  ינאו  ,םלוכ

 21  י רבחל  ם ג  ול  שי  ,רי עה  שאר   תא  דירוהל  הז   ו לש  הדיחיה  הרטמהש

 22  ל ש  ם ידעיו  תורטמ  םג   שי  , ןאכ  הביבסב  םיאצמנ ש  ר יכמ  ינאש  היציזופוא

 23  א והש  הזיאל  דמציהל   תרחב  .הז  תא  תושעל  אל   תרחב  התא  .ריעה  תבוט

 24   אל תטלחה התא  .הז תא רשפאמ אקווד ףיע סהש ונבשח ונחנא ,ףיעס

 25   .םינפה דרשמ   גרובר:  מר אבי

 26  ם ימרוגל  הקר יפ  ת רבוד  .העיס  הבישיב  העיס  י רבחכ  ךתיא  ונשגפנ   ונחנאאל דורון:  מר מיכ

 27  ת רבודש  ן אכ  רמול  רש פא  י או  ,ךו ניחה  ביצקת  ת א  ן אכ  ה תשע  איהש  ומכ

 28 , ךוניחה ביצקת לש םיזראה יזר לכ תא סטייב ד נא סטיבה תא הריכמ אל
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 1 ,ןאכ  הז  תא  רמול  םיכירצ  ,ינפל  הקד  הלש  תוגשהל  בישקהל  תרחב  התא

 2  ן אכ  וישכע  התאו  הע יסה  תבי שי  ינפל  םיאור  .ה צעומה  ת בישי  ינפל  הקד

 3  ם דוק  .יטרקומד  ךילה  ןאכ  םייקלו  עיבצהל  ךממ   םיענומש  ןייכבתמ  ליגרכ

 4  ,הצעומה ביצקת תא  איבמ התא .תיטרקומד אל  הרוצב תגהנתה התא לכ

 5 יצחו  השולש  לש  רוח יאב  הצעומה  רושיאל  איב מ  התא  ריעה  ביצקת  תא

 6  , ם ישנא  םע  תבשל  ,ו נתיא  תבשל  םישדוח  יצחו   השולש  ךל  היה  .םישדוח

 7  ד יגהל  לוכי  התא  וישכ ע  . הז  תא  תישע  אל  .םכסו מ  ר בד  אוהש  הזיאל  עיגהל

 8   .וישכע ינא

 9  הז .לא כימ היצילאוקב םתבשי   מר אבי גרובר: 

 10    .הזל עיגא דימ  ינא ,עגרמר מיכאל דורון: 

 11   .היציזופואב תויהל  תרחב .היציזופואב התא   מר אבי גרובר: 

 12 ?ןימאמ  תייה  .ןכ  .הנכומ  הבושת  ארקנ ש  המ  יל  שי  .הז  תא  דיגתש   יתעדידורון:    מר מיכאל

 13 ךומתל  עדוי  ךתפצוח  בורב  התאו  היציזופואב  ונחנאש  דיגתש  יתעדי  ינא

 14  א ש ונה  לכ  תא  ףוחדל   הסנמ  ינאשכ  יתוא  ףוחדל ו  יתוא  ליבוהלו  לכתסהלו

 15 א לא  .ךב  עוגפל  אל  הנווכ  ךותמ  .היציזופואה  ךותמ  .הקוסעתה  רוזא  לש

 16  יפ  ןיינעב  ריעה  תא  ה אור  ינא  זא  .ריעה  לש  הייאר  ךותמ  הנווכ  ךותמ

 17  .תולילג

 18  ק ר  ותוא  ןיינעמ  .טמו יצ וס  אוה  .הז  םישי  אוהש  ול  םיבורקה  ךל  ורמא  לבא דברת וייזר:  'גב

 19   .ולש םיישיאה םייחהמ

 20  תסדנהמ  ןאכ תבשוי .ןיינעה תא הא ור ינאמר מיכאל דורון: 

 21 ן יכס  ךל  ץעני  אוהש  ו ל  ורמא  וילא  םיבורק  יכה  םישנא  .הפצמ  התא  המל דברת וייזר:  'גב

 22  .הרזח

 23   .ריעה תסדנהמ ןאכ  תבשוימר מיכאל דורון: 

 24   .אוה הככ הז דברת וייזר:  'גב

 25 , ילש  תוברועמה  לע  דואמ  בוט  םיעדוי  םהו   הסדנהה  קית  קיזחמ  ןאכ  בשויוון:  רמר מיכאל דו

 26 םיכירצ  ונחנא  המל  םינועיט  לש  תכרעמ  תריציב  םגו  .תוגצמ  תנכהב  םג

 27 ינאש  ללכב  ינאש  התאש  רמוא  וישכע  התאו  הזה  רבדה  תא  תושעל

 28   .היציזופואב
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 1   .ךופה הארמ קר הז   מר אבי גרובר: 

 2   .יק וא  יתנבהן: מר מיכאל דורו

 3  .רורב   מר אבי גרובר: 

 4    .ךופה לכה .רורב דברת וייזר:  'גב

 5   .םעפ דוע חמש ינא   מר אבי גרובר: 

 6    .םיהדמ טושפ .םיהדמ  טושפורון: מר מיכאל ד

 7  .ן ורשה תמר תבוט לאכימ   מר אבי גרובר: 

 8    התא אל ינא .עי גמ התא מר מיכאל דורון:

 9   ךל היה .הפ םישל תלוכי   מר אבי גרובר: 

 10   .תונעל הצו ר התאמר מיכאל דורון: 

 11   .דחא רפסמ הפיא  ?ךלש תועצה הפיא .םישד וח יצחו השולש ךל היה   מר אבי גרובר: 

 12    .דבל ?תלאש ?יתוא תל אש התא ,ביצקת תא תשב יג התארון: מר מיכאל דו

 13   .תושיגפ תורשע .הז  לע הדבע המלש הייריע   מר אבי גרובר: 

 14   ינא יבא .דבל א רקנ הזמר מיכאל דורון: 

 15  ל ש  תורעהל  תסחייתה   אל   .ךמצע  םע  תושיגפ  .תי לכת   תורסח  .ןכות  תורסח דברת וייזר:  'גב

 16   .אסיכה תא ךל רמוש ש ימל קר תסחייתה .ךתו א םיניינעמ אל לש םישנא

 17  ל ע  םיבשוח  םתא  .ןכ  היציזופואו  ,ךוניחב  םירחוב  אל  היצילאוקה  םתא :להק

 18  ?הז

דורון:   מיכאל   19 ת א  איבמ  הת אשו  ,ןויד  הצור  שממ  אל   התאש  ,םידע  ףלאכ  דיעמ ש  הממר 

 20 אל  התא  ,ינפל  התוא  חלוש  אל  התא  .תמא  ןמזב  תוקד  שמח  תאזה  תגצמה

 21  י ל שי המ תעדל הצור  ת מאב אל התאש םידע ףל אכ  דיעמ הז ,ינפל ריבסמ

 22   ולש היעבהש  ינורל תרמא התא .תורעה

 23  .תמדוקה ה בישיב הז תא גיצה אוה   מר אבי גרובר: 

 24 ונחנא  המל  ריבסמ  התאש  .תוהמ  הז  .הרודצורפ  אל  הז  .אל  .הרודצורפ  וז  :מיכאל דורוןמר  

 25 ה זה  רמוחה  תא  לבק ל  םיכירצ  ונחנא  ,םיוסמ  רבד  לע  עיבצהל  םיכירצ

 26 .רבודמ  המ  לע  םיניבמ   ונחנאש  תאזה  הבישיל  עי גהלו  ,ותוא  דומלל  .שארמ

 27  י חצל  הנופ  םג  הזה  הרקמב  ינאו  תחא  הליבחב  תחא  תבב  ןאכ  איבמ  התא

 28 ןאכ  רשאל  םיכלוה  .םירבת  רושיא  לש  אשונה   תא  תילעה  התא  .בירש
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 1 ר בד  שקבל  הצור  ינא  .םירבת  לש  םילקש  דראילימ  עבר  ,תחא  השקמב

 2  ת וא רל  הצור  ינאו  ,תח א  תבב   עיבצנ  אל  ונחנא  ,לצופי  הזה  רבדהש  .דחא

 3  , םייניעב  םיבשותל  ךכ  רחא  םילכתסמו  תחא  ת בב  םיעיבצמ  םכלוכ  תא

 4  ה מ  קוידב  תעדל  ילב  םילקש  דראילימ  יעבר  תש ולש  לע  םתעבצה  םתאש

 5  .םש הרוק

 6 ך. לש בקעי  ,עוד מישהו רוצה להגיד    מר אבי גרובר: 

 7ם, יפתתשמ  היי ריעה  ונחנא  לש  היוולהה  לע  תחא  הלימ  רנומא אל מר יעקב קורצקי: 

 8  ל ארשי  םע  ל כש  בלה  תא  םמחמ  ן כ  םג  ל בא  השק  םו י   היהמש  מו  .יתייה  רורב

 9  ה מ כ  ירחא  .תב  ךל  הדלו נ  .לבנע  תא  תונמדזה  התו אב  ךרבל  םגו  ףתושה  יה

 10   .וברו ורפ הווצ מה תא תישע .םשה ךורב

 11   .ךתוא הגישה : קוביאלגב' בת שבע 

 12  ם תא  הבש  לו שירה  ,םיר בתה  תמישרב  ן אכ  ש י  . רבד  דוע  ד יגהל  םג  ה צור  י נאורון:  מר מיכאל ד

 13  ת ביטחב  בותכ  המ  אורק ל  הצור  התא  .םישדח  םירב ת  תחיתפ  ,הז  תא  םישיגמ

 14  ה ז   .םילקש   ןוילימ  יצחו   העברא  .ארקת  .ארקת  יקצרוק  ? ןמלק  םייניבה

 15   ?השולשו םיעבשל םיעי גמ ונחנא ךיא .ןכ ?םוכסה

 16  ?ןמלקב מר ערן שורץ:

 17   .שדחמ היינבו הסירה : ע אלקוביגב' בת שב

 18 אל  אוה  ףיעסה   .ןובשח  השעת  .השולשו  םיעבשל  הככ  םיעיגמ  ונחנ א  ךיאמר מיכאל דורון:  

 19  ן וילימ  י צחו  עברא  ןאכ  בותכ  . שדחמ  היינבו  ,הס ירה  א וה  .ינונכת  ףיעס

 20  . םירשאמ  םתא  הבש  הרוצה  הז ?רשאל  םירומא   ונחנא  הז  תא  .םילקש

 21  .ארקת  ,ןונכת אל הז .אל .ןונכת  אל הז .אל .ריעה תצעומב

 22  .יצחו  עברא קר תויהל לוכי ךיא : גב' בת שבע אלקובי

 23  .השולשו םיע בש לכה ךס .שדחמ היינבו  הסירהמר מיכאל דורון: 

 24   .לכה הז ןוילימ יצחו העבש  הז םירימאב .אב ףיעס א רקת       :ד"ר צחי שריב
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 1  .םי פסכה תדעווב ונל ורמאש  המ רואל :יןמר רוני בלק

 2  ?ןוילימ  השולשו םיעבשל עיגמ הת א ךיאכאל דורון: מר מי

 3   .לאכימ .ךתושר ב ל אכימ ינא .ןונכתל זוחא  ה רשע םיצקמ ללכ ךרדב מר יעקב קורצקי: 

 4  .הזה  ר"בתה לע עיבצנ ךיא .הש ולשו םיעבשל עיגמ התא ך יא .יחצמר מיכאל דורון: 

 5  .העבצ ה השענ ואוב הללאי ףסכה  תא ולבקיש רקיעה ,הנשמ  הז המ   גב' דברת וייזר:

 6  עיבצנ  ךיא .אלמר מיכאל דורון: 

 7   . ה פ  והשימל  ת פכא  הז  ה מ  . בוט  לכה  עיבצ י  ימ  . יצחו  ה נש  דוע  טופשי   ר וביצה  גב' דברת וייזר:

 8  ת מר  תייריע  לש   ליגרה  ,ףטושה  ביצקתה   ת א  העבצהל  הלעמ  ינא מר יעקב קורצקי: 

 9  ?ביצקתה דעב ימ ןורשה

 10   .הז לע עיבצהל לוכי  אל התא .תיאנובשח היעב  הפ שימר מיכאל דורון: 

 11  .ךל ת פכא המ גב' דברת וייזר:

 12  ?ביצקתה דעב  ימ .םיר"בתל עיגנ ףכית מר יעקב קורצקי: 

 13  הזה  ביצקתה  ד עב  עיבצמ ש  .םינווגמב  הפ   ר וטקרידש  י מל  בל  םישל   ך ירצ    גב' דברת וייזר: 

 14   .לקש ןוילימ עבר א הדוקנ םייתש לש ןורעיג ל םינווגמ תא סינכמ אוה

 15  .דעב השיש ב קורצקי: מר יעק

וייזר: דברת   16  העבצההש  ןי ביש  ר וטקריד  אוה  ביצקת ה  דע ב  עיבצמש  ימ  .ןיבי   קרש    גב' 

 17  ו לש  הבחרהה  תא  רפמ  .די גהל  שקיב  ןדיע  םינוו גמ  תא  הסינכמ  ביצקתל

 18  .םינווגמל

 19  ?השיש ונחנא המכ ?בי צקתה דעב ימ .דעב השיש מר יעקב קורצקי: 

 20  ?הש יש הממר מיכאל דורון: 

 21   .ביצקתה דעב השיש קב קורצקי: מר יע
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 1  ?הש ישה ימל דורון: מר מיכא

 2  ה תא  .השימח ?ב יצקתה  דגנ  ימ  .ימרו  בקע י  ,דיבר  ,רפוע  ,ינד  ,לבנע מר יעקב קורצקי: 

 3  ו נחנא  . רבע  ףטושה  ביצק תה  .י'צאב  ?ענמנ  ימ  .הש ימח  ? יחצ  ביצקתה  דגנ

 4   ?דעב ימ .םדא חוכ לע .םי נקתה לע וישכע םיעיבצמ

 5   :טההחל

 6 :2220 לשנת תקציב שוטףאישור 

 7 דדון. ענבללביא, דני , עופר קליך ,לדרביד פקי, קורציעקב י בר לב, רמ :6 –ד עב

 8 צחי שריב. , גיא קלנר, מיכאל דורון, דוברת וייזר, בלקיןרוני  :5 – נגד

 9 . באצ'י אלקובי :1 – נמנע

 10 

 11  .דגנ גב' דברת וייזר: 

 12  . םדא חוכ .דעב ימ .הפסוה יעקב קורצקי: מר 

 13   .דגנ לכה .םיר"בתה לכ דברת וייזר:  גב'

 14 . דעב  העבש  .דעב  ימ  .ל"כנמה  הז  תא  ריבסה  אוה  ?םדא  חוכ  דעב  ימ מר יעקב קורצקי: 

 15    .דגנ ימ

 16   .יתעדל דעב הנומש םתא מר גיא קלנר:

 17   .דעב הנומש מר יעקב קורצקי: 

 18   דיבר ,ימר ,י'צאב ,יחצ  ,לבנע דעב מר דני לביא:

 19 דעב  ימ  .רדסב  .דגנ  העברא  ?דגנ  ימ  .ימר  סולפ  תאזה  הרושה  לכ : מר יעקב קורצקי

 20  ?חותיפה ביצקת
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 1   :החלטה

 2  :2220 לשנתתקן כ"א ו ציבתק אישור

דני לביא,  ,  עופר קליך  ,ביד פלדרקב קורצקי,  יעי בר לב,  רמ  :  8  -  דבע  3'י אצבצחי שריב, 

 4 ענבל דדון.  לקובי, א

 5  רון.מיכאל דוזר, , גיא קלנר, דוברת וייני בלקיןרו :4 - נגד

 6 

 7   .תחא הכמב חותי פה ביצקת לע עיבצהל לוכי  אל התא בלקין: מר רוני

 8  .עיבצהל רשפא מר יעקב קורצקי: 

 9   .קוח הז המ .תו שעל רשפא לכה רשפא .ןכ ש רורב   גב' דברת וייזר:

 10   ?דעב ימ מר יעקב קורצקי: 

 11  ?תחא תבב  לכה לעמר מיכאל דורון: 

 12  .ןכ מר יעקב קורצקי: 

 13  .ונ םיש ועש םירמואש יתבשח .ןמ ואי אל   דברת וייזר:גב' 

 14  ?םיר"בתל םיעיבצמ םתא :להק

 15   .לכהל ןכ גב' דברת וייזר:

 16  .בל ומי ש .ייתובר .עגרכ העיבצה  ןורשה תמר םילקש דראיל ימ עברמר מיכאל דורון: 

 17   .םילקש  ןוילימ העבראו םיעבש תו אמ שולש מר רוני בלקין:

 18   .דעב העבש מר דני לביא:

 19    ?דגנ ימ .דעב העבש קי: מר יעקב קורצ

 20   .דגנ השימח מר דני לביא:
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בלקין: רוני   1 ן ואיזומל  רושקש  המ  לע  הרקמ  לכב  עיבצמ  אל  ינא  .הז  תא  גירחמ  ינא  מר 

 2  עיבצ הל עונמ ינא יכ יגולואיגה

 3 . הבישיה  תא  םי יסמ  ינא  .םירבח  הללאי  .רדסב  התאש  םיעדוי  ינור מר יעקב קורצקי: 

 4  .הלוענ

 5 

 6 

 7 

 8   :החלטה

 9  :2220ת נ לשתוח ייב פאישור תקצ

 10 .ני לביארמי בר לב, ענבל דדון, צחי שריב, ד ,ר קליךפלד, עופרביד י, יעקב קורצק :7 – בעד

 11 . י אלקובי'באצ, קיןרוני בל, רגיא קלנ ורון,אל דמיכ , וייזר רתדוב :5 – גדנ

 12 . יגולואיגה ןואי זומה ר"בת ןיינעב העבצהב  ףתתשה אל ןיקלב ינור**

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 ת וטלחה ץבוק
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 1 2022 תנ של שוטףשור תקציב אי

 2 2022 תנשל  תקן כ"אוב תקצי אישור

 3  2022 תנ של וחאישור תקציב פית

 4 

 5   :החלטה

 6 :2220לשנת  אישור תקציב שוטף

 7 דדון. ענבללביא, דני , עופר קליך ,לדרביד פקי, קורציעקב י בר לב, רמ :6 –ד עב

 8 צחי שריב. ר, ת וייזדורון, דובר , גיא קלנר, מיכאלבלקיןרוני  :5 – נגד

 9 . באצ'י אלקובי :1 – נמנע

 10 

 11  :2220 לשנתתקן כ"א ו ציבתק אישור

דני לביא,  ,  עופר קליך  ,ביד פלדרקב קורצקי,  יעי בר לב,  רמ  :  8  -  דבע  12'י אצבצחי שריב, 

 13 ענבל דדון.  לקובי, א

 14  מיכאל דורון.וייזר, , גיא קלנר, דוברת רוני בלקין :4 - נגד

 15 

 16  :2220ת נ שלתוח יקציב פאישור ת

 17 .ני לביארמי בר לב, ענבל דדון, צחי שריב, ד ,ר קליךפלד, עופרביד י, יעקב קורצק :7 – בעד

 18 . י אלקובי'באצ, קיןרוני בל, רגיא קלנ ורון,אל דמיכ , וייזר רתדוב :5 – גדנ

 19 . יגולואיגה ןואי זומה ר"בת ןיינעב העבצהב  ףתתשה אל ןיקלב ינור**

 20 

 21 
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