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40 'סמ ןיינמה  ןמ הצעוממישיבת מס'  פרטיכל 

 ב"פשת     רייאב 'ז     8.5.22  ,ןושאר ביום אשר התקיימה 

 :משתתפים

ראש העיר ויושב ראש   - רבורג יבא רמ

 רי עה שאר ןגס ,הצעומ רבח - מר יעקב קורצקי 

 ה ייריעהמנכ"ל  -   ץרוש ןרע רמ

 רי עה שאר ןגס ,הצעומ רבח -   איבל ינדמר 

 ועצהחבר מ -   דן עו"ד עידן למ

 חבר מועצה  -   מר רוני בלקין 

20:00 עיגה  הצעומ רבח -   ד"ר צחי שריב 

19:50 העיגה הצעומ תרבח - אלקובי  גב' בת שבע

הצעומ תרבח -   ןודד לבנע 'בג

 הצעומ רבח -   תודג ןורי רמ

  הצעומ תרבח -  פרופ' נטע זיו

הצעומ רבח - לב בר  רמימר 

20:30 עיגה הצעומ רבח - ךילק רפוע רמ

  הצעומר בח - מר גיא קלנר

הצעומ תרבח -   רזייו תרבוד 'בג

צוות מקצועי

מהנדסת העירייה   - אדר' עירית טלמור 

יטפשמ ץעוי - ם ולב הכימ ד"וע

הייריעה רקבמ -   רקי ןב םיסינ רמ

   הייריעה רבזג -   ב יבט ידיג ח"ור

   ןוחטיבה ףגא להנמ -  י ספלא יבוק רמ

ןוחטיב ףגא להנמ ןגס - ןויח יבא רמ

 ת וברת ףגא להנמ -   ןוירוא לאכימ רמ

תו רבודו תרושקת ףגא להנמ - ןורהא ןר רמ

םינמזומ

.'תו שו ןומגא ןיד יכרוע דרשמ - ו מאמ לייא ד"וע

ורדענ

הצעומ רבח - ידיירג לאומש רמ

הצעומ רבח - דלפ דיבר רמ

הצעומ רבח -   ןורוד לאכימ רמ



8.5.22 –מת השרון ר  40 מס'  מן המנייןישיבה 

2

 :דר היוםס

.תיקון– 3.6.22מתאריך   38אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .1

 .תיקון – 2.3.22מתאריך  27אישור פרוטוקול ישיבה לא מן המניין  .2

 .גן בנווההקפה המוזיאון ובית  –26.4.22דות שאילתה ירון ג .3

 .מנחת מסוקים – 28.4.22ן וני בלקישאילתה ר .4

 .מנחת מסוקים – 28.4.22שאילתה גיא קלנר  .5

 .סטטוס קבורה אזרחית ברמת השרון -  1.5.22שאילתה ירון גדות  .6

 .פארקלטים –  1.5.22שאילתה מיכאל דורון  .7

 . ייהכיכר העיר – 1.5.22 שאילתה מיכאל דורון  .8

 . החרשרחוב   1.5.22–  וייזרדברת שאילתה  .9

 . הגלריה העירונית 1.5.22 –וייזרשאילתה דברת  .10

 .עידוד שימוש ברכבים חשמליים – 4.5.22הצעה לסדר ירון גדות .11

. הפארקלטים בסוקולוב ואוסישקין – 4.5.22הצעה לסדר ירון גדות .12

 .יחולק בישיבה –ן אישור החזר הוצאות משפטיות גילאי גורדו .13

 .(שוניםיב תקצ  פרקי ןניוד תקציב בי)  עדכון סעיפי תקציב רגיל .14

 .2023-2019ן תוכנית חומש של הרשות מול מפעל הפיס כועד .15

החומר יוצג   –הסדרי פשרה בארנונה    -3.5.22אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום   .16

  .בישיבה

ובת פטור מארנונה למוסד מתנדב לט   -3.5.22אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום   .17

 .הציבור

עזר לרמת השרון   חוק) ל  א5לסעיף    התאםות בליהפעמועצה לשעות  אישור היתר ה .18

  .1967 –תשכ"ח  ,(בתי עסק וסגירתם  תיחתפ

ועדת ההיגוי לשטחים פתוחים בראשות   –נהלת שטחים פתוחים  הצעה להקמת מ .19

 .זיו פרופ' נטע



8.5.22 –מת השרון ר  40 מס'  מן המנייןישיבה 

3

ל כ יטרפ

 ןוקית – 3.6.22  ךיראתמ 38 'סמ ןיינמה ןמ  הבישי לוקוטורפ רושיא .1

תיקון   - 2.3.22תאריך מ  72 'סמ ןיינמה ןמ אלש  הבישי לוקוטורפ רושיא .2

 38  'סמ  הבישי  לוקו טורפ  רושיא  .40  'סמ  ןיינמה  ןמ  הבישי  ,בוט  ברע   מר אבי גרובר: 

א צמנ  .תורעה  וריבעה   ןוריו  ינור  ?ןוכנ  תורעה  ת רבעה  ינור  .6.3.22  םוימ

 ה בישי  לוקוטורפ  רושיא  .דחא  הפ  ?לוקוטורפה  תא  רשאל  דעב  ימ  .רמוחב

ו א  . ןוריו  י נור  םג  ?תו רעה  ר יעה  י מ  20.3  ךיראת מ  27  ' סמ  ן יינמה  ןמ  אל

   ?לוקוטור פה תא רשאל דעב ימ .יק

  .יתייה אל  יכ ףתתשהל הלוכי אל ינא פרופ' נטע זיו:

 :הטלחה

   :םילוקוטורפ רושיא

  3.6.22 ךיראתמ  38 'סמ ןיינמה ןמ הבישי

   2.3.22יך תארמ 27 ' סמ ןיינמה ןמ אלש הבישי

, רוני בלקין, דני לביא, ירון גדות, רמי בר לב, ובר, יעקב קורצקירבי ג: א9  –בעד  

 ענבל דדון., גיא קלנר, טע זיונ

 עידן למדן, דברת וייזר.  :2 – א משתתףל
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.מנחת מסוקים – 28.4.22 - ןיקלב ינור התליאש .4

 האלה  ?ןורי  הפיא  .ןורי  השקבב  .תודג  ןורי  התליאש  ,3  ףיעס  .רשואמ   מר אבי גרובר: 

  .ינור

בלקין: רוני   ת ריתע  ןיינעב  ידרו  יבוק  יזוחמה  טפושה  לש  ןידה  קספ  םסרפתה  24.4-ב  מר 

 ן ימלעה  תיבל  ךומסב  םיקוסמ  תחנמ  תמקה  ד גנכ  םירחאו  ןורשה  תמר

ה ז יא  ר ותבש  ןידה  קס פ  תא  י תארקש  דיגהל  ב ייח  ינ א  .השרומ  תמוצב

א לש  המ  יכ  .תועש  המכ  ירחא  וילא  יתרזח  דצב  ותוא  יתמש  פאסטוו

ת יטפשמ  תוחסנתהב   ידרו  יבוק  טפושה  .ןוכנ  ארוק  ינאש  חוטב  יתייה

ש אר  יכ  עבוק  תיעמשמ  דחה  תמהלתמ  הניאש  ןושלב  תסמונמו  תסבוכמ

ג צמו  טפשמה  תיבל   ו רקיש  ריעה  תסדנהמו  רבור ג  יבא  רמ  הייריעה

ט פושה  .הטעמה  ןושל ב  תא ז  ,קיודמ  וניא  הריתע ל  ד סמכ  גצוהש  םינותנה

י נמ  רמ  ךילהתב  םיינוחטיב  םינקתמל  ריעה  ץעוי  תוברועמל  סחייתמ  ףא

 ך ילהתב  היתודמע  ןיב   ,ןורשה  תמר  תייריע  לש  הומתה  גוזגזלו  םייח  ןב

 ינפל  םיימוי  ,הרוחא  םייתנש  ונתוא  ריזחהל  עגר  הצור  ינא  .הריתעה  ןיבל

 םייברעמה  תודשב  םקוהש  תחנמב  תותיחנ  ההז מ  ינא  ,2020  ,ןורכיזה  םוי

ת סדנהמלו  זאד  הייר יעה  תיל"כנמל  הפוחד  הרוצב  יתינפ  .ןורשה  תמר  לש

 , ךומסב  םיררוגתמה  םיבשותה  לש  תודגנתה  הררועתהש  רחאלו  ריעה

ת א ילמ  תורבחו  ירבח מ  קלחש  רחאל  .רטמ  400  לש  חווט  לע  םירבדמ

.שער  טעמ  אל  ושעש  ןבומכ  םיבשותהו  ,הזה  ןיי נעל  וסייגתה  ריעה  תצעומ

י תשגה  30.4.2020-ב  .תחנמה  תלעפהל  העינמ  וצ   תאצוהל  הייריעה  הלעפ

 עטק  טטצמ  ינא  .ןורש ה  תמר  ברעמב  םיקוסמ  תחנמ  אשונב  רדסל  העצה

ת אילמ  תא  ןכדעי  ריעה  שאר  ,3  ףיעס  .רדסל  הא למה  העצהה  ךותמ  רצק

ר בודמה  םיקוסמה  תח נ מ  תמקהל  המזויה  תא  רי כה  םאה  ריעה  תצעומ

ך להמב  ורושיאב  לעפ   םייח  ןב  ינמ  רמ  ריעה  ש אר  ץעוי  םאהו  ומוקימב

ן ב   ינמ  רמ  ריעה  שאר  ץע ויש  רבחתה  םאב  ,4  ףיע ס  .תחנמה  רושיא  ךילהת

 רושיאל  ךכב  םרגו  ל דחמ  וא  תונלשרב  וא/ו  ת וכמסב  אלש  לעפ  םייח

י נמ   רמ  רטופי  .ןורשה   תמר  תייריע  םע  םואיתו  העידי  אלל  תחנמה  תמקה
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ם ייקי  י כ  ריעה  שארמ   ית שרד  30.4.2020-ב  רבכ   ר מולכ  . רתלאל  םייח  ןב

ר מ   ריעה  שאר  ץעוי  לו מ  לא  ר וריבה  רחאל  תישע מ  הל ועפב  טוקניו  רוריב

ת א  תרתיימ  התייה  ,זא  תעצבתמ  התייה  םא  ת אזכ  הלועפ  .םייח  ןב  ינמ

 . ותוכמסמ  גרח  םייח  ןב  ינמ  רמ  םהיפל  ריעה  שאר  לש  םירבסהה  ןתמ

ה תייה  התרתוכש  הז ה  אשונב  היולג  העדוה  םג  יתמסרפ  יום  ותואב

ל ו כי  םייח  ןב  ינמ  רמ  . העדוהה  םויס  ךותמ  רצק  עטק  .בוביס  ונילע  םישוע

ר יבעהל  וחילצהו  הרי מש ב  םדרנ  אוהש  ,תחאה  .ת ופולח  יתש  ןיב  רוחבל

ם יסרטניאל  תדגונמש  הטלחה  םיניוחטיב  םינ קתמל  הדעווה  ,ב"מלווב

 רבדה  םא  .ודיקפתב  לעמ  אוהש  היינשה  .רכש  ול  תמלשמש  הייריעה  לש

ם א  ןיב  .םידיימה  וי רו טיפל  איבהל  הכירצ  תו יור שאפהמ  דחא  לכ  ,ןוכנ

בנמ  רמ  ם א  .ויד חי  תובלושמ  ןהי ת ש  וא  ד בל  תדמוע  איה ל עפ  ,םייח  ן י 

ר.  וביצל  תאז  רמאיו  רי עה  שאר  ד בכתי  ,ריעה  ש אר  לש  ותעידיו  ורושיאב

. תושקבתמה  תונקסמ ה  ת א  קיסהל  ריעה  שאר  םגו  ר וביצה  םג  לוכויאז  

 ןיינעב  םיעגמה  ומייקתהש  םרט  דוע  ,םייתנשמ   רתוי  ינפל  רבכ  רמולכ

א ל  השרומ  תמוצ  תפולחו  ןורשה  תמר  בחרמב  םיקוסמ  תחנמל  תופולח

א שונב  הלועפב  ריעה   שאר   טקונ  היה  זא  רבכ  ם א  ,קרפה  לע  ללכ  הדמע

ש ארל  םויה  היה  אל  ,םהב  הטילשחיים ו  ןב  ינמ  רמ  לש  ויתולועפ  תרדסה

ן פואב  לעפ  םייח  ןב  ינמ  רמ  היפל  הרימא  ירחא  רתתסהל  ךרוצה  ריעה

ת י ב  לש  ןידה  קספב  שףחנש  יפכ  זאמש  ררבתמ ש  אלא  .ותוכמסמ  גרחש

ם ש ל  ןוחטיבה  דרשמ  לומ  ה ייריעה  לש  ךילהת  ם ייקתמ  .יזחומה  טפשמה

עולה  ע  .ךכ  לע  םי עדוי  ר וביצהו  ריעה  תצעו מש  י לבמ  תופולח  תריחב וד 

רייה יעה  תסדנהמלו  ריעה  שארל  ושגוה  ותשחכ הה  תורמלש  ןידה  קספמ

. ה שרומ  תמוצב  תחנ מ  םיק הל  ןכנותה  רבדב  ןוחט יבה  דרשמ  תועדוה

 דגנכ  הריתע  השיגמו  ,ןיד  יכרוע  דרשמ  יתוריש  תרכויה שיריעה  ליבקמב

 ,טפשמה תיבב הריתע ה תררבתמ רשאכ קר ,השמור תומצב תחנמ תמקה

ת א   תוצרל  ידכ  קר  , טפשמה  תיבל  תרתוע  חתא   דיב  הייריעהש  רבתסמ

ת א  ןוחטיבה  דרשמ  םע  תמכסמ  יאשחהליך  ת ב  תרחאה  דיבו  רוביצה

 .רורבה  ןידה  קיספ  ך מס  לע  קר  תאז  רמוא  ינאו  .השרומ  תמוצ  תפולח

הרבח  לכל  יתרבעה  .הילאשה  תא  יתשגה  רשאכ  לש  הפורצ  אהילמי 
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 תויהת  םים המעליעט קה  לש  תושגדה  ובו  ,אלמ ה  ןידה  קספ  םע  ץבוקה

 ד קמתא  ה.תליאשה  ףוגל  .ןורשה  תמר  תייריעו  ריעה  שאר  תולהנתה  יבגל

פס  הער כהו  ן וידה  קרפ  ךותמ  תו יזכרמ  תואקספ  העבראב , ן ידה  קשל 

, תעדה  תאים  חינמ  םי רב סה  האילמל  גיצהל  רי ע ה  שארמ  שקבאיהם  על

בפטפושה  תועיבקל  לבקל  השק  :טוטיצ  עובק  ןידה  ק ספ  לש  27  הקס. 

 ה תואב  ינש  טוטיצ  .הז  הרקמבן  ורשה  תמר  תייריע  תולהנתה  תא  ןיבהלו

ת ס דנהמ  ת עד  על  םיי ח  ןב  י נמ  רמ  י דיל  ע  העצו ה  הש רומ  תפולח  ,הקספ

: טוטיצ  טפושה  עבוק ן ידה  קספ  לש  29  הקספב .רי עה  שאר  תעד  לעו  ריעה

 . המורש  תפולח  תא  םמצעב  ועיצה  ריעה  שארו   ריעה  תסדנהמ  ,הייריעה

ך הל  ,30  הקספ  .הייר יעה  תדגהב  הנתשנ  המת  א   ןיבהל  השק  :ינש  טוטיצ

ךכ  לע  דמלמ  ריעה  ש אר  תולועפמ  רתיה  ןבימד  לנה  הייריעה  לש  חורה

ק ס פ  לש  32  הקספ  .תמל וה  הפולח  השרומופת  לחב  התארה  ייריעהש

ש א ר וריעה  תסדנהמל   ינולא  יד יל  ע  תשייא  הרס מנ  ה שקבה  רשאכ  ,ןידה

כך  ותמ  .ריעה  הנעטל  טלחומ  דגוינ ב  .תחא  .תואבה  תולאשה   תולועך 

הבור  יעה  תעצומ  תיאלמ  ינפב  ההוצגש  םגייצנה  היפל  .ולוכ   וריבצפני 

ע גונבת  ועדוהה  תדמצה  דייל  ע  ףטחמת  ושעל   וסינ  ןוחטיבה  תכרעממ

יבוק  טפושה  עבוק  .הירייעל  הסינכב  תועדומה  חובל  םיתחנמה  תלהקמ

אישיתרסמנ  השקבהי  כ  ידרו ם אה.  רעיה  שארו  ר יעה  תסדנהמל  ה 

ת צעומ  תאילמלו  טפ שהמת  יבל  הרקשיה  ייר יעהש ו  א ?העטו  טפושה

, תוכמס  לא ל  לעפ  ,ותו כמסמ  ג רחם  ייח  ן ב  נימ  ר מ  ןכא  ם א  ,םיישת  .רעיה

ת וחפל  או  ,זא  רבכ  וד גנכ ם  ידעצ  וטקננ  לא  ועדמ .  אווש  גצמ  יגקר והציש

ד ח ו  תיתדבוע  הנומת   גיצמ  ן ידהק  ספ  ,לושש.  ןידה  ק ספ  םוסרפ  עגמר

ת על  מכסומו  תלבקומ   ,תעצומ  הפולחל  ש  יבויח   גצמ  ההי  היפל  תיעשממ

ה  ייד נובעיהמ  ה.יירעיהו  ןוחטבימשרד   טפושה  תעיבק  ןיב  רעפה  כן 

ה  ד רשמ  ןבי  המכסה  ה תייה  ןכאם  א.  הנרוחא  הלאש  ?הירייעלעמדת 

י  וא של אוש  גצמ  ,הא ילמלו  רבויצל  גצוה  עודמ   ה,ייירעה  ן יבל  ןוחטביה

 דבעידבש  ודעב  ,היירעיהל  ש  הרואכל  יטשפמ  קבאמוה  רואכלה  מכסה

י  נ עימ  קחרהו  םיעל קה  יר וחאמה  ייירעה  תו להנתהר  ואלי  כ  ררבתמ

ת כרפמו  הריתעל  ע  רו יבצה  יפסכ  זובזבה  תייה  ה ירייעה  תריתע,  רויבצה
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ה יריעיהת  ולהנתה  ןפאו   י כש  יגדהל  יב יח  ניאה  ז ל  ע  ףוס נב  .יכויס  תרסחו

ל  ע   . םיבשותה  ידיל  ע  השגוהש   תקדוצוה  תדרפנה   הריתעבת  ושונא  עגפם  ג

בי שתות  אוה  אילמהאת   חקל   ריעה  שאררת הינה שייטצהמה  נומתה  וינפ

לה שכוה  .תמאה  לכא  לח  טבלו  תמאה  הרמאנא  ל  וב  בבויס.  בובילס  ירעה

פה קוהל  ע  התפכנ  סףנובוהתושבים.    לשאית  מצע  תיטפמשה  זמיו

שוו מ  הניינע  לכש   קרסת  עתיר  תשגהשל    תיפסכ  ה אצהות  יוריבצה א  צג 

ת אילמל  ןובשוחן  ידו   לאמ  רבסה  ןתמם  ביייח מ  הלאל  כ.  וריבצ  יסחי

 .תובו שהת את עמשנא וב ר.עיה

. םוי  רדס  יניינעמ  קתו נמב  וזה  הבישיבש  יאדכש   בשוח  ןכ  ינא  .גי אצינא מר גיא קלנר:

ר ופיסל  סחייתהל  הב וח  ש י  ,הסינכב   הז  לע  ו נרביד  ן דיעו  ינאו  תרבוד

. ה ז  לע  תשעורו  תשגו ר  ריעה  לכש  תויהל  לוכי  א ל  .רפסה  יתבב  החטבאה

. ה רק  אל  המ  ,הרק  ה מדיווח,    תמרב  הבישיב  םוקמ  הזל  תתל  םיבייחו

 ל ע  תתל  תובושת  קיפסמ  ןיא  תוחפל  יל  .תולאשב  הזב  םיפצומ  ונלוכ

ה א שונה  ,הנידמב  עגרכ  הרוקש  המ  לש  וזה  תע ב  יל  הארנ  .הזהדבר 

ם ק וה  ,תאזה  הייגוסה   םע  הרוק  המ  ןיבהל  םי בייחו  רתוי  דוע  דדחתמ

ל ע  רבוד  ,ץוח  רוקי מל  תאפשרו  לע  רבוד  ,ם ישדוח  המכ  ינפל  ,תווצ

ייבים  ח  ונחנאש  בשוח   י נא  .תורחא  ת ועורז  לע  ר בוד  . רכשת את הואלעהל

 ם הל  ןיאו  םידמוע  םישנא  תאזה  היגוסב  ה רוק  המ  .רוביצל  חוויד

   .בושח יכההנושא  הז  ילואש בשוח ינא .תובושת

  .יבוק .הזל סח ייתתש תמאב יאדכ ילוא גב' דברת וייזר: 

, הנורוקה  לש  םילג המ  הנידמב  החטבאה   א שונ  לכ  . םילימ  המכב  ד יגא  ינא  מר קובי אלפסי: 

ם ת א  .ןורשה  תמרב  תיפיצפס  עגא  ינא  ףכית  . יתייעב  דואמ  תויהל  ךפה

ל לכ  ך רדב  הז  .הרגשב   ם ירעשב  דמוע  י מ  ,רפס  י תב ל  עיגמש  י מ  לכ  םיעדוי

 לע  רבדמ  ןלבק  הכז  . זרכמ  םייתסה  ונל  היה  .הל עמו  יצחו  ינשה  ליגה  היה

ם כסהה  .םיינומהה  ם יעוריאה  תדמעהב  היעב  ו תיא  התייה  .םייתנש  ינפל

ו נחנאש  המ  לכ  .הכ זש  ןלבקה  זרכמל  ונאצי   .תע  םרט  םייתסה  ולש

.דבל  זכרמל  תאצל  הל וכי  אל  הייריעה  .ל"כשמ  ךרד  םיזרכמ  הז  םירבדמ

י נפל  םייעובש  תמיוס מ  הרבח  ה תכז  ונאצי  .ךוב ס ו  יתייעב  ת צק  זרכמ  הז

    .זרכמהמ םדי תא  וריסה םידומילה תליחת
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   ?ןורחאה רבמטפס מר גיא קלנר:

 ה תואש  זרכמ ב  שש  וא  שמח  ,יתעדל  שמ ח  רפסמל  ונעגה  הבר  תופי חדב  .ןכ  מר קובי אלפסי:

לע  ןגראתהל  ידכ  תיחכונה  הרבחל  סיירג  ונתנ   .הידי  תא  הריסה  הרבח

 . םיעובק  םיחטבאמ  הנומשל  העבש  ןיב  שי  ,ןורשה  תמרב  םיחטבאמ

   .תודמע הרשע עבש ךות מ הרבחל הרבחמ םיזזש

   .רפס תיבל רפס תיבמ  ?הרבחל הרבחמ הז המ גב' דברת וייזר: 

אלפסי: קובי   ונל  היה  םא  ,ןורשה  תמרב  םידבועש  םיחטבאמ  לופה  םיחטבאמ ה  .אל  מר 

 תאצויש  הרבחל  די גהל  תוכזה  תא  םהל  שי  ,םיחטבאמ  הרשע  עבש

ה פ   ונל  ש י  הככ  התכ זש  הרב חל  רובעלו  תוארת הל  הב ר  הדות  זרכמהמ

 םיאצמנ  ונחנא  םויה  .זרכמל  זרכממ  הרבחל  הרבחמ  םיזזש  ה'רבח  העבש

ת ודמעה  לכ  תא  ד ימעהל  תלגוסמ  אל  תי חכונה  הרבחהש  בצמב

לש  לבלל  הדריו  .הנ ידמב  הקוצמה  תא  הניבה  הרטשמה  .םיחטבאמב

ה א צי  ם ויה  הנשה  ףו ס  דע  ם יאשר  ונחנאש  תר מוא  תא ז  .ינוחטיב  קדוב

ם ישומח  םיחטבאמ  דימעהל  החילצמ  אל  תושרש   ,העש  תארוהל  ,הכראה

, ינוחטב  קדוב  דימעהל  לוכי  ןלבק  ותוא  הלוכי  ח"סומ  חטבאמ  בייחתמכ

 ןיינעה  ךרוצל  הזו  ,ם יינוחטיב  םיקדוב  םהש  הלאכ  המכ  הפ  ונל  שי

ם יפלא  תרשעכ  תרושק תב  םיחוויד  יפל  םירסח   םויה  .םייקה  רבשמה

 רובגת  לבקל  ידכ  .תו רבח  שמחו  םירשעמ  הלעמ ל  ונינפ  .קושב  םיחטבאמ

 ה תוא  םע  דובעל  םינ כומ  ונחנא  ךמסומ  חטבאמ  הל  שיש  הרבח  לכ  .םהמ

 .םתו א לבקל חמשנ .םיחטבאמ  הפ ביצת ,אובתש .הרבח

   ?םיאנתה תא וניניש מר גיא קלנר:

אלפסי: קובי  א ל   התא  .רב מטפסב  התכזש  הרבח  הת וא  לש  זרכמה  ,זרכמה  ןי ינע  תא  מר 

ם י כירצ ויתואצותש ליבקמב שדח זרכמל ונאצי .םיאנתה תא תונשל לוכי

   .וישכע םתוא לבקל

  .הזכ זרכמ ונ חתפ אל .תרמוא תאז המ ת וייזר: ברד 'גב

 תא ריסהל ידכ זרכמ דועל אצי ל"כשמ  .ל"כשמ ךרד הז םככרד אל  הז .אל י אלפסי:קובמר 

ג רודמ  ז רכמ  אוה  הזה   זרכמ ה  .יעישתל  ןושארב  ן יינעה  ך רוצל  הזה  ןלבקה

ה י ונפש  הדמעל  ותוא  סינכנ  א וב..ךל  שי  .תיכז ש  הז  ה תע  וישכע  םאש

. ינוחטיב  קדוב  ףילחת  אוב  שומח  חטבאמ  ךל  ש י  ותוא  לבקל  ףיכו  ,ילצא
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ה זה  זרכמהמ  זוחא  םי רשעב  רכשה  תא  ונלע ה  .ונישעש  םיאנתה  הז

  .ןלבק ה תרוקתל אל .חטבאמל

  וא העשת  הזיא םיפרוג םה ל"כשמה  ךרד םישועשכ לבא .אל דברת וייזר:  'גב

  .יצחו םיי תש .אל מר קובי אלפסי:

  ?אל העשת דברת וייזר:  'גב

ל ע  תלבקמ  ת א  , תורקב  ה ז  לע  תלבקמ  תאו  . יצחו  ם ייתש  הזה  זרכ מב  . אל  פסי: למר קובי א

 ולפיטו  שי  .דבועה  ל ע  הנגה  יצחו  םייתשב  תלבקמ  ,רכש  תומיגד  הז

ה רוצב  םיחטבאמ  ל בקל  ילמרופה  ךילה  הז   . רדסב  לכהו  םידבועב

ו ניהיז  ונחנא  הנורוקה  לש  ןורחאה  לגה  ךלהמ ב  ,הזל  ףסונב  .תרדוסמ

 תודמעה  תא  רבגתתש   ןבדבוד  תרבח  תא  איבה ל  ונחלצה  .םילויט  ןיאש

ה תא  ןוויכ  הזיאמ  יו ל ת  ונרעצל  ,ונתחמשל  .םי חט באמ  ידי  לע  תורסחש

ו נל  תתל  ךישמהל  ת תל  הלוכי  אל  הרבחהו  . ורזח  םילויטה  .לכתסמ

ה א יבמ  ,םויה  תדבו עש  הרבחהמ  רובגת  לב קמ  התא  םויה  .רובגת

ת רצנב  הרגש  הרוחב  ה דמע  םויה  םירימא  רפס   ת יבב  אמגודל  םירובגת

ת ר צנמ  העסנ  .ימואל   חוטיב  תא  הרבחה  לש  ם ש  תחטבאמ  איה  .תיליע

  .הפל תיליע

י ד בועכ  םתוא  סייגל  ,ם ידבועהמ  קלחל  ץוח  רוקי מ  םישוע  אל  ונחנא  המל דברת וייזר:  'גב

  .זאו הייריע

, קשנ  רדח  תבי יחמש  היצלוגר  איה  היירי ע  ידבועכ  הלאכ  סייגל  ידכ   היעבה  מר קובי אלפסי:

 םילבגומ  ונחנאו  םיקש נה  לש  אשונ  לכב  לופיט  ,קשנ  ,םינונעיר  ,תוכמסה

   .דע הפמ היצלוגר הזה םו חתב שי .תמיוסמ תומכל

   .ונל שי .דבוע םוש ונל ןיא דברת וייזר:  'גב

אלפסי: קובי   םיחדקא  הרשע  עשת  ונל  שי  .םיחדקא  הרשע  עשת  ונל  שי  .לדבהה  יחי  מר 

י כ   הייריע  דבועל  ותו א  ךופהל  ונחלצהש  חטבאמ   הז  םהמ  דחא  .שומישב

. החוור  חטבאמל  .גירח   רושיא  גישהלו  דדומתהל  ונחלצהש  הבוח  היה  םש

ם ירשע  ד וע  הפ  קיס עהל  .הח וורה  ידבוע  לכ  . הנגה  ק וחל  וסנכנ  םהש

   .הז יכ ה'רבח

 ת רמוא  ינאש  המ  זא  םלוכל  אל  ,שולש  ,םיינש  תוחפל  לבא  םירשע  אל דברת וייזר:  'גב

ע ש תה  לע  ,השולש  , םיינש  אי בנ  אוב  זא  רסוח   שיש  י דכ  םייניב  והשמ
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ל י חננו  .ראשה  םע  ונ ישעש  ומכ  םיצמאמ  םתוא   תא  השענ  .הלאה  הרשע

. רשע  ה עשתה  םע  םי שוע  ו נחנאש  ו מכ  קשנ  תנס חא  ל ע  ם יללכ  םתוא  תא

 ב יצהל  לוכי  התא  זא  ,והשימ  רסחשכ  ףולשב  ךל  ויהי  הלאה  םיינשה  זאו

  .םתוא

   ?השוע אוה המ םו י ,םויבו מר קובי אלפסי:

 אל  ונחנא  ןוחטיבב  עדוי  התא ?תושעל  המ  .ףסכ   ונל  הלעי  זא  .תעדוי  אל דברת וייזר:  'גב

  .םיכסוח

  .רמוא  ינא זא מר קובי אלפסי:

.ףרוחב ביבא לתב  םיליצמה מר רוני בלקין:

י פסכ  ןיינע  ן כ  הזש  ר מ וא  התא  ם א  זא  .תושעל   ה מ  .קו ידב  םיליצמה  םג דברת וייזר:  'גב

  ?יפסכ ןיינע ןכ הז זא

.יפסכ ןיינע אל  הז .אל מר קובי אלפסי:

 ונתיא  םיאצמנש  םישנא  גצייל  ונינפ  ךוניחה  תרגסמב  .הרוק  הז  םג מר ערן שורץ:

ה יה י  רשפאש  הלאכ  ם ישנא  ונל  ו יהיש  ידכ  ןוחט יב  י נמאנ  רותב  םינקתב

   רפס תיב םתוא םישל

םה  דחא  םויו  ,רפס  תיב  לע  םירמוש  םה  דחא   םויש  .םידבע  הפ  שי  מר אבי גרובר: 

.השיגה הזו םירבדה לכו  לבז הקנת ךל .לבז םיקנמ

   .הדובע םהל אצמנ .רעש ב םירמוש ינש םישנ .אל וייזר: דברת  'גב

 ?וילא  סחייתמ  התא  הככש  היהש  ימ  .םישנאל  סחי  הזיא  .תמאב  מר אבי גרובר: 

 .הללאי זא  .לבז םיקנמ םה ףרוחבו  םתוא םיחקול םיליצמהש

  .דובעל  תלוכיו .הדובע םהל תתל : למדןידן ד ע"עו

בלקין: רוני  ביבא  לת  תי יריע  יליצמ  .תואיצמב  תנ גועמ  אל  איה  קר  תאזה  האיציה  מר 

 ה ברה  ,קשמב  תעצוממה  תרוכשמה  לעמ  הברה  םיחיוורמ  ויה  ,םיקיתווה

ב ורב  הלצהה  תונחתו   תויה  ףרוחב  לבא  ,המכו  המכ  יפ  לש  הדימ  הנקב  הז

  תקלחמב םיד בוע ויה .תורוגס ביבא לת

 ןבל תורקל לוכי הזש תמיוסמ רוביד תוקל איהש  הזיא םע דבוע הפ היה   מר אבי גרובר: 

?וילא וסחייתה  ךיא עדוי התא .תמיוסמ  רוביד תוקל ול שיש ,םדא

  ?ר שקה המ מר רוני בלקין:
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ל א   ו מכ  וילא  םיסחי יתמ  םירוה ו  דבוע  אצמנו  דבוע  א בו  ד בוע  ךל  שיש  מר אבי גרובר: 

ו נח נא  םגש  ןמזה  עיג ה  זא  הפ  םישנאל  םיסחי יתמ  ה ככ  .לבז  לא  .לבז

ת צק  .ונלצא  םידבועש  םישנאל  סחייתהל  עדנ  תצ קו  .הארמב  תצק  לכתסנ

  .הפי הרוצב

  ?רשקה  המ לבא מר רוני בלקין:

. הפ  ראשיהל  םינכומ  אל  ה לאה  םישנא  .הפמ  םי כל וה  הלאה  םישנאה  יכ  מר אבי גרובר: 

  .םדא ןב אב

  . רמא אוהש המל רושק אל דברת וייזר:  'גב

  .הפמ  ותוא וחירבהו דובעל לוכ יו ,דבועש םדא ןב אב יכ   ובר: מר אבי גר

  . רפס יתבל םיחטבאמ םיסי יגמ ךיא אוה .עגרכ חישה למדן: עו"ד עידן 

 .תכלל ו ל םימרוג .אב םדא ןבשכו  אבשכ לבא םיסייגמ ךיא   מר אבי גרובר: 

  .דו בעל םהל תתל םיצור םא למדן: עו"ד עידן 

   .היינש אוב .אל .עגר ונ חנא וישכע זא .יתנבה אל דברת וייזר:  'בג

.םיחרוב םהו  םיאב םישנא .םיחרוב םהו  םיאב .םיחרוב םישנאה  ר: מר אבי גרוב

.םיחרוב םה זא  לבז ומכ םהילא גהנתהל דברת וייזר:  'גב

א ל  .םתוא  שינעמ  ינא  ו ישכע  .תכלל  ול  ומרג  םיר והה  ,רוביד  תוקל  ול  היה מר רוני בלקין:

  .היהי

א יב הל  ליבשב  תחתה   תא  ם יערוק  ה פ  ונחנא  .ןט ק  ד לי  ומכ   גהנתמ  התא  בר: מר אבי גרו

.םיבוט  םישנא  םהו  ,דובעל  םילוכי  םהו  ,םישנ א  םיעיגמשכ  לבא  םישנא

   .הפמ חורבל םהל םימ רוג זא .םתוא םיקרוז זא

 איה  הלאשה  עגרכ  .רחא  וא  הרקמ  הזכ  הלאשה   אל  הז  וישכע  הלועש  המ למדן: עו"ד עידן 

 םולבל  םוקמ  דוע  ונ תיו  ןוחטיבה  תשוחת  תא  וריבגיש  םידבוע  םיסייגמ

   .סחו הלילח עגפמ

 הצעומה  ירבח  ונחנא  .תוירחא  תחקל  .ונלש  םוקמה  אל  .תונורתפ  אוצמל דברת וייזר:  'גב

 םילוכי  ונחנא  .תונורת פ  תתל  םירומא  אל  ונחנא  ,םירבד  ףיצהל  םילוכי

 ו נל  םירמואו  םינייכבתמו  ונתוא  םיקיתשמ  ,םיקתוש  םא  לבא  תוסנל

 זא  .התיבה  תכלל  םי שנאל  םימרוג  םיליעגמה  םירוההו  םימרוג  ונחנאש

י נא  ?םיחטבאמ  ןיאש   הז  ל ע  תוירחא  חקול  י מ  .סלכת  תונייכבתה  הז

 ?הז לע תוירחא  חקול ימ ?ל"כנמ ?ריע שא ר ?התא .ימ תעדל הצור
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 ה שענ  והשימ חקינ  אוב  הללאי  ,הארנ  הז ש  ומכ  טושפ  אל  אוה  הזה םוחתה  מר קובי אלפסי:

. ךמסומ  תויהל  בייחש   םדא  ןב  הז  ,דחא  .רדסב   .ייה  ףיכ  .חטבאמ  ותוא

ת ו ולנש  היצלוגר  טעמ   אל  ה ז  םע  ש י  .חדקא  לל וכ  םימי  ה שיש  לש  סרוק

 לארשי  תרטשמ  הטו שפ  דואמ  איה  תוירחאה  ,תוירחאה  לש  רופיסה  .הזל

 הז  אוה  ךוניחה  דרש מ  .ךוניח  תודסומ  חטבא ל  תוירחאה  תא  הלביק

ו נחנאו  . ונל  רוסא  המו   ו נל  רתומ  ה מ  םיללכה  תא ו  ה יצלוגרה  תא  רציימש

ל ע   יל  וחלסתו  ,ןיבנש  ידכ  קרו  .הלאה  םיפוגה  י נש  לש  .לעופל  םיאיצומה

 םע  םדא  ןב  ,הייריעכ   ,ןוחטיב  ףגא  להנמכ  בי צהל  בייח  ינא  .הנצקהה

ו א  ה גרחהה  ללגב  קד ו ב  סרוק  ו א  רבעש  תורכ ומ  ת ודועת  םע  .תודועת

א ורקל  .....  תחקל  הלוכי  הנצקהה  הלוכי  תלהנמ  .ח"סומ  חטבאמ  סרוק

ר זוח  עבוקש  ה מ  הז  ה יצל וגרה  הז  י כ  רעשב  ותוא   דימעהלו  ר פס  תיב  לגסל

ת ח קל  הלוכי  רפס  תי ב  ת להנמ  חטבאמ  ןיאש  ם ויב  תרמוא  תאז  .ל"כנמ

ם ידימלתה  לש  הסינ כב  הפ  וישכע  התא  .דומח  םולש  ול  דיגהל  והשימ

  .וסנכנ

. הפ  םיבבותסמ  םילב חמש  ם וריחב  אל  .תרחא  ה פוק תב  בתכנ  ל"כנמ  רזוח יזר: דברת וי 'גב

ו נחנא  .ל"כנמ  רזוחל   םי כלוה  ונחנא  .בוט  היה   ו השימלש  יל  הארנ  אל

  .הזל רבע מ םישוע המ תעדל םיצור

אלפסי: קובי  , ךמסומ  חטב אמ  לש  ינמיה  הצקה  ןיב  תשקה  ת א  עגרכ  םכל  ראת מ  ינ א  מר 

, תלהנמ  םולש  רמוא ו  אב   ל"כנמ  רזוחו  חטבא מ   ןיאש  ילאמשה  הצקל

. שדח  זרכמב  ונחנא  הזה  ם וחתה  לכ  תא  ןיבל  ן יב   .לגס  השקבב  הפ  ימיש

ת י ב  לגס  ךותמ  ויהיש םיינוציח  לגס  ישנא  הזל  ו נארק  םירזוע  סויגל  ונאצי

א והש  ןמוסמ  והשימ  שי  . חטבאמ  ןיאש  בצמ  ם א  ם ג  הלילחו  סחש  רפס

א ו ב  . הרומה  ינודא  ם ולש  אלו  ר עשב  תויהל  עד וי  אוהו  ך ירדת  תא  רבע

   .רעשב היהת

   ?הזה רבדה דמוע הפיא מר גיא קלנר:

   .םיינש .ועיגה המכ  שחנת סי:מר קובי אלפ

 ?העשל םהל ונעצה המכ דברת וייזר:  'גב

   .ךילהת ףוסב רבכ הז .הא מר גיא קלנר:
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אלפסי:  קובי  ה זכ  והשימ  ש י  ם א  .הרוק  ןיידע  אוה  ה זה  ך ילהת  .םיינש  ועיגה  רדסב  מר 

ה ז   ,ינשה  תא  ונאבה  וישכ ע  .רדסב  .ינשה  תא  ונ אבה  וישכע  דובעל  ןכומש

ם ע  .'א  המר  חטבאמ  םיפידעמ  ונחנא  יכ  .תשקה  לש  הזה  דצל  ותוא  חק

 ,ןוחטיב  ןב  ,סקרא  .ן יא  קר  ,םיקדוב  ונחנאש  הגרחהמ  תאצל  םגו  ,קשנ

ם תינפה  םתא  ,יחרזא   ן יעידומ  . םתיא  םידבוע  ו נחנאש  הלא  ה ז  ,ןבל  גלש

 יל  איבת  .םישנא  םה ל  ןיא  ,יכזו  ינא  הדיעו  תחישב  ונייה  .ילא  ותוא

ע ד ויש  .חטבאמ  יל  אי בת  ?ךל  םלשא  ינאש  הצ ור  התא  המכ  ,חטבאמ

ן י א  , קירא  םע  ונרביד  .הפ   ותוא  ם יש  אוב  .הדועת   םע  ד ומעל  עדויש  דובעל

  .קוחר  רתוי הפיט ,רוזאב הרבח

  .בוט  רתוי היהי אוהש ינפל השק  רתוי הברה היהי בצמה   מר אבי גרובר: 

   .תחקל םיצור םה ה מכ יתלאש אל וליפא ינא  ןבדבוד מר קובי אלפסי:

ונחנאש המ הז  יכ ?לקש םייתשו םישולש מ רתוי םלשל ןכומ התא יזר: דברת וי 'גב

  .רתוי םימלשמ  ונחנא מר קובי אלפסי:

 .ןורחאה םו סרפב םתמסרפש המ הז דברת וייזר:  'גב

  .י ל יאיבת מר קובי אלפסי:

 .ינורש תמר  .קובסייפב ונלצא המסרפ  תאזה גלש החטבא תרבח יזר: דברת וי 'גב

 .ששו םי שולשב םגו .עבראו םישול שב םגו מר קובי אלפסי:

.לקש םייתשו םישולשב תש פחמ ןורשה תמר תייריע דברת וייזר:  'גב

ה צר  .הפועתה  הדש  .רדסב  .העשל  םיעבר א  תלבקמ  םויה  העיגהש  תרבגה  מר קובי אלפסי:

 ח טבאמל  .הרבחל  אל  חטבאמל  םילקש  השימחו  םישימחב  סרוק  חותפל

ה פ  ה דוקנה  .סרוק  חו תפל  ו חילצה  אל  הפועתה   תודש  ת ושר  דבוע  אוה

.חטבאמ ותואל םו לשתה ףוסב אל איה הפ ה דוקנה ,םולשתה אל איה

  ?רתוי םלשל ןכומ התא דברת וייזר:  'גב

 ר כש  יעישתל  ןושארב  בגא  ךרדו  םומינימה  רכש  לעמ  ונלעה  זוחא  םירשע  ובי אלפסי:ק  רמ

 ,זוחא  םירשע  םישוע   ונחנאש  רכשה  םג  .הלוע  םיחטבאמה  לש  םומינימה

 .חטבאמ  אוצמל  ,אוב ל  תירשפא  ןבא  לכ  םיכפ וה  ונחנא  .הז  לעמ  אוה

 םישנא  םע  החטבא  תרבח  ול  שיש  עדוי  אוהש  הפ  והשימל  שי  םא  תרבח

 . גרודמ  םכסה  אוה  ונישעש  םכסהה  םג  .דובעל  םיסנכנ  םה  רחמ  ,הדועת
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שי  ,טושפ  רתוי  הז  לכ שמב  םלצא  סנכית  ימ  הארנש  השדחה  הרבחה  םא

   .רדסב לכה ול םלשנ ות וא סינכת הז חטבאמ ךל

ם הש  הייריע  ידבוע  ן כ   םהש  הלא  הרשע  עשת  ל כ  .הלאש  יל  שי  וישכע דברת וייזר:  'גב

  .םהל ארוק  התאש ךיא ,קשנ יקיזחמ

 .םיקשנה  הז .והזו ,םיחקפ לצא ,סי רוב לצא םיאצמנש םיקשנ  שי הככ מר קובי אלפסי:

   .םיידסומ םיקשנ  םלוכ םה י בלקין:רונמר 

 ,םהלש  תומשה  המ  ה נשמ  אל  רבא  טוו  הרשע  עשת  םתוא  תרמוא  ינא  ןכ דברת וייזר:  'גב

ן וחטיבה  לע  רומשל  םי צורשכ  ינויגה  רתוי    הברה   הזש  יתיא  םיכסמ  התא

,עגר  .העש  יצחב  תוח פלש  הלא  םהו  םייתריצי  היהנ  ונחנאש  םידליה  לש

  .עגר .ר מוא ל"כנמ רזוחש דיגהל  הצור התא המ תעדוי ינא

   .הבושתה תא תע דוי תא מר קובי אלפסי:

. ה מל  .תיתריצי  רתוי   תויהל  הסנמ  .ל"כנמ  רזוח   ירחא  הלאש  תלאוש  ינא דברת וייזר:  'גב

ה ילע  רפסה  תיב  תלה נמ  רמוש  ןיאשכש  רמוא  ל "כנמ  רזוח  לבא  דיגהל  יכ

 א וב  .והשמו  םינומש  תנשמ  ל"כנמ  רזוח  הז  אוב  הז  ,תווצ  שיא  םישל

 .ביחרנ

  .ביחרה ל ךילע רסוא ל"כנמ רזוח ר:א קלנמר גי

   .ךמסומ אל אוהש .והשימ  ביצהל המיכסמ אל הרטש מה .אל מר קובי אלפסי:

   .ינויגה אל הז הרומהמ  ךמסומ רתוי חקפה לבא דברת וייזר:  'גב

   .לוכי אל ינא .ו נלש חוכיווה הז .ךתיא םיכ סמ ינא מר קובי אלפסי:

ד י גהל  ח קפ  חולשל  לו כי  אל  ה תא  . לוכי  אל  התא   הז  ה מ  . שאר  לידגנ  אוב זר: דברת ויי 'גב

  ?העש יצחל ול

  .ריכב ףגא להנ מ .עגר .אל .אל .ןכ .ןיירבע  ינא .ןכ מר קובי אלפסי:

 ?רקובב םינורחאה תוע ובשב םיחקפה םישוע המ רץ:ומר ערן ש

   .עובשה אוב .עובשה  קלחו דח .םיחקפ אל םה דברת וייזר:  'גב

   .תודמעב אל םה רן שורץ:ע מר

 26  י ל ב  םיימוי  חתפנ  ןלו ג  םייעו בש  ינפלו  דחא  ףא  ילב  ח תפנ  םירימא  עובשה דברת וייזר:  'גב

 27  .העש יצח דמ עש חקפ אל םג .דחא ףא

ק אלומר   28 ח טבאמ  םע  תוריהמב  הנקותש  .ישיש  ם ויב  הלקת  ול  התייה  םירימא  פסי:בי 

 .שומח
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  .םוי ירחא םו י .היה אל םיימויש ןלוגבו ר: דברת וייז 'גב

?חטבאמ ותוא אצמנ הפיא מ ?חטבאמה אצמנ הפיא : לקובישבע א גב' בת

ל ש  ,םירחא  ת ומו קמב  הדובע  ן יא  יכ  רוב גת  לבקל  ו נחלצה  ישיש  םו י   ותואב  מר קובי אלפסי: 

י ש יש  םויב  קר  הזו  א יבהל  ל וכי  אוהש   המ  לכ  ת א  הפל  א יבה  .ןלבק  ותוא

   .ותוא תושעל רשפאש הזכ

א ל   י נא  ,תבשוח  ינא  הז  ,ן וחטיבה  ךרעמ  שארכ  ךממ  ה ייפיצה  ןיידע  .יבוק דברת וייזר:  'גב

. םינכסמ  י כה  םה  הי יר יעה  ידבוע  י שנא  ףוסב  ו השמ  ה רקי  הלילח  יתייה

י ל   היה  ם א  ינאש  תבש וח  ינא  ן כלו  . ארונ  יכה  הז   . תוירחאב  ם יאשונ  םה  יכ

 ןופלט  םירהל  הפיד עמ  יתייהו  הלילב  הנשי  יתייה  אל  ינא  ,תוירחא

  .ךל  דיגא ינא המ רוח רוגסל או בל םהמ שקבלו םיחקפל

   .הלילב םינשי אל רבמ טפסל ןושארמ .רבמטפסמ  ונחנא מר קובי אלפסי:

 רזוח  לבא  דיגהלו  תא זה  הפוקתב  ץורפ  רפס  תיב  ריאשהל  ינויגה  אל דברת וייזר:  'גב

  .הרומ םי של רשפאמ רמוא ל"כנמ

רבמטפסל  ןוש אר מ  ונחנא  .הטמלו  הרטש מהמ  הז  ,ל"כנמ  רזוח  קר   אל  ה ז  מר קובי אלפסי:

ל כ  .םיצוביש  ןויד  שי   ב רע  לכ  .םינשי  אל  םויה  ד עו  זאמ  רבכ  םינשי  אל

ם ג  .יתוא  ת יאר  אל  תא   . הרצק  ך כ  לכ  הכימשהו   .תועתפה   םילבקמ  רקוב

   .יתדמע ינא םירע ש המכב םג .יתייה ןלוגב

   .תרמוא ינא ןיידע לבא .תח א םעפ ךתוא יתיאר .ןוכנ דברת וייזר:  'גב

ם ע  ית סמתסה  ינא  יש ימח  ם ויב  ר בכ  ינאו  רקו בב  ם ק  י נא  תרבוד  .עגר רצקי: קב קומר יע

י נ אש  ב שוח  ינא  םא  לוכיבכ  ה ז  תרמוא  וישכע   תאש  ה מ  תאו  ל"כנמה

 .םכתיא  הלימ  יצח  י תמאית  אלש  םיעדוי  םתא   .םכתא  הז  תא  יתמאית

ם א  הז  לכה  ךסב  תשקבמ  א יהש  המ  רפס  תיב  ל ש  תלהנמ  לצא  יתייה  ינא

 ו מכ  .הרוק  הזש  הרק מ  הרק  םא  .רעשב  רמוש  ו נל  ןיא  ןמזה  לכ  אל  ,הרקו

   ,ישיש םויב דיגנ הרקש

  .ןורדסמב ?ם דוק תלביקש הבושתה תא  תיאר מר קובי אלפסי:

ה ע שב  דומעי  חקפהש   לכה  ךס  .רוסא  םינפב  ה אור  ה תא  םישל  חולשל רצקי: קב קועמר י

  .תיטירקה

 ?ןקתב ד ומעי ינאש םיחקפ הנומש  דוע לש סויגל יל גואדל לו כי התא מר קובי אלפסי:

  .יבוק מר יעקב קורצקי: 
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.יתימא מר קובי אלפסי:

 .יתנבה אל דברת וייזר:  'גב

.יתימא מר קובי אלפסי:

 ?ןקת הזיא גיא קלנר: רמ

.םיחקפ דחאו םירשע  לש ןקת מר קובי אלפסי:

.העש יצחב לבא דברת וייזר:  'גב

 7  א ו צמל  .זוחא  ןוילימ  קדוצ  ה תאש  ךל  יתרמא  .ר קובב  הז   לע  ונרביד  ונחנא צקי: מר יעקב קור

 8  י תרמא .םיבוט רתוי  םיאנת םהל תתלו ,םיחקפה תא רפ'צל םג ךרדה תא

  .הרצונ םא  לבא ,זוחא ףלא הז תא ךל

.הצור התאש ךיא  ףסכ קלחל לוכי אל התא  מר אבי גרובר: 

.ףגא להנמ הפ רמוא מר יעקב קורצקי: 

.הככ דבוע אל  הז .הנידמב קוח הפ שי  רובר: בי גמר א

 13  ף ג א  להנמ  רמוא  ?ןיי רבע  יתוא  השוע  .קוח  יל  םירמואש  בהוא  ינא  ךיא מר יעקב קורצקי: 

.אל ,ןוחטיבה

 15  י תמ  ,ךל  אבש  ךיא  .ךל   אבש  המ  םלשל  ,ירוביצ  א והש  ףוגב  לוכי  אל  התא  בר: י גרובמר א

 .ךל אבש

.יבוק .יבא רקובב ם ויה התייה אל ונדו ונבשי מר יעקב קורצקי: 

?הלילה ךותל ונל ש י תוחיש המכ עדוי התא  מר אבי גרובר: 

 19 ינא  .רתוי  םלשל  רשפ א  יאש  רמוא  אוהו  יפסכ  ןיינע  אל  הזש  רמוא  אוה ר: דברת וייז 'גב

 20  .הניבמ אל

 21   םישל לוכי התא ם ג זא תודועת ילב םדא ןב  םישל הלוכי תלהנמה םא למדן: עו"ד עידן 

  .שאר לידגהל וייזר: דברת  'גב

 ?תו ננוכ תועש תתל ךל רתומ קי: ב קורצמר יעק

.ןכ.. תא לאשת  מר אבי גרובר: 

ה מ  ? חקפל  ?הבטה  הז יא  ד וע  ,היילצרהב  םינתו נ  ה מ  .ןוכנ  ת תל  ךל  רתומ ב קורצקי: יעקמר 

ס ח  םישקבמ  המ  .ןיירבע  א ל  .והזו  הז  תא  ןתית  ?חקפל  םינתונ  דוע

 התא  .תתל  םהל  תתל  רשפאש  המ  הז  .ןיירבע  היהי  הפ  והשימש  הלילחו

 תאזה  ריעל  םיכלוה  םהו  ,היילצרהל  םיכלו ה  םה  ,הרוק  המ  עדוי

   .הז םע דדומתמ אל התא ו .הבטהה תא םיקלחמש
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    תא םהל םיבנוג ונ חנאש ונל םיכוב היילצרה ץ:ן שוררמר ע

ד חא  ף א  .םיניבמ  ונל וכ  ה יעב  שיש  ה ז  .הזה  רשק הב  רחא  ו השמ  רמוא  ינא מר גיא קלנר:

ך ירצ  וזכ  היצאוטיס  שישכ  ינש  דצמ  .הנווכב  הז   ת א  תושעל  שפחמ  אל  הפ

ו ת וא  יתנבה  ינא  םא ןווכתה  ינורש  המ  יתעדל  .ן וכנה  ףודעיתה  תא  תושעל

 הכירצ  וזה  תעב  ןורשה  תמר  תייריעש  בשוח  ינא  .ןוכנ  רבד  אוה  ,ןוכנ

ה יינש  .חוקיפה  תרגס מב  םג  ,הלש  םדאה  חוכ  לש  רחא  ףודעית  תושעל

  .יבא עגר

 ד מוע  אל  אוה  .רפס  תיבל  רבע  הפמ  רמושה  .הייריעה  ןיינבב  .רמוש  ןיא   מר אבי גרובר: 

  .םינורחאה תועובשב  ופקתוה הפ םידבועו .הפ

ר קובב  העש  תחקל  ה זה  ן מזב  הייריע  דבוע  ל ש  ת וכז  .תוכז  הז  יניעב נר:למר גיא ק

   .רפסה תיבל ץוחמ דומעלו

 .םידלי ה לש ןוחטיבה לע רומשל דברת וייזר:  'גב

 .הב וח םג הז תוכז הז קר אל מר גיא קלנר:

  .והשמ ךל רמוא אוה   אבי גרובר:  רמ

   .דובכ תותיחפ הזב תוארל מר גיא קלנר:

  ?ד ובכ תותיחפ לע רביד ימ   בי גרובר: א רמ

  ?הרק המ מר גיא קלנר:

 ?ד ובכ תותיחפ לע רביד ימ   מר אבי גרובר: 

ם ה  ה ז  המ  ?םידבע  םה   המ  ? ושעי  הלאה  םיד בו ע  המ  ם תרמא  יכ  ,אל דברת וייזר:  'גב

 .םידבע

ח וכהש בשוח ינא .תרח א בשוח ינא דובכה לכ םע ,םכל רמוא ינא .םייתש מר גיא קלנר:

י צחו   הנומש  ןיב  וא  ,רקוב ב  עשתל  הנומש  ןיב   ,רקו בב  ךל  שיש  חוקיפ

  .לכ ה רצוע .לכה רצוע.. לש הע ש יצחב וא רקובב עשתל

  .ריעב העונת תויעב ללוכ דברת וייזר:  'גב

 .דמועו .הז תו יעב ללוכ .הפק יתב תויעב  ללוכ .העונת תויעב ללוכ קלנר:מר גיא 

 .תוחודו דברת וייזר:  'גב

ת וחוד  ןיא  .עשתב  םיליחתמ  קר  תוחוד  .רקובב  הנומשב  תוחוד  ןיא  מר אבי גרובר: 

 הז  ןבל  לוחכ  .הצור  ת א  םא  םג  הנומשב  חוד  תתל  הלוכי  אל  תא  .הנומשב

 .עשתמ



8.5.22 –מת השרון ר  40 מס'  מן המנייןישיבה 

18

  .אלש ורמא מר גיא קלנר:

  .תואמ סיס ינימ לכ קורזל לבח   מר אבי גרובר: 

  .רודישה תדיינ טעמל  רקוב לכ מר קובי אלפסי:

  .ודיגת זא מר גיא קלנר:

  .םירמ וא לבא מר קובי אלפסי:

   .רמוא אל התא .אל דברת וייזר:  'גב

  .רק ובב עפש ידבוע ודמעי זא למדן: עו"ד עידן 

.העבש ונל שיו .רפס  יתב הרשע עברא קר שי ייזר: דברת ו 'גב

 ךירצ  .תורמשמב  םידבוע  .םיחקפ  הרשע  עברא  הפ  שי  .תורמשמ  שי  לבא  אבי גרובר:  רמ

 ם ידבוע  הנשב  םימי  השימחו  םישיש  תואמ  ש ולש  תועש  24/7    תתל

 .םויה לכב  הז ירחאו רקובב הנומשב  םיעיגמ 14 לכ אל .םיחקפ

  .ירו חא רדהב דחא .ירוחא ןלו גב דחא מר קובי אלפסי:

   .בבס םישוע םה .םי רזוחו םיחתופ םיצר הלא דברת וייזר:  'בג

קו אלפסבמר  ת א  חותפל  ר פס  ת יבב  דמוע  אוה  .רפס   תיב ב  םידמוע  םה  .יצח  הז  ה מ  י:י 

  .רעשה

   ,םיחתופש ונרמא המ לבא דברת וייזר:  'גב

 .הנומ של עברב .תרקובמ אל הס ינכ ןיא ראשנ אוה .םיחתו פ הז המ מר קובי אלפסי:

  ?הרשע  עשת ךל שי םיחקפ המכ וייזר: דברת  'גב

  תרמשמ  רקובב מר קובי אלפסי:

ת רמשמל  םיעיגמ  המ כ  ? קשנ  םע  הייריע  ידב וע  ל כה  ךס  הרשע  עשת : דברת וייזר 'גב

   ?רקובב הנומש

  .קשנ םע ם לוכ אל מר קובי אלפסי:

 .ן וישיר םהל שי הרשע עשת  .םיחקפ אל הז הרשע עבש מר יעקב קורצקי: 

  .ינימ לכ : דברת וייזר 'גב

 .עי גמ אל דחא דימת .הזמ רת וי אל .םויב דחא ךל רסח וייזר: דברת  'גב

   .םויה לכ  לע םיקלחתמ 14-ש הניבמ  אל תא מר קובי אלפסי:

  ?רקו בה תרמשמב ךל שי המכ מר גיא קלנר:

   .עבש מר קובי אלפסי:

   .תרמוא ינא המ תנבה אל דברת וייזר:  'גב
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 1  .רפסה  יתבב ךל שי םירוח המכו מר גיא קלנר:

 2  ג לש  תרבחמ  םיעיגמ  קלח  .עיגמ  אל  דחא  .םיעי גמ  אל  המכ  ,םירוח  המכ ת וייזר: ברד 'גב

 3  אל  הז  וטילחת  זא  .ה א  .ןבל  גלש  ,ןבדבוד  .הל  םיארוק  ךיא  רבא  טוו  ןבל

 .דיקפתה

  וטילחת מר גיא קלנר:

 .רעשב םידמוע  אל םה מר קובי אלפסי:

 7  ש רוד  אל  ינא  .הז  תא   ד יגהל  וקיספת  ,רפסה  ת יב   לש  חטבאמ  אל  אוה קורצקי: מר יעקב 

 .ונמ מ שקבמ ינא .רפס תיב לש  חטבאמ היהיש חקפהמ

 .רעשל  ואובי םהש םיצור ונחנא דברת וייזר:  'גב

   .חוקיפ םע היהי רעשה מר גיא קלנר:

   .לכה הז לורטפ מר יעקב קורצקי: 

  .חיגשיש דברת וייזר:  'גב

  .רפסה  תיבל הסינכה דיל דומעל למדן: ן עו"ד עיד

 .הי ינש רבדל יבאל ןת .ץוחב  דומעיש ,םינפב דומעי אל ייזר: דברת ו 'גב

, ר מועב  .תומוקמ  ינימ  לכב  רפס  יתבב  םיצבושמ  העבשה  וא  ,הנומשה  לכ :ןויח יבא רמ

ם ל וכ  .עסו  קשנב  ם ירימאב  ,םירעי  תיירקב   ,ןלוגב  ,רדהב  ,םינרוא

ט עמכ  עשת  דעו  רוטי שה  םע  ןגומ  קסועש  דיחי ה  ראשנ  דחא  .םיצבושמ

   .ריעב רבד םוש םישוע  אל הפיכא םישוע אל םה

ה ז  ריעב  ןבל  לוחכ  . הצור   אוה  םא  םג  ןבל  לו ח כ  תתל  לוכי  אל  אוה   מר אבי גרובר: 

  .עשתמ

  .חק פה םע הז תא השוע רוטי שה הז לכ .הינח תומיסח :ןויח יבא רמ

 הז  .םירבד  הלאכ  יני מ  לכ  .הינח  יל  רומשת  רקובב  םירשקתמ  םישנא  יכ  מר אבי גרובר: 

 ה מ  ךל  הארא  ינא  .תוריש  לבקל  םיפצמ  ןורשה  תמרב  םיבשות  .ךירצ  םג

  .הטמב ךלוה

 א והו  םיקקפ  שיש  ל לגב  עונפוא  םע  עסונש  עו בק  חקפ  שי  ןג  הוונב  םג :ןויח יבא רמ

ה ז  .םיצבושמ  םלוכ   זא  .דואמ  ותוא  םיבהו או   םש  תוחובשת  לבקמ

  . םיננולתמ םירמוא םלוכש

  ?םיצבושמ הל אה העבשה .וניבי םלוכש דברת וייזר:  'גב

  .םלוכ טעמכ :ןויח יבא רמ
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ם הש  .ןבל  גלש  לש  זרכמה  לש  המישרב  דיגנ  14  דוע  ונל  שי    הזמ  ץוח דברת וייזר:  'גב

.14 .זרכמהמ תע דוי ינא .14 .ונל םיביוחמ

 .רפס יתב הז :ןויח יבא רמ

ו נל  ו קפד  ,םיינש  ,דחא   .םיעיגמ  א ל  םיינש  .עיגמ   א ל  דחא  ד יגנ  הלאה  14 דברת וייזר:  'גב

ש י   זא  .םיעיגמ  אל  םו י  לכ  זרב  םיקפוד  םלוכ  אל   ,יתיא  םיכסמ  התא  .זרב

 שארמ  רשפא  םאה  תלאוש  ינא  זא  ,םיינש  וא  דחא  הזיא  םע  היעב  ונל

   תאזה הפוקתב  םיצובישה םע הזל גואדל

   .םישועש המ הז   מר אבי גרובר: 

 י נא  .תמייסמ  יתייה  היינש  יתייה  םא  תרמוא  ינא  .המ  יתרמא  אל  .עגר דברת וייזר:  'גב

ג ואדל  תאזה  הצוחלה ו  תאזה  תרגתאמה  הפוקתב  רשפא  םאש  תרמוא

 ק לח  ,קשנ  םיקיזחמש   םייללכ  19  םתואמ  ,םכלש  םיצובישבש  הזל

ת רמ וא  קר  ינא  .םהל ש  תומש ה  המ  תעדוי  אל  .תעדו י  אל  קלח  ,םיחקפ

 ם ה םיינש ,דחאש .הז  תא םיפוצ רבכ ונחנא יכ  רפס דחא דוע דחא היהיש

 .רפס ויהי  םהש םיינש ,דחא דוע ומיש  .ועיגי אלו זרב ונל וקפדי

   ?םיחקפהמ המ :ןויח יבא רמ

 .יל רמוא התא  .קשנ קיזחמש והשיממ דברת וייזר:  'גב

   .םכל שיש הרשע עשתהמ מר גיא קלנר:

  .קשנ יקיזח מ 19 יתרמא .םיחקפ אל  .קשנ יקיזחמ הרשע עשת דברת וייזר:  'גב

   .ץוחב םיחדקא הרשע  עשת יל ןיא .הרשע עשת יל  ןיא םג סי:מר קובי אלפ

  .קשנ יקיזח מ הרשע עשתש רמא אוה דברת וייזר:  'גב

 וא  םיקלוחמ   םכותמ  ,ןורשה  תמר  תיי ריעב  שי  םיחדקא  הרשע  ע שת  ונל  שי  :ןויח  יבא  רמ

ו נל  םיסייגתמ  ,וסייגת הש  עגרב  .םידבועל  םיחד קא  הרשע  םיתש  הרשע

 דוע  םה  םג  םירושיא  םהל  ואיצויש  דעו  ןקתל  וסנכי  םהש  דע  .םיינש  דוע

 ו נחנא  םישנא  דוע  ועיגיו  םישנא  דוע  סייגנש  לככ  .םייתש  דוע  ,םיישדוח

   .םיקשנ םלוכל ןי א עגרכ .םיקשנ םהל ןתינ

   .םיקשנ םהל שיש הלא דברת וייזר:  'גב

   .תורמשמב םיצבושמ םה :ןויח יבא רמ

   ?םיצבושמ םלוכ דברת וייזר:  'גב

 ?תועש 24 םי דבוע םה המ .םידבוע םה :ןויח יבא רמ
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 .אל ר:נמר גיא קל

 2 ם ירימאב  דומעיש  זא   רעשב  רסח  םירימאב  ם א  זא  םיאצמנש  הלא  מר אבי גרובר: 

 .רעשב

  ?םויה לכ המ :ןויח יבא רמ

   .רקובב קר אל ב קורצקי: יעקמר 

   .רקובה לש העשב קר דברת וייזר:  'גב

.םייתשו םישולש עבש   גרובר: מר אבי 

   .םירימאב רסח ש םויב מר קובי אלפסי:

   .השוע אוהש המ הז   ר: במר אבי גרו

 10  י ל ש  תבה  תא  תחקו ל  ינא   יל  רמוא  התא  רבע ש  עובשמ  .אל  שממ  .אל דברת וייזר:  'גב

 11  ?תונפל הכירצ ינא .י תינפ אל הז המ .רמוש ללכ ב היה אל 25-ל 24 .ןלוגל

.ךילא יתינפ ינא  מר אבי גרובר: 

   .תונפל הכירצ אל ינא זר: דברת ויי 'גב

  .יתינפ ינא ןל וגב היה אלש םוי ותואב   מר אבי גרובר: 

 .הע בש םע ונחנא רקוב לכ אל  .םיעיגמ אל ,תולקת שי ונ לצא םג מר קובי אלפסי:

   .ואוב תרמוא ינא : דברת וייזר 'גב

   .תושעל םיסנמש המ הז   מר אבי גרובר: 

  .התא ףוס בלו הפ והשמ תקרוז ינא יזר: דברת וי 'גב

   .הרורב הקוצמה יבוק דן: מלעו"ד עידן 

 20 ת א  ןתא  ינא  .רסחש  הפיא  תרמוא  תאש  העשה  תאש  דואמ  לדתשנ  ונחנא :ןויח יבא רמ

 .הזה הנעמה

  .ןיוצמ .ןיוצמ מר יעקב קורצקי: 

.הנורחא הלאש ר:מר גיא קלנ

 24   ?םולכ ילב חדקא  ילב אוהש והשימ יהשימ  םישל הלוכי תלהנמה םא למדן: עו"ד עידן 

.והשימ לגסמ םישל הל וכי איה מר קובי אלפסי:

   איה הלאשה זא למדן: עו"ד עידן 

  .לשמל ןדיע   מר אבי גרובר: 

 28  ב י צקת  הזש  החנהב  ףואשל  תוסנל  םיכירצ  ו נחנא  .לגס  שיא  אל  הז למדן: עו"ד עידן 

 .היהיש .םד א ותוא תא רפסה תיבל ע ייסל ידכ .ונתיאמ שרדנש
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 .םישנא ב תעפושמה ןורשה תמר ו נמסרפ לשמל םויה .ןדיע   מר אבי גרובר: 

   .רורב הז הקוצמה לע  םלוכ .תקולחמ ןיא .יבא למדן: עו"ד עידן 

 ונמסרפ  רקובב  םויה   .ונילע  וצפק  הז  לע  םגו   טפשמ  םילשהל  יל  ןת   מר אבי גרובר: 

ל כ  ושע  .תודיחי  ינימ  לכמ  ואציש  םישנא  דואמ   הברה  שי  ןורשה  תמרב

 ,םוריח  תעש  שי  ואוב  ונרמאו  קשנ  םע  םישנא  םג  .םייחב  םירבד  ינימ

 ו רזעת  .ובמרו  לכטמ  תרייס  תויהל  םהמ  הפצמ  אל  דחא  ףא  .םיבדנתמ

ם ישוע  ונחנא  דבוע  , באוי   תא  שי  .םיבדנתמ  זכ ר  ו נל  שי  ,םיבדנתמ  .ונל

 ע גרכש  22  ןב  אל  התא  ,ןדיע  ,עוריא  שי  םא  ?ןו כנ  .םיינפוא  תדיחיב  התא

ם י סנכנו  םיעסונ  ונייה  .יתייה  ינא  םג  ,ןוכנ  ,םשל  עסונ  התא  .גדלשמ  אצי

 ו אוב  ונרמא  ןורשה  תמר  יבשותל  ונינפ  .וב  ןגהל  םיסנמו  .עוריאה  ךותל

  .הע שה תא ונל ונתת .ובדנתת

   .תונבל רשפא יא הז לע למדן: עו"ד עידן 

ר ש פא  עדוי  התא  .ימר   וליאכ  .תמאב  ואוב  .לכה  תא  ם ישוע  תמאב  ונחנא   ובר: מר אבי גר

ם ימוחתב  א וה  ולש  ם ייחה  ל כ  .ול  ת פכא  אל  .םי רבד  הברה  ם דא  ןב  דיגהל

 ?הצור אל אוה  .ימר תא ותוא ןיינעמ אל ה ז .ימרל תפכא אל .הלאה

  .רבדמ אל  ינא זא ,יטילופ הז וישכע : מר רמי בר לב

 ם יתשב  םימעפ  המכ  עדוי  אל  התא  .יתימא  ךל  רמוא  .םינשי  אל  ונחנא   מר אבי גרובר: 

 ה זש  הגצהה  לכ  .יתימא  .םישוע  המ  ןופלט  תוחישב  ונחנא  ,הלילב  הרשע

  . לוזלזה םישנאל תפכא אל

  .רפס  תיבב .ררחושמה לייחה למדן: עו"ד עידן 

 ם יריכמ  תודיחיב  ויה  תמאבש  םישנא  .ובדנתת  ואוב  ונרמא  לשמל  םויה   מר אבי גרובר: 

ה תאו   35  ן ב  רוחב  הת או  ו קסר  ע בורב  רג  ךלש  םייחה   לכ  ה תא  םא  .םג

ו נממ  הפוצמש  המ  .הצ ור  א ל  דחא  ףא  .רעשה  תא   ר גוס  דימ  רקובב  .ריכמ

   .הרוחא םלוכ תא ץיר הלו .רעשה תא קורטל הז

ךיא תוארל ףוא של ךירצ לבא םירבד םתו א תא םיווח ונחנא .רורב למדן: עו"ד עידן 

  ?ס חייתהל הצור התא ימר   מר אבי גרובר: 

 .םישדוח השו לש דיגא קר ינא יטילופ קח שמ היהנ הזו רחאמ .אל : מר רמי בר לב

   .יטילופ קחשמ אל הממ מר גיא קלנר:

 .יל ברעתת לא  .ךל יתברעתה אל ינא .איג : מר רמי בר לב
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 .יטילופ קחשמ  םישוע ונחנאש ןעטת לא מר גיא קלנר:

   .ברעתת לא : מר רמי בר לב

 3   אל .ןיינעל הנעת  .יטילופ קחשמ םישוע ונח נאש תנעט יכ ברעתא ינא יא קלנר:ג מר

  לואשל םתלוכי .ןיינ על תונעל הצור אל ינא ךל : מר רמי בר לב

  . ריעב יזכרמ יכה אשונ הקי טילופ ןיינע הז םא .ונלעפ מר גיא קלנר:

 .םוקת ו םישדוח השולש ינפל םו קת זא ,םכל רעוב הז םא : מר רמי בר לב

   .םדוק םישדוח השולש מר גיא קלנר:

 8   .תואמסיס הפ קורז ת לא .ףתתשתו םוקת רפס  תיבב בצייתהל ךלה אוה : מר רמי בר לב

  .םיבשותל  תונורתפ ןת .רושק הז המ מר גיא קלנר:

 התאש וניכי ח אל ונחנא .תונורתפ ויה : מר רמי בר לב

  .ץוב קר וז התא דיגהל המ ךל ןיא מר גיא קלנר:

   . ררועתת התאש וניכיח אל : בר לבמר רמי 

  .הקיטי לופ השוע התא .שייבתת מר גיא קלנר:

   .איג ררועתתש וניכיח אל : במר רמי בר ל

   .ןיינעה הז .הקיטילו פ םירמוא תובושת ןיאשכ מר גיא קלנר:

   .העש עבר הפ היה   מר אבי גרובר: 

  .ילא תונפל תלוכי ה תא םישדוח השולש ינפל : מר רמי בר לב

   .רוביצל דיגהל הצ ור .ךילא תונפל הצור אל גיא קלנר: רמ

  .הזב לפטמ התא ול יאכ הפ הגצה תושעל אלו : בר לב מר רמי

   .תובושת הצור ינא מר גיא קלנר:

  .הזב לפטמ התא וליאכ : מר רמי בר לב

   .דיגהל המ ךל שי  דועו םולכ השוע אל התא מר גיא קלנר:

 .ריעב םיא שונה לכב לפטמ התאש ומ כ .הזב לפטמ התא וליאכ : מר רמי בר לב

   .רבד םושב לפטמ אל מר גיא קלנר:

   .וילע ץפוק התא : מר רמי בר לב

  .םהלש  םייחה תא םינכסמ םידלי יזר: ת וידבר 'גב

   אב תייה םא : מר רמי בר לב

   .רוביצל תובושת ןת מר גיא קלנר:

  .הבושת  תתל הצור אל ךל ינא .הבו שת ךל תתל הצור אל ינא : מר רמי בר לב
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   .הקיטילופל רושק אל ימר למדן: עו"ד עידן 

 .ךלש  תוגצהב ףתתשא אל ינא : לבי בר מר רמ

  .ימיטיגל  יכה .ימיטיגל יכה ןויד הז  .הקיטילופ ילע קרוז אוה :מר גיא קלנר

  ? הזמ בושח רתוי והשמ שי דברת וייזר:  'גב

 ?אל וא םהי לא עיגהל םיצור םתא .םי אשונ המכ דוע םויה שי   מר אבי גרובר: 

   .בושח יכה אשונה דברת וייזר:  'גב

ן י ינמה  ןמ  אלש  הבישי   דוע  שדוחה  היהת  אל  .וה שמ  ריהבהל  שקבמ  ינא   ר: בגרו מר אבי

   .היהי אל קיפסנ אלש המו  .םויה רדס תא םייסל ידכ

השולשב  םכל  רעב  ה זכ  םא  .קיפסמ  ךתוא  ית עמש  ,הצור  אל  ינא  .אל : מר רמי בר לב

 ם תייה  ,םיעוגיפ  אלמ  ,םיעוריא  אלמ  הפ  ויהש  םינורחאה  םישדוח

 . רוזעלו  אובל  .ריעה  תא  ךומתל  םירוהה  ידעו   םע  דחי  ינומכ  םימתרנ

  .תב רועמ תייה תא םג תרבוד

   .ןועגישב םירוהה  ידעו .םירוהה ידעווש המ דברת וייזר:  'גב

   .הזב תברועמ תא םג : מר רמי בר לב

  .הי עבה תא רותפל ךמצעל תח קל התאש .תווצ הפ היה למדן: עו"ד עידן 

   .טקש היהנ זאו ןוכנ דברת וייזר:  'גב

  .םיש דוח השולש ינפל םתלוכי : מר רמי בר לב

 ו אובי  והשמ  הרוק  הל ילח  םאש  ל"כנמ  הפ  שיו  ןוחטיב  להנמ  הפ  שי  ףוסב דברת וייזר:  'בג

 םא  לש  תוירחא  ונל  ןיא  .הצעומ  ירבח  ונחנא  .ונילא  ואובי  אל  .םהילא

.הלאה  םישנאה  ינש  . ריחמה  תא  ומלשי  םה  דלי ל  והשמ  הפ  הרקי  הלילח

 לע  הסח  ינא  .םידלי ה  לע  הסח  ינא  ,םהילע  ה סח  ינא  .המ  הז  המ  זא

.רסח ינא הז לע  .הלש דליל והשמ הרקי הל ילחו סחש תאזה אמיאה

   .עיגהל ךל יתארק םג תרב וד ,םישדוח השולש ינפל : מר רמי בר לב

  .םול כ אצי אלו ונלפיטו ונייהו דברת וייזר:  'גב

   .רמוא ינא ןכלו : מר רמי בר לב

  .הז תא  דיגהלו אובל לוכי אל התא  .ימר םולכ אצי אל לבא דברת וייזר:  'גב

 .הז תא רותפל  .םיצור דואמ םתייה םא : מר רמי בר לב

  .תימינ פ פאסטוו תצובקב וניסינ מר גיא קלנר:

   .איג ןתינ אל הז פאסטווב : מר רמי בר לב
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 1 תלוכיה  תא  חטבו  רבד  םוש  ליבומ  ךתוא  יתיאר  אל  .דחיב  ךתיא  וניסינ :מר גיא קלנר

 2  ן ת  .םינויצ  ונל  ןתי ת  ל א  .דובכה  לכ  םע  .עג רכ   הז  לע  ונתוא  טופשל

 3   .םינויצ אל ,תונורתפ

 4   ךומכ ןקחש אל  ינא יכ .תונורתפה תא ןתו נ ינא .ילש תונורתפ שי יל : מר רמי בר לב

 .ןקחש אל ש ממ התא .ןקחש אל התא מר גיא קלנר:

  .היזי וולטל ךומכ ןקחש אל ינא : מר רמי בר לב

 .עורג יכה  הז ישיא עטקל וסנכת לא : קורצקי מר יעקב

ן ת ינ  המ  ונרמא  .תונו יער  ונעצה  .ותוא  יתלאש  .ישיא  עטקל  יתסנכנ  אל לנר:יא קמר ג

  .תושעל

 א ל  .םישדוח  השולש  י נפל  תאב  אל  ?םישדוח  הש ולש  ינפל  תאב  אל  המל : מר רמי בר לב

  .םישד וח השולש ינפל ילא תאב

 . הזה  ןוידב  שייבתנ  הפ  םלוכ  םכל  חיטבמ  ינא  והשמ  הרקי  הלילחו  סח מר יעקב קורצקי: 

 ישיא הפ  ןיינעל הז תא ךופהל אל

  .י שיא הז תא יתישע אל ינא מר גיא קלנר:

 תוירחאה  תא  חקול  ח וקיפה  .עומשל  וניצרש  המ   תא  ונלביק  יעוצקמ  וטנ מר יעקב קורצקי: 

ה פמו  רפסה  תיבל  ץו חמ  היהיו  חקפ  דומעי  םוק אווב  .  שיש  תאזה  העשב

, ם תס  הז  .תושעל  לכו נ  אל  הזמ  ר תוי  .לכה  הז  . הז  ת א  גרדשל  הסננ  ואוב

  .סאלח ןור תיפה תא ונלביק .םדקתנ  ואוב .םכלש ןמזה לע לבח

ה פ  ונתנ  ,תולאש  הפ  ול אשנ  בוט  .יטילופ  אל  .ו השמ   רמול  יתיצר  םג  ינא מר ירון גדות:

 ן תניהל  תוכירצ  ויה  הלאה  תובושתהש  ךירצ  אלש  בשוח  ינא  .תובושת

 ולעי  הצעומ  ירבחש  ת וכחל  ךירצ  אל  .תאזה  הבישיה  ינפל  דוע  םיבשותל

ך ירצ  אל  .הז  שי  .םי רבו ד  שי  .תרושקתב  וא  קו בסי יפב  הארנכ  זא  הז  תא

 א לו  .תוינפ  יתלביק  ינא  םג  ובבותסיו  םיצוחל  הפ  ויהי  םיבשותש  תוכחל

א ל   לבא  תובוט  תובוש ת  ןה  םבור  וא  םקלחש  הל אה  תובושתה  תא  ולבקי

 תיטקרפ  .הצעומ  תבי שיב  בירל  וליחתיו  הפ  הז   תא  ולעיש  תוכחל  ךירצ

ה צ עומ  רבח  לכש  ול בושח  אשונהש  ימל  תמאב דחוימב  רשפאש  בשוח  ינא

ה עש  וא  העש  יצח  עו בשב  םעפ  .הזו  הצפקהב  א ל  ןבומכ  םואיתב  םורתי

ה זכ  והשמ  וא  רמוש  ןי א  .הלקת  שי  ובש  רפסה  ת יבל  עיגיו  ומצעמ  ,רקובב

  .ןכ הצעומ  ירבח .םדא חוכב רסוחמ
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 1    הברה שיו םרותש  והשמ לוכי הצעומ ירבח למדן: עו"ד עידן 

 2  ל כ  .םולשתב  אלו  רבעמו  לעמ  םימרותו  הברה  םימרות  ונחנאש  וליפא מר ירון גדות:

 3  ל לוכ  ר יעה  שאר  לל ו כ  הז  ת א  ולעהש  דחוימ ב  הצעומ ה  ירבחמ  דחא

  .בדנתהל ןכ ומ ינא םג הפ שי .םילוכי

  .רדסב ל בא הקיטילופ הז ,ופורפא למדן: עו"ד עידן 

  .הקיטילופ אל מר ירון גדות:

 ?בדנתהל תאב  אל המל לאוש ינא .ןורי : בר לבמר רמי 

   .ינממ ושקיב אל מר ירון גדות:

  .שקשקל קיספת דברת וייזר:  'גב

   .בדנתהל הצור התא למדן: עו"ד עידן 

  .ןורי  רמוא ינאש המ קוידב הז : מר רמי בר לב

   .ם ייתש .בדנתמ ינא .דחא   מר אבי גרובר: 

 13 עיגהל  ןכומ  ינא  .ןורש ה  תמרב  רג  אל  ינאש  תרמוא  איה  .עיגהל  ןכומ  ינא מר ירון גדות:

 14  .רקובב עבש

 15  א ל   הצ עומ  ירבח  המל   אשונה  בושח  ך כ  לכ  םא  .ןורשה  תמרב  ר ג  אל  אוה דברת וייזר:  'גב

 .בדנתהל  ןכומ ינא .בדנתהל םיצור

.ןושאר בדנתמ ינא .דחא   מר אבי גרובר: 

  .ינש ינא :ן גדותמר ירו

ה ז   , עוצקמ  תויהל  ר ומא  הז  ח טבאמ  לש  עטק ה  ,םיית ש  .הבבס  .יפוי  רובר: מר אבי ג

ה ז  ת א  ךופהנ  אל  ואו ב  ם ירבדו  ,תורשכה  רבוע ש  .םדא   ןב  תויהל  רומא

ו נל  םיבבותסמו  םיא בשכ  ק ראפב  ףיכה  ליבש ב  ת וליעפ  אוהש  הזיאל

ת ו יהל  ר ומא  הז  .ה'רב חה  ם ע  לס  ר ודכ  םיירהצה   ירחא  ם יקחשמו  הבבסב

  .לועפל ךיא תעדל ךיר צו ,הרשכה רבעש והשימ

  .תונבה  םג .אבצב ונייה הפ ונלוכ מר ירון גדות:

 ו נחנא  .הככ  םתס  אל  הזו  עוריא  הרוקשכ  לועפל  ךיא  תעדל  ךירצ   מר אבי גרובר: 

ד וע  םיליחתמ  אל  .להנמהש  יתעדל  ורמאו  ואבש  הביסה  .תתל  םירומא

ל הנמשכ  ירוחאמ  תדמ וע ש  הסיפתה  ןורקיעה  תמ רב  . בוביסה  לכ  תא  םעפ

 דומעל  והשימ  תחלו ש  ,תולהנמ  הז  בורל  תלה נמ  וא  להנמ  חלושו  אב

א וה  .ריכמ  אוה  .תמי וסמ  ה כרדה  אוהש  הזיא  רובעל  ר ומא  אוה  ,רעשב
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ה מ  .רפס  תיב  להנתמ  ךי א  ריכמ  אוה  .רפסה  תי ב  ת ווצ  ךותמ  אובל  רומא

 ןיינעל  הרשכה  הזיא  רבעש  תווצ  שיא  םיחלושש כ  ןכלו  .רפס  תיבב  הרוק

 הז  .םש  דומעל  םתס  אל  הז  .רעשב  םואתפ  עיפומ  םדא  ןב  םתס  אל  הז  זא

 .הפיאשהו . השוע אוה המ תעדל ךירצ

 .םידליה תא  ,םירוהה תא ריכמ אוהש ר פס תיב הפ ול שי דחא לכ מר ירון גדות:

 הרשכה  ורבעיש  םיבדנתמ  תרדוסמ  הרוצב  תחקל  ונשקיב  ונחנא   גרובר:  ימר אב

עקר  אוהש  הזיא  םה ל  שיש  םישנא  אוצמל  איה  הפיאשה  .תמיוסמ

 דומעת  ,שגית  םתס  אל  הז  ,ךילהת  אוהש  הזיא  םתיא  רובעל  ,םיוסמ

ר צ ייל  תוסנל  איה  ה פיאשה  .אל  .ךלת  העש  יצ ח  דומעת  ךל  ,םש  וישכע

ם יעיגמו  .תכרדומ  הר וצ ב  םיעיגמש  .םישוע  המ  םי עדויש  ,םישנא  לש  רדק

   .הללאי .ןיינעה הז .הטלח ה םינתונ םישועו םוקמל

  העיצמ ינא יבא : דברת וייזר 'גב

רובענ  אוב  .יתיאר  א ל  .התליאש  לואשל  רומ א  היה  אוה  .איג  הפיא קלנר: גיאמר 

. ה זכ  ר בד  יתיאר  אל .תותליאשה  י נשל  הנעי  הז ירחא  י נאו  ךלש  התליאשל

המוזיאון ובית הקפה בנווה גן –26.4.22 תודג ןורי התליאש .3

ה פ קה  תיבו  .ןואיזומ ה  תחיתפו  ראבה  ץופיש  בכעתמ  עודמ  התליאשה מר ירון גדות:

3.8.2020  ךיראתב  םי רתא  רומישל  הדעווה  תב ישיב  .ןואיזומ  .ןג  הוונב

 םחתמה  תכיפהו  .ן ג  הוונ  תנוכשב  הנשיה  ראבה  רומיש  לע  טלחוה

. םייתנש  טעמכ  ורבע  זאמ  .הנוכשה  יבשות  תחו ורל  הפק  תיבו  ןואיזומל

ם ינונכתו  םירויס  וכ רענ  לנה  הדעווה  תבישי   ז אמ  הנושארה  הנשב

 לש  ילמיטפואה  רומי שה  ןפוא  לע  טלחוה  הבש  ,הבישי  דועו  םיילכירדא

 םייח  רמ  זאד  ריעה  ל כירדאה  .הרהמב  עצבתהל  לכויש  ךכ  .ראבה  לדגמ

ת ודובעב זרכמה תא  ומייסי אלש הביס ןיאש הנשל לעמ ינפל עיצה ,ןמלמ

ר מ   .הנש  ינפל  היה  הז   .הנש  יצח  דע  םישדוח  רפס מ  ךות  חתפי  הפקה  תיבו

ן יאש  ןבאש  לדגמה  ד מוע  , 22  יאמ  םויכ  ,ודיקפת מ   םייתניב  רטפתה  ןמלמ

ן פואבו  ,םינורחאה  ם יכוראה  ם ישדוחב  רוזאה   ר ודיג  ךות   ןיכפוה  הל

ה כ רדמב  .םתוא  ןכסמ   םגו הנוכשבו  ,רפסה  תיבל   םידליה  רבעמל  עירפמש
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ת יבל  םכרדב  םירוהו   ם ידימלת  תואמ  םוי  ידי מ  ם ירבוע  ראבל  הדומצה

ר אבה  רומיש  תודובע  ומייתסה  אל  עודמ  .1  .תולאשהו  .הרזחו  רפסה

 הנבמ  ןיא  הבש  הנוכ שב  רסח  ךכ  לכש  ?הפקה  תיבו  ןואיזומ  תחיתפו

. הרקי   הז  יתמו  .ןייד ע  ם וקמה  תלעפהל  זרכמ  םייקתה  א ל  עודמ  .רחסמ

ד עו  םירתא  רומיש  ת דע וול  ילכירדאה  ןונכתה  תשגה  זאמ   רבע  ןמז  המכ

  .ם ולכ עצוב אל עודמו םויה

ל ד גמו  ם ימה  ראב  לש   רומיש  ט קיורפמ  קלח  א וה  ןג  ה וונמ  הפקה  תיב   מר אבי גרובר: 

 ל כש  ןוויכמ  םיינשה  ןיב  דירפהל  ןתינ  אל  .ןג  הוונ  לש  ירוטסיהה  םימה

ל דגמ  עגרכ  .הפקה  תי בב  ת בשל  ןתינ  אל  ,ולוכ  ץ ופישה  םייתסמ  אל  דוע

 .הפקה  תיב  םג  הנביי  וז  תרגסמבו  רומישו  קוזיח  ךילהת  רבוע  םימה

 ל כוי  הכוזהש  תנמ  לע  היינבה  תמלשה  ינפל  דוע  זרכמ  רצייל  איה  הרטמה

   .םוקמה ב וציע ךילהתמ קלח תויהל

   .ןואיזומ םש םישוע .יל  תינע אל .יתמ יתלאש קר מר ירון גדות:

לבי דני   ם ש  היהיש  בש וח  אל  ינא  .השוע  התאש   רקחמב  קיודמ  תויהל  ך ירצ  התא  :אמר 

  .רומישל הנבמ הז .ןואי זומ םש היהי וא ןואיזומ

 , ןואיזומ  ונממ  קלחו  הפק  תיב  ונממ  קלח  וב  היהיש  רומישל  הנבמ  הז ן גדות:ירומר 

ה מק  .תאזה  הנוכשה   לש  הירוטסיהה  לש  .תונו מת  םע  הירלג  הזל  ארקת

   .ןורשה תמר ינפל דוע

 .הז אל ו ןואיזומכ לעפי אל אוה   מר אבי גרובר: 

   .הז ןואיזומ וליבש ב ינד .ןואיזומכ לעפי אל מר ירון גדות:

 .ןואי זומ אל הז .ןואיזומ הז ןוא יזומ       :צחי שריבר ד"

  .ןואיזומ  הנוכשב הזל םיארוק םה מר ירון גדות:

 ?ךשמה תלאש   מר אבי גרובר: 

   .היהי הז יתמ יתלאש מר ירון גדות:

    .היינב ירתיה בלשב ונחנאש  תרמוא ריעה תסדנהמ   בר: מר אבי גרו

 26 ןמלמ  .ךיראת  ?םש  הפק  תיבו  ראבו  ןואיזומ  היהי  יתמ  .רמוא  הז  המ :ן גדותמר ירו

 27  .ןכ ומ היהי הנש ,הנש יצח ךו ת הזש םייתנש ינפל .רמא

טלמור:  עירית   28  ז רכמה  .םיית סי  .היינב   ירתיה  בלשב  ו ישכע  ונחנ א  .ךיראת  ונל  ן יא  אדר' 

 .םסרופי
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 תא  ההשמ  התא  .ךשמ הה  תלאש  .שחנל  לוכי  ינ א  ?ןמז  לש  הכרעה  ךל  ןיא מר ירון גדות:

 לכ  .לכה  תא  .לכה  תא  .תוריחב  תנשל  .הנורחאה  הנשל  םירבדה  לכ

ם ג  .אבה  תוריחבה  ע סממ  קלח  םהש  ללגב  הנור חאה  הנשב  ורקי  םירבדה

, הל וז  יכה  ,תיניצ  יכה   הקי טילופ  הזו  םירבד  ה ברה  ד וע  םגו  הזה  רבדה

 םיפוצו  םהל  םיכחמ  םישנאש  םירבדה  לכ  תא  תוהשהל  תרעוכמ  יכה

ר אשב  םירבד  דוע  םגו  .םש  םלואה  םג  .םירבד   דוע  ןג  הוונב  שי  .םתוא

 .םטמוטמ  אל  רוביצה   .הככ  םידבוע  אלו  הנורחא ה  תוריחבה  תנשל  .ריעה

. והז  .הנורחאה  הנשל  םיחדנ  הפ  םירבדה  לכ ש  הז  תא  ןיבמ  רוביצה

   .האירק ןמיס .הדוקנ

   .איג האלה   גרובר:  אבימר 

.םמסוקי מנחת – 28.4.22 רנלק איג התליאש .4

ל אש  םגו  הבחר  העיר י  סרפ  םג  ינורש  ןוויכמ  ,דחא  .תחנמה  תייגוסב  ינא מר גיא קלנר:

ו יה  ,םירסחש  םירבדב  קיידלו  רוזחל  אל  הסנמ  ינא  .תויטרקנוק  תולאש

 עגר  ליחתהל  הצור  ןכ   ינא  לבא  תפסונ  היצמרו פניא  תלבקב  .יל  םירסח

אוהש  רופיס  הפ  לגל גתמ  יניעב  יכ  הזה  רבדה  לש  תינורקעה  הייגוסהמ

ר ב שמ  רוצל  םילוכיש  םיעוריאה  גוסמ  יתעדל  או הו  טושפ  אל  דואמ  רופיס

ה נש מ  אל  הזו  היירי עה  ןיבל  ם יבשותה  ןיב  ,ןו מא  ר בשמ  םירצויו  ןומא

 הז  ןכ  הפ  הייגוסב  ת יפיצפס  לפיט  ימו  ,היירי עה  שארב  דמוע  ימ  עגרכ

. ןמ ז  ךרואל  ולש  תוכל שההו  , הזכ  ךלהמ  לש  קמו עה  רמו א  ינא  לבא  רושק

ם עפ   .םהלש  ןגמה  תי בה  ה יהת  הייריעהש  תחא םעפ  ם יפצמש  םיבשות  לש

ם יאנת  םהו  ,היגוס  לכ ב  רשיו  ןגוה  ,ףוקש  חוויד  הנממ  ועמשי  םהש  היינש

 םיגציימ  ןיבל  םיבשו ת  ןיב  .הייריע  ןיבל  םיבשו ת  ןיב  רשקל  םיירטנמלא

ה א רנ  הזש  ךיא  הפ  הרקש   המש  בשוח  ינאו  . ימוקמ  וא  יזכרמ  ןוטלשו

ה ז  .תמאה  .תרחא  תו ארי הל  לוכי  הז  ךיא  תובוש ת  ה אור  אל  םג  ינא  עגרכ

ת ו ולל  לוכיו  ינורקע  ן ומא  ר בשמ  רצוי  הז  ירעצל ש  תומוקמה  גוסמ  קוידב

 יכ  רתוי  דוע  דדחתמ  הזה  רבדה  .המידק  םינש  דואמ  הברה  דוע  ונלוכ  תא

 דח  דואמ  הריהמ  דואמ  הבוגת  הזיא  םיעדוי   ,רקס  ינורש  ומכ  ונלוכ

.ריעה  לש  יברעמה  ד צב  תחנמה  תא  םיקהל  ןויסינב  התייה  ,תיעמשמ
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, רבתסמ  הפש  דועב  ,העינמ  וצ  ,תידיימ  הדובע  ,תידיימ  הבוגת  ,ידימ..

. הארנה  לככ  הצירקב   ר ושיא  ,תמאת  רימא  יא   , םיילגר  תרירג  התייהש

ה לוכי הניאש הלועפ תמרב םה .תומיאתמ אל ן ה יניעבש תויולהנתה דועו

 תולועפה  גוסמ  הלא  .ירעצל  הייריעה  שאר  ידי  לעו  הייריעה  ןיניבב  תוהשל

ם ויה  תודדומתהו  תי מוי  םוי  תלוכיהמ  ןתוא  ר יסהל  םיכירצ  ונחנאש

 .ול  דיגהל  רוביצה  לומ  דומעל  םינומ  תורשע  ףידע  יניעב  יכ  ,ונלש  תימוי

ה מ  לכ  וא  וטועימב  ערה  וא  ןוכנה  רבדה  אוה  הזה  תחנמהש  בשוח  ינא

אניהזה  תחנמה  יבגל  הפ  ובשח  םירחא  וא  תבשחש  ו ז  .הטלחה  לבקמ  . 

 ק יזת  איה  םא  .םיבשותה  םכל  קיזת  אל  איה  .התיא  םיכלוה  .הטלחהה

י ניעב  .הטלחה  הזו  ת וריח בב  הז  לע  יטילופ  רי חמ   םלשל  ןכומ  ינא  םכל

ר תוי  הברה  היהו  הא מ  י פ  רוביצה  תאו  הייריע ה  ת או  ךתוא  דבכמ  היה

ת ב וטל  ךלש  לוהינבו   ךלש  ה קיטילופב  םגו  ןיי נעה  לש  ו תוהמל  םגן  וכנ

 .ומצע  ןיינעל  אירבו  ף וקש  ,ןוכנ  רתוי  הברה  ךיל הת  היה  הז  יניעב  .ןיינעה

ה ז  םאו  .התיא  תכל ל  י אדכ  .תמאה  תארקנ ש   היצפוא  שי  םימעפלו

ת ב שח  תמאב  התאש   בשוח  ינא  .הזל  עיגא  י נא  ףכית  ,בגאו  רופיסה

 ,תידילו  היצפוא  תיוהל  לוכי  ,בגא  ,תידילו  היצפוא  איה  וזה  היצפואהש

ר סו אועדיין    רוסא  ,ב שוח  ינא  ן יידע  .העורג  תוח פ  יכה  א יהש  תויהל  לוכיו

ת מקהל  הצירק  יצחב   , הצירקב  ,ןיעדויב  רושי א  ם וש  תתל  היה  רוסאו

ת ו שעל  הצור  התאש  ב שוח  התא  ם א  לבא  .השר ומב  .ןו רשה  תמרבת  חנמ

הז  תא  תושעל  ךרדה  ת א  היה  זא  .הז  תא  תושע ל  ןוכנה  רבדה  הזו  הז  תא

ר י עה  ת א  הגיהנמו  תור יש  תנת ונש  הייריעכ  ונלש  תוביוחמהו  . הככ  אל  הזו

ו ת וא  ת א  תלבקמיא  ה  חרזמב  הקוצמ  תמייקש כ  הז  ,היקלח  ל כ  לע  וזה

 ו תואב  תלפוטמ  איה  ,ריעה  זכרמב  היעב  שי שכו  .ברעמב  ומכ  הנעמ

ם  יגורח  םניב  ןאי  .ר יעה  םורד  וא  ,ןופצב  תלפ וטמא  היש  ומכ  צותרחנ

ך ר דב  ירעצלו  םיינורי עהם  ירוזאהום  יעברה  תני חבמן  ורשה  תמר  תירייעל

 יכ  .םשורה  הזא  ל  .םשורה  הזא  לו  זה  הייגוסב  הניגפה  הייריעהש  לופיטה

 היצמיטיגל  לש  המר  שיש  םתבשח  אלו  ןוכנ  אל  םדוק  יתרמאש  המאם  

זא  םיקלה ת יבר  וזעי  אל  .הדיחא ה  תייהלא    לופיטה  תמר  זא  .םש  הת 

 יימנפ  עונכשב  ןכ  םא  אלא  ןיד  תיבר  וזעי  אל  .ונל  רמא  ןיד  תיב  םגדין.  
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ז א  , ידילו  הזה  םוקמה ש  ם תבשח  ,רוביצה  יפלכ  תותם לגליצר  אלש  ימצע

 א ל  תפפור  ךכ  לכ  תוגהנתהל  ,רבסה  םוש  ןיא  היצאוטיסה  אל  וז  םא

א ל  .םש  הפיקתו  תיעמ שמ   דח  תצנחר  תוגתנהה  ת מועל  ,הפ  הרשיו  הנוגה

, ה בישיב  הפ  ונייהחנו  נאו  .הקיגולה  עםר  דתס מ  אל  הז  ,תויהל  לוכי

י נ או  יתרמא  תוביסה  תחא ש  יאמרת  ינא  ,היצי לאוקהמ  יתשרפ  ינאשכו

 ןבל  םדא  ןב  לש  המר ב  רבורג  יבא  דגנ  ישיא  רבד   םוש  יל  ןיא  ,רמואו  רזוח

 ,ןיינעל  רושק  אל  הז  ,בוט  שיא  אוה  .ותיא  רד תסמ  ינא  ,ךפיהל  .םדא

א ל  ותוא  שריפ  אוהש ה יצילאוקהמ  יתשרפש  ןוט רסב   הבישיב  םג  יתואמר

 ד ועו  תלוכי  רסוח  יב  הררוע  םיקוסמה  תחנמ  לש  וזה  הייגוסהשו  ,ןוכנ

 .ימצע  תא  רמשל  תלוכיב  זא  קוידב  ילאוטקא  היה  הז  לבם, אירבד  המכ

ם ת סו  ילש  םירבחש  םישנא  דואמ  הברהש  ,רו ביצל  תכלל  לוכי  אל  ינא

 ינאו  .םש  לופיט  השענ ש  וצר  ונפ  ו סתםא  יתיא  וכלהש  םישנאו  םיבשות

 ן וידה  ךותב  םיעמוש  ונחנאו  .דגנ  ונחנא  .םולכ   ןיא'ה  רבח  םהל  רמוא

, יהאליצוק  רבח  ינאו   ,הצ עומ  רבח  ינאו  .הכופה א יה  תואיצשהמ  הריתעבו

שהייוחטיבה  דר שמ  תוגיצנ  םע  היצילאוק   תב ישיב  הפ  יתייה  ינאו ה ת ן 

הייתה   .ןוטרסב  זא  יל  ת רמא  .םיבשות  יגיצנ   ם ג  הפ  ו יהו  .רדחב  ןאכ

 הב ובשיש הפ וזה ,תח א הבישיב קר יתייה ?יתי יה הבישי הזיאב .הבישיב

 רבכ  רכוז  אל  ינאו  ,ןדי עו  ,תרם ודוביגיצנוד  ע  הפ   ובשיו  יבובחמ  יקימ  םג

ן כא  הזה  רוזאה  ,תאז ה  הייגוסהו  והשימ  חשוכ  ינא  םא  החילס  .ולםכ  תא

הייתהחלושל  עלה שי  יכ  רצקא  ינא  םו כיסהו  ןחלושה  לע  וזה  הפולח  ן. 

אישי היוכיסה  ,הכרובה  של  . ה יהש  המ  הז  .טלחו ה  אל  היה  הז  הבישם 

ו השמ  לאכ  וזה  הביש י ב  להסתכשר לי אפא  זא  .אל  ונרמאו  הז  תא  תאבה

, ילאיצנטופ  ןומא  ר שב  לש  ,תינורקעה  תו לשלתשהב  ןלכו  אוהש

א ל   איה  ינבעיש  תותנהלהו  י נשה  רוזאל  דחא  ר וזא  ןיב  תיטנלוויווקא...

. ת ובושת  תובייחמש  תויגופה ס  ונל  ש יש  בשוח  י נא  ,הט עמה  ןושלב  הרורב

 ת ירוביצ  איה  ,דחא  . תויטרקנוק  תולאש  שמח  הז  תא  יתראיתש  ירחאו

ש אשמח   תנוכש  תא  הריקפה  הייריעה  עודמ  ןכ  םג  .הי לע  יל  הנעתאני 

י תלאשש  המ  הזם  צע ב   .םש  םחתהמ  תמקלה  ה תמכסה  הנתנו  השרומ

ה  זיאב.  תיברעמב  ונמ חלנשו  מכ  המצעו  התאובו  נמחלנא  ל  המל  ,םדוק



8.5.22 –מת השרון ר  40 מס'  מן המנייןישיבה 

32

יוחנמה ש  ךכל  תהרשמי  התמכסה ת  א   הנתנ  הירייעה  בלש ת מוצב  םקת 

פי    לע  ,רבדל  ש  ופוסב  יכ  .הטלחהה  הלבקתה  ימ  ידי  לעו  יתמ  .השרומ

ת א  ר שיא  ףוסב  והשי מ   ,דםוק  ר קס  ניורומה ש  טפשמה ת  יבמ  םריוהתיא

ה י צילארי קובחכ  ונב שויב  אל   תוחפל  םיריכמ  ו נחנאש  ו השמ  אל  הזו  .הז

אמר שימ  יכ  ?הזל   רושיא  היה  סלכת  יתמ  הצעומ  ירבח  יבשויכ  אלו הו 

ת ו לשלתבהש  והשמ  וא  העוט  טפשמה  תיב  ,ןכ   םא  א לא  הארנכבסדר.  

ליינעה ם לושש  החרטה  רכש   ה מ  ,תישילש  הלאש  ,ש ולש  .ןוכנ  אנים 

שייה  יכרוע  דרשמל  ה עש  הריתע  השגוה  עודמ  ,עברא  .הריתעב  גצ דין 

 ףרטצמ  הז  .תחנמה  תמקהל  םימרוגה  ויה  השארב  דמועהו  הייריעהש

 םיכלוה  המל  רושיא  הזכ  ןתינ  םאו  רושיאהנתן את    ימ  תמדוקה  הלאשל

ב שוח  ינא  יתרמא  .ו  ילוא   הז  .םגו  םג  הז  .סרפ   ל ש  אל  ,ןכ  הז  ?הריתעל

 ה מ  דיגהל  ,ריחמ  ההיא גוב  םא  םג  תירוביצה  תולהנתהב  ןוכנ  רתוי  הזש

ת. פחוזה    תא  ובהאי ו  רתוי  הז  תא  ובהאי  .הז   םע  תוללכ  הצור  התאש

פה.    הרקש  המ  קוידב   ה זו  .הזה  הרקמב  אלו  אל   ה ז  ,םגו  םג  תויהל  תלנסו

הזו הנתהה  לכ  ל ש  ה צקה  ,הצקה  רבכ  אי הש  תישימחה  הלאשהו לות 

ר בכש  ירחאש  עודמו  ,תאזה  ה זור  הל  הד  היו  לכ   ת א  ונרבעש  יאחר  עודמ

רוצחנאש  ונרמא לא  ונשגה  רבכו  ,םיצור  ןכ  ונחנאש  הרק  םמצעבו  םינו 

ם יבושרייה, התיעה  אל  ת וחפל  הארנכ  שיגצריכים לה  ונייה  ירה שלאתע

איריעה  המל  עדוי  אל  ,ןכ הגישה,  זה,  יה  כל  , ט פשמה  תיב  רמואחרי 

ת י ב  ונתיא  תוהולך להי  אל   אוהש  רורב  הז  .הר יתעה  תא  וכשמת  ץילממ

ממנמ  ותיא  םיכלוה  ונחנאזה.  ב  תועט ל  רשפא  יא  יכ  טפשמה ו בקשים 

 תותשומ  הזמ  האצות כ  ,ונדגנ  איה  הטלחהה  הזמ  אהצותכ  הטלחה  לבקל

, ר ורב  היהש  םוקמב  רוביצ  יפסכ  ,לקש  ףלא  ם ירשע  לש  תואצוה  ונילע

י נא  םא  ו ליפא  זא  .יוכ יס  ונל  ן יאש  האלמ  תואדו   התייה  ו א  םתוא  םשנשל

החמישית    קר השאלה  את   חמש  יתייה  ןכלו  ?המל  ?המל  תאזהמבודד 

 ךתיא  היה  .דוע  ימע  דוי  אל  תלבוה  התאש  תול הנתהה  תא  םירהל  דואמ

האחהה  תלבק  ךילהת  ךותב ומתן  אני ןרע  ,ינמ  ,הסדנ ה  ,םירושילטות   ,

סו  .הזה  ךילהתה  ךו תב  עבוק  אל  ינא  לשוא  ת וחפל  תבייחמש  הי יגזו 

   .תורורב תובושת וישכע
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 ל ע  תוחפל  רבדלו  אובל  יתשקבתה  ינאמו.  אמ  לייא  ד"וע  ,םלוכל  םולש : מואמ לייא עו"ד

ת ו חפל  ילא  תוכייש  א ל  יתעמשש  תולאשה  בור ש  ן בומכו  יטפשמה  דצה

ת א  יתלחתה  ינא  .ןאכ   השענש  יטפשמה  ךלהמה   לע  םירבד  המכ  ריהבהל

 ב לשב  השקביו  ,ב"מלול  ,תודגנתה  השיגה  הייריעהש  ירחא  ,לופיטה

י ת עפוה  י נאו  הכורא  א ל  ה ארתהב  הי ה  ןויהד  ,ב" מלוב  עיפוא   ינאש  ןושאר

 ןיבהלו  קיידל  ךירצ  לכ  םדוק  .ןושארה  בלשב  תויודגנתהב  ןוידב  ב"מלוב

 אל  השקבל  .םירתאה   ינש  יבגל  תחנומ  הנדועיתה ויה  ב"מלוב  השקבהש

. םירתא  ינש  רשייתה לאה  ב"מלוה  ינפב  השקב השה,  רומ  לע  קר  התייה

ר בד  לש  ופוסבו  .םהי נשל  הדגנתה  הייריעהו  .הש רומ ב  דחאו  ברעמב  ,דחא

ה לוכיו  היולת  ןיידע  ה יינשה  השקבה  .השרומ  י בגל  קר  איה  הטלחהה

ל  תרמוא  תאז  .הטלחהב  לבקתהל  ד רשמש  לככ  הטלחהב   לבקתהיכולה 

ו רמא  םנמא  םה  .הזכ   או משהו   רתוי  שקבי  שהוא לא  ריהצי  אל  ןוחטיבה

   .הפר הפשב הלאכ םירבד

  .יברעמב  ךרוצ םהל ןיאש ורמא םה :להק

א יה  הדבועו  .רבד  םוש ל  ובייחתה  אל  לבא  טפשמ  תיבב  הז  תא  ורמא  םה : מואמ לייא עו"ד

ת ח א  ורשיאש  אל  הז   היינשה  השקבהו  תושקב ה  יתש  תא  ושיגה  םהש

ז א  .היינשה  לע  ןודל   ך ישמנ  ורמאו  תחא  ור ש יא  .היינשה  תא  וחדו

,םיחמומ  לש  תעד  תו וח  םע  םירתאה  ינשל  השגוה  ,השגוהש  תודגנתהה

 ,תויתביבס  תועפשה  לש  הניחבמו  שער  לש  הניחבמ  םג  .םירתאה  ינש  יבגל

ל ע   םייקתה  אוה  ב"מל וב  םייקת ה  ןוידה  יכ  .ןויד ה  םייקת ה  םג  הככו  .'וכו

בינא  בגא  תונעטה  לכ  תא  ונעט   ונחנאשכ  םירתאה  ינש י תאבה  רתיה  ןי 

ה ארנ  ב"מלול  וליפאש   הלשממל  יטפשמה  ץעו יה  תויחנהמ  תואתכמסא

ר כ ינ  ק לח  לע  הגליד המצע  ב "מלוה  ,וגלידש  םוש מ  ללכב  ת ורכומ  ויה  אלש

ן יד  קספ  תובקעב  ובת כנש  תויחנה  הלשממל  י טפשמה  ץעויה  תויחנהמ

א ל  ב"מלוהש  רבתסמ ו   .הזה  ר בדב  קסעתמש  ימ ל  רכומ  ן יד  קספ  היעשוה

ו נתעדל  הלשממל  יטפ שמה  ץעויה  תויחנה  םויק   ל ע  ודיפקה  אל  ,ודיפקה

ה שענ  ל כהש  רמוא  ,ן תינש  ן ידה  קספ  י כ  .יוגש  א וה  ןידה  ק ספ  הזה  ןבומב

 .ןוכנ  אל  טושפ  הז  ירע צל  .תאזכ  תיללכ  הרימא  ןמ  הז  .'וכו  תונקתה  יפל
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 הזה  רבדה  לע  רערע ל  םילוכיש  היצאוטיסב  ן יידע  ונחנא  תרמוא  תאז

  .ןוילעה טשפמה תיבל

   ?תאזכ הנווכ שי ר:א קלנמר גי

 י נא  .הזה  אשונב  טי לחמ  אל  ינא  .הטלחה  היהת  םא  אל  .עדוי  אל  ינא : מואמ לייא עו"ד

ל בא  .הריתעה  לש  הד וקנל   םג  עיגא  ינא  .וכח  ש קביש  ימ  תושרל  דמוע

ת רמוא  תאז  ,תויולת  ןיידע  תושקבה  יתש  .תו דבועב  קיידנש  לכ  םדוק

 ל ש  הטלחהה  .ב"מלוה  לש  הטלחהל  רשקב  ,היו לת  ןיידע  היינשה  השקבה

א יה  ,תויודגנתהה  יר חא   יניעב  איה  ,השרומ  ל ש  ןיינעב  םג  ב"מלוה

א ו ה  ןושארה  רבדה  .םינב ומ  המכב  ןבומב  גשי ה  הווהמש  הטלחה

 ת וסיט  יתש  לודגב  רמוא  הז  .עובשב  תוסיט  הרשע  םיתשל  איה  הרדגההש

  .םו יב תוסיט יתש .והז .םויב

  .תוסיט  יתש רידגהל לוכי אל התא  ןוחטיב .ןוחטיב הז לבא ייזר: דברת ו 'גב

ר ידגהל  הלוכי   ןכ  םיינוחטיב  םינקתמל  הדעווה  .רידגהל  לוכי  ןכ  ב"מלו  :מואמ  לייא  עו"ד

ת וסיט  הרשע  םיתש   ק ר  רתומ  .תשרופמ  אי ה  , ונתנ  םהש  הטלחההו

ם י קוסמ  קרו  .הלילה   תועשב  אל  ,םויה  תועשב   קר  .תועשה  ןיב  .עובשב

י ת לב  ויה  ב"מלול  ו אבוהשכ  ןהיתש  תושקב ה  אבוה  הזשכ  .םילק

ה זו  ם ירועסי  םג  הפ  ו תחנש  ע דוי  ינאו  םיקוסמה   גוס  יבגל  אל  .תולבגומ

 ש י  תמאב  .תומכו  תורידת  .תורידת  לש  הרדגה  ילבו  .שער  לש  רחא  םלוע

ן יבל  ,םיקוסמ  לש  הל בג ה  לכ  אלל  ליעפ  אוהש   ת חנמ  ןיב  םוצע  לדבה

 ב ושח  שיא  הזיא  םיאיבמ  הארנכ  ,םויב  תוסיט  יתשל  רדגומ  אוהש  והשמ

ל ב א  .תויהל  לוכי  הז ימ  ה רעשה  שי  יל  הארנכ  .ב ושח  שיא  הזיא  םיריזחמו

 , ב"מלוה  תטלחה  םגו  ,טפשמה  תיב  תטלחה  םג  יניעב  .רמגנ  הז  הזב

לש  ופוסב  םג  המלו  םג ו  ונרתע  המל  םג  רבדנ  ףכיתש  טפשמה  תיב  תטלחה

 י דכ  ךושמלו  טפשמה  ת יב  תצלמה  תא  לבקל  א ל  התייה  הטלחהה  רבד

ה טלחהה  יניעב  לבא  . םיטילחמ  םא  רערעל  ילוא   ן כ  תורשפאה  לע  רומשל

י נפב  וגצוה  טפשמה  ת יבב  לכ  םדוק  הרקיעב   א יה  ,טפשמה  תיב  לש

א ל  .וניאר  אל  ונחנאש   ם ייוסח  םיכמסמ  דואמ   הברה  טפשמה  תכרעמ

ל כ  םיטירשת  השקב   ללו כ  ךמסמ  ףא  ,היירי עה  אל  ,הסדנה  תקלחמ

ט פושל  וכלה  טושפ  םה   , טפושל  וגצוה  ב"מלוב  ן תי נש  יפכ  ,הלאה  םירבדה
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 . הלאה  םירבדה  תא  וניאר  אל  ונחנאו  םירבד  ול   וגיצה  ,תוינכות  ול  וחתפ

   .יתכרעהל לבא

   .רדחב ץוחב ונחנא   מר אבי גרובר: 

 טפושה יתכרעהל .תו רוגס םייתלדב ןויד ומייקו  הצוחה ונתוא ואיצוה .ןכ : מואמ לייא עו"ד

 אל  אוה  ,'וכו  תונקתה  םויק  יבגל  ,בתכ  אוהש  המ   תא  בתכ  רבד  לש  ופוסב

ר ב ד  לש  ופוסב  הת ייה  אל  השקבה  תמאב  םא  הז  תא  השוע  היה

 י אוות  הזש  ול  וארהו  םילק  םיקוסמ  לש  םויב  תוסיט  יתשל  תמצמוצמ

ה יה  אל  אוה  יתעדל  .וב  םישמתשמש  אלימב  ם ייק  רבכ  הארנכש  הסיט

ה נ שמ  אל  .םיחמומה לכ  י ניעב  םגו  טפשמה  תיב יניעב  הז  י כ  .הז  תא  השוע

י נ יעב  ,םירחא  םיחמו מו  ,הרכש  הייריעהש  םיח מומה  םג  .םיחמומ  הזיא

 םג  סחייתהבו  .הזל  ןיא  .ספא  אוה  םהלש  םתוח  הלאכ  תוסיט  יתש  םלוכ

 . רטמוליק  לעמש  קחרמב  השרומ  ףלחמ  ירחא  או ה  קחרמה  יכ  .םיקחרמל

 ת וארהל  לוכי  והשימש  בצמ  ןיא  .ברעב  אצויו  רקובב  אבש  לק  קוסמ

ט פ ושהש  בשוח  ינא  ןכלו  ה קידצמש  תאזכ  אי ה  ת יתביבסה  הכלשההש

 לכ  ףיסוה  םג  אוהש  ןוכנ  ,בתכש  המ  תא  בתכו  ךירעהש  המ  תא  ךירעה

ו נ חנא  .לאנויצרה  היה   הזש  בשוח  ינא  לבא  ןאכ   םתרכזהש  םירבד  ינימ

 ,הריתע  שיגהל  הטלחהה  .הריתע  שיגהל  הטלחה ה  יבגל  לכ  םדוק  ונדמע

ה טלחה  איה  ב"מלוה   תטלחה  יניעב  ינא  רמוא  י נאשכ  ב"מלוה  תטלחה  לע

א יה  . יברעמה  דצה  תא   ה רגס  אל  ן יידע  איה  לבא   דואמ  ל ודג  גשיה  איהש

ה לדגה  שקבלו  אובל לוכי  ןוחטיבה  דרשמ  רחמש   הזל  חתפ  הריאשה  ןיידע

 ן ורדמ  לש  ןבומב  תאז ה  הטלחהל  תועמשמ  םג  ה ל  שי  .הזזה  ואו  ,הנטקהו

י ל ב  הז  תא  לבקל  וח ילצה  םה  םאש  רמוא  הז   קלקלח  ןורדמ  .קלקלח

ה ז   רחמש  תויהל  לוכ י  זא  םירבד  הלאכ  ילבו  ת ויובייחתה  ילבו  תולבגה

זה  מ  ץ וח  .הריתעה  ל ע   תאזה  ה דימעה  ,ןכלו  ת ופסונ  ת ושקב  דועל  חתפ

 י אנתב  דמע  אל  ןוחטיבה  דרשמש  ,רובס  ןיידע  ינאו  ונרבס  ונחנא  ,הריתעב

 י טפשמה  ץעויה  תויח נהב  דמע  אל  ןוחטיבה  דרשמ  ,היעשוה  תכלה

שי  יכ  חיכוהל  לוכי   אל  ינא  םירבדהמ  קלח   הז  םנמואו  ,הלשממל

ם ג ש  רבד  הזו  םהב  דמע  א ל  אוה  לבא  ,ידיב  א ל  םהו  םייוסח  םיכמסמ

ת שגה  ירחא  ,בוש  ןיי צא  י נא  .תפסונ  האכרעב  ןחבמל  א ובל  לכוי  םויה
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ם ג  ט פושה  םוי  ותואב   ןו יד  לש  ו פוסבו  .יניצר  ןוי ד  ה יהו  ןו יד  היה  .הריתעה

 אוהש  אל  הז  .הרשפל   עיגהל  תוסנל  ידכ  תוניידתהב  ךישמהל  ונל  רשפא

ם כ ל  ןתונ  ינאש  וא  םי כשומ  םתא  םא  םתא  יל  ו עידות  תיעמשמ  דח  רמא

ן  מזה  קרפב  .ונרביד  ם גו  הכרא  ונשקבי  ונחנאו  . רבדל  ונל  ןתנ  אוה  .שארב

ה רטמהשכ  ןוחטיבה  דרמש  םע  ונרביד  ,טפשמה   תיבב  ןוידה  ירחאהזה  

, ף סונ  רבד  םוש  ושק בי  אלשם  המ  שורדלו  ע בקל  םג  תמאב  התייה

 אלש  ףסונ  דודיח  התיי ה  םגו  ,ןיד  קספ  לש  ףקות  הזל  ןתנייו  ךכל  ובייחתיו

 שקבתהש  יפכ  תחנמ ה  תא  זיזהל  ןפוא  לכב  זיזהל  השקב  ןאכ  העל

ם ג  המאתא  ל  ללכב  השקבה  ,ימורדה  םוקימהש  רתוי  ימורדם  וקימל

 םהילעה  יה  ללכבש  ת ונושארה  תופולחה  .שארמ ם  הילע  ורבידש  תופולחל

ם יקחורמ  םהש  םיח טשב  ללוכ  תופולח  ינימל  כ  והי  רובידא  והש  זהיא

 לע  אהי  השגוהש  השקבהש  המ  רבדל  ש  ופוסב  ,םורדבו  א  ןופצב  ,רתוי

 תוביסה  תחא  תאזו  .ירמגל  רחא  והשמ  לע  .םוקימ  תניחבמ  .הפולח  םוש

 ת קידב  בגאו  קודבל  הסנמ  וא  רבדמ  התאשכת  וביסה  תחא  וזש  חינמי  נא

לא    הפולח  שי  .תחנמ  םש  ומיקי  רקובב  רחמש  תמכסהשאומר  זה 

ליש  ימ  ,ןונכתכי  ילהתב וא  ,הביצח  וא  הירק  תינכותשים  וע  לשמודע, 

ם יקדוב  ,הביבסל  העפשה  ריקסת  םישוע  ,הזכ  והשמ  וא  תלוספ  לשן  קתמ

ף וסבו  ,תופולח  םימצ מצמ  ו א  תמיוסמ  הפולח   םיר חובש  הזו  ,תופולח

 . היהי  הז  םשש  םימיכסמש  רמוא  אל  הז  תמיוסמ  הפולחל  םיעיגמ  וליפא

ם ג  וניסינ  .תויודגנתהל  תדקפומ  תינכות  ,הפו לחה  תא  םינחובש  ירחא

ד רשמ  הז  ,ןוחטביה  דרשעם מ  רוביד  היהש  הז  רובידהש  ,טפושל  ריבסהל

הז  .ותיא  רבדל  אלו   ונממ  םלעתהל  לוכי  התא ש  םרוג  אל  הז  ןוחטיבה

 ה נידמה  יחרזא  ונחנא ש  םושמ  םג  הז  הבחשמו   תופולח  לע  רוביד  היהש

ל ע  םיבשוח  םג  ןבומכ  ונחנאו  ,הלש  םיינוחטיבה  םיכרצב  םיריכמ  תאהז

ן כ  התא  זא  תיגיכג  רה   ךתוא  ופכי  ףוסב  זא  ,רב דת  אל  התא  םא  .ונמצע

חל  ורביד  םהש  הז  .תופולח  לע  רבדל  הסנמ  ובשח  וליפא  וא  תו פועל 

א   רשאמ  תוחפ  עגופ   ילוא  הז  דחא  םוקמבש ם י קחרמ  ןיינעב  רחמקום 

ו ל יחתיו  היינב  היתר  היהי  ר קובב  רחמש  ומיכ סהש  רמ וא  אל  הז  .'וכו

   .ה לעי הז וריכזה הז .דובעל
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 ןיבמ  אל  ינא  רמא  או ה  ,ורביד  ,רמא  אל  אוה  .רמ או  טפושהש  המל זה  בא מר גיא קלנר:

  ךיא

ת א הכפהו טפושה הע ט הרמא.. טפושב היה ןיד קספש םעפ ףא הרק אל  מר אבי גרובר: 

  ?הקיספה

 ,הג ש טפושהש בשוח ינא הזה  ןבומב :מואמ לייא עו"ד

.ינפל ךלש דיקפ תה היה המ .דבוכמ דואמ  ןיד ךרוע ךל רמוא לבא  : מר אבי גרובר

ף ת וש  ינא  םו יה  .היינ בו  ןונכתל  תיזוחמ ר רע  תדעו  ש אר  בשוי  יתייה   ירבעב  : מואמ  לייא  עו"ד

  .ן"לדנ תקלחמ  תא להנמ ,ןומגא דרשמב

 הפ  שיש  םיבשוח  ונחנא  .םימגפ  הפ  שיש  םיחוטב  ונחנא  ךל  רמוא  אוה   מר אבי גרובר: 

  .םתוא  ונעטו ונאב ןכלו .ךירצש  ומכ ומייקתה אלש םירבד

  .בגא .דו סיה תייגוסב לבא .רדסב מר גיא קלנר:

  .רמא טפ ושה ,רמא טפושהש הז   גרובר:  ימר אב

  .ומאמ לש אל  איה דוסיה הייגוס .יבא מר גיא קלנר:

ל כב  עגנ  לודגב  ומאמ  ד"וע  יתעדלש  תורמל  ףי סוא  ינא  ,דיגא  םג  ינא  מר אבי גרובר: 

. תחנמ  שי  השעמל  הב ש  היצאוטיסמ  ונלחתה  ו נחנא   ,לכ  םדוק  .תודוקנה

, ת חנמ  שיש  םינופלט  לבקל  יתלחתה  םואתפ  ,ונ לביק  ,םירחא  םגו  ינור  םג

, ינושארה  רשקה  תא  םתיא  םירצוי  ונחנאש  רמ ואו  אב  אבצהשכ  .תחנמ

ס י סבה  תצבשמ  ךותב   הז  .םכתא  לואשל  םיכירצ   אל  ללכב  ונחנא  םירמוא

א ל  סיסב  ךותב  ונחנא   , םינפב  איה  רדגה  וליאכ  ם א  םג  .הזל  םיארוק  םה

 שי  .תחנמ  תושעל  ונ ל  רתומ  .דחא  ףאמ  רושיא   שקבלו  לואשל  םיכירצ

   .ונל אבש המ השע נ תחנמ .והז .םולש תחנמ

  .יברעמה ת חנמה הז מר רוני בלקין:

ע ברא  ,תואמ  שולש  ,םייתאמ  אצמנ  הזה  תחנמה  .יברעמה  תחנמה  הז   מר אבי גרובר: 

ק ו ידב  אל  הז  השיגה  םימעפ  הברהשכ  .םיבשות   ל ש  םיתבמ  רטמ  תואמ

ם הבש ביתנ שממ םש שי .5 שיבכ לע ךלוהש המ  ומכ אל הז ,הסיטה ביתנ

 חור  יבצמבו  .תאזה  הדוקנל  עיגהל  ךירצ  אוה  .םש  םיסט  םויה  םיקוסמ

 ב צמה  הזו  ,םיבשותה   ל ש  םיתבה  לעמ  גוס  שמ מ  איה  השיגה  םימיוסמ

 לכ  םע  אבצה  .לועפל  ונלחתה  הז  לומו  .ונמק  הזל  תרמוא  תאז  .וב  ונדמעש

 אל  הז  .הנידמ  תמר  ,עדוי  התא  אוה  ,םירבד  השוע  אוה  עדוי  התא  דובכה
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 לוכי  ינאו  רצחב  אל  ץע  הלוגרפ  תונבל  השקב  שיגה  הפ  והשימ  הזיא  הפ

 תא  יתבתכו  הלחתהמ  יתרמא  םג  ינא  .הזו  היינבה  לע  חוקיפ  םע  עיפוהל

 ם ה  להצ  ילייח  ,ביוא  הזיא  אל  הז  .ל"הצל  דובכ  ןומה  יל  שי  להצ  ,לכהו  הז

 אבה  עובש  ינא  לארשי ל  הנגה  אבצ  .ביוא  לא  אל  הפ  תולהנתהה  תמאב  אל

ס חייתמ  ינא  הככו  .הז  תא  השועו  אב  הבהאב  י נאו  .לכהו  םיאולימ  יל  שי

ר וביד  לש  גוס  היה  הז ו  .קוחב  דומעל  ךירצ  להצ  םג  ,ןיידע  אוה  .ללצה"

 תא הפ םילגלגמ ןמזה  לכ הפו ,ןכש בשוח ינאו .הלחתהמ םתיא ונל היהש

ם י דמוע  ונחנאש  בצמ  רצייל  עדי  ןכ  אוה  ,ולש  םירשקה  םע  ,ינמ  לש  םשה

 םה  .םהל  אב  המ  םיש וע  אל  םה  אל  דוע  הזו  ,ירחא  םייתנשמ  רתוי  םויה

. םיוסמ  םוקמ  דע  דובכב  ונילא  םיסחייתמ  םה  .תוניצרב  ונתוא  םיחקול

ם לומ   םידבוע  ונחנ אש  ם ייפיצפסה  םיניצק ה  .היחנ ה  ולביק  םה

א ל   ינא  א ל  םה  הארנכ   הפ   שי  . היחנה  ולביק  ,הי ינבו  ן ונכת  לע  םיארחאש

ה ריכב  תוישיא  הפ  שיש   הארנכ  .םיננכתמ  ם הש   ,רדחב  םתיא  בשוי

 ם הו  ןיינעה  רורב  יד  לודגב  יל  הארנ  .רוזחלו  לא  עיגהל  הכירצש  תמיוסמ

ה תאו  .היחנה  הז  .דרו י  ה לוע  אוה  ובש  בורק  ןורת פ   ול  רצייל  היחנה  ולביק

ה יצאוטיסה  לומ  לא  .עוציבל  םתוא  איבהל  םי כירצ  תודוקפ  אבצב  עדוי

ל ב א  , תאזכ  השיגפ  ה זל  ארוק  ה תא  הפ  ויה  ןכ  , דחא  ,ונדבע  תאזה

ם ג ש  התייה  ,ילש  אצ ומה  תחנהשכ  .חיש  לש  גוס   אוהש  הזיא  הפ  םייקתה

ר יכב  ןיד  ךרוע  םע  ב שוי  ינאשכ  .תויחנהבו  םי ללכב  דומעל  ךירצ  אבצה

 רובעל  ךירצש  הרודצורפ  שי  ,יבא  יל  רמואו  םיינש  וא  ןיינע  ןיבמש  םוחתב

ן מ  . הב  ונייה  תיריעו   י נאש  הבישי  ד וע  התייה  ב "מלו  ת בישי  התוא  ינולפ

. הז  לע  הציפק  אוהש  הזיא  הפ  היה  הז  לע  םג  .הז ל  וארקהם    הנכה  תבישי

. לכה  םש  לבקל  םיכלו ה  ם הש  ובשח  םה  השעמל ו  . הנכהה  תדעווב  ונבשי

י לא  םיאב  םתא  .ובישקת  ה'רבח  יתרמאו  יתבשיו  יתאב  ינאו  .תנחמ

ש ק במי  נא  .רבד  םוש  .הילע  ם יטרפ  םוש  םינתו נ  אלו  . השקב  יל  םישיגמ

 לש  חוד  איבהל  ךירצ  וטהשפ  יכה  רדג  תונב ל  אבש  ימ  ,ריע  שארכ

י נא  .הלאה  םירבדה  לכו  הז  תא  קזחמ  אוה  ך יא  קודבל  רוטקורטסנוק

ה מ  ,הז  לש  תועמשמ ה  המ  .שער  חוד  ונתת  .םינותנ  ונתתש  שקבמ

 ד ובכה  לכ  םע  הקידבה  תא  ושעת  ,שקבמש  ףוגה  םתא  .הז  לש  העפשהה
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ם י רבד  י נימ  לכ  יכ  .םה ל  שי  םג ש  בשוח  ינא  ,םינ ותנה  תא  תתל  לוכי  אבצה

ת א  םהל  שי  יתעדל  . הזו  ,והשמ  הזיא  התארה  ת רבד  ונמזב  םג  .ובבותסה

 ה רוצב  השקב  ושיגת  ואובת  .תוקידבה  תא  ומישת  ונרמא  .תוקידבה

והגיריעל  ואב  םהש   םירמואשכ  .תרדוסמ . ת ילמרופ  הרובצ  וש ייה 

ר מאו  ץוחב  יתוא  האר   ,הבישי  עצמאב  הפ  היה  םהמ  דחא  ,הטמל  וקיבדה

ת וסנל  הלמט  הפ  ונצר ה  , תוסנל  ונל  חקל  .העדו ה  ה טמל  ונמש  ,ןלהא  יל

. הזה   ר בדה  לכו  תמסר ופמ  האצמה  ה תוא  היה  ה זו  העדוהה  ה מ  לע  ןיבהל

ת א   א ל  ,רמאש  ומכ  וגיצה  א ל  ם ה  .הזה  רבדה   לכו  ת מסרופמ  האצמה

ד וסא  ל  ה ז  .ונלעפ  ןכ ל ו  םיללכ  ל ש  הרוש  ומייק לא    םה,  יתביבסה  חודה

ר בח  ןאכ  יתייהש  ינפ ל  ד וע  בשות  יתייהשכ  םג  ה ככ  יתשפעל  בשוח  ינאש

 הזש  יתבשח  הלאם כירבדב  דימתו  תסנכה  תיב  לש  רופיסב  לשמל  ,הצעומ

, ה לאה  םירבדה  לכו  ת וירחאה  תא  םיילפמש  אל   הז   םעפ  דוע  דבועש  ןוכנ

ה  לוכי  ירמגל  אל  תום רשימעפלשם  ירבד  דיגהל   שפוח  םהל  שי  םיבשות

ם השל  הריתעם  תושביהשה  פ  םרתמא  .שיגהלן  וכנ  םימעפל  זהו.  דיגהל

ם גש  תיולה  לכוי  זה  ךיא  זא  ,תקדצומשלהם    הריתעה  םאז  א  .תקדצומ

  תקדצומם להש הריהעת

.המכסה הנתנ .ם כלש הייריעה .םיצור םתא  המ םהל רמא טפוהש יכ מר גיא קלנר:

 ת קדצומ  הריתעהשכ  םאה  ?תקדצומ  םהלש  ה ריתעהש  רמוא  הז  המ  מר אבי גרובר: 

 השקבה  לע  רוערע  שיגמ  והישמו  ,והשמ  תונבל  שקבמ  ינאש  תרמוא  תאז

   .רמוא  הזש המ הז .רוסא ,תונבל ו שקיבש המש תרמוא תאז

ם כ תא  תגציימש  תימו קמה  תושרה  תינורקעה  המרב  רמא  טפושה  .אל לנר:יא קמר ג

   .ןכלו התמכסה הנתנ

 .ליי א ךל רמא .לייא ךל רמא  מר אבי גרובר: 

 . אלו םכלש תימוקמה תושר ה לע ןילהל אלא ונל ןיא מר גיא קלנר:

ריבסמ  ינא  לבא  .העש   םילוגיעב  הפ  תכלל  םילו כי  ונחנא  .לייא  ךל  רמא  מר אבי גרובר: 

 ת רמוא  תאז  ךילהתל   תודגנתה  ך ל  שי  םא  . ירוחאמ  לנויצרה  תא  ךל

 הלוכי  אל  הריתעה  זא  ,רדסב  לכה  םא  יכ  .םוגפ  היה  ךילהתב  והשמש

ו י שכע  רשפאו  ומאמ  ן יד  ךרו ע  הז  ת א  רמא  .ונרב ס  ונחנא  .תקדצומ  תויהל

 ם ימגפ  הפ  שיש  רורב  ארונ  אוה  ןורקעה  לבא  ,רב דל  םייתעש  הז  לע  תבשל
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 1 . תחנמ  שקבל  אב  אוה  הבש  םיללכ  לש  הרושב  דומעל  ךירצ  אבצה  םגש

 2  . ם ירשאמש  םירבדה  גוסמ  תחנמ  םאה  ללכבש  יתנבה  ינא  ללכב  שי  בגא

   ללכב הלאש םג הז  הלאה םירבדה לכו ב"מלו

.ינוחטיב ןקתמ לש הר דגהל הנוע הז םא הלאש  שי .ןוכנ :מואמ לייא עו"ד

   .הז לע םג זא רדסב   בר: י גרומר אב

  .רמ א טפשמה תיב הז לע םג למדן: עידן  עו"ד

 םעפ  אל  הפ  ונייה  ונח נא  הפ  םיאצמנ  ונחנא  .םע פ  דועו  חכוותהל  רשפא   מר אבי גרובר: 

   הייריעכ ונחנא םגו

 לכ  רידגהל  לוכי  התא  היינב  התייה  םא  יכ  הז  ללגב  היינב  םוש  הפ  ןיא : ומאמ לייא ד"וע

.ושקיב אל םה רדג ול יפא .היינב םוש ןיא הפ לבא .ינוחטיב ןקתמכ הנבמ

ם ישל  .םישל  םהל  ר וס א  םיטלש  וליפא  .םהל   ר שפאל  איה  הטלחהה

. והז .םיצנצנ םש  םישל הזה תא תיחנהל והש ימ אבש .םידיינ םיטלש

 . םהילע  רבודש  םיכי להל  ףילחת  תויהל  רומא  היה  אל  ינמ  לש  בתכמה   מר אבי גרובר: 

ת א  ושיגת  זא  ,םש  ם יצ ור  םתא  םא  ,םהל  דיג הל  י לוא  רומא  היה  אוה

י לא  םיאב  םימעפ  הב רה   .השקבה  תא  קודבנו  או בנ  ונחנא  זאו  השקבה

ו ל  רמואד  ינא  .אוהש   ה פיא  והשמ  תונבל  הצור   י נא  יל  םירמוא  םימזיה

י תרשיא  י נאש  רמוא  א ל  ה ז  השקב  ש יגת  ול  רמו א  ינאש  ה ז  .השקב  שיגת

    .הצור אוהש ךיא  ,הצור אוהש המ תונבל ול

   .םלועב היצטרפרטניא הז ר:א קלנמר גי

  .לוכי התא וישכע .ה ז תא יתיאר ינא ךיא הז   מר אבי גרובר: 

   .המכסה  יצח הז ריבסה םדאה תעד  .יתעדלו ימעטל .רעטצמ מר גיא קלנר:

 .טפושה תעדל מר ירון גדות:

   .והשמ אל הז עדו י התא .טפושה תעדל םגו מר גיא קלנר:

  .הז ת א יתיאר ךיא הלאשה לע  הנוע ינא .הלאש םתלאש   מר אבי גרובר: 

ה ז   תא  תיאר  אל  םא  דיג הל  תוחפל  עדוי  התא  ת וניגהב  דיגהל  רשפא  .אל מר גיא קלנר:

. ונדגנ  אל  חטב  אוהש  טפשמה  תיב  .דבעידב  הז   תא  תוארל  תוחפל  עיגמ

  .בשוח ינא

 דבע ידב ,עומשל הצור התאש  המ ךל ןתונ ינא .דבעידב   מר אבי גרובר: 

  .ה מכסהכ הז תא האר אוה לנר:יא קמר ג
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 יתיפיצ  ותוא  דבכל  י תעדי  ינאו  ולומ  יתדבע  ינאש  הזה  אבצה  דבעידב   מר אבי גרובר: 

 תא  םישיגמו  םיאב  םהשכ  יתיפיצ  םיניצק  םתו או  .יתוא  דבכי  םג  אוהש

 קוסמב  דוס  םוש  הפ  ןיא  הזה  ךילהתה  ךותב  ונתוא  ודבכי  םהש  ,השקבה

 םתוא  תא  דודמלו  םש   דומעל  רחמ  לוכי  ינא  יכ  ,שערה  לע  תחונש  הזה

ו ארי  םלוכ  ,תושעל  םה מ  ונשקיב  השעמל  ונחנאש   ה מ  לכ  תושעלו  םישער

. הפיא  ע דוי  אל  ,יובח  ם וקמ  או הש  הזיאב  הרוק  אל   הז  , דרויו  הלוע  קוסמ

 םוש  הפ  ןיאו  תפיוזמ  יתעדל  הלאה  םירבדה  לכו  תאזה  תוידוסה  לכ  ןכל

י נ אש  דובכ  ותוא  תא ונב  גוהנל  םיניצק  םתואמ יתיפיצ  ינאו  .ירוחאמ  רבד

  .הר ק אל הז ירעצל יל תתל םה מ םג יתיפיצ ,םהל יתתנ

  תא עו נמל ונל רזוע היה הז ךיא יזר: ת וידבר 'גב

ה יה  אלש  בוט  רתוי  היה  הזה  בתכמה  .ןוכנ  .דבעידב  .הרק  אל  הז  ירעצל   מר אבי גרובר: 

ד מוע  המ  יתרבסה  . אצו י  היה  אל  הזש  בוט  ר תוי  היהש  רורב  .אצוי

ך לוה  א ל  ינא  וישכע  . ינמ  ל ש  טפשמ  ותוא  טפשמ   ם יצור  ,וישכע  .ירוחאמ

י נאו  ם ישנאה  לש  הז ה  ג וסהמ  אל  י נא  .ינמ  לע   ת וירחאה  ל כ  תא  ליפהל

 תמר ליבשב השועו םימיהדמ םירבד ןורשה תמר  ליבשב השע ינמש בשוח

ה נ ש  לכ  הפ  םיסנכנ  םי לקש  לש  םינוילימ  הברה  .םימיהדמ  םירבד  ןורשה

י נ מ  וליפא  םהילע  םי עדוי  אל  ן ורשה  תמר  יבשות ש  ם ירבד  הברהו  ,הפוקל

ד ב וע  י נמ  , בגא  ךרד  .ה הובג  דואמ  ת וריסמבו  ,הל ודג  הבהאב ו  םתוא  השוע

 ג וס  .ילש  ליעפכ  ותוא  יתאבה  אלו  ינמ  תא  יתאצמה  אל  ינא  .ינפל  דוע  הפ

. י תשגפש  םייוארה  ד חא  םדא   ןב  אוהש  בשו ח  ינאו  ו תוא  יתשרי  לש

ינאו  .םימוד  אל  םהש   םירבד  ינש  םיוושמו  הפ  םיאבש  בשוח  ינא  ,וישכע

ר טמ  400  ילוא  300  ל ש  ל דוג  רדס  אצמנ  ,תיברע מב  תחנמה  הז  לע  דומעא

ם ילודג  רתוי  הברה  םי רפסמ  לע  רבוד  זא  היהש  המ  .םיבשות  לש  םיתבמ

ה ז  ה לאכו  ינורדנסכל א  לש  ם יתבל  רטמוליק  תו ח פלש  הז  ה פ  ונרציש  המו

ר מ וא  יתייה  וליפא  תח נמה  ן יב  יטמרד  ינוש  הז   .הלאכו  ,יצחו  רטמוליק

 םא  תיברעמב  שיש  המ  רשאמ  השרוממ  ןוקריה  לחנל  בורק  רתוי  .ןוקרי

ם יתבהמ  רטמ  םייתאמ   היה  עצומ  היהש  ןושארה   תחנמ  ,ךופה  היה  בצמה

 תא  תחקלש  .תאזכ  הפולח  התייה  בגא  ךרד  הפולח  התייהו  השרומב

 ה מוחה  תצבשמב  ותחנת  םהל  דיגהל  ,יטיס  המניסב  המוחה  תצבשמה
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 ונרמא  ןכ  םגש  והש מ  הזו  .והשמו  רטמולי ק  איהש  יטיס  המניסב

 ש מתשהל  הבשחמה  התלע  לשמל  היה  ,בצמה  ה יה  הז  אם  לבא  .ירשפאש

 ם יתבהמ  רטמ  תואמ  שולש  ,םייתאמ  ,תחנמ  שעתב  שי  .שעת  לש  תחנמב

 ה יהי  אוה  ,שעת  לש  תחנמב  הלעיו  דרי  םמורתיש  קוסמ  .םיבשות  לש

ל לוכ  השרומב  םיב שות  ל ש  םיתבמ  רטמ  תו אמ  שולש  ,םייתאמ

. ת יעמשמ  דח  הרוצב  ונדגנתה  הזלו  .רדגה  לע  שמ מ  םהל  דרי  ,ינורדנסכלא

  .וליאכש  הלאה תואוושהה לכ זא

  .יר וירפא ?ללכב ונלצא ןורתפ  תויהל ךירצ היה הז המל מר גיא קלנר:

  לואשל ךירצ התא הז   מר אבי גרובר: 

 10 ת אז  איה  .לארשי  זכרמ  לש  תילאפיצינומה  הירפמיאב  ןורשה  תמר מר גיא קלנר:

 11  ?הזה לטנה ת א טולקל הכירצ התייהש

 12  ל ואשל  ךירצ  התא  הז   תא ו  ןוחטיבה  רש  תא  לו אש ל  ךירצ  התא  הז  תא  בר: י גרומר אב

 .אבצה תא

 . התיבה רצק פמרט ול היהי ש .ןהכ יסוי הז ךירצש ימ דברת וייזר:  'גב

  .ד יקפתב אל רבכ ןהכ יסוי   מר אבי גרובר: 

.אל  אוה  וישכע  זא  . הז  ול  היהיש  הצר  אוה  זא  הז  תא  שקיב  אוהשכ  לבא ר: דברת וייז 'גב

ז א  .ראשיי  הז  זא  .ןו חטיב   רש  היהי  אל  ץנג  ינב שכ  ה יהי  המו  ץנג  ינב  זא

   .ןכש חטב ימל

ן ה כ  י סוי  ,בשוח  אל  .ןהכ  י סויל  רושק  המ  .הז  ת א  םישוע  י מל  וישכע  זא  בי גרובר: א מר

 .קוס מב םוקמ םושל עסונ אל

   .התיבה רצקי אוה זא יזר: ת וידבר 'גב

ת ומוקמל  עסונ  רבכ  אוה  םא  .קוסמ  םע  לארשי יבחרב  עוסנל  ןאל  ול  ןיא  רובר: בי גמר א

ת א  קורזל  רשפא  .הז ה  קו סמה  תא  ךירצ  אל  או ה  סט  אוה  םשלו  ,םירחא

   .רחמ דע... םנה

  ?שקיב אוה המל זא דברת וייזר:  'גב

   .דסומה אל הז תא  שקיב ל"הצ .שקיב אל   מר אבי גרובר: 

   .ל"הצ ינפל שקיב דברת וייזר:  'גב

 28  .תניוצמ הת ייה בגר ירימ .ןיוצמ היה  לכה .ףועיש ללפתהל ךירצ מר יעקב קורצקי: 

 29   .הבוט יל השעת ,ןורש ה תמר םע הבוט התייה ך כ לכ אל בגר ירימ תרבגה מר גיא קלנר:
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.המתח איה תבכר תנחת   מר אבי גרובר: 

   תאזה תבכר תנחת מר גיא קלנר:

  .הלועמ   מר אבי גרובר: 

 . םיכירצ ונחנאש המ לכ הז עקב קורצקי: י מר

ם ע  דובעא  ינא  .םלוכ   ם ע  דובעל  הצור  ינא  .םל וכ  םע  דובעל  חותפ  ינא  ר: מר אבי גרוב

י ל  ןיאו  הקיטילופב  יתקסע  אלו  יתינע  דימ  , תרשקתה  התאשכו  םלוכ

ה ' רבח  .הלאה  םיניינ עב  ה קיטילופ  השעא  אלו  . הלאה  םיניינעב  הקיטילופ

 תלאש  התא  .הז  לכל  הז  תא  ךופהל  וישכע  ךופהל  רשפא  יא  .התליאש  וז

ו נכשמ  א לש  הביסה  . הפ  ה לאש  ד וע  התייה  .עגר  . ךל  רתומ   .התליאשה  תא

י כרועו  ,ילש  ןידה  יכר וע  םע  בשוי  ינאשכ  יכ  ,םע פ  דוע  יכ  הז  .הריתעה  תא

ת א  ףוקתל  יוכיס  שי   ן כו  .ךילהתב  םימגפ  הפ  שי  יל  םירמוא  ילש  ןידה

י ת עדי  י נא  .תחנמה  תא   ונלביק  . והז  זא  ,רתוומ  ינא  ם א  .תאזה  הטלחהה

. ילש  ישיא  ןיינע  אל  הזו  .יק  וא  .שארה  לע  תחל קמ  הפ  לבקל  ךלוה  ינאש

 םיכלוה  תיעמשמ  דח  ונרמאו  ,ונבשי  ,רמוא  התאש  ומכ  הצעומכ  םתא  םג

י ע וצקמה  גרדה  לכ  ו נלש  םייוכיסהש  םיבשוח  לית שב  ונחנאש  ומכ  .דגנ

ןיאש  םיבשוח  םה  יכ   הז  םע  קסעתהל  ןכומ  אל   דחא  ףא  הפ  בשוח  ונלש

ת ינורקע הרימא הפ שי יכ .וילע םיכלוה ונחנאו  ,הזה ךילהתל ,יוכיס םוש

ו נחנא  ,שעת  ם ע  םג  ה ז  ת א  םישו ע  ונחנאו  ,התו א  דיגהל  םיסנמ  ונחנאש

. הז  תא  תושעל  ןוכנ   הזו  .םהב  םינימאמ  ונח נאש  םירבד  לע  םימחלנ

 ר גתאל ןכו אובל הז ילש הז ינאו .הריתעה תא י תכשמ אל תאזה הביסהמ

ם יאנת  גישהל  הזה  ך י להתה  ךותב  ילוא  תוסנל  ליבש ב  ולו  .ןוילעב  הז  תא

ם יסנכנ  רבכ  םאש  םל ו עב  הביס  םוש  שיש  בשוח   אל  ינא  .םיבוט  רתוי  דוע

ו ע סיי  ר בכ  םא  ועסיי   דוע  ו סנכיש  .ןימלעה  תיב  ירוחאמ  ם ש  תודשה  ךותל

  .תצק דוע

ר בכ  םש  םהל  שי  הז ש  הליחתכלמ  חוטב  יתי יה  ינא  .םיסנכנ  רבכ  םא מר יעקב קורצקי: 

 , תואמ  שמח  דוע  הז  .רדוסמ  אוהש  .םחתמ  םש   שי  .לזרבה  תפיכ  .םוקמ

  .הז המ  .המורד רטמ תואמ עבש

  .לז רב תפיכ הפ דיגהל רוסא דברת וייזר:  'גב

   .םייניערגה םיליטהש  הפיא       :ד"ר צחי שריב
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   .לזרב תפיכש הפיא מר יעקב קורצקי: 

  .םש הל ופעב       :ד"ר צחי שריב

  .תופי כ לע רבדל רתומ בקעיל   מר אבי גרובר: 

 .םימש םה ש תושר םעפ ףא ונתיאמ  םישקבמ אל םה בגא ךרד מר יעקב קורצקי: 

  .ןוכנ דברת וייזר:  'גב

  .הז ללגב   מר אבי גרובר: 

   ינא הפו לודג לדבה שי מר גיא קלנר:

 .רחא והשמ  הז םוריח לבא םהל םינ תונו לכוא םע םיאב ונלוכ דברת וייזר:  'גב

ם יילועפתו  םייעוציב  םיכרצל  הז  תא  םיכירצ   ןוחטיבה  דרשמו  להצ קלנר:מר גיא 

.הפ רופיסה המ  םיניבמ ונלוכ אוב ,תוריש  תמישמ .ונלוכ םיינוחטיבו

  .רורב הז  .התיבה רצק עיגהל םיצור דברת וייזר:  'גב

 .ונל  השוב  היהי  הז..   ךל  רבוע  םואתפ  םידפסה  ,עצמאב  היוולה  היהת מר יעקב קורצקי: 

   .םידפסהה לש םחתמ

 ו נכשמ אל המל הלאש ה רוציקב .אבצל ץוחמ אל  .אבצה ךותב הז יתעדל   רובר: מר אבי ג

  ירחא  שיגהל היצפואה תא ריאש הל ידכ איה הריתעה תא

 םיכלוה  אל  ,ןוילעל  ם יכלוה  םא  בצמ  תכרעה  ר בכ  שי  ןמזה  ףולחב  םויה מר גיא קלנר:

  .ןוילעל

ם ישיש  ךות  ?ןמז  המכ   תיטפשמ  הניחבמ  .ןייל  ד ד  שי  ל בא  .ןייל  דד  שי  יכ וייזר: רת דב 'גב

  .םוי

. א  יתעדל  ינא  לבא  . ינא  אל  ונתוא  ליעפמש  ימ  ל בקתהל  הכירצ  הטלחהה מו: אעו"ד אייל מ

 םימגפ  שי  .םיכומנ  םה  .םיהובג  אל  ןוילעב  ךרדה  ףוסב  חילצהל  םייוכיסה

ם ג   שיו  תיעמשמ  דח  םהש  ב"מלוה  תולהנתהב   ם ימגפ  שי  ,ןידה  קספב

, רוערע  שיגהל  שרדנ  ינא  ם א  ינאש  בשוח  אל  ינא   ן כלו  ןידה  קספב  תויועט

 א וה  .יטקט  הארנ  וא  .עבצאהמ  ץוצמ  רוערע  היהי  הזש  בשוח  אל  ינא

 ן וידל  עבקי  היהי  אל  ןוילעב  רוערע  ןמזה  ךלהמב  .ךירצש  ומכ  רוערע  הארי

ל כ ב  יכ  הז  תא  לצנל  רשפא  הזה  ןמזה  ךלהמב  ם א  הלאשה  .הנש  דוע  ינפל

 . עקרקה  תסיפת  אשונ  תא  רידסה  אל  ןיידע  אוה  ןוחטיבה  דרשמ  הרקמ

 תאז  .ל"קח  ןיכיל  הרכחוה  םילודיג  תלדגמש  ל" קח  ןיכי  לש  איה  עקרקה

ש קיב  אוהש  ומכ  והש ימ  לש  עקרקל  רתיה  שקי ב  ן וחטיבה  דרשמ  תרמוא
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 1  י בגל  רדסה  תושעלו  ל"קח   ןיכי  תא  תחקל  ךיר צ  . ילש  תיבה  לש  גגה  לע

  .לארשי י עקרקמ תושר םע עקרקה

 .ורמא םה העק פה תושעל תוכז םהל שי ת וייזר: ברד 'גב

  .העקפ ה יכילהב טוקנל םיכירצ מו: אעו"ד אייל מ

   .םילוכי םהש םירמוא םה דברת וייזר:  'גב

ם ה  דועיי  י וניש  היה  ה ז   םא  . גרוח  שומישל  אוה  ר תיהה  . גרוח  שומישב  אל מו: אעו"ד אייל מ

 תורשפא  ןיא  .הז  לע  קלוח  ינא  גרוח  שומישל  רתיהב  .עיקפהל  םילוכי

ש מ חל  אוה  הזה  רתיה ה  לכ  .םינש  שמחב  גרוח  שומישל  רתיהב  עיקפהל

 היינב  תדובע  םושל  ר ושק  אל  אוה  םוש  ןיא  םג  אוה  ,גרוח  שומיש  םינש

ה מ   עדוי  ינניא  וא  הט יח  וב  לדגמש  ימ  לש  הד ש  לע  תוחנל  ליבשב  לבא

  .ךירצ התא

. י נור  .םיימעפ  דרשמב   ילצא  בשוי  אוה ?הדשה  לעב  תא  ותוא  ריכמ  התא מר יעקב קורצקי: 

   .םיימעפ דרשמב ילצא  בשי התומעה שאר בשוי

ם וקמ  ה ארנכ  הפ  שי  ןכש   בשוח  י נא  יכ  יתכשמ  א לש  הבי סה  וז  רוציקב  מר אבי גרובר: 

ו נ חנאש  םירחא  םי כילהבש  ו מכ  דובכה  לכ   ם עו  .םיכילה  ךשמהל

 .הז  לע םלשל םג היעב םוש םכ ל היה אל םהב םינימאמ

א ל  ה תאש  ילש  השוחת ה  י נא  . הזב  ןימאמ  התאש   יל   דיגתש  ה צור  ינא  .אל מר גיא קלנר:

   .הלחא ,הזב ןימאמ התא ם א .היעבה הז הזב ןימאמ

 האנהה  ליבשב  .וישכע   רבוע  ינאש  המ  לכ  תא  רבוע  ףיכה  ליבשב  ינא  לבא   מר אבי גרובר: 

   .ילש

ל בא  תרחא  הז  תא  ן מסל  ךירצ  תייה  ךרדה  תלי חת בש  בשוח  ינא  לבא  .אל מר גיא קלנר:

ת כרעמה  לכ  תא  םו תרתש  הצור  ינא  .הזב  ןימ אתש  חמשא  ינא  ךפיהל

.הזב ןימאתש הצ ור ינא לבא .ררעל הריתעל  ךלתש הצור ינא .ךירחא

 ?הריתעה תא  וכשמ ךלש םירבח המל   מר אבי גרובר: 

  .ינא אל ט פושה הז לכ תא קילדהש  המ יכ אל .תולהנתהה יכ מר גיא קלנר:

  ?הריתעה תא  וכשמ ךלש םירבחה המל   מר אבי גרובר: 

א ל  התא  .ףסכ  הברה  הז  .ףסכ  סייגל  וסינ  םה  .םייטרפ  םישנא  הז  .יבא קורצקי: עקב מר י

   .יטרפ םדא ןבל אובל לוכי

   .ףסכה תא תמליש רב כ .ותוא תשגה רבכ לבא   מר אבי גרובר: 
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 1 תובושת  ללגב  .הייריע ה  ןובשח  לע  .תואצוה  תא של  דוע  וכרטצי  םה  םג למדן: עו"ד עידן 

 .הייריעה

 3 ה נתינ  הדוקנ  הזיאב  הז  הזה  בכרומה  לזפה  לכב  יל  רסחש  דיחיה  רבדה קלנר: מר גיא

 4  .ינמ לש רי ינ ותוא קר הז .המכסהה

 5 .ינמ  לש  בתכמה  תא  שי  .המכסה  ןיא  .הז  לע  ךלוה  התא  .ךל  יתרמא  מר אבי גרובר: 

.הזה רבדה לכ ת א קיבדהל רמא טפושהש

 ?ינמ לש בתכמ ה לע הז תובכשה לכ ?הז מר גיא קלנר:

   .ןכ   רובר: בי גמר א

זיו: נטע   שי  יל  יכ  .הז  תא  ונל  דדחת  ילוא  .ןידה  קספב  תורחא  תורימא  הפ  שי  יבא  פרופ' 

ב ותכ  לבא  ןוכנ  אל  ה ז  בותכש  המ  ונל  ודיגת  . הבוט  אל  השגרה  ןיידע

  ריע ה תסדנהמו הייריעה ידי ל ע העצוה השרומ תפולחש

   .ןוידב ר מא אוהש המ םג הזו ינמ  לש בתכמל סחייתמ אוה   מר אבי גרובר: 

זיו: נטע   ב"מלו  .וז  הפ ולח  חוכמ  ינמזה  תחנמה  תא  רשאל  ושקיב  .ומיכסה   םה  זאו  פרופ' 

 הרשאל  ושקיבו  השר ומ  תפולח  תא  ועיצהש  ן מזב  תמא  ןמזב  ונד  אלו

  .ב"מלוב

  .םהל  יתרמאו םימורופב יתבשי  ינא .רמוא םעפ דוע ינא   מר אבי גרובר: 

   .ןוכנ אל הז הפ בותכ ש המ רמוא התא זא ,ןוכנ  אל הז זא נטע זיו:פ' פרו

ם ישיגמ  םתאשכ  םג  תשרו פמ  יכה  הרוצב  יתרמ או  םימורופב  יתבשי  ינא מר אבי גרובר: 

 תאו םיכמסמה לכ תא השקבב ושיגתו םיאנתב  דומעל הכירצ איה השקב

ה ז ה  בתכמה  תא  הפ   האור  ינא  ,רמאו  אב  טפ ושה  .הלאה  םירבדה  לכ

.ראשה  לכ  לע  לכתסה   אל  .תאזה  הדוקנל  םתוא   םתחלש  םתא  יתניחבמ

ה מ  רמא  .הז  תא  רמו א  ל ייא  הז  תא  רמוא  ינא  א ל  .לייא  רמאש  המ  רמא

.התיא ךלהו תא זה המכסהה תא רציי אוה  הז סיסב לעו .הפ רמאש

  .השע  אוהש המ פרופ' נטע זיו:

   .הז לע קר היה אל דברת וייזר:  'גב

ת א  קדבו  ןיקת   אל  ך ילהש  תונעטה  לכ  ל עמ  ג ליד  אוה  .תונעטה  לכ  .גליד  א וה  פרופ' נטע זיו:

א וה  לבא  .תאזה  תוניקתה  רסוח  לכמ  ירמגל  םלעתה  .הפוגל  הטלחהה

ה מ  ז א  םתמכסה  םג  רמא  אוה  ה זמ  ץוחו  הריבס   י ל  תיאר נ  הטלחהה  רמא

  .םיצור םתא
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 ןוכנ לבא  רמוא אוה .ןוידב יתייה ינ א ץעויה אב יכ רמא אוה  מר אבי גרובר: 

ר בד  םוש  היה  אל  .ינמ  לש  בתכמה  הז  הילע  ןעוט  אוהש  המכסהה  לכ ו: מאעו"ד אייל מ

  .רחא

  ב"מלוב  והשמ ךל היה יכ תייה אל  התא ןוידב יתייה ינא .אל דברת וייזר:  'גב

  .טפשמ תי ב לע רבדמ אוה ,ב"מלוב   מר אבי גרובר: 

 ש אר  הבש  טסוגואב  רחא  ב"מלו  היהש  הרמאו  ב"מלוב  םש  הבשי  איה ת וייזר: ברד 'גב

  .המכ סהה תא ןתנו היה ריעה

  היה אל  .המכסהה תא ןתנ הזיא   מר אבי גרובר: 

 ו יה  ב"מלו  היה  אל  ט סוגואבש  ונל  תרכזה  התא  זאו  הז  תא  הרמא  איה דברת וייזר:  'גב

 .םש י תייה ינא .םש ורמא םהש  המ הז ,ושע םהו .תושיגפ

   היה המ ךל רמוא ינא ו ןויד ותואב יתבשי ינא   מר אבי גרובר: 

   .ב"מלו היהש ורמא םהש  וא .המ .םש היה בירי םג דברת וייזר:  'גב

   .םולכ ןיא לוקוטורפ ןי א .לוקוטורפ םיארמ ויה   מר אבי גרובר: 

   .ב"מלוב םילוקוטורפ  םיאיצומ אל םה יכ .ןוכנ דברת וייזר:  'גב

 15  ם א  ,המכסה  התייה  םא  ל בא  ב"מלו  ה יה  אל  ם ג  ה ז  המ כסה  התייה  םא ר: מר אבי גרוב

 16  ת א  םימש  ויה  זא  .יק  וא  .תחנמהמ  ונהת  ,ךל  הנה  רמואש  בתכמ  היה

 .הזה רוש יאה הפיא זא .הזה ריינה

  תתל םינכומ  אל םה .םילוקוטורפ ןיא דברת וייזר:  'גב

 .ןו יד דועל וכלה המל .םש הי ה המ ךל רמוא ינא לבא   מר אבי גרובר: 

 .םוש ןיאו טי לקהל רשפא יא יכ הסינכב  םינופלטה תא ונל וחקל ר: דברת וייז 'גב

 םילבקמ  ויה  ךכ  לכ  ם ה  םאו  תיזוחמה  הדעווב  ה בישי  היה  לבא  םעפ  דוע  מר אבי גרובר: 

 םשל  יתאב  ינא  יכ  רו שיא  אצי  אלש  הדבוע  .רוש יא  היה  זא  ,רושיאה  תא

א ל המל זא רושיא היה םא .הזה תחנמב שמתשהל םהל ונתנ אלו יתרמא

.ילא  ואבש  ומכ  הככ  םויה  םיתחונ  אל  המל  ?תח נמב  שמתשהל  םהל  ונתנ

  .הזה רו שיאה תא םהל היה אל יכ

.השרומב תחנמ . רושיא היה אלש תקולחמ  היה אל תיברעמה תחנמב למדן: עו"ד עידן 

  הרוצב ה ז תא ושע םהש .רושיא הי ה אלש ועדי םה תיברעמ דברת וייזר:  'גב

   .רמוא התאש המ לע  תקולחמ היה אל תיברעמ למדן: "ד עידן וע

 .הזל םייתעש  .וישכע םילוכי ונחנא .םי לוגיעב הפ םיכלוה ונחנא   מר אבי גרובר: 
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. הבושת  בייחמ  אל  .ם ירבדה  תא  האור  ינא  הככ   טפשמ  רמוא  ינא  .עמשת מר גיא קלנר:

 ד ח  דח  קחשמ  הפ  היה  אלש  איה  השוחתה  .התליאשל  רושק  טושפ  ינא

ם ג ו  .יגטרטסא  ןויסי נ  אלו  י טקט  ןויסינ  הפ  הי הש  איה  השוחתה  ,יכרע

 םיגשיהה  תא  גישהל  ידכ  הריתע  התייה  רותעל  תטלחה  רבכש  הריתעה

 אלו  .שרגמה  ךותב  םיגשיה  גישהל  םצעב  ראית  ומאמ  ןיד  ךרועש  ומכ

א להו  תנווכמה  תולה נתהה  םגו  האלהו  ונתיאמ  הזה  שרגמה  תא  זיזהל

 ויהו  ורמאנ  אל  ילואש  םירבד  ורמאנש  םירבד  לש  ,ינמ  לש  ,תנווכמ

  .ה זה ךילהתב םירסח ךרדה  ךלהמב ,רמאיהל םיכירצ

 ונלביק  ונחנא  ךל  םי רמוא  םהו  ל"הצ  לש  םיני צק  לומ  בשוי  התא  איג  מר אבי גרובר: 

. דד ומתהל  הז  לומ  ך ירצ  התא   וישכעו  .תחנמ  ה יהי  . תחנמ  רצייל  הארוה

   .הזיא אל הז

   .הדובע רדסב מר גיא קלנר:

ה י הי  .תחנמ  תושעל  ךירצ  י נא  ר מואו  ל"הצ  אב  . בוחרהמ  ה טמלמ  הפ  אב   מר אבי גרובר: 

 .ךילהתה  ךותב םומיסקמה תא איצו הל הסנמ התא זא .תחנמ

ה מ ישמ  וז  ,ןוחטיבה  דרשמו  ל "הצ  לומ  דובעל  ה שק  ה יצאוטיס  הז  יבא מר גיא קלנר:

 י תינהנו  ונעמש  .תושק  תומישמ  ול  שי  ריע  שאר  .תרחבנ  ןכלו  ,תכבוסמ

ה לועפ  לע  ולש  היצנדקה  תליחת  תרפסמ  ופכ..  ,ולש  האצרההמ  דואמ

ל ע  ה תוא  ךפה  אוהו  תרגוסמו  ה רוגס  רבכ  התי יהש  ב חרמב  הפ  העצובש

ה זב  שי  יתעדלו  .ףוס ה  ד ע  ךלה  אוה  י'גני'ג  הי ה  א וה  ץרחנ  היה  .השאר

 רואיתהמו  .לועפל  םי כירצ  ונייה  ךכ  תאזה  הי יגוסבש  בשוח  ינאו  .רסמ

 .םשרתמ ינא  ךכ .הככ ונלעפ אלש ,ךכמ  רתוי וא םשורה הלוע ,הפ

  .הללא י .ךתיא םיכסמ אל ינא   רובר: בי גמר א

 ה ז  דובכה  לכ  םע  ומאמ  ד"וע  רמאש  המ  לכש  בשוח  ינא  .ילש  ךשמה ה  תלאש  מר רוני בלקין:

. ריבסהל  ליבשב  הפ  ותוא  ךירצ  היה  אל  .ןיינע ל  רושק  אלש  ללמ  הברה

ם אהל  תורושקש  ,תו יכרע   תולאש  ללכב  םה  ת לאשנ  התאש  תולאשה

ך ל   הארנ  המל  תופי קשב  סחייתתש  .התשענ  אל   וא  התשענ  הטלחהה

ם יפיפכהמ  דחאש  תכ רעמ  ל הנמכ  התא  םאו  .ןו כנ  א ל  ןורתפה  וא  ןורתפה

א יצומ  אוהש  תויהל  לוכי  אל  םייח  ןב  ינמ  רמ  ול  םיארוק  תכרעמב  ךלש

ה ייחש  תכירב  רשאמ   י נאשכ  םג  יכ  ןכ...יבאש   הייריעה  םעטמ  בתכמ
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י נאו  ם ידגנתמ  אל  םה ש  ,ם ינכשהמ  דחא  בתכמ ק ר  יל  ם יאיבמ  תיב  הזיאב

ז א  .םיבתכמ  העבש   א יבהל  םיכירצש  םירמ וא  א ל  .הז  תא  רשאמ

ה י ה  ,ולוכ  לופיטהש  בשוח  ינא   .הב  תולתיהל  ר שפא  י א  איה  הרודצורפה

י נ א  יכ  תיארונ  השוחת ב  הפ  א צוי  ינא  םא  הככ  ך ל  דיגא  ינא  המ  עדוי  התא

.םילגעמב ןויד  אל הז .תאצל ןויסינב חפול צ ומכ לתפתמ שממ התא

   .חפולצ םוש לתפתמ אל   בר: מר אבי גרו

  ינא .ךלש תוב ושתה הלא .ךלש תובושתה  הלא יכ מר רוני בלקין:

ו תוא   ףיעת  התא  ,בת כמ  א והש  הזיא  איצויו  ךלצא  ד ובעיש  דבוע  לכ  מר אבי גרובר: 

 .ךל צא היהי הז הככ .התיבה

  .יאדווב .בתכמ איצומ  אוה םא מר רוני בלקין:

   .הבבס יק וא   רובר: בי גמר א

בלקין:ר  מר  הפועתה  הדשב   רבוע  התאשכ  יל  דיגת  .יבא  המ  יל  דיגת  .ןכש  יאדוובש  וני 

 ?ךתוא  תרצוע תומימתה תרטשמ

 ינמ  לש  בתכמה  תא  איצוה  טפושה  .ולומ  דמע  יבא  .יבא  תא  דביכ  טפושה :להק

ה ריתעה  .הדוקנ  ריעה   ס דנהמו  ריעה  שאר  תעד  לע  ה זש  ךל  רמאו  םייח  ןב

 לכ  םע  .וישכע  .השר ומב  תחנמל  תמכסהש  ה ז  םצעמ  הרתייתה  ונלש

   .יבא דובכה

.והזו בתכמה ירוחא מ דמע המ יתרבסה .םכלש  ןייפמקה תא ןיבמ ינא   מר אבי גרובר: 

ם ג   תוזבתהל  תוסנלו   צ"גבל  תשגל  ללכב  לבח  .םייסא  ינאו  דחא  טפשמ :להק

ת חנמה  .השרומל  תח נמה  תא  תאבה  .הדוקנ  .רוביצ  יפסכ  זבזבלו  םש

 תיריעל  הז  תא  יתרמאו  הז  םא  םכתלוכי  לככ  הז  תא  בכעל  וסנת  ,םייק

 םא  ,טפושל  הז  תא  הת לעה  איהו  רוחאמ  הל  יתש חל  ,טפשמה  תיבב  ןוידב

 ה זש  ויהיש  תויוולהב  הז  םאו  היילצרהב  םש  תויהל  דמועש  שפונה  ריצ  הז

ב כעל  ו סנת  .רשפא  יא ה זל  רבעמ  ש ערו  קבא  םש ש י  .תויוו לה  ויהיש  ןויזיב

  .ונל ש ףסכה לע לבח ןוילעל תכ לל .הדוקנ הטלחהה תא

 ומד  תפיט  דע  םחלנ   ריע  שאר  הפ  בשיש  איג  היינש  ינפל  ךל  רמא   מר אבי גרובר: 

 ,לכה..  םע  הזכ  לבא  ףוס  ןיא  דע  םימי  תוכירא   ול  לחאמ  ינא  הנורחאה

  .הלאכ .אל הפו  ןכ הפ זא .ףוסה דע םחלנ

  .בצמה אל  הזש איה השוחתה .הז תא  הצור התאש ענכשת .אל מר גיא קלנר:
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 .ןיד ךרוע  יתחקל ?המו םיספ ינש הפ  םישא ינאש הצור התא   מר אבי גרובר: 

   .העצה ךל ץעוי מר גיא קלנר:

 ע דוי  ינאש  םיריכב  יכ המ  דואמ  ,ןיד  ךרוע  ונחקל   ,דואמ  ןיד  ךרוע  יתחקל   מר אבי גרובר: 

 ןיידעו  .הלאה  םידיקפתב  דבעש  ,יניצר  דואמ  םדאו  .םוחתב  םימייקש

 ה יה  המ  קוידב  יתרבסהו  .חילצמ  אלו  ,טפשמ  תיבל  עיגמ  םעפ  אל  התא

. ו לש  הדובעה  לכ  סיס ב  לע  ינמ  תא  טפוש  ינא  . בתכמה  ירוחאמ  לנויצרה

   .דחא בתכמ סיסב לע אלו

   ."ןונק זול" תויהל לו כי אל ינמ מר רוני בלקין:

   .ןונק זול אל אוה   מר אבי גרובר: 

 ם לשמ  ןיד  ךר ועל  ףסכ  ןתונ  .טפשמ  תיב ל  ץר  התא  ךכ  רחאש  תובו שת  ןתונו  מר רוני בלקין:

   רמוא םייח ןב ינמש  המ לע םילתנ יכ תואצוה

   .הזה ןיינעב םימיכסמ  אל התאו ינא .יתרבסה   מר אבי גרובר: 

ה תא  .הזמ  רת וי  ך ל  די גא  ינא  .םיכסהל  לוכי  אל  ה תא  .םימיכסמ  א לש  ר ורב  מר רוני בלקין: 

ט פשמ  תיב  טפוש  עב ק  יכ  .תחא  הביסמ  קר  ן יינעב  ןוידל  ונתוא  רורגת

אלש  חיכוהל  ידכ  ןויל על  ךלנ  ןמז  ךושמת  וישכע  התא  זא  .תרקישש  יזוחמ

י כ  . ןוכנ  רצענ  תיברע מה  . רבדל  יתלחתהש  המ  תא  רו מגל  יל  ןת  .תרקיש

 ינפל  תואמצעה  םוימ  תיברעמב  שומישה  תיברע מה  םייתוהמ  םימגפ  ויה

 .תיטפשמ  חסנתהל  ע דוי  ינא  םגו  קיפסמ  יתי יה  ינא  ,הכ  דעו  םייתנש

, ת יברעמב  תחנמב  שו מישה  ,תיברעמב  תחנמה  .תאזכ  תחאל  יושנ  יתייה

ו צר  םה  יכ  אל  ,קספו ה  2020  תואמצעה  םוי  בר ע  ,ןויסינה  תותיחנ  ירחא

  .ךילה תב םייתוהמ םימגפ ויה ן כא יכ אלא ותוא קיספהל

  .ןוכנ אל   מר אבי גרובר: 

  .הז  ללגב קר מר רוני בלקין:

  .ןוכנ אל   מר אבי גרובר: 

  .ןכ דברת וייזר:  'גב

  .הצור ה תאש המכ ןוכנ אל דיגהל  לוכי התא מר רוני בלקין:

  .הז ת א תושעל םהל היה רוסא דברת וייזר:  'גב

  .הז  ללגב קר מר רוני בלקין:

   .םייח םיהולא רבד הז ר מוא ןיקלב ינורש המ יכ   מר אבי גרובר: 
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.םימגפ ויהש ורמא ונל ש ןידה יכרוע .םימגפ ויה דברת וייזר:  'גב

   ב"מלוה לש הטלחהה   מר אבי גרובר: 

   אוהש רמוא אוה .ר חא טפשמ רמוא אוה .אל וייזר: דברת  'גב

רוני בלקין:  אוה  רבכש  תו רמל  םייתנש  תעכ  וב  םיש מתשמ  אל  .תחנמה  תא  ו לטיב  אל  מר 

ן כלו  ךילהתב  םייתו המ  ם ימגפ  ואצמנ  יכ  ןו יסינ   תותיחנ  ושעו  הנבנ

  .םיקוסמ קהל  שאר .אפקוה וב שומישה

   .הפו הפ םוחת ותוא   מר אבי גרובר: 

רונ בלקימר   יתיא  רבדל  הסינ  ריווא  ליחב  םיקוסמ  קהל  שאר  .םירופיס  יל  רפסת  לא  ן:י 

י ל  רפסת  לא  .הזמ  רת וי  ךל  ר מוא  ינא  וישכע  .רב דל  המ  ל ע  היה  אלש  דיגיו

   .תויוביוחמ לע םירופיס

  .קדוצל ךתוא  ךפוה אל קעוצ התאש הז   מר אבי גרובר: 

בלקין: רוני   אל  גאדת  קר   .שחלב  רבדא  ינא  רבדל  יל  ןת  זא  .הזב  שמתשת  ז א  רדהנ  מר 

 .תוסיוגמ  לע  אלו  תוי וביוחמ  לע  אל  דמלת  לא  יתוא  .רבדלמ  יתוא  רוצעל

   .תחנמ היה תוער דיל

   .דמלת לא יתוא םג   מר אבי גרובר: 

   םש שי .תחנמ הי ה תוער דיל .יל עירפמ םעפ  דוע התא מר רוני בלקין:

   .ןמזה לכ ףיטת לא   אבי גרובר:  רמ

  .יל עירפת ל או .רבדל יל ןתונ התא יתמ  טילחת מר רוני בלקין:

   .רבדל ךל ןתונ ינא   מר אבי גרובר: 

 שומישה  קיספהו  לטוב  הזה  תחנמה  .תחנמ  היה  תוער  דיל  .רדהנ  .ןכ  .תרצע  מר רוני בלקין:

. תחנמ  היה  ריאי  בכו כ  דיל  . תסיוגמ  דואמ  םש  ה ייסולכואהש  תורמל  וב

ת סיוגמ  דואמ  הייסו לכואהש  תורמל  יכ  וב  שו מיש ה  ,קספוה  וב  תחנמה

 אוהש  תחנמב  ושמתש ה  יזנכשא  יבג  אבס  רפכ  בשות  היה  ל"כטמרהשכ

ב ורק  דואמ  ורגש  תמ אב  םיבשותל  עירפה  הזו  ש "עתה  ךותב  טיבלא  םויה

ה זה  רבדה  תא  רוצעל  אוהש  יתמ  םג  םיעדוי  זא  .וישכע  וב  םישמתשמ  אל

ן יינעמש  המ  ונתוא  ןיינעמ  אל  עגרכ  ומאמ  ןיד   ךרוע  לש  תועיבקה  ןכלו

ת א  לבקמ  אל  ומאמ  ןיד  ך רועש  תויהל  לוכי  .טפ ו שה  עבקש  המ  הז  עגרכ

י ד כ  ן וילעב  רוערעל  ו נתוא  איבהל  ל וכי  הז  .רדס ב  הז  . טפושה  רמאש  המ

המ הז עבקש המ עגר כ לבא .קפיכה לע .רקיש אל ריעה שארש דיגי אוהש
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,ה ייריעה  תדמע  תאו   ותדמע  ת א  גיצה  ומאמ  ן יד  ך רוע  .טפושה  עבקש

א ל  ם א  םג  קוידב  אל ש  ןיד  קספב  עבוק  טפושה ו  . הלבקתה  אל  ותדמעו

 ו ישכע  .הלאה  םירבד ב  תמאה  לכ  תא  ונרמא  אל   תמאה  תא  לכ  תא  ונרמא

י נולא  רחש  ףולא  ןגס  ינולא  רחש  ךיא  לש  תו נשרפ  הפ  ונל  ןתונ  התא

לע  היה  הז  ,ךירצש  ומ כ  ךמסמה  ת א  הז  תא  שיג ה  א וה  םא  הז  תא  שיגהש

ת ו מימתה  תרטשמ  תמ אב  תובו שת  הפ  ןתונ  התא   יבא  ו ישכע  ,דילו  ךרדה

, ר יע  שאר  התא  .הפ  י ל  ר מוא  התאש  המ  יפל  .הפ ועתה  הדשב  ךתוא  רוצעת

 תואצות  איבמ  אוה  ,רדהנ  אוה  םייח  ןב  ינמ  תכרעמ  הפ  להנל  רומא  התא

. יל  םירפסמש  המ  ה ז  . עדוי  אל  ינא  .לכ  תא  ף קוע  אוה  לבא  תואלפנ

 תא  לישכה  אוה  לבא  האירבה  רזנ  אוה  םייח  ןב  ינמש  הפ  יל  םירפסמ

ה זה  קסעה  תא  םיקד וב  ונחנאשכ  .םיימעפ  הייר יעה   תא  לישכה  .הייריעה

ן ו ילעל  וכל  אוה  ןכ  ם א  אלא  .ונלביקש  תובושת ה  םע  תיברעמה  םע  םג

ו נ חנאש  עבוק  טפושה ש  .הזכ  אוה  עגרכ  בצמה  .ןוכנ  אל  הזש  ונל  וחיכות

 .ותוכמסמ  גרח  ינמש  ,בלש  אוהש  הזיאב  ונל  תרמא  דוע  התאו  ,רדסב  אל

ל ע  ול  םיחלוס  תמאב ונחנא  םא  הלאשה  וישכע .הז  לע  ול  חלוס  התא  לבא

ם צ עב  ת עגונ  אל  תחא   ףא  ת קפיס  התאש  תוב ושתה  לכ  . קפיכה  לע  הז

ל או ש  התא  תמאב  בש וח  הת אם  אש  רדסב  הז  ,םצעב  ה תא  םאה  .ןיינעה

י כ  ,הרירב  ןיא  יכ  תופולחה  ןיב  רוחבל  ,ףוסב  ךירצ  םא  .ןוכנ  תותי באמא

א יה  השרומ  תמוצ  רו אז  לש  הפולחהש  הארנכ  ז א  ,תיגיגכ  רה  ונילע  םיפוכ

 תא  דיגת  ,רדהנ  אל  וליאכ  הזש  תורמל  תיברעהמ  הפולחהמ  העורג  תוחפ

.בוט אל הז .בוט  אל הז לבא הרקמ לכב .ה ז םע ךלוה הם אתאו .הז

.הזה ןיינעה לע  דדומתת .יטפשמ .הז תא  דיגת לא .הז תא רמא אוה דברת וייזר:  'גב

 בצמה  םתוא  תא  ךופה  היה  םאש  יתרמא  וליפא  ,ויה  םאש  יתרמא   מר אבי גרובר: 

א והש  תחנמו  השרומ ב  םיתבהמ  רטמ  םייתאמ   או הש  ןוינח  לש  ךופהה

י תייה  זא  .תולילגב  םוחה  חטשה  תא  יתרמא  לשמל  רטמוליקמ  רתוי

  .הרירב  יל היה אל םא םשל ףחוד

   עגרה קוידב הז לבא קלנר: מר גיא

 .םה מ שקבמ יתייה םש םגו   ובר: מר אבי גר

  .ינמ אל  הז בגא .ןיינעהה ז .והז .ש רגמה לע תילעש עגרה הז מר גיא קלנר:
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  םיימעפ הרואכל למדן: עו"ד עידן 

 2   .ינמ אל הז .והז .ג והנל ךירצ הככו םויה הז ת א רמוא אוהו .ינמ אל הז מר גיא קלנר:

  .רוב יצל דיגת לקין:מר רוני ב

   .רמא אוה .תכרע מה לע יארחא ריעה שאר מר גיא קלנר:

   .תויעבה תא רותפל  ךלה אוה מר רוני בלקין:

.הנה רדסב ונלביק .וישכע  ךישמהל רשפא ,וישכע   מר אבי גרובר: 

 .טושפ הז לבא  בייחמ הז טושפ דואמ הז  .תוירחאה תא חקית .אל מר גיא קלנר:

.לכה לע יארחא ינא  ערלו בוטל .תושעל המ ןיא  הפ לכה לע יארחא ינא  מר אבי גרובר: 

בלקין: רוני  א ל  ,ןיינעה  הז   .ןוחט יבה  תכרעמ  םע  תו יעבה   תא  רותפל  יארחא  אל  ה תא  מר 

  .תויעבה  תא םהל רותפל בדנתהל

ה ז   תא  םגו  תונורתפ  איבהל  י תשרדנ  הז  תא  םג   ה בישיה  תליחתב  .המל   מר אבי גרובר: 

  ,והשמ הפ הרקי םאש  יל ןימאתו .םיסנמ ונחנא

  .תיצרא ה ןוחטיבה תכרעמל .אל קלנר: גיאמר 

   .םידדומת מ ונחנא היהת הריתעה   מר אבי גרובר: 

  .היירי עה לש תוירחא הז .רורב ונ לש .להצ ןוחטיבה תכרעמ מר גיא קלנר:

 ת כרעמ  יכ  ץוליח  תד יחי  הפ  ונמקה  תא  וישכ ע  חתפנ  אל  .בוזע  אוב   מר אבי גרובר: 

  תתל עדת אל  לארשי תנידמב ןוחטיבה

 תמרב  םיקוסמ  ךל  ןיא  ונ  הז  לעו  עגרכ  יספלא  יבוק  לע  םירבדמ  אל  ונחנא  מר רוני בלקין:

   .רדסב לכה .ןורשה

ד מעש  המ  תא  ירמגל  י תרבסה  ינור  .הללאי  .םיר בד   הברה  דועל  תונורתפ   מר אבי גרובר: 

 שריפ  אוהש  ומכ  הז  תא  שריפ  טפושה  ,דניימ  ףוא  טייטס  לכ  תאו  ירוחאמ

, ש רופמ  י כה  הז  תא  ר מוא  ינא  ה נה  ,ולש  תונשרפ הש  רמוא  א ל  ינא  .הז  תא

, דבעידבש  יתרמא  .ןו כנ  .ןיטולחל  תקתונמ  ולש  תונשרפהש  רמוא  אל  ינא

 יכ  .םתיא  רבדמ  יתייה  .םולכ  םושו  בתכמ  םוש  םהל  ןתונ  יתייה  אל

 ינא  ,יארוט  תויהל  לוכי  וליפא  ,ףולא  ןגס  תגרדב  םיניצק  הפל  םיעיגמשכ

  .םתיא  רבדא ינאו םתיא בשא ינ או דובכב םהילא סחייתא

   .ונתיא םג ובשי םה למדן: עו"ד עידן 

ם כ ילא  טבמ  הככו  לו קוטורפל  ה ז  תא  םיצור  םת א  ןכו  . ירוחאמ  דמע  הזו   מר אבי גרובר: 

ן ו קריב  היצפואה  .ןכ   זא  .הז  זא  םכתיא  רבד מ  טושפ  ינא  .המלצמל
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ת וסנל  ידיקפתו  .תיבר עממ  ה עורג  תוחפ  הברה  ,השר ומ  תמוצל  הבורקש

 ת חנמ ףידעמ ינאש רו רב ןכלו ,ןורשה תמר יבשו ת תבוטל בוט יכה תושעל

  .סולפ .רטמוליק היהיש

  .ןורשה תמ רב תויהל בייח הזש המוי סקאה תא םילבקמשכ הז מר גיא קלנר:

  תועש  עברא וישכע הז לע םילוכ י ונחנא וישכע לבא .ןוכנ   מר אבי גרובר: 

.עורג תוחפ הז זאו  שרגמה לע םילועש הדוקנה  הז יתרמא זא ,רמוא ינא לנר:מר גיא ק

םגו  ,עיגי  שדוח  דוע  ם גו  עיגי  רחמש  םג  ךל  רמו א  ינא  .םג  ךל  רמוא  ינאו  מר אבי גרובר: 

ר ק בנו  בוט  ,בוט  בשנ   ונחנא  .םש  ודריו  ,ולעי  םי קוסמהשכו  ,עיגי  הנש  דוע

 תא  הארנ  ונחנאו  ,שער  לש  תודידמ  השענ  ונחנאו  ,םהלש  תוליעפה  תא

ל כ ו  ,הגירח  המצוע  ל עמ  לש  שער  לשמל  הארי   עדימהש  לככו  ,םירבדה

ר ש   לומ  לא  הלשממ  ידרשמ  לומ  לועפל  גאדנ  ונ חנא  .הזו  ,הלאה  םירבדה

 .הלאה  םירבדה  לכ  תא  םהל  תוארהל  ןוחטיבה  דרשמ  לומ  לא  ,ןוחטיבה

ת וסנל  ידכ  .הלאה  םיניינעב  לועפל  תוכזה  תא  ונמצעל  םירמוש  ונחנאו

א ל  השוע  אלש  ימו  .ן ו רשה  תמר  יבשותל  הבוט  י כה  האצותה  תא  גישהל

  .הללאי  ?וא םויה רדסב אבה ףיעס ל םדקתהל רשפא .העוט

 הבישיבש  תחטב ה  התא  תמדוקה  הבישיבש  ךל  הריכזמ  קר  ינא  יבא : גב' בת שבע אלקובי

.ילא ונפ םירוהה . א"לוי לש .םינורהצה בצמ  לע ןוכדע ןתונ התא תאזה

מול   רובר: מר אבי ג האו  אנחנו   ת יתועמשמ  תומדקתה   התייהש  בשוח  ינאצר.  משרד 

ד ו ע  לש  המלשהל  הכ חמ  .םיט רפה  לכ  תא  ונרג ס  אל  ן יידע  לבא  .הלועמ

   ידכ טיםרפ המכ

םירבוע  תורומח   ד ואמ  .םינווגמ  םע  תורו מח  ד ואמ  תויעב  שי  ןיידע : גב' בת שבע אלקובי

  .ילא םינוכדע

   .עובשה בשוח ינא   רובר: בי גמר א

 ןיטולחל םימלע תמ םינווגמ ירעצל רדסב : לקוביגב' בת שבע א

 25  ם ע  ר תוי  לבא  .ןדיע  םע   ת צק  םגו  .תיל"כנמה  םע   תוחיש  ן ומה  יל  שי  ינא   מר אבי גרובר: 

  .תיל"כנמה

 .םיעו קת םירבדש האור ינא יכ : גב' בת שבע אלקובי

   .םעפ דועה מכ עדוי ינא   מר אבי גרובר: 

 29  .רדסל  העצהה תא בוש תולעל ךר טצנ הרירב היהת אל םא : גב' בת שבע אלקובי
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ת ועצה  תולעל  ינממ  ר ושיא  הכירצ  אל  תא  .םיל ודג  םידלי  םתא  .י'צאב   גרובר: מר אבי 

  .רדסל

   תחטבה התא .אל : גב' בת שבע אלקובי

 לכהש  רוכזל  הכירצ  תא  .םילודג  דואמ  םירבד  הז  .ךל  ריבסמ  ינא  רדסב   מר אבי גרובר: 

 המש  םהלש  אצומ  תדוקנ  ךותמו  לארשי  תנידמ  לכ  לע  תולכתסהב  השענ

 ם ה  הככ  םה  ןכלו  .תורחאה  תויושרה  לכל  דימ  ץר  ונלצא  םירשאמש

 ל כב  לחש  המ  הז  רושיא  הפ  ןתונ  ינא  םא  םת ניחבמו  הזל  םיסחייתמ

. הל  תפכא  דואמש  ,תי ל"כנמה  םע  יל  שיש  תוחי שהמ  עדוי  ינא  .תומוקמה

 , םוקמ  אוהש  הזיאב  המ  תעדוי  תאו  .םירבדה  תא  רותפל  הצור  דואמ  איה

א וצ מל  רידאה  ישוקה   .םי חטבאמה  םע  היעב   ש יש  ומכ  ל ש  גוס  הז

  .םיחטבאמ

  .םדא חוכ : גב' בת שבע אלקובי

א ל  ו נחנא  טושפ  הז  .םוחת  ל כב  שי  .תועייס  א וצמל  רידאה  ישוקה   מר אבי גרובר: 

 ו נחנא  .טעמכ  םוחת   םושב  םיחילצמ  אל  ונחנא  הסדנהב  .םיחילצמ

 הפל  איבהל  םיחילצמ  ישוקב  ונחנא  ,םיזרכמ  לע  םיזרכמ  םימסרפמ

 ו ליאכ ונחנא .םיעיגמ  אל וליאכ םישנא .םיהדמ  טושפ הז םישנא .םידבוע

 דחא  דצמ  התאו  םידמוע  ונחנאו  .הז  אל  דובעל  םיצור  אל  םיכירצ  אל

ה נק  והשימ  יכ  הז  ,םי פ ע  םהש  רוידה  יריחמ  ירה   , רוידה  יריחמ  ךיא  האור

 א ל  ינא  .הלאה  םיריחמב  הריד  הנוק  אל  דחא  ף א  .הלאה  םיריחמב  הריד

ה 'רבח  קיפסמ  ןיא  .ל ש  ה'רבחה  קר  הז  םירמוא  ןמזה  לכ  .םעפ  דוע  עדוי

ר קס  יתיאר  אקווד  ינא  .קושל  תואצויש  תורידה   לכ  תא  תונקל  קט  ייהב

א ל   התא  .קט  ייהה  ק ר  אל  שממ  הז  .הלא  קר   אל  שממ  הזש  רמואש

 םא  אוה  ןורתפהמ  קלח  .םישקתמ  דואמ  ונחנ א  .הז  תא  ןיבהל  חילצמ

ה ש עמל  ה זו  עיצהל  עד וי  התא   םא  . םויה  לכ  לש תפטעמ  ל ש  ג וס  רצוי  התא

ל ש   גוס  עיצמ  התא  ם א  .רצואה  דרשמ  לומ  םי דמוע  ונחנאו  ונאבש  המ

ם י דבוע  םה  ,רקובב   םידבוע  ם ה  .םיכרד  יני מ  לכ  ש י  .האלמ  הרשמ

ם י כרד  יני מ  לכ  שי  . ןגב  ם ידבוע  םה  םיירהצב   זאו  ם ידומצ    םיעייסכ

ם יפ קיהב  רכש  תתל  תמאב  ל וכי  ה תא  זאו  .האל מ  ה רשמ  ה תוא  תא  רצייל

 הזה  םדא  חוכ  דוע  תא   סייגל  חילצנ  תמאב  ונחנ א  יתעדל  םשמו  .םירחא
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 הז  תא  השענש  תויהל   לוכי  .םינורהצל  תתל  הז   לכ  תאו  ,תוביציה  תאו

 ךיא הארנ דוע ונחנא  .םינווגמ םע דחי הלועפ ףותיש לש גוס אוהש הזיאב

 יתווצ  לכ  םינגה  לכו  רקובה  יתווצ  לכש  בשוח  אל  ניא  יכ  .הז  תא  ורשאי

י תעד ל  הפ  היהי  אוה ש  הזיא   תושעל  ךרטצנ  ה רקמ  ל כב  .ודבעי  רקובה

ה פיוד  אמ  ןורתפ  תתל   ועדי  םינש  ןומה  םינווגמ   .םינווגמ  םע  דחי  הדובע

, ם הלש  רבודה  אל  ינ א  קית  םהילע  םיליפמש  בש וח  ינא  .ןורשה  תמרב

ן  ושארה  ו קה  םה  ,ק ושב  ל לכב  ם ויה  שיש  הל אה  ת ויעבה  ל כ  תא  לבא

. רפתשהל  ךיאו  רפתש הל  ה מ  שיש  רורב  .הלאה   ם ירבדה  לכ  תא  ףטושח

   .םינג ידעוומ םישק  דואמ םיליימ לבקמ ינא

  .ןוכנ : גב' בת שבע אלקובי

 ן ג  וליאכש  בתכמ  הזיא  םתלביק  יתנבה  לש  גוס  השעמלש  םויה  ללוכ   מר אבי גרובר: 

   .רשקה תקספה לע עידומ

  .ןכ : ביגב' בת שבע אלקו

  .הז תא םיבתו כ םירוהה ,םעפ דוע ינאו   : מר אבי גרובר

 15 ,לופיט  ןיאש  הזכ  רבד   ןיאו  הנעמ  ןיאש  הזכ  רבד  ןיא  .הזב  םג  םילפטמ למדן: עו"ד עידן 

.לכנמהו ריעה שאר לש  ןוכדע ןיאש הזכ רבד ןיאו

   .תונולת שי ןיידעו : גב' בת שבע אלקובי

   .הזכ רבד ןיא למדן: דן עו"ד עי

  ?תונולת ןיא : בע אלקוביבת שגב' 

 20   .םישנאה לש הפל םי רבד םיסינכמ םתא המל  .רדסב לכה רמא אל אוה  גרובר: מר אבי 

 .ןוכדע  ןיאש הזכ רבד ןיא יתרמא למדן: עו"ד עידן 

.תיחרזאה הרובקה  לע .ךלש התליאש ,ןורי  מר אבי גרובר: 

ברמת השרון סטטוס קבורה אזרחית  - 1.5.22 םוימ תודג ןורי התליאש 6

 26 תישילש  רבכ  התליא ש  הז  .ןורשה  תמרב  תיחרזא  הרובק  ןוכדע  סוטטס גדות: מר ירון

 27  .אל .דועו דו ע שיגהל רתומ תותליאש  בגא ןורשה תמרב .אשונב

 28   .הנהנ התא םא   מר אבי גרובר: 
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 .אל ש ממ .הצעומ רבחל םייתש דברת וייזר:  'גב

 ?ףי כה לכ תא ךל חקא ינאש   גרובר:  אבימר 

ה נימזו  הליעפ  תידועי י  תיחרזא  הרובק  תקלח  ןיא  ןיידע  ןורשה  תמרב מר ירון גדות:

ל ע  ת להונמ  אלש  תאז כ  ת יביטנרטלא  הרובקב  םיניי נועמש  ריעה  יבשותל

ר שוא  תיחרזא  הקלח  תמקהל  ר"בת  .אשידק  הר בחו  ,תיתדה  הצעומה  ידי

 י בשות  תתומע.  םינש  שולשכ  ינפל  היצנדקה  תלי חתב  ריעה  תצעומ  ידי  לע

 המקוה  ,םיבשותל  תורישה  תלעפהל  תובדנתהב  םילעופש  ןורשה  תמר

 . םיישדוחמ  רתוי  ינפל  הייריעל  רסמנ  ןכומה  חטשה  .םייתנשכ  ינפל

י ת לאשו  אשונב  תותלי אש  יתשגה  ,ץרמו  רבמצד שדוחב  הצעומה  תובישיב

 . לוקוטורפב  םלוכ  .ולבקתהש  תובושתה  ולאו  ,םדקתמ  אל  רבדה  עודמ

2022  לש  ןושארה  ן ועברבש  ןייצ  ריעה  שאר  רבמצדב  הצעומה  תבישיב

 ת בישיב  .םיזרכמה  ת דעו  ידי  לע  הקלחה  תלעפהל  זרכמה  םייקתי

 ךירעמ  ינא  .ץרווש  ןרע  הייריעה  לכנמ  רמא  .ץרמ  שדוח  לש  הצעומה

ת וניידתהה  תא  םייסנ  .ץרמב  היה  הז  שדוחה  ךלהמב  ונחנאש  ןורקיעב

ת ולאשהו  .םסרפתהל  לכוי  הזה  ךילהתה  אבה  ש דוחה  ךלהמב  הזה  אשונב

 תורמל  ןורשה  תמרב   תיחרזא  הרובק  ןיידע  ןי א  עודמ  ,הייריעה  שארל

ךרענ  אל  עודמ  .םי בשותל  הז  לש  תובישחהו  תושרופמה  תוחטבהה

 םייתסה  אל  ,בגא  .חטשב  חותיפה  םויס  םע  דימ  הקלחה  לש  תלעפהל

ב ו רק  ל ש  היוולהב  , ישיש  םויב  ה רקמב  םש  ית ייה  ינ א  .חטשב  חותיפה

ך ר ד  תא  ם שן  יא  .תי חרזא  ר בקיהל  ה יה  לוכי  א ל  ונר עצלש  ילש  החפשמ

 ת א  ,םימ  .םירסחש  םירבד  הברה  םש  ןיא  .רעשה  תא  םש  ןיא  .השיגה

י א   .ומייתסה  אלש  םי רבד  הברה  שי  הנשמ  אל  ה קלחל  השיגה  תאו  רעשה

ת יטנוולרה  התומעה  םע  השיגפה  עודמ  .היהי  ם ג  התוא  ליעפהל  רשפא

ה ת ומעל  חש  םיפלא  תשמח  ךסב  הכימתה  םולש ת  רבע  אל  עודמ  .הלטוב

ם תא  המל  .ריעה  תצעומב  הרשואש  תורמל  תאזה  תוליעפל  המקוה  רשא

ת ו ריש  תבוטל  םצר מו  םנמזמ  עיקשהל  םיצ ורש  םיבשות  םישאיימ

  ?םיטסילר ולפה היבשותל עיצהל םינ ש ךשמב הלשכ הייריעהש

 עדוי  התאש  ומכ  ן ושאר  רבד  .הלאה  תולא שה  יבגל  סחייתא  ינא מר ערן שורץ:

 ה פולחב  תוכרעה  תליחתב  התייה  םימדוק  תומוקמב  םג  ונסחייתהו
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 .הלטוב  תיטנוולרה  התומעה  םע  השיגפה  עודמ  .ךרדב  הלספנש  תרחא

 סיוג  ,הזה  ןיינעה  תבוטל  ,הזה  רשקהב  שרדנש  לולסמו  יאוותל  רשקתמ

ת עד  תווח  לבקלו  ות יא  ץ עייתהל  ידכ  הזה  םו חת ב  החמתמש  ןיד  ךרוע

 תליחת  יבגל  ונמזב  יתנכדע  .הזה  תורישה  םויקל  ןוכנה  לולסמה  יבגל

ו לש  תעדה  תווחש  ןכ ד על  רשפא  םייתניב  .ןיד  ך רוע  ותוא  לש  תוליעפה

 תניחבמ  הצוחה  תאצ ל  ךירצ  הזש  לולסמה  ,לולסמה  יבגלו  .המלשוה

ה ת ומעה  םע  השיגפ ה  עודמ  הלאשה  יבגל  . יזרכמ  לולסמ  ,הייריעה

    .הלטוב תיטנוולרה

 הפיא  .יזרכמ  ךילהת  הזש  רמוא  התא  םא  .םייק תה  אל  זרכמה  עודמ  .אל מר ירון גדות:

  ?זרכמה

 . ךל  תונעל  הצור  ינא  .תולאש  דוע  תלאש  .המלשוה  תעדה  תווחש  יתרמא מר ערן שורץ:

ז רכמל  אצוי  התא  םאש  ןוויכמ  הלטוב  תיטנוולרה  התומעה  םע  השיגפה

ת כלוהש  תאז  תואדו וב  א יה  וליאכ  תחא  התומע   ל ע  םירבדמ  יאדווב  התא

דמועש  ימ  לכל  חותפ  אוה  .זרכממ  אצוי  התאש כ  לבא  תוליעפ  ליעפהל

  .םייטנוולרה םיאנתב

  .תאזה  השיגפה תא םתעבק םתא ות:ון גדמר יר

  .ןכלו מר ערן שורץ:

 .םתשגפנ די גי זרכמה דגנכ רותעיו אוב י והשימ אצי ףוסב לבא   מר אבי גרובר: 

  םתיניש . השיגפה תא םתעבק םתא מר ירון גדות:

 .התומעה תא  ריאשהל ףידע אל .הרבחה  תא לוספל לולע הז לבא   מר אבי גרובר: 

   .ינפל םתבשחש ל ולסמה תא םתיניש רדסב :מר ירון גדות

,םוחתב  החמתמש  ןי ד  ךרוע  ותוא  תועצמאב  ם ג  אשונה  ןחבנש  עגרהמ מר ערן שורץ:

 . הזה  רשקהב  תעדה  תווח  המלשוה  שי  .יטנו ולרה  לולסמב  ונדקמתה

ר שא  התומעל  .לקש  םיפלא  תשמח  ךסב  הכימת   םולשת  רבעוה  אל  עודמ

ה כ ימת  הרשוא  ןכא  ר יע ה  תצעומב  הרשואש  תור מל  תאז  תוליעפל  המקוה

 ל ע  םישרדנש  םיכמסמ ה  תא  המילשה  אל  התומע ה  חש  םיפלא  תשמח  לש

 .לבק ל לכות איה ,םילשת איהש  עגרב הז תא לבקל תנמ

ל לגבו  ר וחיא  הזש  לל גבש  ה ל  ורמאו  . ןמזמ  הז  ת א  ה מילשה  ר בכ  איה  .אל מר ירון גדות:

  ?תמייס בוט .הז
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 תמלשה  לש  םהלש  השירד  התייה  ןורקעב  תוחפל  תאז  .רשפא  זא ערן שורץ: רמ

. ם יכמסמ  שי  .הכימת ה  יבגל  בוש  רמוא  ינא  .הז ה  רשקהב  הז  .םיכמסמה

 הלאה  םיכמסמה  םיכמסמ  תמלשה  םהמ  שקי ב  הזה  אשונב  לפטמש  ימ

  .ושגוה אל ןיידע

 אל דחא ףאו  םיכחמ םה זאמ .דעומה יר חא םיימוי ושגוה .ורשוא מר ירון גדות:

 .עדימה הז רן שורץ:ע מר

.הז תא קודבא ינא  מר אבי גרובר: 

 .יל שיש מר ערן שורץ:

.םיעדוי םתא לבא מר ירון גדות:

.רעפה המ הארנ  הז תא קודבא ינא .שגוהש  ךמסמ לכ ריכמ אל ינא  מר אבי גרובר: 

 הזה רשקהב ן ורחא רבד .םלשוה הז םא מר ערן שורץ:

ה פ  םכל  שי  לכ  םדו ק  ל כ  תא  םכל  השועש  הז   . התומעה  לש  ןידה  ךרוע ת:מר ירון גדו

  הברה

 .הת ומעה לש ןיד ךרוע הז המ מר ערן שורץ:

ה ת לע  םגו  תויעב  שי  ו תיא  ם גש  דרשמה  .תוכימת ה  תא  ק דובש  ןידה  ךרוע מר ירון גדות:

 .הנשמ אל  ןידה יכרוע תא םירחוב םת א .אשונב התליאש הזיא

 ?ןיד ךרוע  הזיא  :ד"ר צחי שריב

.ןיד ךרוע דרשמ לע הת ליאש ךמצעב תשגה התא מר ירון גדות:

 .ןובשח האו ר הז       :ד"ר צחי שריב

 .ןיד ךר וע אל הז ןובשח האור הז מר ערן שורץ:

 תאזה  הכימתה  תא  בכעמ  םצעב  וישכע  אוהש  .ןובשח  האור  החילס מר ירון גדות:

 ך ירצ  אל  הז..  הזיא  ללגב  ,ירחא  םיימוי  ושגוה  םיכמסמש  ללגב  התומעל

  .תרמא ל בא הכימתה תא לטבל וא  בכעל ךירצש והשמ אל הז

.לבא .שאר בשוי אל רבכ  ינא       :ד"ר צחי שריב

 .ןכדעל רשפ א .תונקתב הדימע אשונ מר ערן שורץ:

טביב: גידי   ת מישר  ןומא   אוהש  דרשמל  ונינפ  .רמ וא  אוהש  המ  ללכב  ןוכנ   אל  הז  מר 

.םיכמסמה תא  ומילשה אל םהו בתכב הי ינפ התומעל הנפ םיכמסמ

.הז ירחא םיימו י הרמא איה ומילשה םה מר ירון גדות:

 .רמו א התא הז מר גידי טביב:
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. םיכמ סמה  לכ  תא  םי לשהל  ם ילוכי  םה  .םיכמס מה  לכ  ת א  ומילשה  םה מר ירון גדות:

. בצמה  הז  .האבה  הנש  ואובת  ,םולש  הבר  הדות  זא  םתרחיא  םהל  ורמאו

   זא אל .בצמה הז

ן ו רחא  ר בד  .התוא  אד וול  ר שפא  .ת רחא  איה  ונד יב  שיש  ה יצמרופניאה  זא מר ערן שורץ:

 י כמסמ תטויט לע דו בעל ןידה ךרוע ליחתה תעד ה תווח תמלשה רחאל הז

  הנכ הב םיאצמנ םהו .זרכמה

 .זרכ מב םינוירטירקה ויה המ :להק

 .ומסרופי םה :?

ש י  .הפיאמ  עדוי  אל  ינא  םתרחבש  ןידה  ךרוע  ל כ  ם דוק  .דיגהל  הצור  ינא גדות:מר ירון 

ל ל וס  תעפי  הל  םיארו ק  תיצראה  המרב  אשונב  החמתמ  איהש  ןיד  תכרוע

ןימלעה  יתב  .לכו  תויטנוולרה  תותומעה  לכ  םע  רשקב  התייה  איה

   .ץראב שיש םייחרזאה

    .בר ןויסינ םע םוחתב דואמ  ןמוימ ןיד ךרועב רבודמ מר ערן שורץ:

ו ילע  שיש  קר  ןמוימ  םג  א וה  תוכימתה  לש  ןובש ח  י אור  דרשמ  םגו  רדסב מר ירון גדות:

 יצחו  שולש  ,םינש  שו לשש  הביס  םוש  התייה  א ל  הנותחתה  הרושב  .הז

 היהת  אל  הזה  חטשה  רושיא  זאמ  תוריחבה  זאמ  ,םינש  עברא  ,םינש

 ןיב  םיחוכיו  הברה  הפ  שי  .ןורשה  תמרב  תיחרזא  הרובק  ןיידע

ש ו גמ  תבכרומ  היצילא וקה  היינבו  ןונכת  יאשונ לע  היצילאוק  היציזופואה

ך י רצ  היה  וילעש  אש ונ  שי  םאו  היצילאוקה  ךו תב  ןיידע  קזח  ינוליח

. ה זה  אשונה  הז  היצ ילאוקה  תא  בוזעל  ילוא  ךי רצ  היה  וילעו  םחליהל

ת א צמנש  תיטסילרו לפה  הצובקה  ל כ  לש  תוש ירדה  ל ש  סיסבה  אוהש

. הביס  םושמ  .תלבקמ   א לו  הזה  תורישה  תא  ת שקבמו  ןורשה  תמרב

ה ז  תא  ח ותפל  איה  . תמדו קה  התליאשל  רזוח  י נא  בוש  ה דיחיה  הביסהו

 ל וכי  .םיהתשמ  םצעב  ונלוכו  םיכחמ  ונלוכ  הז  לעו  .תוריחבה  תנשב  קר

ת נ שב  קר  הז  תא  חו תפל  ן וצרה  איה  תאזה  הב יסהש  בשוח  ינא  .תויהל

 .םכל  ונאבה  הנה  .הל אוו  דיגהלו  םיטרס  רוזגל  ,םיטרס  רושקל  תוריחבה

.םטמוטמ אל אוה , יטסילרולפה רוביצה דחוימ ב רוביצה רמוא ינא בושו

 .םדוק הז תא וש ע אל המל זא טושפ ךכ לכ  היה הז םא .ןורי הארת   מר אבי גרובר: 

.תמדוקה היצנדק ב המל לאוש התא .םדוק  םירע הברהב הז תא ושע מר ירון גדות:
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  .תויצנדקה לכ   מר אבי גרובר: 

.תמדוקה היצנדקב םג מר ירון גדות:

י כ ה  ה רוצב  הפ  יתרמ או  .םישועו  ם יאב  ויה  ה זה  ןמז ב  .היצנדק  יצח   מר אבי גרובר: 

  .תשרופמ

ד ו הב  . דיל  םירעה  לכ   תא  ה ארת  .םייתנש  ינפל   תושעל  ר שפא  היה  יבא מר ירון גדות:

   .הווקת חתפב ,ןורשה

 .הניפב ונת וא.. ואובת םתא קוחהמ  הטסנ ונחנא רטמילימ יכ   מר אבי גרובר: 

   .היינש ךות הז תא  ךל היהיו תעפי תא חקית גדות:מר ירון 

  7 ףיעס .האלה   מר אבי גרובר: 

.יל םתינע אל ולש  החרטה רכש תא .תייגוסב  קר יתחכש .החילס יבא מר גיא קלנר:

  ?החרטה םוכ ס היה המ ?אצי הז המכ   מר אבי גרובר: 

  .לקש ףלא דחאו םיש ימח הלע ותוללכב קיתה עו"ד מיכה בלום: 

   ?ומאמ לש לופיטה לכ יא קלנר:ג מר

   .תואצוהו תורגא ללוכ  .לקש ףלא דחאו םישימח עו"ד מיכה בלום: 

  .ינשה דצל תו אצוה       :ד"ר צחי שריב

  .אל הז עו"ד מיכה בלום: 

  .ינשה דצל תו אצוה ילב מר רוני בלקין:

.החיתפ תואצוה רבדמ ינ א .ינשה דצל תואצוה ילב עו"ד מיכה בלום: 

   .הדות .הנופצ הפמש  המ לכ תאזה הדוקנל דע קלנר: מר גיא

  .ןורוד  לאכימ התליאש .האלה   מר אבי גרובר: 

   .אירקא ינאש שקיב דברת וייזר:  'גב
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פארקלטים –  1.5.22שאילתה מיכאל דורון  .7

ר מ גנ  .הנורוק  ןיא  ר בכ  .לאכימל  הבוט  תוא ירב  םילחאמש  ןבומכ   מר אבי גרובר: 

   .סקטה םת .הנורוק

ת מזיש  םישרקה  םז ימ  ו ציקל  עיגה  יצחו  הנ שכ   רחאל  הלא  םימיב יזר: דברת וי 'גב

ם שב  תיניכ  ותואשו  .הז   תא  תארוק  הנושאר  ם עפ  םיישארה  תובוחרב

א ל ו  רזומה  םשב  אב ה  שדוחב  הז  תא  השעי  א והש  ףידעו  .םיטלקראפ

 המכ  לומ  הינח  תומו קמב  תמקהש  ץע  הנבמב  רבודמ  .םיטלקראפ  ירבע

.ךכ  תזרכה  הייריעה  רתאב  .בולוקוסבו  ןיקשיסו אב  לכוא  יתבו  הפק  יתב

ל ש  גושגשו  תוששואתה ל  איבהל  ידכ  ןורשה  תמר   תייריע  שאר  רבורג  יבא

ם ינטק  םיעצמא  לש  הרושב  לועפל  שי  בולוקוס  תמגוד  םיירחסמ  תובוחר

 םדא  לכ  ,םישנא  םי איבמ  םישנאש  איה  ילש  הסיפתה  רשאכ  םילודגו

 ם יטלקראפה  תרשכה  .םיפסונ  םישנא  ויתובקעב   איבי  בוחרל  עיגיש  ףסונ

ע צב נ  ןמזה  םע  ירוביצ ה  בחר מב  העונתה  תא  לי דגיש  י דימ  דעצ  דוע  איה

 .בוחרה  לש  תויביטקרטאהו  תוחונה  תא  ריבג הל  ידכ  תולועפ  דועו  דוע

ם יכישממ    בולוקוס   ב וחרל  םינפ  תחיתמ  ת אז   תיניכ  רחא  םוקמב

ת מר  תייריעש  םישדח   ם ידוחיי  הבישי  ימחתמ  . םתוא  וריכה  ,שדחתהל

, ריעב  תוינחב  וחנוי   ו נבי  םיטלקראפ  .בולוק וס  ב וחרב  הנוב  ןורשה

ה בישיה  תומוקמה  ע ציה  תא  לידגהל  תויונחהו  הפקה  יתבל  ורשפאי

ל ש  הרושמ  תחא  תינונס  הז  .בוחרב  תוכיא  ןמז  תולבל  םיבשותלו

ע ייסלו  בולוקוס  תא  ריא הל  תנמ  לע  הייריעה  ת עצבמ  םתוא  םיטקיורפ

 ש י  ,ךכ  תרבסהו  םתל ביק  םתשקיב  .םוסרפה  היה  הזו  םיקסעה  ילעבל

 תרוקיב  םיפטוח  הלחתהב  תונויער  לע  םיבשו ח  םיבשוי  ךרוצ  וא  היעב

בוט  והשמ  שיש  הנבה ה  .הלשבה  לש  עגר  הזיא  עיגמ  זאו  השק  הענתהה

 הפרי  יונישמ  ששחהש   ר וסא  ריע   שארכ  הרקש  ה זה  שדחה  ר בדה  חלצומו

ם יאתהלו  םידנרט  ןי בהל  ,שדחמ  המצע  תא  אי צמהל  תבייח  ריע  .ידי  תא

 ילש  ומכ  דיקפתב  .שד חתהל  ןמזה  לכ  םיבייח  ו נחנא  תואיצמל  המצע  תא
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ו השמ  לע  רתוול  תונכו מה  רסוח  תא  ,יונישמ  דחפ ה  ת א  הווח  ןמזה  לכ  ינא

זה  א  דיגהל  ךירצ  םגו  .דיתעב  רתוי  לודג  והש מ  לבקל  ידכ  רצק  חווטב ת 

ת לעות  תבוטל  יטרפ  ר יחמ  םלשל  םידחא  לצא   ת ונכומ  רסוח  .ץמואב

ת א  רצייל  ונטלחה  ן כל  .רתוול  יל  רוסא  ן יידעו  .הלודג  תירוביצ

 ונישעש  יפכ  .בוחרל  ם ינימזמו  םיבצועמ  הבישי  ינבמ  השיש  ,םיטלקראפה

 ל כ  אל  ,ןוכנ  .םיבורקה  םימיב  םתאו  רישכנו  ה נבנ  ,בולוקוסב  הנורחאל

ם ישדחה  םיטלקראפה  לבא  .שלו  תיבל  הסינכב ש  ממ  תונחהל  לוכי  דחא

ה ר יווא  .םישק  יכה  םי מיב  ש ארה  תא  םירהל  םי קסע  לש  הרושל  ורשפאי

א יה  ןורשה  תרמ  .בוזעת  הנורוקהשכ  םג  ונתיא  ראשיתש  בוחרב  תססות

ד וע  הב  תונשלו  רפשל   ר שפא  לבא  התוא  בהוא  ד ואמ  ינאש  םיהדמ  םוקמ

שוחנ  ינא  .םימיכ  תו ליל  עיקשמו  דבוע  ינא  הז  לעו  .הבוטל  םיבר  םריבד

ל ש   םיכויחה  תא  ף וסב  תוארל  ומכ  ןיאו  . םירבד  דועו  דוע  תונשל

 ס נא'צ  ונת  .םישוע  הייריעב  ונחאנשם  ירב דהמ  הברה  .םיבשותה

ת ו בוחרב  םיננכתמ  דו ע  ונחנאש  םיגורדשה   ראשלו  ,םיטלקראפל

. ם כלש  תיבל  תחתמ  שממ  ם יאצמנש  ,םינטקה  ם יקסע ל  ונגרפת  םיישארה

המ  ומקוה  םי טלקראפ  המכ  .תולאשל   .בוט  הפ  השענ  דחיבו  היה 

. ה זהיזם  מב  תלעותה   התייה  ה מ  ,ץעה  הנבמל  ק פסה  ר חבנ  ךיא  ?ביצקתה

ר י חמת  א  ,םהלש  המק הה  ת ולע  תא  תללקיש  םא ה  .םינות נ  ךדיב  שי  םאה

 . הזה  םזימב  תלעותה  לומ  םיבשותה  תחוורב  ה עיגפה  תאו  הינחה  ןדבוא

י מ   םאה  .לביק  ימו   שקיב  ימ  .םתלביקו  םת שקיב  תבתכ  הנש  יפנל

םאש וא ,םזימל ץק םשוה עודמ .םתוא דירוהל  ושקים בג םתוא ושקיבש

ה תשענ  םאה  .ןורחא ה  עובשב  םיטלקראפהמ  דחא  דרוה  אז  םשוה  אל

 ת רשכהש  תבתכ  .םיחקל  תקפהו  תונקסמ  תקסהל  הטמ  תדובע

אגיש  ידימ  דע צ  דוע  איה  םיטלקראפה  י רוביצה  בחרמב  העו נתה  תדיל 

ת ויביטקרטאהו  תוחו נה  תא  ריבגהל  ידכ  תולועפ   דועו  דוע  עצבנ  ןמזה  םעו

ל ש   וזה  םינפת החיתמ   םאה  . עצבל  ךתונוכב  תול ועפ  דוע   הזיא  .בוחרה  לש

  .המויסל ה עיגה וא תכשמנ בולוקוס

ד נ רט  ןמ  היה  הזו  םי שנא  לש  השקב  הזכ  היה  הנורוקה  ליחתהשכ  ןכא   מר אבי גרובר: 

 ש גפיהל  ךישמהלו  .ץוחב  תבשל  וצר  םישנא  .רכיכב  הרק  םג  הז  .הזכ
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. הלאה  םיטלקראפה  .שדח  והשמ  הזיא  אל  ה ז  תונהילו  הפק  תותשלו

ו ה שמ  הז  .ןורשה  תמר ב  ונאצמהש  שדח  והשמ  הזיא  אל  הז  םיטלקראפ

ת מאב  תרדהנ  תונמד זה  ה זש  ונבשח  לבא  .םד וק  ם ייק  עודי  היה  םגש

 אקווד  םהש  בשוח  י נא  .בולוקוסב  השולש  הלח תהב  ונמש  .םתוא  סורפל

 ת ייה  הנורחא  םעפ  יתמ  עדוי  אל  .הפק  םתוח  לצא  חטב  .הפי  םיחילצמ

  .הזמ השוע א וה .והשמ וא עוריאב םש

   .ז'גב יעיבר ימיב דברת וייזר:  'גב

 םישנאה  תא  תרשמ  דואמ  הזו  הפי  דואמ  הדובע   םש  השוע  אוה  זא  .הפי   מר אבי גרובר: 

ה ז  ת א  ונישעש  ירחא   ך כ  רחא  . הז  תא  תואר לו   אובל  ף יכ  שממ  הזו

םיצור  םג  םהש  .ןיקש יסואב  םיקסע  ילעבמ  תוינפ  ונילא  ויה  ,בולוקוסב

 .ןיקשיסואב  השיש  ונעציב  תמאבו  .הלאכ  לבק ל  םג  חמשנו  יפוי  הזיאו

,הפק  יתב  .ןוזמ  רכמ מ  םיקסע  רקיעב  דיל  הז  ונרחבש  תומוקמהשכ

ו אבש  םיקסעה  תא  ת וא רל  רשפא  .םתוא  ונבצה   ם ש  ,םיסומוח  ,תוירציפ

 שיו  .םלצא  חילצה  דואמ  הז  ךיא  תוארל  רשפא  .דימ  הז  תא  וקביחו

    תוחפ תצקש םיקסע

  ?העשת הז זא מר גיא קלנר:

ו חקל  םהבש  תומוקמה   הפיא  תוארל  רשפא  תמא בו  .העשת  ויה  לכה  ךס   מר אבי גרובר: 

ה ז ה  םוקמה  וניפוטר ופב  ישיש  ימיב  ךלוה  הת א  םא  ,הז  תא  וקביחו

ה ככ  .םש  תבשל  םיבה וא  םישנא  ,לוח  ימיב  םג  םימעפ  הברה  םגו  ץצופמ

ם ג  . םישנא  ינימ  לכל ח ונ  הז  . הז  ת א  תוארל  ףיכ ת מאב  .בו חרה  לא  תוארל

ם י מעפל  האור  ינא  . םש  ץ ורל  אוהש  הפיא  ם ידליל  תתל  לוכי  התא

 ם ירוהה  זא  ,בוחרה  ןוויכל  הצצח  וליאכ  .םינט ק  םידלי  םע  תוחפשמה

ל כ ירדא  ןמלמ  םייח  הז  ת א  בציע   .םש  תבשל  ח וטב  ר תוי  תצק  םישיגרמ

. הז  תא  ובציע  סלכתש  הלא  םה  .עובלג  תנע  םע   דחי  ונמזב  היהש  ריעה

ת נ יחבמ  ירמגל  הבבס   םהש  בשוח  ינא  לבא  .בו ציעה  לע  חכוותהל  רשפא

ת ואמ  ע בש  לש  לדוג  ר דס  היה  ה זה  רבדה  לש  ללוכה   ביצקתה  .בוציעה

  .לקש ףלא

  .זרכמ  היה אל .ונישע ונחנא הז דברת וייזר:  'גב
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ת א  עציב  תרגסמה  ןל בק  .תודובעה  תא  עצבמש   תרגסמ  ןלבק  ונל  שי   מר אבי גרובר: 

  .תודובעה

  .םצע ב הדיחיל לקש ףלא האמ מר ירון גדות:

ל ע   םירב דמ  ונחנא  .ת ויצרופורפה  ת א  תצק  הפ  ן יבהל  ךירצ  .תוחפ  תצק   מר אבי גרובר: 

ת ומוקמ  הרשע  דחאו   . בולוקוסב  הינח  תומוקמ   ש ש  יתעדלש  לדוג  רדס

ל כ   תוינח  יתש  לש  םי טלקראפ  השולש  ,םיינש  ה ז  ב ולוקוסב  .םיינש  הינח

 בטימל  ןיקשיסואב  . הינח  תומוקמ  רשע  דחא  אצוי  הז  ןיקשיסואב  .דחא

 הפ  רבודמ  תרמוא  תאז  .הינח  תומוקמ  םישימח  םייתאמ  לעמ  שי  ינורכז

 ם ג  ונחנא  .הינחה  תומוקמ  ךסמ  זוחא  העברא  ,השולש  לש  לדוג  רדס

 ה ינח  לש  אשונה  תא  רדסל  רהמ  רתוי  חי לצנש  התייהש  הבשחמ

 הבישיל  התליאשל  התחנהל  םירמ  הווקמ  םש  םג  ונחנא  םגש  ,םייתעשל

ל בא  .הרקי  הזו  םש  ונעק פה  יתעדל  ףוס  ףוס  ונח נא  הז  .רדסב  לבא  ,האבה

ם ייתעשל  תלבגומ  הי נח  ה יהתש  הזל  ליבקמב  הר קי הזש  התייה  הבשחמה

ד ח א  ם תוא  לע  הצפיש   הינח  ת ומוקמ  לש  הפולח ת  רתוי  ה ברה  היהי  זאו

 ו ליפא  בשוח  ינאו  הפ  תארקהש  הלימ  לכב  ןימאמ   ינא  הינח  תומוקמ  רשע

ל ע   תרבדמש  הבתכ  י תיאר  הצעומה  ירבח  לש  ו נלש  הצובקב  וליפא  .רתוי

 ל לכב  םתוא  םירגוס  םיישארה  תובוחרה  תא  םיחקול  םלועה  לכבש  הז

 הז  תא  םירמוא  ךיא   םיעדוי  אל  .םיבוחרדמל   םתואם  יכפוהו  העונתל

ן כ  ינא  לבא  .הזה  בטו קל   תכלל  יטסרד  דואמ  הז ש  ב שוח  ינא  לבא  .םיברב

ם דקתנ  ונחנאשכו  ,יב רעמה  ף קועה  םע  םימדקת מ  ונ חנא  םדקתנש  בשוח

 ל כ יכ ןיקשיסואמ יתא צוה ינילופורטמה םיינפואה ליבש תאו ,צ"תנם הע

 םיכירצ  .ןיקשיסוא  ב ולוקוס  רובעל  תבייח  אל  איה  תאזה  תרבוע  העונתה

ם י בכרה  ןובשח  לע  ל גרה  יכל והל  םוקמ  רתוי  ןכ   לבא  תונורתפ  םש  תויהל

 הזיאב  הנוח  התא  ןו ינקהש  טפסנוקה  הזו  בשו ח  אלו  חוטב  ירמגל  ינאו

 ת ונחל  עיגהל  ידכ  ןוינקה  לכ  תא  טעמכ  רובעל  ךירצ  התאו  הניפ  איהש

א רונו  , םהב  תויהל  ת ננכת  אלש  ת ויונח  דוע  לע   ר בוע  הת א  ךרדבו  .ךלש

א והש   הזיאב  יתינבש   דוס  אל  ה ז  .םהילא  סנכנ תה  או  ךינ יעב  ןח  םיאצומ

 תא  תושעל  ידכ  צ"תנה  תרגסמב  הרובחתה  דרשמ   לש  העקשהה  לע  םוקמ

. הש קו  תהמהמתמ  ם ש  הנידמ הו  נרעצל  .בולוק וסב  ת ולודגה  תועקשהה
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 ביצקתמ  קלח  ,ןורחא ה  ביצקתב  .ורטמה  םע  הרוקש  המ  וישכע  וניארו

ת י לכירדא ,םיישארה ותבוחרה תבוטל ר"בת ח"שמ השיש רשוא חותיפה

י נימ  לכ  אוצמלו  הזה  רבדה  תא  תחקל  עגרכ  תדבוע  תימי  השדחה  ריעה

ונחנאש  הווקמ  ינאו  .ןיקשיסואו  בולוקוס  לש  הרוצה  רופישל  תונויער

 אשונ  לכ  רחא  לולסבמ  ליבקמב  שי  .תאזה  הניחבהמ  תורושב  היהי  בורקב

 השולש  עגרכ  םידירומ  ונחנא  .תונורתפ  לב קמשגם    הרואתה  לש

    .םיינש דוע ודירויו  דחא ודוריה .םיטלקראפ

  .האיפ מר גיא קלנר:

   ריאשנ ונחנא .יוודורב  הציפ הפיאו .ןיקשיסוא   מר אבי גרובר: 

  .עגר . דירוהל אלו םש דירוהל המ ל .הז תא לבוס אל לאפר דברת וייזר:  'גב

 11  . לאפרו  יוודורב  תדרל   ר ומא  עובשה  ךלהמב  .דר י  ר בכ  ןיקשיסוא  סומוח  מר אבי גרובר: 

 .םיצ ימה הטמל ראשנ ,זרא םח ל ראשנ .וניפוטורפ ראשנ

?םידרוי הלא אקווד המל  .החילס .הלא אקווד המל דברת וייזר:  'גב

  .הז תא  וצמיא אל תויונחה ילעב   מר אבי גרובר: 

   .הז תא םיבהוא אל דברת וייזר:  'גב

 16 . הייחמצ  לשמל  םש  ונמש  .םישמתשמ  תוחפ  םה  .ןכ  תרחא  ךרד  הז  מר אבי גרובר: 

 וניפוטורפב

 .םולשת ם המ ושרדו תואסיכ םישלו  הז תא תושעל ושרדנ םה למדן: עו"ד עידן 

  ?םולשת שרד ימ   מר אבי גרובר: 

  .םה לש הנולתה הז רמוא ינא למדן: עו"ד עידן 

  .םהמ ושרדש ם ולשת םוש ריכמ אל ינא   בי גרובר: א מר

   .םוקמה תא קזחתל םגו למדן: עו"ד עידן 

 ,םישל  םילוכי  םה  .ןדיע  ונחנא  .יתיא  םירבדמ  ו יה  םה  םא  .עדוי  אל  ינא  מר אבי גרובר: 

ל ו כי  ינא  .םיציצע  ונ מש  םיטלקראפב  קר  אל  ע דוי  התא  םימ  תוקשהל

 ו נחנאש  תונחה  ילעב   םע  רבדמו  בשוי  ינאש  הלאכ  המכל  ךתוא  תחקל

. םויב  ם ימ  סוכ  םישת   . לכהו  ה ייחמצ  םע  ץיצע   ו נמש  ,הי יריע  לש  ףסכמ

ם ע  ד מוע  ינא  םעפ  יל   ה יה  עדוי  התא  בשוי  ינא  .הרפאמ  ו מכ  הארנ  ץיצעה

 י מצע  תא  יתלאשו  ,הירגיס  תנשעמ  איהו  התיא  רבדמו  תונח  תלעב  הזיא

ה ככ  הזה  תא  תמייסמ   איה  .התוא  םייסת  איהש   הירגיסה  לרוג  היהי  המ
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ץ יצעה  ת א  הכפה  .ה לש  ת ונחה  ל ש  חתפב  .ץי צע  ך ותב  ה ז  תא  תקרוזו

 הז  לע  םש  וניפוטור פ  שי  .לכסתמ  הז  .ץיצעה   םשמ  קלוס  .הז  תויהל

. ה לודג  ארונ  העקשה  א יהש  הזיא  א ל  הז  .קזחתמ   ,הז  ת א  הקשמ  ,הרואת

 םישל  .תושעל  ושרדנ   םהש  לודגב  הדיחיה  הקוז חתה  הז  ,םוקמל  ןתונ  הז

   .ןיטולחל ימיטיגל הזש  בשוח ינא .םימ תצק םש

  ?קלח רי אשהל אוה ןויערה עגר זא דברת וייזר:  'גב

 ה שולש  .השולש  םיראשנ  ןיקשיסוא  .השולשה  םיראשנ  בולוקוס  .ןכ  מר אבי גרובר: 

.לכהו הזה ץעה םע  תושעל המ שי םא הז תא  השענ ךלנ ונחנא .וקרופי

   .רשפא רמועב גל דברת וייזר:  'גב

. ה ז  תא  םיפרוש  םת ס  אל  ונחנא  הזו  תויתבי בס  תורודמ  דעב  ונחנא  מר אבי גרובר: 

ם ינוניגה לכ .םיפי תונורתפ ח"שמ השיש םתואל םישפחמ ונחנא ליבקמב

ו נ חנא  .הפי  בצמב  אלו   םיקרפתמ  םהמ  הברהש  ה לאה  םינבאה  לכ  ,הלאה

 . תושעל  םירבד  הלאכ   ינימ  לכו  רוא  יקחשמ  ינימ  לכ  הז  תא  תחקל  םיצור

ה ז  תא  םתיאר  רשק  ילב  .ןיקשיסואו  בולוקוס  לש  תוזחה  תא  רפשל  ידכ

 ה לאכ םירבדו תוברת  יעוריא ינימ לכ תושעל םי סנמ ונחנא ,גחה ביבס םג

ה רוש  שי  אוהש  הזיא  ביצקת  .םיכרד  ינימ  לכ  םי שפחמ  .בוחרב  רוזעל  ידכ

.ךשמה תלאש .םי קסעה לש אשונל רוזעל ךיא  םישוע ונחנאש םיתב לש

ם יכירצ  הככ  הז  .לק ש  ףלא  תואמ  שולש  .הלא ה  השולשה  דיגנ  רוציקב דברת וייזר:  'גב

 .שולש .םתס  לקש ףלא תואמ שולש ונז בזב יכ ינפל םתוא לואשל

  .הלחת הב הזמ בהלתה יכה אוהש  .הלאמ דחא היה לאפר   מר אבי גרובר: 

י נפל  םתוא  לואשל  ךי רצ  ה יה  .הז  תא  ול  ומשש  ן ימאה  אל  הלחתהמ  אוה דברת וייזר:  'גב

  .הז

  .לבא .ךכרד  .הפ ותיא בירא אל ינא   מר אבי גרובר: 

הייריעה רכיכ – 1.5.22 ןורוד לאכימ התליאש .8

ץ ופישל  תודובעה  ולח ה  2021  ,הרבעש  הנש  ינ וי  ש דוחב  .הייריעה  רכיכ דברת וייזר:  'גב

 תפסות  ,תויולבגומ  ילעבל  השגנה  ,שדחמ  הלילס  וללכיש  .תואמצעה  רכיכ

 ו כשמיו  חש  ןוילימכ  לש  תולעב  תיביטרוקד  הרואתו  הבישי  תומוקמ
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ת ו חיטב  ינקתב  תדמו ע  הניא  ר כיכה  יכ  עדונ  הנ ורחאל  .תועובש  השימח

י מ  .תולאשה  .רבעב  ה ש מישש  יפכ  תועפוהו  םיע ורי אל  שמשל  לוכי  הניאו

ע ו צקמה  י לעב  ויה  ימ   .תודובעה  ת א  ןנכתו  לה ינ  ימ  . רכיכה  תא  ןנכת

 סוטטס המ .תוחיטב  ץעוי ברועמ היה םאה .ץופישב םיברועמה םיצעויהו

 ה יה  המ  לבא  ךכל  הצקוהש  ביצקתה  היה  המ  .רכיכה  לש  יתוחיטבה

 אל  הז  ,םינמז  תגירח   התייה  המל  .הגירח  התי יה  םאה  .לעופב  ביצקתה

םאה  .ןנכותמל  רבע מ  רתוי  הברה  ךשמנ  הז   .תועובש  השימח  ךשמנ

 ה מו  תוחיטב  ינקתב   דומעת  רכיכהש  ידכ  תופסונ  תודובע  תושורד

  ?ךכל שרד ייש ןמזל ףסונש ביצקתה

טלמור:  עירית  ו נחנא  .הפ  אל   רבכ  י בוק  .תוחיטבה  אש ונ  לכ   .ילוא  אפיסהמ  ליח תנ  אדר' 

ה ר טשמה  םע  םיניינע   דואמ  ה ברה  שי  ןורימ  ן וסא  זאמש  ןייצל  םיצור

 ל כ  .םירחאו  הלאכ  םי עוריא  ויהי  םהבש  םירוזא  לש  תלוביקל  םירושקש

ך י רצ  היהש  םיעוריא מ  ללכב  דלונ  ,חוטב  אלו   חוטב  ןכש  הזה  אשונה

  .םישנ אה רפסמ ללגב הרשיא אל  הרטשמה .רכיכב תושעל

  .לירפא  וא ץרמב היה הז .ינוי ינפ ל היה הז ?ןורימ ללגב הז דברת וייזר:  'גב

עירית טלמור:  . םיעפומ  ללגב  הנורחאל  הלע  הז  תוחיטבה  אשונ  וישכע  םתלאש  .אל  אדר' 

ה כ ירצ  אל  .החוטב  רכ יכ  .תאזה  רכיכל  תוחיטב םע  ןיינע  ןיא  .הריכזמ  ינא

 ן אכ  שי  .םיעוריא  ינפל  תוחיטב  ץעוי  םע  םיצעי יתמ  ונחנא  .תוחיטב  ץעוי

 הרטשמהו  עוריא  היה  .הרטשמ  שיו  ץעייתהל  תעדויש  תוברת  תקלחמ

ם ישל  םינכומ  אל  ונחנ א  םכל  דובכה  לכ  םע  החילס  תואמצעה  םוי  הרמא

א ל   שיא  םייפלאמ  ר תוי  . ךפיהה  אלו  ןכוסמ  הז  , תורדג  ךותב  םישנא

   .רכיכב ומישת

ן י א  ןורכיזה  םוי  רורב   ?םיפלא  לש  םיעוריא  רתו י  רתומ  אל  םאה  הלאשה דברת וייזר:  'גב

  .םיפלא תרשע

   .עצוב הז השגנה ו עציבש המ .רכיכל רושקש  המל       :ד"ר צחי שריב

 .והז .רתו מ המ .םינומה רתוי ויהי  אל םויהמש ,רמוא הז המ דברת וייזר:  'גב

   .שיא ףלא םייתשו םי רשע קראפב ויה תואמצעה  םוי       :ד"ר צחי שריב

 ?שיא םיפלא תשמח  לש עוריא תושעל רתוי םג  רוסא םויהמ תרמוא ינא דברת וייזר:  'גב

.תויפיצפס תולאש תלאש ת א .םיעוריא לע ןוידב אל ו נחנא ית טלמור:אדר' עיר
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   .תלאוש ינא .אל דברת וייזר:  'גב

 ?שיא םיפלא תשמ ח םיאיבמ םינמוא המכ   אבי גרובר:  מר

  .םדא רמוע דברת וייזר:  'גב

 . תוחפב  דבוע  אל  אוה ו  הפ  היהי  אל  םדא  רמוע  לקש  ףלא  תואמ  שולשב  מר אבי גרובר: 

? א ל  םיפלא  תשמחו  ן כ  ם ייפלא  .תומכ  םירמוא  םא  .אל  ?וקה  רבוע  הפיא קלנר:מר גיא 

  .קר אפ יעוריא תויהל םילוכי

טלמור: עירית  ם הב  שיש  תו לאש  לע  םינוע  ונחנאו  די גהל  םיסנמ  ונחנאש  המ  לכ  אדר' 

י די  לע  ןחבנ  עוריא  ל כ  .םיגשומ  לש  בוברע   ל ש  גוס  ונתעד  תוינעל

 אל  .תורדג  םישנאל  ם ישל  ךירצ  ןכ  ,תולהקתהה   ,עוריאה  גוס  .הרטשמה

 ם ישנ  אוב  ןכל  .'וכו  םינוח  הפיא  .תואיצי  המכ  .םיסנכנ  םה  הפיאמ  ,ךירצ

י די  לע  שדחמ  עוריאו   עורי א  לכב  ןחבנ  אוה  יכ  ד צב  תוחיטבה  אשונ  תא

ל ל וכ  , סדנהמ  ללוכ  .ת וחיטב  ץ עוי  ללוכ  ךירצש  ימ  ל כ  יד י  לעו  הרטשמה

ר כיכהש  אל  הז  .תו חיטב  לש  ןיינע  ןאכ  ןיא  .עוריא  ותואל  ךירצ  המ

 ם יעוריאל  .םתוא  םיר שאמ  םימיוסמ  םיעוריאל  .החוטב  אל  וא  החוטב

  .אל םימיוסמ

  ?םירש אמש גגה המ םכל ורמאו רת וייזר: דב 'גב

   .ןלוג םלוא אל הז   מר אבי גרובר: 

  .םיעו ריא שי .עוריאה גוסב יולת  הז אדר' עירית טלמור:

וא  םינבל  דיב  ןלוג  ם לוא  ומכ  םלוא  שישכ  השוע  התאשכ  ןלוג  םלוא   מר אבי גרובר: 

 הז  םיבוט  תומוקמ  , םוקמב  תומוקמה  רפסמ  הז  ,דחא  ,תוברתה  לכיה

ה שולש  לש  לדוג  רדס   ר כיכה  .םיבשחמ  הז  יפל  םדא  ןבל  עובר  רטמ  ךרעב

ה סינכ  יכרד  ,םייתשו   .שיא  םיפלא  תשולש  לש  לדוג  רדס  אצוי  זא  םנוד

 האוושמ  ןמ  הזיא  שי  הז  יקלח  ,ךרדה  בחורה  תא  םידדומ  שממ  .האיציו

ש י ש  םלואב  .רתומש  המ  הז  םהינבמ  ךומנהו   םיעיגמ  הז  יפל  ,תאזכ

א ל  התא  יכ  עבצאה  ם ע  תצק  הז  חותפ  חטשב  . קיודמ  רתוי  הז  תואסיכ

 םייפלא  ,ףלא  לש  לדו ג  רדס  אוה  יפצה  םא  .ועיג י  המכ  קוידב  שארמ  עדוי

. רכי כב  הז  תא  איצוה ל  חילצנ  ן כ  זא  .יל  הארנ   ם יפלא  תשולש  ,םישנא

ם וי .םירבד הלאכ ינימ  לכו .ביבסמ םישיבכה תא רגוס התא ךיא הלאשה
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ם י נמואו  יליזרב  עטנו   ל ט  םהרבא  ת א  ונמזהש  ל לגב  הי ה  יפצה  תואמצעה

ם ע   םוחת  ל כה  הזו  ,ל ק  םיפלא  ת רשע  לעמ  הפל  ו אוביש  רו רב  היהש  הלאכ

 רוגס  התא  זא  חורבל  םיליחתמו  עוריא  הרוק  םא  תרמוא  תאז  .םיתב

א ל ונחנא תוחיטבה יצעוי ורמא ,ינשה לע ץר דח א החירבהו םיתבה ךותב

.הזכ רבד לע םותחל  םינכומ אל ונחנא .ןורימב  הרקש המ ירחא םינכומ

. י רמגל  רחא  דעי  להק ב  רבודמ  .לשמל  .תויובכ רומ  ר תוי  דוע  וליפא  שי :איבל ינד רמ

 .ןוירוא  לאכימ  ול  םיארוקש  החמומ  הפ  ונל  שי  .הצוחה  םיאצוי  הרטשמה

 ןורחאה  ןמזב  ונל  השוע  הרטשמהש  תועווזהו   תואלתה  לכ  תא  ריכמש

ר בד  יולת  אל  הז  יכ  .בושח  א רונ  הז  .םיזז  םה  ןאל ו  םיזז  םירבדה  המלו

, םישנאה  גוס  ,עובירב   רא  ייאפ  ,רטוקה  ,חטשה   יולת  הז  .םירפסמ  דחא

ע משנ  .האלכמ  םינוב  המ ל  .האלכמ  םינוב  המל   . םינובש  האלכמה  גוס

 .לאכימש הממ  בוט רתוי הז תא ריבסהל  רשפא יא ?ןוכנ םטמוטמ

. ביבאה  ץורימ  הנשה  םייקתה  אל  המל  .תוברת ב  קר  אל  הז  ללכ  ךרדב   מר אבי גרובר: 

 .הנש לכ ומכ  םינבל דימ אלו םינבה ןגמ  האצי םינבה תדעצ המל

  .בולו קוס תא רובעל וצר אל יכ דברת וייזר:  'גב

 ח"מלפה  תא  תכתוח   םינבל  דימ  תאצויש  תאזכ  הדעצ  לשמל  רבעב   מר אבי גרובר: 

ן ב  דמוע  ה יה  לזרב  ר ד ג  הזכ  ן מ  םישל  קיפסמ  ה יה  ח "מלפב  זא  .תכלוהו

ז א  .הזכ  רבעמ  לכב  בכר   םישל  ךירצ  התא  םוי ה  .קיפסמ  היה  הזו  םדא

 ליבשב  .בכר  ילכ  םיעבש  ,םישיש  ונרכש  ,הזכ  לייא  ץורימל  ךירצ  התא

ם ש   ם ידמוע  ךיא  ואר ת  עוריא  ל כל  אובת  .םישל   ךירצ  ה לילב  םגו  .םייקל

   .םירבדו תוינוכמ

ם י כירצ  .הזכ  והשמ  שיא  ם יפלא  תשמח  ךרעב  אוה  ת ואמצע  לש  עוריאה : ןוירוא לאכימ רמ

. םחתמ  לכ  שיא  םיפלא  תשמח  תוחפל  ליכהל  םילוכיש  םימחתמ  ינש

ן יא  .להק  לש  ץחל  שי   . טולימל  תורשפא  ונל  ןיא   ם הינשב  רכיכהו  ןוינחה

 עוריאב  רכיכה  םגו  ןוינחה  םגש  הביסה  תאזו  םידדצל  טולימ  תורשפא  ונל

  .םימיאתמ ה םירושיאה תא רבע אל  שיא ףלא הרשע שמח לש

 ו נחנאו  חצנב  עוריאב  היה  ינורש  תמרה  רוביצה  לכש  בשוח  ינא  ,בגא  ךרד   מר אבי גרובר: 

  .םישנאמ  תורידא תוחובשת ונלביק

.אל .אל הייריעה  רכיכ לע איה הלאשה .עו ריא לע םירבדמ אל ונחנא דברת וייזר:  'גב
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  .יתיצר  ארונ ינא .םשמ הז  אל  מר אבי גרובר: 

. התליאשה  אל  הז  ינ ש  רב ד  ומשב  תנעוט  ינא  א ל  .הפ  שי  .תמאב  החילס דברת וייזר:  'גב

 הייטנ  ןמ  םכל  שי  םצע  לע  אל  איה  התליאשה  .הזה  לע  וישכע  רבדת  לא

ם כל  אבש  ןאל  ןוידה  תא   בוחסל  הייטנ  םכל  שי   . ריבסא  ינא  עיגא  ףכית

ל ע  אל  איה  התליאשה ו  .םש  אל  הז  םכלש  רלי ווטור  יבלכה  תא  איצוהל

יאצומ  לש  .תבש  יאצו מ  לש  עוריא  ללוכ  םימיסק מ  ויהש  .קראפה  יעוריא

 לע רזוחש סופד הפ שי  םאה .הרורב ארונ הפ הת ליאשה .הז אל איה .גחה

 ש רחל  םג  עיגנ  ונחנא  ףכיתו  הנורחאה  הפוקתב  םעפ  ירחא  םעפ  ומצע

, ת יביצקת  הגירחב  םי עצבתמ  , ןמזב  םיעצבתמ  א ל  םיעצבתמ  םיטקיורפש

שרחב  ומכ  םתוא  םיר יזחמ  ,םתוא  םינקתמ  ,םו קע  םיאצוי  םה  המ  םושמ

א י ה  התליאשה  .רוחס  ,רוחס  יתיא  וכלת  לא  .תש ורחב  ומכ  .רבדנ  ףכיתש

ה לאש  ד ועו  יוקל  ןונכ ת  ה זיא  הפ  ה יה  םאה  תעד ל  תשקבמ  י נא  רכיכה  לע

 .הבבס  תמאה  תאזו  ת ונוכנ  ןהש  החנהב  תובושת ה  תא  יתלביק  .הנורחא

ץ מ אל  ךירצ  וליפאש  ת ויהל  לוכי  . תועט  האצי  ם ג  הז  ה רקמב  לבא  .ןיוצמ

ה ל אש  דוע  לואשל  םג   הצור  ינא  וטיסת  לא  הז  ל ע  תרבדמ  אל  ינא  .הז  תא

 תאז  אל  איה  הרטשמ הש  ןוכנ  הז  םאה  .תונכב   יל  ונעתש  תשקבמ  ינאו

ם ימי  רפסמ  התכיח  אי ה  אלא  .רכיכב  ,עוריאה   ל ש  םויקה  תא  הענמש

 אב  הז  תרמוא  תאז  .עוריאה  לע  םכל  םותחל  ובריסש  תוחיטב  יסדנהמש

   ?הרטשמה לש הדיצמ א ל .תוחיטבה סדנהמ דצמ

  .םיעוריאל רו שק  הז ,הסדנהל רושק אל  הז אדר' עירית טלמור:

  .ןוכנ דברת וייזר:  'גב

 לכ  ללגב  ,חטשה  הז  .הזה  ללגב  אל  הז  .םיסדנהמ  תמאב  ונאבה  ןורקיעב : ןוירוא לאכימ רמ

ם יסדנ המה  לש  הקיד ב  . רכיכה  תא  ללוכו  ןוינחה   ת א  ללוכש   עוריאה  חטש

 א לו  עוריא  חטשכ  חטשה  תא  ןוחבל  התייה  ת וברתהמ  ונאבה  ונחנאש

   .אל וא הניקת  איה םא רכיכה תא ןוחבל

ם י נתונ  ו יה  תוחיטב  י סדנהמ  ו יה  ם הש  ןוכנ  הז  הרטשמה  םתניחבמ  לבא זר: דברת ויי 'גב

  .םיישקה תא  ומשש םה אל הז .רושיא

ם יכירצ  םה  תוחיטבה   יסדנהמ  .עוריא  רשאל  אל  הלוכי  אל  הרטשמה : ןוירוא לאכימ רמ

  .לבא .הרט שמל תינכותה תא שיגהל
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   .תוחיטבה יסדנהמ יק וא דברת וייזר:  'גב

.תוחיטב תניחבמ רכיכה  לש ץופישב היעב התייה אל  לבא       :ד"ר צחי שריב

ה ת ואב  ונייה  ,רכיכה   ל ש  ץופישה  היה  אל   םא  .הכופה  הלאשה מר גיא קלנר:

   .הככ ונעת זא ?היצאוטיס

   .ןכ אדר' עירית טלמור:

 .תניחבמ ה מ החילס .האלה תרבוע ינ א .הבושתה הז .הבבס זא דברת וייזר:  'גב

טלמור: עירית  ונכה  רבכ  .רא שה  לכ  לע  ךל  הנענ  אוב  .דצב  הפ  יתלחתהש  תוחי טב  אדר' 

א שונ  ל כ  לע  תרכוז  ת א  םא  ו נרבידשכ  הז  תא   ונרא יתו  רכיכה  אשונב

 ת א  םג  ללכ  רכיכה  לש  ץופישה  .בוש  הז  לע  רו זחנ  ונחנא  לבא  ,ביצקתה

ל ש  א שונ  םג  ללכ  או ה  . קילאיב  בוחרבש  זוקינ ה  ת כרעמל  רוביחה  אשונ

ה מ  תרכוז  תאש  הוו קמ  .הרואתה  גורדש  לש  א שונ  םג  ללכ  אוה  .השגנה

ל ש  ה רבעה  לש  אשו נ  ל לכו  .קפסמ  ה יה  אל  טל חהב   הזו  . םדוק  םש  היה

ת ונמדזה  התואב  תושעל  ךירצ  היהש  המ  לכו  ם ייטפוא  םיביסו  תרושקת

ע בשכ  ויה  ,ישארב  ,ןל בקה  לש  תודובעה  לכה  ךס   .זוקינה  ךרוצל  ונחתפש

 םא  .ףלא  םישימח  תואמ  עבשכ  יפוס  ןובשח  ןיא  דוע  .ףלא  םישימח  תואמ

ם יעברא  תואמ  הנומשל  םיעיגמ  ונחנא  םילספס ה  תאו  ןוניגה  תא  ףיסונ

א לו  ביצקתהמ  תוחפ  וליפאו  ביצקתה  ךותב  ט לחהב  הזו  .ףלא  עבראו

.תגצהש תורחאה תול אשה ןיינעל הז .לקש ןוילי מ היהש ביצקתהמ ונגרח

  .ןכ םינמזב   מר אבי גרובר: 

  .ןלבקה  לש והשמ היה הז .הגירח  תאזכ התייה םינמזב המל דברת וייזר:  'גב

ז א  זוקינה  לש  םירוביחהו  זוקינה  םע  הי ה  םגו  ןלבקה  םע  היה  םג   .ןכ  :אדר' עירית טלמור

ל ש  םירושיאה  לכ  שי   תאזה  רכיכל  טלחהב  לבא   הזה  אשונב  בוכיע  היה

  .ךי רצש המ לכ .תושיגנה לש  ,רורמת ,העונת ,הרטשמה

    .שרחה בוחר דברת וייזר:  'גב

  .לש סקטב י דיל תייה תא .רכיכה יבגל רון גדות:מר י

   .הת ליאשה תא הלאש איה   מר אבי גרובר: 

 27  ם וי  סקטבש  .השגנה  לש  עטקה  לכ  היהש  המ  ,ר כיכב  הרוקש  המ  לבא  .ןכ מר ירון גדות:

 28  ו מכ  ה לוע  המידקמ  אב   ה ילט  לש  א בא  אבס  האו ש   לוצינ  ם ש  הלע  האושה

 29  ה יה   םש  היהש  השגנ הה  אשונ  ל כ  רוחאמ  ביבס מ  ם וקמב  ,םדאה  דחאכ
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 1  ה י ציזופואל  םתדרי  ה יינש  ינ פלו  אובל  רבד  לכ  לע  ךירצ   אל  .רומג  רדסב

.םיציצפמ םתא זאו

 3   .התוא וטלק םל וכו .הלולס העודי איה הי צילאוקל ךלש ךרדה .ןורי מר גיא קלנר:

 .טטרחת דברת וייזר:  'גב

  .תהליאש ש יגהל ךירצ רבד לכ לע אל מר ירון גדות:

     הז המ ןורי .ןורי יד מר גיא קלנר:

.רמוא רגרבכורש  המ קר .ינממ דחפמ אוה  מר ירון גדות:

  .ךישמת קלנר: מר גיא

 9  .איג  הדות  םג  ךל  םירמוא  .הנטק  תבל  אבאכ  ןורי  ךל  דיגהל  לוכי  ינא  מר אבי גרובר: 

 .איג לבא

.הזמ עבר .הזמ שילש מר גיא קלנר:

 .איג   מר אבי גרובר: 

   .שייבתמ אל התא מר גיא קלנר:

 14   .רגרבכור ילב. . אל האת ספא התא רגרבכ ור ילב .שייבתמ אל התא מר ירון גדות:

 15   . יד םיפיעס ונל שי ה'רבח   מר אבי גרובר: 

 16   .ספא התא .םלוכ ,שישל מר גיא קלנר:

 17  ת א   בוזעת  .איג  .ךתוא   דבכמ  א ל  הז  איג  .ךתוא  דבכמ  א ל  הז  קיפסמ  יד  מר אבי גרובר: 

.עדוי התא ךכ  רחא ריאשת הקיטילופה

 . יטתפ התאו יטתפ התא .יט תפ הז .וילע ןגהל קיספת מר גיא קלנר:

  ?ןגמ התא ימ לע דברת וייזר:  'גב

 ה ז  .המ  עדוי  אל  ינא  ומכ  ףוקש  הז  .הככ  ךתוא  עקתש  הז  .ןגמ  התא  ימ  לע מר גיא קלנר:

 ל כב  ותוא  ץימשמ  אוה  .בגה  תא  ךל  טרש  אוה  ?ק בחתמ  התא  ותיא  דירומ

  .םוקמ

י נפל  ךתיא  יתדבעשכ   .טפשמ  דיגהל  רשפא  איג   ?טפשמ  דיגהל  לוכי  ינא  מר אבי גרובר: 

 .בגה  תא וישכע יל טרוש םג הת א .לגרודכ קחשמב שדוח

  ?םיווק ילב טרוש  אוהש ךיא ?הוושמ התא דברת וייזר:  'גב

  ?בגה תא ול טרוש ינא מר גיא קלנר:

 .תימיטיגל אל  הרוצבו תימיטיגל הרוצב דברת וייזר:  'גב
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ך לש  תוקמקו'צמה  תו תליאשהמ  ךממ  רתוי  טר וש  ינאש  ךתיא  םיכסמ מר ירון גדות:

   .םולכ הווש אלש

ם ת א  .ריעב  שדח  קחש מ  שי  .ביבסמ  תומלצמה  םע  ם יצר  םה  ךיא  וארת  מר אבי גרובר: 

ם ירבד ה  .םויה  19  ף יעס  שי  .יטתפ  הז  .קיפ סמ  י ד  .םלוכ  םיכחוגמ

  .םהילא  עיגהל ךירצ .םידליל םירב דו םיבשחמ שי םירושקש

  .ךמצע לע רומש ת .ללכב ךתוא לאוש ימ דברת וייזר:  'גב

 .טסקנ   ובר: מר אבי גר

.רבדל  הסנמ  ינא  אוה   .בל  תמושת  .הדובע  ליעפ   הז  .ילאכימ  ברימ  טסופ מר גיא קלנר:

  .ו ילא רוזחת ,וילא תכלה .רג רבכור ילב הווש התא המ מר ירון גדות:

  .ףע התא  הפה תא חתופ אוה .ךתוא  קילדמ אוה ךיא הארת   מר אבי גרובר: 

   .קדוצ ינאש עדוי אוה ות:רון גדמר י

.םימודא םיווק..  התא .םולכ הווש אל אוה דברת וייזר:  'גב

   .הילא ךשמה תלאש מר גיא קלנר:

 .התא המ .הת ליאשה תא הלאש איה   מר אבי גרובר: 

 16  ך כ  ל כ  אל  . הקונ  אל  ו א  הקו נ  .קראפב  םישקומה   ר ופיס  . יטרקנוק  הז  יכ מר גיא קלנר:

 .רורב

  .ירמגל   בר: מר אבי גרו

.ונרצע המל זא דברת וייזר:  'גב

םא הז תא לאוש ינא המל מר גיא קלנר:

   .התליאש דוע שי .ןכ מר ירון גדות:

 ?וישכע טסופ דוע רסח   מר אבי גרובר: 

 23  . ק ראפל  םיעוריא  תר בעה  לע  ר בודמש  ללגב  לא וש  ינא  . טסופ  רסח  אל מר גיא קלנר:

 24  .וילע ךרבמ  ינאו יזכרמ ןיישקול ןכתיו

 25   .בורקב איצוא י נאו הביבסה תנגה .בורקב  רדוסמ ןוכדע איצוא ינא  מר אבי גרובר: 

.יבוק לבח .שרחה דברת וייזר:  'גב

 .םידל יל םירבדו םיבשחמ הפ ונל  שי ?שרחל רושק הז המ   מר אבי גרובר: 
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ש רחוב החר  1.5.22– דברת וייזר שאילתה  .9

.הז תא יל דיגת  לא ה.ללאי יל דיגת לא .הל לאי הז המ .שרחהחוב ר דברת וייזר:  'גב

   .ידיגת םג תינימ הדרטה מר ירון גדות:

ל וכי  התא  הללאי  ,הל לאי  .הזה  ןויזיבה  הז  המ  ה ללאי  יל  דיגת  אל  התא דברת וייזר:  'גב

. ךב  רוזחתו  הללאי  הללאי  יל  דיגת  אל  התא  .ל ותחל  וא  בלכל  וא  דיגהל

  אל הז

ל כב  בירל  תשפחמ  .יד   הז  תמ אב  לבא  םירחא  םי רבד  ת רמוא  איהש..  ינא  בר: מר אבי גרו

  .הרקמ

 .ך ב רזוח התא .הללאי הללא י יל דיגת אלש הצור ינא דברת וייזר:  'גב

   .אל וא התליאש ה תא אורקל הצור תא   גרובר: מר אבי 

 ה ללאי  תרחא  יהשימ  וא  והשימל  דיגת  .הללאי  הללאי  יל  ארוק  אל  התא דברת וייזר:  'גב

ם ייעובש  ינפל  .יתטיש   ן פואב  טקיורפב  שוביש  דוע   שרחה  בוחר  .הללאי

 ש רחה  בוחרב  ןגמ  הוונב  הקוסעתה  םחתמ  ץופישל  תודובעהש  עדונ

 ץ ופישל  תינכותה  התי יה  המ  ,תודובעה  וליחתה   יתמ  .וקספוה  רגסמהו

 ךכ  ןונכתב  ןובשחב  אב וה  אל  םעפ  דוע  המ  ,הדובעה  תלוכת  המ  ,םחתמה

 םיחקל  וקפוה  םאה  ,ושדחתי  םה  יתמ  .תודובע ה  תא  רוצעל  ךירצ  היהש

ו ל עו  ומייתסה  אל  ןיי דעו  ם ינש  שולש  וחקל  .תש ורחה  בוחרב  תודובעהמ

  .םהלש  ביצקתהמ המכו המכ יפ

   .המכו המכ יפ  ולע אל םהש תעדוי תא   גרובר: מר אבי 

   .תואיצמה תא שג ופ תודובעה ביצקת םאה דברת וייזר:  'גב

   .היעב ךל ןיא רקשל לבא   מר אבי גרובר: 

 ת א  תוצפל  םינווכתמ  םתא  םאה  .היופצה  הג ירחה  המו  ,ביצקתה  המ דברת וייזר:  'גב

 ינא  וישכע ?תודובעה  תוכשמיה  בקע  םיקסעב  העיגפה  לע  םיקסעה  ילעב

 תא  תובעל  הצור  ינא  .הלאש  אל  וליאכ  הלאש  דוע  לואשל  םג  הצור

ו ארק  דחא  הפ  היה  ,תישילש  המוקב  תבבותסמ  יתייהש  םימיב  .הלאשה

ק לח  .םינוכיס  לוהינ ו  רוביצ  ףותיש  לע  יארחא   היהש  סוקניפ  יתיא  ול

קוידב  תמאב  היה  ,ו ל  ויהש  תוברה  ץועייה  תו עש  רובע  ולש  דיקפתהמ
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 ת ושעל  ,םיטקיורפב  םינוכיסה  תא  להנל  .הל אה  םירבדה  תא  תושעל

ו ליאכ  ו נחנא  תרמוא  ת אז  . הז  םע  ה רק  המ  ןיבהל   ה צור  י נא  ,רוביצ  ףותיש

ש י  .ול  הרקש  עוריאה   ירח א  ול  םלשל  ונקספה ש  וא  םדא  ןבל  םימלשמ

ה לאה  םיכילהתה  תא   תושעל  הרומאש  תומד  איהש  הזיא  איהש  הזיא

ך ות   .ידכ  ךות  הז  תא  ת ושעל  אל  ,ףתשל  ,קודבל   .טקיורפל  םיסנכנש  ינפל

י נא  הרקמב  .שרחב  והשמ  אוהש  הזיא  הז  תא  תושעל  םיסנמ  ,םיאב  ידכ

 םיקסעה  ילעב  לכ  תא  יתיארשכ  הרקמב  ,היר'צנ פב  יאחוי  לצא  םש  יתייה

 תושעל  רשפא  יאש  ה עונת  יא  ינימ  לכ  םע  םש  היהש  סואכה  לכ  םיקעוז

 ז או  עצמאב  םירצוע   ו נחנא  .המ  וליאכ  זאו  . םיבכרה  םע  בוביסה  תא

ה לע  ה זה  ינונכתה  לד חמה  ף סכ  המכ  ?העונת  י דכ  ך ות  םינשמ  ונחנא

 ת יריעש  החוטב  ינאו  תויה  .דיגהל  הצור  ינאש  רבד  דועו  ?םיסימה  םלשמל

ת א  הריכמ  ינאו  תיע וצ קמו  תיארחא  דואמ  ה ר וצב  תלעופ  ןכ  אקווד

א והש  ה זיאב  הפ  רבו דמ  א לש  קפס  י ל  ןיאו  הל ש  ת יעוצקמה  תוירחאה

 ץחלהש  תויהל  לוכי  םאה  התוא  לואשל  הצור   ינא  ,הלש  ינונכת  רשק

 הזיא  דוע  ףיסוהל  י דכ  ,םיטקיורפ  םייסל  ידכ   ליעפמ  התאש  יטילופה

א והש  ה זיא  הווהמ  םצ עבש  תאז   איה  ,טסיל  ק' צ  ת מישרל  ,והשמ  אוהש

א לשכים  טקיורפל  תא צל ..  םהש  ינפל  םיטקיורפ ל  תא צל  ינויגה  יתלב  ץחל

 אלש  .וקדבנ  אל  םירב דהש  ר.וגס  לכה  אלש  .םהילא  תאצל  םיכירצ  ונייה

ל לגב  הז  תא  התשע  א ל  א יהש  החוטב  ינא  .אמש   ו א  .םינוכיס  לוהינ  ויה

ה לאה  םירבדה  ךיא  ןי בהל  תבייח  ינא  .הלש  ה דובעב  הלשרתה  איהש

  .םיורק

עירית אדסמ  הבישח  איהש  הזיא  התייה   שרחה  בוחרב  .שרחה  יב גל  טלמור:  אדר'   תיר 

 םצעב  דחא  לכש  םיעדוי  ונחנא  .שם  הרוק  המ  םיעדוי  ונחנא  העונתה

מא  לכ.  הצורא  וה  המ  שהוע  ת וינוכמה  תא  דימעמ  .םיכסומה  ילעבחד 

ה ז   בכרה  ת א  הפ  רי אשת  , םימי  השולש  דועב  ךל   ריזחא  י נא  חחפ  ,ולש

 ם ירחוסה  .הנכסב  לבוג  תוצור  ןהש  הפיא  תוקרופש  תויאשמ  .רדסב

ם ע  ו נרבע  ונישע  ונחנ א  .רדס  ת ושעל  וננחתה  םמ צע  ם יקסעה  ילעב  םמצע

.םתיא  רבדל  דחא  ,דח א  ונרבע  .תודידמ  ונישע  .םתיא  ץעייתהל  תוינכותה

ם ה  .רחאל  בוט  אלו  דחאל  בוט  המ  .םהילע  קיעמ  המ  .םהלש  םיכרצה  המ
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ה מל  .תיאשמה  תא  יל   םש  התא  המל  םיברו  םיחכוותמ  ירה  םהיניב  םג

ם ג  םיירגוסב  .'וכו  ךל ש  ך רדה  אל  הז  .ךלש  תוינ וכמ ה  תא  הפ  הנחמ  התא

 םש  םימייק  הלאה  םי קסעהמ  דואמ  הברהש  תע דוי  חטב  תאש  המ  ףיסונ

ע צבל  ונלש  תלוכיהו   ך רדה  תוכזל  םישלופ  םה   ל בא  םינש  דואמ  הברה

ז או ונל הנימז אלו תמלשומ אל יאדווב תושעל םיצור ונייהש ומכ תודובע

ו נ בה  רוביצה  ףותיש  ירחא  אקווד  .עוציב  תוי בלש  לע  בושחל  ךירצ  םג

ד חל  ה ז  תא  ךופהלו  ה עונתה  ןוויכ  יוניש  לש  ם ירוגמה  ת א  םישל  קרש

ד חא   לכ  אלו  ךירצש  ו מכ  תוינח   םישל  לכונ  םגו  ח וטב  ה יהי  הזש  ידכ  ירטס

ל ש   הרוצה  לע  דואמ  הברה  םינעוט  םגש  ונבה   ,ול  אבש  הפיא  דומעי

ו השימ  . תוכרדמ  ונל  ן יא  , הפש  ינבא  ו נל  ןיא  .הרו א ת  ונל  ן יא  .הזה  םוקמה

י חרזמה  רוזאה  ,הלאמש  שרחה  רתוי  הזש  תויו נחה  רוזאל  עיגהל  הצורש

ל כו  תכלל  ךיא  ול  ןיאו  ת כלל  לוכי  אל  םג  רחא   םוקמל  וא  הדעסמל  וא

 ונחנא  .םירחוסה  בטי ה  התוא  וריכה  םה  .תינכותל  ונשביג  הלאה  םירבדה

ה זיאו  ה צור  אוה  המ  תאו   ולש  ת ויעבה  תאו  דחא   לכ  ם ויה  םיריכמ  שממ

 ת א  חקלש  ימ  םצעב  עו צביל  תאזה  תינכותה  תא  ,םינכשל  םג  ול  שי  תונעט

הרבח ה  הז  האלהו  ינושארה  ן ונכתהמ  תאזה  תינכותה ם ה   .תילכלכה 

ה ע ונתה  ירדסה  תא  ל כ  םדוק  ונישעו  ונלחתהש  ירחא  .ונתיא  ןאכ  םיאצמנ

. ם הב  עוגפל  אל  ידכ  .הלילב  קר  םידבוע  ונחנא  . דובעל  תורשפא  םג  רציילו

 ןעט  דחא  .תנועטב  םי כסומה  ילעבמ  קלח  ואב  םצעב  הלילב  קר  תרביד

ז א   י רטס  דח  םתישע   םתא  ו ישכע  ן עט  ינשה  . הנוכנא  ל  ילצא  הדידמה

ל כ  .רצק  רתוי  הברה  ו שע  םדוק  .םלש  בוביס  תו שע ל  ילא  עיגהל  ידכ  ךירצ

 נוחנא  .ונעציבש  הדובעת  ליחתלו  הפשה  ינבאמ   ול  ויהש  תונעטהו  דחא

ת ונעטה  רואל  הדידמה  תא  תינש  םיקדובו  נ חנאש  .א  .םהל  ונחטבה

בעוקינה  אשונל  תחא  םהל  ויהש  תונעטהו  .םהלש  ,יחרזהמ  דצל  רקיז, 

שם   היינבה  לכ  תא  תלהנמ  תילכלכה  הרבחה   ןו כנ  רתוי  ונאצוה  ןכלו

 יתש  תא  קודבנו  ,שדח מ  הדידמם  ישוע  ונחנאש  ונחטבה  ןכלו  .תוקידבהו

ם הל  ונחטבה  .רזוח  שיו  הזיא  ושעיש  םיננכ תמהו  תויפיצפס  תונעט

ו נישעש  ירחא  הדובע מ  ם ירזוח  ,וישכע  הזש  םי גחי הרחא  דימש  החטבה

.הז תא ושקיב םהש  ללגב .םללגב היה הזו .ושק יב םהש תוקידבה לכ תא
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.קיספה אוה זאו הדו בעל םידבוע דימעה אוהש  הז לע יוציפ שקיב ןלבקה דברת וייזר:  'גב

א ל ש  ללגב  התמ   הפ וקת  התייה  אלימבש  ירכזת  ה פוקת  ול  התייה  םג  ' עירית טלמור: אדר

  .ור זחי רחמ ילוא םצעבש םיע דוי ונחנא .םילעופ ול ויה

ה לחתהה  ם ע  תצק  דו ע  ת וכחל  ה יה  רשפאש  תר מוא  תאש  ה מ  םצעב  זא דברת וייזר:  'גב

   .תויניצר תוקידב  רתוי תצק הז תא תושעלו

טלמור: עירית   םא  .תינכות  התואל  קוידב  ונרזחש  הד בוע  .הככ  םירובס  אל  ונחנא  אדר' 

 וא  םהב  םירזוח  םה   וישכעו  ועט  הלאה  םיננכתמה  לכש  םילגמ  ונייה

  .העונתה תדע ו םהב תרזוח הרטשמהש

  .תינכו תה תא וניש םצעב ןיא זא דברת וייזר:  'גב

 רוזאב  יתעדל יוניש  שיו  ושקיב  םהש  תוק ידבה  תא  ונישע  ןכ  ונחנא לבא  אדר' עירית טלמור:

  .זוקינה

 תפסוה  לש  יוניש  שי   .זוקינה  לש  רשקהב  יוני ש  שי  .םייוניש  רפסמ  שי : וקנרפ לכימ 'בג

. ת יברעמה  הכרדמב  תמיוסמ  הדוקנב  ,סלפמ  תדרוה  שי  .הכנ  תינח

 ,םינמזה  תוחול  תניח במ  .םייתדוקנ  םהש  םייונ יש  שי  .החילס  ,תיחרזמה

 אל  איהש  הדובע  ,תולילה  ךלהמב  .שדוח  ךשמב  הדובע  ונעציב  לכ  םדוק

ה נ כה  הז  םא  ,למשח  תויתשת   תחנה  הז  םא  .תי תועמשמ  הדובע  .תלטובמ

 הדובע  ונישע  .ירטס  דחל  העונתה  לולסמ  יוניש  הז  םא  .הרואת  תויתשתל

ך להמב  התייה  איה  הבורב  וזה  הריצעה  תא  ו נישע  .תיתועמשמ  הדובעו

  .דובעל  חוכה לכב םירזוח ,םיגחה

   ?ןנכתמה דרשמה ימ וייזר:  תדבר 'גב

.יזיפה ןונכתה  תא הש ע םג אוה .יתעונתה ןונכת ה תא השע אוה .ןמסילט : וקנרפ לכימ 'בג

 ינא  םירויס  הב רהב  םש  ונייה  תרבוד  םי ירגוסב  םעפ  דוע  תרמוא  ינא  למור:אדר' עירית ט

ד ח א  ד צמ  .חטשב  ונ שגפש  ,םירח או  ונתיא  היה   ינור  םג  ם ה  םג  תבשוח

ת מאב  םהו  ץופישה  תא  םיצור  ארונ  ,םיכסומה  ,םיקסעה  ילעב  םירחוסה

 לבא .הזה ןיינעב םיקד וצ םה .חנזוה הז םינשש קדצב הארנכו םיננולתמו

 וא ןוקית לכ וא היינב  לכש םיעדוי ונחנאו םישו ע ונחנאשכ רבד לש ופוסב

 י א  לש  תמיוסמ  הפוקת   ול  שי  דימת  שודיח  וא  םוקיש  לכ  וא  ץופיש  לכ

ם י רוזא  שי  לבא  .הל יל  תדובע  ידי  לע  התוא  םירעזממ  ונחנאו  תוחונ

 םוקמב  דקפתל  השק  דואמ  ,םהלש  תולהנתהמ  האצותכ  אקווד  םהבש
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 םינתונו  ,הצוחה  םיציצע  םיאיצומש  םישנא  שי   םא  .הז  תא  ןיבהל  ךירצו

ם ת א  המ  יל  רמוא  ךס ומה  לעבו  .קשחתמש  הפי א  דומעל  םהלש  םיבכרל

ם ירמוא  ו נחנא  זא  םי מ י  השולש  ד ועב  וילא  עיג א  ינ א  םדא  ן ב  ינא  םיצור

 ם ג  תרמוא  תאז  .םלוכל  ךרדה  תא  םסוחו  דמוע  אוה  םייתניב  לבא  ול

ל כש  הזכ  ןפואב  דובע לו  סנכיהל  אוהש  ךיא  םיכ ירצ  םג  םהש  ןיבהל  ךירצ

 ומכ  דקפתי  הזה  םוק מהש  ידכ  הביבסב  בשחת מ  .רחאב  בשחתמ  דחא

   .הפי היהי אוה .ךירצש

ה ז   וליאכ  ביבסמ  בחר מה  לכל  םיסחייתמש  םיד דוב  ם יקסע  המכ  םש  שי   מר אבי גרובר: 

  .םי רחא םיקסע תורשעב םיע גופו םהלש יטרפה חטשה

   .ירעצל םש הברה  ינא .הז תא יתיאר אל ינא דברת וייזר:  'גב

   .ךל הארא ינא יתיא  יאוב אדר' עירית טלמור:

 .םש  הינחה  לכ  .םי שדוח  םש  םידמועש  סו לאטוט  םיבכר  םש  שי   מר אבי גרובר: 

  .םישד וח תודמועש תוינוכמ .בו חרב תוינחב .םש ילכתסת

 .הצוח ה ואצי םהש יארת םישרג מה לש ספא וק הז םהלש  רדגה אדר' עירית טלמור:

 התא המ התאו תוקריה תונח ךותב ראו ד תבית הל שיש תוקרי תו נח םש שי י בלקין:מר רונ

ם ימלשמ  ונחנא  ,םילי חתמ  .הפ  הרוק  המ  ךל  די גא  ינא  ?הככ  ךלנש  הצור

ו נל  ןיא  .העונת  ירדס ה  םישוע  אל  ונחנא  לבא   העונת  ירדסה  לע  ףסכ

ה עברא  ,השולשב  תו חפל  .הארתהה  ליחתמש  םויב  םיליחתמש  םיחקפ

ה ז   .ונתוירחא  אל  הז  איה  הבושתה  .אל  יל  םירמ וא  זא  .םינושארה  םימי

ם י שת  םירמוא  םה  . ףסכ  תלבקמ  תילכלכה  הר בחהש  .תילכלכה  הרבחה

ז א  בוביסהש  םישנא  שי  . םינושארה  םימיה  העב ר אב  .תוחפל  םיחקפ  םש

 אוה  ןטק  והשמ  תרמו א  תאש  הזה  העונת  יא  לבא  .ןטק  והשמ  וליאכ  הז

ם י ליבומהו  םיררגה  לכ ש  הלגמ  ה תא  םואתפ  יכ  ה זה  םוקמה  ל כ  תא  עקת

ו ליחתה  ם ה  הפשה  י נבא   תא  ו חינה  רובעל  םי לגוסמ  א ל  ,םש  םירבועש

 יתרזח יצחו עבשב םיאוליממ יתאב יתוא וקינזה  רשאכ ינא .הז לע ספטל

 השק  תיריעל  רמוא  . םש  יתייה  רבכ  הנומשל  עברב  .םיאולימ  לש  הלילמ

י תלב  הז  תירטמואג  יכ  ולכתסת  ואוב  ינפל  הז  ת א  םינטבמ  תאש  ינפל  הל

   .קסעה לכ תא עקות לבא  ןטק והשמ וליאכ .ירשפא

  םילוק ישהמ דחא הזש ךל דיגא  ינאו םיבושק דואמ ונחנא : וקנרפ לכימ 'בג
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  וישכע .וננכת  םיבושק מר רוני בלקין:

 יפכ  הז  תא  ונקית  ונחנא  הברה  הפ  שי  .יםמינפמ  דואמו  .םיבושק  דואמ : וקנרפ לכימ 'בג

ם ינוקיתה  תא  ונישע   . םיבכרה  םע  ןרמתל  תו רשפ א  היהיו  ןומיס  שיש

   .הז תא ונישע .םיק סעה ילעב תשקבל הלאה

טלמור: עירית   ם הלש  םיציצ עה  םע  םש  ונייה  התאו   ינא  םיקסעה  ילעב  םתו א  אדר' 

  .רשפא י אש הככ םהלש תושילפהו

בלקין: רוני   לבקל  ךירצ  או ה  סקופבו  ריצה  לכ  תא  ועקתש  ודילש  ךסומהו  ן מז  קספ  מר 

 סקופב  ותוא  ונספת  זא  ,ולש  תינמזה  קסעה  ןוישיר  תכראה  תא  וישכע

.הז תא לבקמ היה  אל אוה תרחא יכ הזה רב דה תא קחמי אוהש ןמזב

, םש  ס רדיהל  לוכיו  , םש  ר ובעל  רומא  והשימו  היצח  ר בעמ  שישכ  .ינור   מר אבי גרובר: 

ז א  ו לש  ךסומהמ  סנכ יהלו תאצל  ח ונ  רתוי  הברה   ה ז  קסע  ל עב  הזיאל  לבא

 לכוי  קסעהש  ליבשב  .היצח  רבעמב  הנכסב  םי שנא  דימעהל  רומא  ינא

  . האיציו הסינכה םע דובעל

בלקין: רוני  ן ופצה  דצב  , ןונגס  ךסומ  לומ  .יתרמא  ינאש  המ  לע  אל  הנוע  ליג רכ  התא  מר 

 לבא  .הפי  רבד  לכו  לס פסו  ץע  ,וב  םישל  וננכתש  העונת  יא  םש  ושע  יברעמ

  .םש בב ותסהל הלוכי אל תיאשמ

  .םש  בבותסהל הלוכי תיאשמ   מר אבי גרובר: 

   .הלוכי אל תיתדבוע  הלוכי אל מר רוני בלקין:

  .ם ש בבותסהל הלוכי איה   מר אבי גרובר: 

  .הלוכ י אל איה מר רוני בלקין:

   הז תא ךפוה אל קעצת  התאש הז םעפ דוע .ינור   מר אבי גרובר: 

 הזה  רבדה לע םש וספיט תויאש מה .רוזעי אל םג רקשמ  התאש הז ר רוני בלקין:מ

ם ה   .הזה  רבדל  םינ קת  ש י  .ףוסה  דע  ילוא  ב ישקתו  רקשמ  אל  ינא  מר אבי גרובר: 

ו א ב  זאו  ירטס  ודב  ו עסנו  ,השיגהמ  קלח  ומסח   ץוחב  תוינוכמ  ודימעה

ש י  .רשפא  יא  הז  יכ  אל  הז  תא  ונזזה  ונחנאו  .ת ויהל  לוכי  הז  ךיא  דיגהל

 םש  רובעל  הלוכי  ת יאשמו  הזה  םוקמב  ר טמ  השימח  לש  הסינכ

. םגו  םגמ  תונהיל  םיצורו  ץוחב  תוינוכמ  םידימעמ  םה  לבא  ,בבותסהלו

הת או  ירחא  םירבד  ה שוע  ה תאש  הווקמ  ינאו  ה דובעה  ע צמאב  אב  התא

י ש נא  ו שעש  הדובע  הפ   שי  . ךילהתה  תא  טפושו   הדובעה  ע צמאב  אב  אל
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ה פ  ש י  .ול  א בש  המ  ו ל  ט טרשמו  ו לש  דרשמב  בש וי  ר יעה  ש אר  אל  ,עוצקמ

ל ש  ךרדו  בוביס  סוידר  םש  שי  .הלאה  םירבדה  ל ע  םימותחש  העונת  יצעוי

,ןוכנ  .םגו  םג  וצרו  ץוחב  תוינוכמ  ודימעה  םהו   .רובעל  ידכ  רטמ  השימח

ה ז   תא  השענ  ונחנא  זא  םתארקל  אובל  רשפא  ןכ  ם א  יכ  ,הז  תא  ונרצה

ה שימח  העברא  ,השו לש  ה זיא  תוחפל  ינא  םש   י בבותסה  ינא  .הבהאב

. הככ  יתבבותסהו  די ב  לודג  ריינ  יתחקל  הנווכב  ,םש  יתבבותסה  םימעפ

 ורמאו  ילע  ולכתסה  םהו  .ץופישה  תויהל  ךלוה  הז  יפל  הנה  וארת  יתרמאו

ה י ינשבו  .םכתא  םי ריכמ  ונחנא  םעפ  ףא  ה פ  וצפשת  אל  םתא  יל

. ם יירטסיה  הצוחה  ו צר  םל וכ  ,לוחב  העגנ  התש ע  הנושארה  תיאשמהש

ה מ  ת א  תרמא  אל  ה מל  ,םייש דוח  ינפל  יתיא   ת רביד  ם הל  רמוא  ינא

. הפ  ודבעתש  יתבשח  א ל  ,םיי ניצר  םתאש  יתבשח   אל  . וישכע  רמוא  התאש

ה ללאי  זא  .קוחר  ול  הא רנ  היה  הז  .תאזה  הניד מב  . הפ  דבוע  הז  הככ  זא

ו ליחתהש  היינשב  .רב דל  ה מ  יל  ןיא  הללאי  זא  םו לכ  הרקי  אל  .ךירצ  אל

תודובע  םישועשכ  ביב א  לתב  םילוכי  ונחנא  וישכ ע  זא  .הירטסיה  תודובע

ר וגס  םייתנש  .רוגס  היה  םייתנש  םילשורי  תורדש  הלאכ  ינימ  לכ

ר דוס  ה ז  הנווכב  שרחב   ו נחנא  .זוזל  רשפא  יא  סנ כיהל  ר שפא  יא  .טלפמוק

 ונחנא  הלילבו  דובעל  ולכוי  םה  םויבש  ידכ  .הלי לב  קר  םידבוע  ןלבקה  םע

 ו אב  םה  זא  .הביבסב  םירוגמ  םש  ןיא  יכ  הז  ת א  ונמאית  הככ  .םידבוע

ו א   תיאשמה  םע  סנכי הל  ול  השק  תצק  ,וישכע  ם ידבוע  םה  ,תורעה  ושיגה

 אל אוה חוקל ףא יל ןימאת .תוינוכמה לכ תא ן קתמ םוי לכ אוה לבא ,הז

 יכ  תושעל  ךירצ  היהש  םואית  הזיא  םש  היה  .םש  תודובעה  ללגב  דיספה

ו רדיסו  ועציב  םוי  ותו אב  ד ימ  זא  הזה  רבדה  לכו   הדובעה  עצמאב  היה  הז

. ךילהת  הזו  .םידבועו   םיבישקמ  זא  .םש  םידבוע  םלוכ  םיסלפמכל ה  תא

ם ישוע  ונחנאו  םייניצר   ונ חנאש  םידמול  םהו  .הי י ריעהם  ע  דובעל  םידמול

ו ר בידו  ,הפ  ורבידו  ,הפ   ודמעו  הפ  ודמע  םירבדש   םניש  תורשעי  רחא  ןכו

 ו מכ  בוחרש  ןמזה  ע יגה  .הזב  םילודג  ונייה  ,םיליתשו  םיחרפו  הפ

   .שרחהו ,תשורחה

   .ךלצא וליחתה אל םייחה  םע קיספת הברה הפ ושע מר גיא קלנר:

    .השע המ .השע המ   מר אבי גרובר: 
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 1  י ב גל  ןגרפתו  .הקטוח יפל  ן גרפת  .םירחאל  םג   ן גרפל  דמלת  .קיפסמ מר גיא קלנר:

 2   .ךלצא וליחתה אל  םייחה .הרישלו קיציאלו

 3    .םישעמ טעמ שער הבר ה קיציא .תוחפ קיציאל   מר אבי גרובר: 

 4  ד יגהל  ל בא  .הז  ירחא   ואר י  רבכ  ה ז  .הז  ירחא  ה שעת  ו תיא  ןייפמקה  תא מר גיא קלנר:

 .ןגוה אל  הז ילצא וליחתה םייחה

 .ילצא  וליחתה םהש יתרמא אל   מר אבי גרובר: 

   .רמוא התאש המ הז מר גיא קלנר:

 .הנש םיר שע יתרמא .םולכ הפ ושע  אל הנש האמ יתרמא אל   מר אבי גרובר: 

  ינפלו ושע  אל הנש הרשע םיתש .הא מר גיא קלנר:

  .ןכ .ןכ   מר אבי גרובר: 

  .האבה התליאש ל האלה תרבוע ינא בוט דברת וייזר:  'גב

.הז יכ .הרק אל קרא פה יכ .הרק אל ףרשה יכ מר גיא קלנר:

   ?אל ףרשה דגנ אוה   ובר: מר אבי גר

ס ינכהל  ה צור  התא  י כ  . ףרשה  תלפכה  ל ע  .אל  ה ת א  לבא  . תיצר  אל  התא מר גיא קלנר:

  .לכ תא

 .םישנא לש תור צחה תא םיחקול ךיא םיי ניעב ךיא תוארל אב אוה  מר אבי גרובר: 

 .תושעל הצור התאש  המ הז .ןורשה תמרל...לכ  תא סינכהל הצור התא יכ מר גיא קלנר:

 ?השע  אל  אוה  תודשה   ליבש  .ךרדה  תא  הניפ  א וה  .ףרשה  תא  השע  אוה

  ?םתס רמוא התא המל

   .יד קיציאל קקלל רבכ יד מר ירון גדות:

  .תיברעמ ה .ףרשה לש שיבכה תא   מר אבי גרובר: 

  .ץוחב לזלזת יא קלנר:מר ג

 ףרשה לש שי בכה תא ריבעהל רשפא   מר אבי גרובר: 

   .תמאה תא דיגת מר גיא קלנר:

  .תמאה תא רמוא ינא   מר אבי גרובר: 

  .בגא  לודג רתוי ךתוא איצוי הז מר גיא קלנר:

 27  . ףוסה  דע  ילא  בישקת   . ףוסה  דע  .בישקת  לבא   ת מאה  תא  דיגא  ינא  גרובר: מר אבי 

.ףוסה דע בישק הל יתימא קיפסמ היהת

.םוקמ לכב ךל ןגרפמ ינא מר גיא קלנר:
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  ףרשה לש ךרדה תא   מר אבי גרובר: 

 .ךלש ךלשש  המ ךדגנ וא ךתיא ינא םא מר גיא קלנר:

   . ףרשה לש ךרדה תא .איג   מר אבי גרובר: 

  .םירחא  יבגל הז תא תושעל דמלת לנר:מר גיא ק

ם דא  ןבל  ן תונ  אל  הת א   המל  א ל  התא  .יתרמא   ף רשה  ל ש  ךרדה  תא  מר אבי גרובר: 

 ש יבכה  תא  רשפאש  י תרמא  ינא  ףרשה  לש  ך רדה  תא ?טפשמ  רומגל

 ,5  שיבכל  דומצ  ריב עהל  ,יטיס  המניסל  הליב ומש  ךרדה  תא  ריבעהל

ה מ  הז  םיתב  זאו  תודש  זאו  ףרשה  ץורי  וילא  דומצו  5  שיבכ  היהיש

ה שוע  אוה  םיטסופ  בת וכ  םדא  ןב  בשוי  .ףרשל  אצוי  אלש  אל  .יתרמאש

א ו ה  . ךרד  ינשה  דצב   תו יהל  ךירצ  א ל  לבא  רמ ואו  סנפל  ם וקמ  םע  המ

א ל  לבא  , ינשה  דצה  ל יבש ב  סנפה  ת א  ןיכה  רבכ   אוה  . סנפב  לכה..  השוע

 ךירצ

.לטבמש .יתרובחת  יאנת היה אל הז לבא סנ פל םוקמה תא ןיכה אוה מר גיא קלנר:

 .וילע םותח או ה .וילע םותח אוה לבא   מר אבי גרובר: 

  תא לטבמש מר גיא קלנר:

   .תי נכותה תא ךל הארי ינא   מר אבי גרובר: 

  התא .יבא מר גיא קלנר:

 18  ש קבמ  י נא  .תושק  ך ב  יתע גפ  ,יברעמה  ףקועל  , העונתה  ת א  החקל  616  מר אבי גרובר: 

 .החילס

   .רתוימ חוכיו הז א קלנר:מר גי

.הז לע םותח אוה .םיקב חתמ ונחנאש הנומת שי   מר אבי גרובר: 

  ריעה .יבא מר גיא קלנר:

 23  א וה  .יברעמה  ףקועל  יט יס  המניס  תא  איצומש   י תרובחת  יאוות  היה  מר אבי גרובר: 

 .הז לע םותח תישיא

   .החתפתה תאזה ריעה מר גיא קלנר:

   .תינכותה תא הניש אוה   אבי גרובר: מר 

 .י טיס המניסה תא היה ,םיא יבנב עצוב .ןג הוונ התנבנ מר גיא קלנר:

  .םתוא.. אוה ךיא םישש ואתמ אל וישכע דע םה   מר אבי גרובר: 

   .ךירצ אלש המ דמגת לא מר גיא קלנר:
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  .םהל היה  אל הניג עבר םש היה אל   מר אבי גרובר: 

.קיפסמ יד .ברעתת לא .שו תי התא .ברעתת לא התא מר גיא קלנר:

 3  ה יה  ה ז  .רופיסה  רמג נ  ךל ה  ןורוד  ר יאמש  עגרב  . רי אמ  הז  ו תוא  השעש  ימ  מר אבי גרובר: 

 .רדח ב בשי אוה .ריעה שאר הי ה ןורוד ריאמ ריעה שאר

  .ריעה שא ר היה ןורוד ריאמ יתנבה מר גיא קלנר:

.םייס אוה ךיא ריכז ת .קיציא םייס אוה ךיאו : גב' בת שבע אלקובי

  .תויוכז ר יתע שיא ןורוד ריאמ בגא קלנר:מר גיא 

  .עצבל עדוי   מר אבי גרובר: 

 .םיעצבמש  םישנא רוחבל תעדל ךירצ דברת וייזר:  'גב

   .אל םיעשרומ םה  םא .םיעשרומ םה םא אל מר ירון גדות:

  .םיעשרומ אל : גב' בת שבע אלקובי

    .הירלגל דובעל רש פא .שרחה בוחר ונמייס   מר אבי גרובר: 

   .םהב םירחוב אל ונחנא ירון גדות: מר

בל  םימש  םתא  ,הרע ה  ריעהל  תבייח  ינא  לבא   הירלגל  רובעי  ינא  .ןכ דברת וייזר:  'גב

לש ביטומ אוהש הז יא הז תותליאשה לכב הז ה ברעה לכ לש ביטומהש

  .הש וע יבאו השוע יבא המכ   מר אבי גרובר: 

ה ת אשכ  האבה  םעפ  זא  , תולישמ  רסוח  ,לוהינ   ר סוח  לש  ב יטומ  הז  .אל דברת וייזר:  'גב

ו השימל  הללאי  הללא י ה  תא  דיג הל  ךירצ  יל  הא רנ  ה ללאי  הללאי  רמוא

  .רחא

   .ךלש לוהינ רסוח םע  תותליאש האמ שיגהל היע ב שי       :ד"ר צחי שריב

 .ךממ  תורעה הכירצ אל ינא .הי רלגה יבגל הללאי הללאי דברת וייזר:  'גב

   .תותליאש הברה  השיגמ תאש הפי לכ םדוק מר ירון גדות:

   .ה צור אל .הבישקמ אל ינא דברת וייזר:  'גב

.התא המ יתנבה  אל ?היציזופוא אל התא מר גיא קלנר:

  .היציזופוא ינא מר ירון גדות:

  היציזופואה תא  רקודש המש היציזופוא :מר גיא קלנר

 27    .עורג יכה .וב תו יהל לוכי הצעומ רבחש עור ג יכה םוקמב אצמנ התא דברת וייזר:  'גב

 28 . הזה  תאו  .היצילאוקה   תאו  .היציזופואה  תא  ףקותש  היציזופוא  אוה מר גיא קלנר:

 29  ביצקתב
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 1 ךירצ  התא  .תומישמ  םילבקמ  םה  .םהב  דומעל  תושירד  הפ  םהל  שי   מר אבי גרובר: 

 2 ה תא  המישרב  תויהל  ידכ  .םוקמ  שי  .םוקמ  היהי  אל  תרחא..ל  עבשיהל

 תתל ךירצ

  .המישרב  תויהל הצר אוה ,בגא אוה :נרמר גיא קל

   .הככ דבוע אל הז   מר אבי גרובר: 

.הדגנ אצוי אוהש הז  המישרב תויהל הצר אוה מר גיא קלנר:

 .ףנחתה דברת וייזר:  'גב

  .יל הרוק  היה המ לבא .המישרב ית ייה םא יל הרוק היה המ מר ירון גדות:

שקבת  התא  בוזע  .םד קתת  .בוזע  .םש  תלדה  ת א  חתפת  אל  התא  .בוזע מר גיא קלנר:

  .יחצמ

. ן כ  .תינוריע  הירלג  ה ללאי  .יתפוקתב  השענש  ר אופ מ  טקיורפ  דוע  .הנה   מר אבי גרובר: 

 .האבה התח נהל ימירת ,הללאי .ואוב

הגלריה העירונית  1.5.22  – שאילתה דברת וייזר .10

ר סוח  ל ע  .הללאי  דיג הל  ך ירצ  ימל  ך ל  יתרמא  .ה ל לאיה  םע  ה תא  םעפ  דוע דברת וייזר:  'גב

 י נאש  ינפלש  דיגא  ינאו  הירלגב  ליחתא  ינא  לכ  םדוק  .בוט  .תולישמו  לוהינ

   .רבד .אוב רבד .רבדל םייס מ התאש יל דיגת ליחתא

  .הי רלגה לע רבדל תונמדזה   מר אבי גרובר: 

   .הז תא האור ינ א .הנהנ התאש האור ינא דברת וייזר:  'גב

  .ןוכנ   : מר אבי גרובר

   .הנה .רבד הללאי זא ייזר: דברת ו 'גב

   .הללאי .הירלגב האג ינא   מר אבי גרובר: 

 23 לאכימ  .הפי  הזיא  .םיטלקראפב  ןוזחה  תא  .ךל  ונארק  יפוי  הזיא  יארת דברת וייזר:  'גב

 24  א וב  .  םישוע  ונחנאש  ם ירבד  הברה  .הזו  ארוק  י נא  ,רצייל  ונטלחה  .ןורוד

.יפוי הזיא האר ת ךל םימירמ ונחנא הנה

  .תטטיצ ןכ  הירלגה לע יתבתכש המ   ר: מר אבי גרוב

 .תרוש קת ץעויה הפיא תעדוי אל  ינא תבייח ינא עדוי התא דברת וייזר:  'גב
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  .לאכ ימ ומכ תטטצמ אל תא  מר אבי גרובר: 

 2  ם דא  ןבה  ימ  תעדל  תביי ח  ינא  .אוה  אקווד  .ל בח  בוט  ?ןורהא  ןר  הפיא דברת וייזר:  'גב

 3   .ךתוא תוקסרמש  תופלאחי תוצע לע ךפסכ  בטיממ ול םלשמ התאש

.םלשמ אל ינא .ףסכה  לע םלוכל תמלשמ תא  מר אבי גרובר: 

   םלשמ אל התא הז ךיא דברת וייזר:  'גב

   .םלשל ףסכ יל ןיא   מר אבי גרובר: 

.הייריעה יפסכמ םלשמ  התא יכ םלשמ אל התא דברת וייזר:  'גב

  .םולכ  םלשמ אל .תמלשמ תא   י גרובר: מר אב

ם ישנאמ  וא  .לבקמ  התא ש  תויוברעמ  וא  רו בי צ  יפסכמ  םלשמ  התא דברת וייזר:  'גב

 ת מלשמ  ינא  ליד  יכה  הז  ךלש  סיכהמ  אל  .םלשמ  התא  הזמ  .םירחא

ת א  ה תא  .ךפסכמ  םל שמ  א ל  התא  . סמ  וילע  יתמ ליש  ו ילע  יתדבעש  יפסכמ

ק ותשל  ךל  יאדכ  .ךיש מהל   יל  ןתית  לאו  .םירחא מ  ח קול  .רגוס  ךלש  סיכה

  .לכ םד וק הירלגה .קותשל ךל דיג י תרושקת ץעוי ךל שי םא

  .המל .המל   מר אבי גרובר: 

   .קותשל ךל יאדכש יל  הארנ .הצור ינא לכ םדוק דברת וייזר:  'גב

   .ילע תמייאמ תא המ   מר אבי גרובר: 

   ךל תרמוא ינא  .ךילע תמייאמ אל ינא .אל דברת וייזר:  'גב

   .םייאמ יל עמשנ   מר אבי גרובר: 

 19 הלא  עדוי  התא  .קו תשל  ךל  יאדכש  ךל  תרמוא  ינא  .ךל  תרמוא  ינא דברת וייזר:  'גב

 .םיסרוה  םה ךלש.. תא ךל םינתונש

   .קותשל ךל יאדכ   מר אבי גרובר: 

  .קותשת  לבח .ךתוא םיסרוה םה דברת וייזר:  'גב

 .םש אל הזש ת ומוקמל םתס תדרוי תא  קב קורצקי: מר יע

  .קותשת לבח דברת וייזר:  'גב

   .קותשל ךל יאדכ   מר אבי גרובר: 

 26 י נאו תמלשמ ינא ימ  יל דיגת אל התאו תויוטש  רבדמ התא יכ רבדמ התא דברת וייזר:  'גב

 27  ף ידע  . םלשל  ףידע  זא  . הככ  הש וע  התא  .םלשמ  א ל  התא   ,תמלשמ  תוחפל

 28  םע  ליחתהל  הצור  ינא   בישקת  יבגל  דיגא  ינא  וישכע  .חוטב  הז  םלשל

 29  .הירלגה
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  .השקב   מר אבי גרובר: 

   .רבדל יל תתל הצו ר אל התא התליאש יל שי דברת וייזר:  'גב

.הללאי .המידק הצור דו אמ .הצור דואמ ינא .אל   מר אבי גרובר: 

  ?ךירצ התא ןמז המ כ אוב .רבדת זא הנה זא דברת וייזר:  'גב

  .ךלשל  הכחמ ינא יתמייס .ינא   ובר: גר מר אבי

   .תמייסש הלועמ .יפוי דברת וייזר:  'גב

  .יד כ ךות ךתוא ףירטא ינא   מר אבי גרובר: 

  .התא המ דברת וייזר:  'גב

   .ךתוא ףירטי תצק   מר אבי גרובר: 

ף ירטהל  ל וכי  אל  הת א  . יתוא  ף ירטמ  אל  התא   . יתוא  ף ירטמ  אל  התא דברת וייזר:  'גב

   .ףירטהל לוכי אל התא ז א יטנוולר אל התא .יתוא

  .ןכ .ןכ   מר אבי גרובר: 

ת מ רב  ת ינוריעה  הירל גה  הכנחנ  יצחו  םייתנשכ   ינפל  . תינוריעה  הירלגה ר: דברת וייז 'גב

הברה  אל  הפ  שי  .ןכ  ינפל  והשמ  דיגהל  הצור  ינא  וישכע  .ךתפוקתב  ןורשה

 ה ריכמ  ינאש  תונמואה   ירחושמ  דחא  אוה  איבל  ינדש  תבשוח  ינא  .םישנא

ד וע  התא  םא  .אל  .םיבהואש  םישנא  דוע  הפ  שי  לבא  .רקיעב  .רדחב  הפ

   .התא יתוא רוצעת םעפ

 .רדחב  תונמואה ירחושמ דחא אי בהל אב .התליאשב בותכ א ל הז   :י שריבד"ר צח

הז תא תרמוא ינא .ךפיהל דברת וייזר:  'גב

  .התליאשב בותכ א ל הז       :ד"ר צחי שריב

. ילש  י נשה  טפשמל  בי שקמ  ת ייה  םא  ,תוניצרה  א ישב  הז  ת א  תרמוא  ינא : דברת וייזר 'גב

,תוניצרה  אישב  הז  ת א  תרמוא  ינא  ךפיהל  .לוז לז  ךותמ  אל  הזש  ןיבתשו

ה ז  ת א  יתרמא  אל  לב א  רדסב  ם ג  הז  .הזל  בישק הל  ה צור  אל  התא  לבא

  .ךל

  ?ביש קמ אל ינאש יתרמא ינא מר דני לביא:

 ן יבמ  תצק  תמאבש  תבשוח  ינאש  םדא  ןב  שי  םא  .ךל  הז  תא  תרמוא  אל דברת וייזר:  'גב

ת מאבשו  ,םירבד  הברהב  םיניבמ  אלש  הלאכ  י נימ  לכל  דוגינב  תונמואב

ם כ לש  ך רדה  לבא  .ינ א  הז  ם וחתב  ן יבמ  תצקו  ת ונמוא  ךירע מ  הנכ  הרוצב

 ם ישנאה  לכל  הריכז מ  ינא  יכ  .תימיטיגל  רפוס   איהש  הלאש  םילעמשכ
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ה מ  ,ןורשה  תמר  תייריע  לש  ןוירוטקרידה  ירבחש  ,רדחב  הפ  םיבשויש

ת וב יוחמהמ  קלחו  .ן יקת  להנמ  ל ע  םינומא  םה ו   ףס  י רמוש  םה  ,תושעל

. תוטלחהה  תא  לבקמ ש  ימ  תא  רקבל  הז  רחא  ן וירוטקריד  לכב  ומכ  ונלש

רפוס  ,רפוס  אשונ  לע   הפ  יתילעש  הארנכ  לבא  ,תולאש  לואשלו  ,קודבלו

, לג דה  תא  םירמו  תו לאש  ו תוא  םילאושש  בהו א  אלש  י מ  דימ  יכ  שיגר

א ל  הז  לבא  .הרודמ  קילדהלו  קיצהל  הככ  ולש  רליווטורה  יווק  תא  חלוש

ם ה  תלאוש  ינאש  תו לאש  ינא  וישכע  .קחשמב   אל  הז  .ידי  תא  הפרי

ו נ חנא  םתוא  ונלאש  אל  םויה  דע  ונחנא  םאש   תבשוח  ינאש  תולאש

ת ולאש  הז  ,לואשל  םיבייח  ונחנאש  תולאש  הז  .ונלש  דיקפתל  םיאטוח

ן ויד  אוה  ימיטיגלה  ן וי דהו  .תובושת  ונל  תתל   תבייח  ריעה  תלהנהש

ה ז  . בוצע  הז  ,עצבתמ   א ל  אוה  ם או  עצבתהל  ךי רצ  או הו  .עצבתהל  בייחש

  .ת ויפ תייטס הפ שיש רמוא

  .ךירצ  המל       :ד"ר צחי שריב

ב י צקתה  המ  .המקה ה  לש  ב יצקתה  היה  המ  השקבב  ת עדל  הצור  ינא דברת וייזר:  'גב

ש י   םאה  ,תוליעפל  םו יה  ד ע  םייניב  םוכיס  המ  ,תפטוש  תוליעפל  יתנשה

ה ז  .יקסע  לדומ  ןיאש   וא  הירלגה  לש  לועפתל  יקסע  לדומ  אוהש  הזיא

ה סנכהה  תורוקמ  המ   ה יהש  ביצקתה  המ  .םי ינ יב  תפוקת  אוהש  הזיא

 תויולע  המ  .הסנכה  תורוקמ  הל  ןיאש  וא  הסנכה   תורוקמ  הל  שי  םא  הלש

ל ש  הריפס  איהש  הזי א  ו ישכע  דע  התשענ  םאה  . הלש  הלעפההו  הקוזחתה

יא  הש  םגה  .החתפנ  איהש  זאמ  הירלגה  תא  ודקפש  םישנאה  רפסמ

.םילגה  ןיבו  תופוקתה   ןיב  אוהש  ךיא  לבא  הנורו ק  תפוקתב  םצעב  החתפנ

העונתה  תייארב  היר לגה  לש  ימויהו  יעובשה  תושחרתהה  טירשת  המ

. ריעב  ךוניחה  תכרעמ  לש  תוליעפב  תבלושמ  א יה  ךיא  .הבש  תוליעפהו

ת מ ר  ידימלת  תא  אי בהל  י וצרו  יאדכש  ,יתמ  תרכוז  א ל  הז  לע  ונרבד

ה כירדמ  םינממ  אל  עו דמ   .הירלגב  רקבל  תיתטי שו   תפטוש  הרוצב  ןורשה

 .םהל  ריבסהלו  םהל ש  ןכותה  תומלוע  תא  רישעהל  הלוכיש  תונמוא

ת א  ה פוקת  איהש  ה זיא   ידימ  ו א  רקוב  ידי מ  ל בקלו  םתיא  תבשלו

ח משא  ינא  םייפסכה   םי ניינעה  .תולאשה  הז  .ו הז ו  .ריעה  לש  םידימלתה

  .םייפסכ  םיניינע הז רקיעב שי ןכ  םא אלא .רבזגהמ עומשל
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  .ךתוא םיעמו ש אל .לאכימ הנעת זא .ונ דברת וייזר:  'גב

י נ א  ל ע  ךרבמ  דואמ  ינא  . הז  ירחא  י ל  רוזעת  .ל אכימ  ר דסב  .ליחתא  ינא   מר דני לביא:

ת מ רב  .תינוריעה  היר לגה  לע  רבדנ  ףוס  לכ  ףוס ש  יואר  ארונ  הזש  בשוח

 אוה  ךיאו  להנתמ  אוה  ךיא  ועדיש  יוצרש  דסומ  הזש  בשוח  ינא  ,ןורשה

ם תוא  שיש  םינותנ  יתלביק  ינא  .תויצראה  תומרבו  ריעה  תומרב  חילצמ

, ח" שמ  העשת  אוה  ם ינשה  ך רואל  התוא  הנבש  ביצקתהש   ריעה  שארל  םג

, ה מקה  ביצקת  םע  .רג רבכור  תפוקתב  הנבנ   הז  הע וט  אל  ינא  םא

  ,סיפה לעפ מ םע םותחה םכסההשכ

   .הירלג תלהנמ התייה  .תונבל וליחתה אל םה   מר אבי גרובר: 

ל ש  ת ויעב  הברה  םש  ש יש  עדוי  י נא  .עדוי  אל  ינא הז .הירלג  תלהנמ  התייה   דני לביא:מר 

 לוכי  ינא  .תאזה  הפו קתב  ורצענש  םירבדו  .תו שק  דואמ  היינב  תוגירח

ך י א  ןיא  יכ  שמתשה ל  ם ילוכי  אל  ונחנא  הנ ותחתה  המוקבש  דיגהל

ה זל  ז א  .הנסחאל  . ינוט לש  רומיש  .םישנאל   רו שיא  הזל  םיארוק

  .הח ילס רשפא יא .יתנווכתה

ת ויהל  הרומא  התייה  .ולספנש  הלאכ  םירבד  ינ ימ  לכו  םירתיהל  דוגינב   בר: מר אבי גרו

   .םינמואל וידוטס םש

 ף לא  שמחו  םינומש  םייתאמ  2019  עוציב  .היר לגה  ביצקת  .ךישמנ  אוב מר דני לביא:

עוציב .החיתפ עוריא סו לפ הנושאר הכורעת .לקש

  .תויולע דברת וייזר:  'גב

  .ונלח תהש בשוח ינא .ןכ עוציב   דני לביא: מר

 ?הנש הזיא דברת וייזר:  'גב

.תחא  הכורעת   ם ילקש  ףלא  הנומשו  םיר שע   תואמ  שולש  ,2020  עו ציב  . 2019  מר דני לביא:

 איהש  ירחא  םישדוח  השולש  םצעב  הירלגהו  הנורוק  הסנכנש  ריכזמ  ינא

 םיצמאמ  ונישע  ונחנא  תאזה  הפוקתבש  ריכזמ  ינא  .הרגסנ  איה  החתפנ

ב וחר  ,םיילקיזומ  םי עוריא   רצייל  ,תונמואו  תו ברת  ,ללכב  ריעב  םירידא

ה נ ורוקה  לש  םיניינ על  דוגינב  םירבד  ונישע   ,בולוקוס  ,ןיקשיסוא

 . תורחא  םירעב  התוא  וכיחש  הכיפהמ  התייה  הז  קורי  ות  לש  םירושיאלו

ה צור  ינא  ,לודג  דואמ   היה  הירלגה  תא  חותפל  ץ חלה  יכ  הז  תא  רמוא  ינא

 ה ירלגה  תלהנמ  לאילוא  תנסאו  הטרופסס  לחרש  הז  ,דיגהל  דחא  רבד  דוע
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 1 ,העוט אל ינא םא ךונ יחה ףגא לומ הדובע תריצי ל תינכות ורצי ירחא דימ

  .קיתה תא תקזחה תא

   .הקיזחמ ןיידע מר ירון גדות:

 .קיר הז .םולכ הז וישכ ע לבא אל מר דני לביא:

   .קיר קית הקיזחמ ,רדסב מר ירון גדות:

 ה איצוה  ראפ  ילריש  תיל"כנמ  הז  לבא  ימ ל  עדוי  אל  ינא  אציש  בתכ מ  הפ  שיו  לביא:מר דני  

ת ונמואל  השדח  הירל ג  ר יעב  החתפנ  שדוחכ  י נפ ל  ,ךוניחה  ףגאל  ותוא

 תונמואל  זכרמ  שמשת ו  תוכורעת  עברא  דע  שולש   גיצת  הירלגה  .תיוושכע

 ת ארקנ  תעכ  תגצומה   הכורעתה  .להקל  תויוליעפ  ללש  העיצהב  תיוושכע

 םילארשי  םינמא  לש  תויוושכע  תודובע  הגיצמ  איהו  קוריה  רפכה

 ףונבו  עבטב  םייוניש  .המדאב  תקסוע  הכורעת  ,הנושארה  הרושהמ

 ד ימ  םצעב  ונחנא  . תונתשהל  רוביחו  הביבסל  םדא  ןיב  רשק  ,קוריה

 יתב  םעו  םידלי  םע  הדובע  לש  אשונה  לכ  תא  ליעפהל  וניצר  יתסנכנשכ

 ם ינויריש  ללוכ  עוציב  תחאו  םירשע  .הנורוקה  הסנכנ  זאו  אצי  הזו  ,רפס

ש ולשו  ריווא  .תוכורע ת  ע ברא  ,לקש  ףלא  שמח ו  םינומש  תואמ  עברא

  ?ה ירלגב תייה תא .גולטק תק פה ללוכ ,דיחי תוכורעת

  .רמוא  התאש המ.. ינא .ךישמת דברת וייזר:  'גב

  ?םעפ הירלגב ת ייה תרבוד ביא:מר דני ל

  .תרמוא תאז  המ ,םימעפ המכ .םעפ אל דברת וייזר:  'גב

  .חמש  ינא .יפוי מר דני לביא:

   .דחי ונייה תרמוא תאז יזר: דברת וי 'גב

לביא: דני   ע ברא  ףסונב  תוכורעת  שולשל  חש  ףלא  םישימח  תואמ  שש  2022  ביצקת  מר 

 השדחה  הירלגה  תא   ללוכש  ביצקת  הז  .טסופה  תבגלריי  תוכורעת

 ינש  רבכ  הז  תרמוא  תאז  .ןשיה  ראודה  הנבמ  .לוממ  חתפיהל  תדמועש

ן ו ילימ  התייה  ביצקת ל  תינושארה  השירדה  ,ב ל  ומיש  .ביצקתב  םינבמ

ם ישימח  תואמ  ששל  דרי   הזו  .שמחו  םינומש  ם ייתאמ  עוציב  .םילקש

ד ר שמ  לש  תוכימת  .הירלגל   הסנכה  תורוקמ  . יק  וא  . הירלג  דוע  ללוכ

 ה כורעתל  רבכ  .םייתלשממ  םיפסונ  הכימת  ימרוגו  סיפה  לעפמו  תוברתה

 ןליא  התינח  תינמואל   ןומימ  ונלביק  ,יאמל  םירשעב  חתפיתש  תיחכונה
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ת וליעפ  ,הכרדה  זכר   לש  ו תסינכ  םע  ,ןכ  ומכ   .לקש  ףלא  םיעבש  לש

. ךוניחה  ףגא  םואיתב  תיתנש  הדובע  תינכות  ה נבית  ,דיקפתל  םיעוריאו

   .דיגהל הצור ינא הפ

   ?זכרה סנכי יתמ רת וייזר: דב 'גב

לביא:  דני  ך שמהב  הזו  .הזה  בו'גה  ת א  תחקל  הצ ר  אל   דחא  ף א  .םיזרכמ  ה עברא  ויה  מר 

ד חא  ף א  .הייריע  ידב ועל  יפסכ  ם ולשת  לש  אשו נ  ל ע  רקוב המ  ונלש  חישל

.רפסה יתב םע ןוזיא ילה תא תושעל רומאש די קפתה תא תחקל הצר אל

  ?זרכמה אצי יתמ דברת וייזר:  'גב

  .יבוק  לצא תויהל וכלה םה .םיזר כמ העברא דני לביא:מר 

  ?זרכמה אצי יתמ דברת וייזר:  'גב

  .אצי יתמ  .ואציו דחא דוע תאצל ךל וה עגר דוע מר דני לביא:

 .הזכ והשמ .שד וח ינפל לטוב .תחא השקמ  ללגב היה .לטוב ןורחאה : ןוירוא לאכימ רמ

  .לטוב הז המ דברת וייזר:  'גב

  .וב רחבנ  אל קר ,םייקתה .לטוב אל מר ערן שורץ:

 , תילעמ  ,שא  יבכמ  ןויקינ  ,םימ  ,למשח  .הירלגה  לש  הלעפהו  הקוז חת  תויולע  מר דני לביא:

 .םימו  למשח  .תומיאת מה  תוקלחמב  תואצמנ  ו לא  תויולע  ,הרימש  ,ןוניג

ל קש  ף לא  םישיש  .ה חילס  ת ואמ  שולש  ןויקי נ  הנשב  ף לא  תואמ  שש

 .ןוניג  .תואמ  שמח  ףל א  תילעמ  .ששו  םישולש  ןויקינ  .םימו  למשח  החילס

  .ףלא

  תא ,לועפת ה תא .םש תוארל רשפא  הייריע ביצקת שי הרבח   מר אבי גרובר: 

   .תשקבמ איהש םי נותנה לכה לע הנענו םישב י היהנ אוב מר דני לביא:

  ?הכר דה תזכרל םימלשמ המכ דברת וייזר:  'גב

   .רמוא הזה זרכמה המ  עדוי אל ינא מר דני לביא:

   .קוידב עדוי אל : ןוירוא לאכימ רמ

  .הר שמ יצח הז מר דני לביא:

   .האלמ הרשמ הז : ןוירוא לאכימ רמ

  ?האלמ  הרשמ הז מר דני לביא:

  .האלמ הרשמ : ןוירוא לאכימ רמ

   .םיפרוצמה םילסק אב םיחוויד .הירלגב םיר קבמ תומכ מר דני לביא:
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 1  ת ויהל  היה  רומא  הז   .ל ואשל  הצור  ינא  קר  ,טס ופ ה  לע  תרמא  ,בגא  ךרד דברת וייזר:  'גב

 2  .רשואמ תו יהל ךירצ אלש והשמ הזש  וא ?ריעה תצעומב רשואמ

 3  ף גא  לש  םוקמה   . םוקמה  תא  םילבקמ  ונ חנאש  ם ינש  המכ  ינפל  רבכ   רשוא  ה ז  מר דני לביא:

   .תונמואו תוברתה

  .רשואמ תוי הל ךירצ המ .רשואמ המ   מר אבי גרובר: 

.רבד הזכ רשא ל ךירצ םאה .תרמוא ינא דברת וייזר:  'גב

 רוביצ  הנבמ  ץופיש  שיו  .הייריעה  תושרל  רזח  .הייריעה  לש  םוקמ  הז   מר אבי גרובר: 

 ר"בת  שי  .הלאה  תומ אתהה  תא  םיעצבמ  הזה  ר"בתה  ךותב  לבא  .יתעדל

 ת א  םש  שי  .דרפומ  ר"בת  ןיא  תבוטל  הז  ןוכנ  .ץופיש  תבוטל  ללוכש

   .הדובעה העצוב ו כותמ .הזה יללכה ר"בתה

   .םירקבמ תומכ .תשק יבש םינותנה םע ךישמהל  הצור ינא לביא:מר דני 

 ן אכ  םיבושח  יכה  םי רבדה  דחא  הזש  הכרדה  זכר  םישוע  המ  .ןכ  ינפל  עגר דברת וייזר:  'גב

ה מ   .עיגהל  ולכוי  אל   םידלי  ת רחא  יכ  ךוניחה   םע  ר שקה  לש  הייארב

ה פ  ש י  עדוי  התא  הפש   םירבד  ה ז  תא  וניאר  אל   י דכ  ררגשל  ידכ  םישוע

   לכבו םוקמ לכב ם יסנמ ינימ לכ לש תורשמ

לביא:  דני  י נא  .הירלגה  ת חי תפ  תליחת  ם ע  הז  תא  ת ושעל  וס ינש  הניבמ  תא  לכ  ם דוק  מר 

   .לחרו תנסוא .ילר יש לש םיבתכמ ךל הארמ

.אל הז הנורוקה  תפוקתב .הנורוקה תפוקת  ירחא תרבדמ ינא רדסב דברת וייזר:  'גב

   .ונחנא וישכעו םיזר כמ השולש לביא:מר דני 

הלאכ  תורשמ  שי  עד וי  התא  .קיסעהל  ידכ  םי שוע  המ  .הברה  ושע  אל דברת וייזר:  'גב

 ל בא  הנשמ  אל  .רוגס  אוה  וישכעש  הנשמ  אל  ןוא יזומ  וא  ןג  תמר  ןואיזומב

   אל הז הלאכ םידיקפת שי

   הזה הרקמב סרו ס טואא םע דובעל םיסנמ : ןוירוא לאכימ רמ

 ?רתוי ךושמל  רומא אוה .הובג רתוי תו יהל לוכי רכשה זאו יקוא דברת וייזר:  'גב

ו נל  שי  .סייגל  חילצנ  םא  הלאשה  לבא  ןכש  חוטב  ינא  וליאכ  .ןכש  םיווקמ : ןוירוא לאכימ רמ

ת זכרכ  ותוא  איבהל   וישכע  םיסנמ  ונחנאש  קרפה  לע  יהשימ  הזיא

  .ןואיזומה

ה צור  ינאו  דואמ   םהמ  ועתפות  םתאש  הי רלגב  םירפסמה  לע  רבדמ  ינאש  ינפל  מר דני לביא:

 י נא  הלאה  םינשה  ךשמב  .השקבב  בקעי  עגר  רשפא  ,דחא  רבד  דיגהל
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 1 ללוכ  תורמא  ינימ  לכ  םיקרוז  הצעומ  ירבח  ידי   לע  הפ  םעפ  אל  יתעמש

 2  ל ע  םירבדמש  םישנא  ינימ  לכ  דועו  ,ירעצל  בקע י  םגו  לאכימ  ןורוד  ןודא

 .ם עפ אל הז תא יתעמש ינא  .הירלגב םירקבמ ןיאש הז

  ?ינממ תעמש התא קורצקי:  מר יעקב

   .וישכע .ןכ מר דני לביא:

 6  ם ה   הז  ירחא  .ןושיל   ול  ו נתת  ,ןשי  היראה ?יל   םיקיצמ  םתא  םעפ  דוע מר יעקב קורצקי: 

   . ונל ביגמ התא המל םיכוב

   .ךלש עודיה טפשמה גדות:מר ירון 

   ינא זא י לביא:מר דנ

.ינממ הזה טפשמה תא  עמוש התא הנושאר םעפ צקי: מר יעקב קור

  .טל קומ הז תא שי .תוריחבב :מר ירון גדות

  .הז  תא רמוא .ךתוא העמש ריע ה לכ       :ד"ר צחי שריב

השקב  .חונל  ול  ונת  .היצטידמ  םויה  הציר  השע  .ןושיל  ול  ונת  .ןשי  היראה מר יעקב קורצקי: 

  .ינד

 עירפמ  דואמש  דיחיה  רבדהו  .הפ  שיש  המ  םיעמוש  ,תותשרב  שי  המ  םיעמוש  דני לביא:מר  

 םישועש  הייריע  ידבועב  םיעגופכו  .הייריע  ידב ועב  םיעגופש  הז  הזב  יל

א ל   םינותנהו  ,יספא  רפוס  םדא  חוכ  םע  ,הזה   ףגאב  ,תפרוטמ  הדובע

 ן יאש  םירבד  ינימ  לכ  םיקרוזש  הזה  רדחב  םישנא  הפ  םיבשויו  םיססובמ

 ת וגהנתהל .םילימ יל  ןיא .הזל אורקל ךיא עדוי  אל ינא םהילע גשומ םהל

  .תאזה

  .הקיטילופ   מר אבי גרובר: 

לביא: דני   ה מכש  הדבועב  בשחתהבו  יללכ  ןפואב  .עדוי  ינא  הקיטילופ  הזל  םיארוק  מר 

ה ק תישש  הנורוקה  מגפת  הל חה  הירלגה  תחיתפ   רח אל  םירופס  םישדוח

ו נחנא  ןכל  .םירגס  ו יה  ,יצחו  םייתנש  ךשמל   הפיצרה  תוליעפה  תא

 .הדסוויה  םוימ  .דבל ב  הנש  ךשמב  להקל  החותפש  הירלג  לע  םירבדמ

 תוירלגה  תחאכ  הירלגה  ג ותימ  לע  רבדל  אלש  ,רתויב  םימיהדמ  םינותנהו

  .תשד חמ ,תיוושכע תונמואל ץר אב תוליבומהו תובשחנה

 .םלועב מר יעקב קורצקי: 

   .ללכב הזב ןיבמ התא המ מר ירון גדות:
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  .תטעו בו תשדחמ מר דני לביא:

.םלועב יתרמא מר יעקב קורצקי: 

ד לבימר  , םיבתכה  םיר צואה  םינמואה  תרדש  ו א  תרדס  לכ  תא  הילא  תכשומו  א:ני 

ן כל  .ץראה  ןותיעו  ו יל ופטרופ  ןוגכ  ץראב  ןאכ   ת ובשחנ  יכה  ,תובתכהו

 ללוכ  ,המצע  ריעהמ  ם ג  ומכ  .ץראה  לכמ  תונמו א  יבבוח  הירלגל  םיעיגמ

ו יה  תונושה  תוצובקה ו  הירלגה  יחיש  תויוליעפה  לכ  .םירגובו  רעונ  ,םידלי

עשת  .הירלג  יחיש  ה שיש  ויה  20  ,19  תנשב  .םוקמ  ספא  דע  תואלמ

21  תנשב  .ןיקשיסוא רפס  תיב  לש  תותיכ  םירשע   .םירקבמ  יפלאו  תוצובק

 הנומשו  םישולש  ,םי רגובמו  םידלי  תואנדס  שמ ח  הירלג  יחיש  השיש  ויה

 ישדוח  השולש  22  ל ירפא  22  ראורבפמ  לחה  .םירקבמ  יפלאו  תוצובק

שמח  ,תוצובק  עשת  .םידלי  תואנדס  שולש  וי שכע  .תאז  הנשב  תוליעפ

.תאזה  הפוקתב  היר לגב  םירקבמ  םיפלא  תש ולש  לעמו  הירלג  יחיש

 אלש  ימ  ,דיחי  תוכורע ת  שולש  םש  שי  יש  לש  ,הנורחאה  הכורעתב  .וישכע

ת וליעפל  םיאתמו  הפ וצ מל  רבעמו  ל עמ  הז  .והז   . םתספספ  , דרי  הז  היה

 אלו  .הלהצנוק  םוקמה  ול  םיארוקש  הלאכ  שי  .רכומ  ןואזומ  לש  הפנע

  .הככ .הירלג

  .הז המ מר יעקב קורצקי: 

  .הנשמ אל הז  אל ינא ןואיזומ ןיב והשמ  תינמרגב הז מר דני לביא:

   .הללאי ריכמ התא ץנוק   מר אבי גרובר: 

  .ריכמ הת א .י'צטחס הזל םיארוק מר יעקב קורצקי: 

דני לביא: ל ל וכ  ועיגהש  ם יסובוטואהו  תוצובקה  לכ   לש  המישר  הפ  שי  תרבו ד  .םירבח  מר 

ד ו אמ  איהש  יקסבול ומירק  ת רבג  ,ביבא  לת  ןו איזוממ  םיעיגמש  םישנא

ה פ  תאצמנש  ,ונלש  הכירדמ  איהש  יפסכ  לכימ  .תונמואה  םלועב  העודי

 תא  השוע  איהש  יהשי מ  שי  זא  תוכרדה  ונל  היהיש  ידכ  ףסכ  תלבקמ  ןכו

 לחר  לש  הרידא  המורת  .יגולואיגה  ןואיזומב  הדבעש  הרוחב  .הז

ה ש וע  איה  י כ  רפס  ת יב  םע  ה לאה  םיכילהתה  ל כ  לש  ה נבהל  ,הטרופסס

ם ה   ת ומישרה  .הפי  ה רוצב  . הלש  םידליה  םעו  ןואיזומ ה  םע  ה פי  הז  תא

  .רי על ועיגהש םיסובוטוא הז  בגא ךרדו תומיהדמ טושפ
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 1  י ת מ  ץוח  יבשות  אלש  םיבשו תמ  ףסכ  תובגל  הנ ווכ  שי  םיעדוי  ,בגא  ךרד דברת וייזר:  'גב

 2 אל  םהש  םיבשותמ  ףסכ  תובגל  יקסעה  לדומב  הנווכ  שי  םאה  ?אוהש

  .ץוח יבשות

.יתיצר אל תיקסע תינכו ת הפ יל שי מר דני לביא:

   ?ןורשה תמר יבשות אלש דברת וייזר:  'גב

 .יקסע לדומ לע  תונמואב והשמ לעו הירל ג לע רבדל קיחצמ ךכ לכ  .הארנ אוב מר דני לביא:

ל לכ  ךרדב  הז  .קיחצמ  אל  דואמ  .ץוח  יבשותמ  ף סכ  תובגל  .קיחצמ  אל  הז דברת וייזר:  'גב

  .עדוי התא

 .ץוח יבש ות הז המ מר דני לביא:

 .הנווכ  שי  םאה  .אל  וא  ןכ  םא  תרמוא  אל  ינא  ,הנווכ  שי  םאה  תלאוש  ינא דברת וייזר:  'גב

ר מ וא  א וה  .הנווכ  ןיא   ה ז  לע  ו נבשח  .אל  דיגהל   רשפא  ן כ  דיגהל  רשפא

   .קיחצמ אל הזש האר נכ זא עדוי התא זא .ןכש

   .םוקמ יתנבהל   ובר: מר אבי גר

  ?הנווכ שי דברת וייזר:  'גב

  .ןכ : ןוירוא לאכימ רמ

  .הב וט רתוי הבושת וז יק וא דברת וייזר:  'גב

  והשמ  אוהש הזיא שי יתנבהל   מר אבי גרובר: 

  .יתק חצ אל ינא מר דני לביא:

  .ק יחצמ הזש תרמא .תקחצ וייזר: דברת  'גב

   תמיוסמ הפוקתל שדח םו קמ םיחתופש והשמ שי   י גרובר: מר אב

   .תאזה הלאשה תא  לואשל קיחצמ הז תרמא דברת וייזר:  'גב

  . הז לע םניח ךירצ התא .םי יתנשל הרכה לבקל ידכ   מר אבי גרובר: 

  .ץוח יבשותמ  תובגל ימיטיגל דואמ הז דברת וייזר:  'גב

   .אל יתמ םיבוג  יתמ .סיפה לעפממ הפ שי : ןוירוא לאכימ רמ

 25  ם ידידי  תדוגא  םיקה ל  הנווכ  איהש  הזיא  שי  .ךשמה  תלאש  דוע  יל  שי דברת וייזר:  'גב

 .ןואיזומל

 .ןואיזומ א ל הז .חטב מר דני לביא:

 28  ה ר וצב  ו א  .םידידי  ת דוגא  ם יקהל  הנווכ  איהש   הזיא  ש י  םאה  .הירלגל דברת וייזר:  'גב

 29  .תרחא
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.חטב .ןכ מר דני לביא:

 2  ת א  תמדקמ  תמאבש  .לשמל  .ןושאר  ןרק  ומכ   םיפסכ  סויגל  ןרק  לש דברת וייזר:  'גב

 3  ת אזכ  הבישח  איהש  ה ז יא  שי  .תומורתב  םיפסכ   ס ויגל  טקיורפב  ןושאר

 לידג הל .תומורתה תא לידגהל

   .חמצ ןהכ ןנור מר גיא קלנר:

.הנווכ איהש הזיא שי .םש  ןיוצמ הז תא השוע .ןוכנ דברת וייזר:  'גב

  .הנוו כ שיש חטב א:דני לבי מר

   ?ןורשה תמרל וא הי רלגל       :ד"ר צחי שריב

   .ןכ תאזכ הנווכ ונל שי : ןוירוא לאכימ רמ

ד חאב  היה  .תונמואו  תוברתל  ןורשה  תמר  ןר ק  הצעומב  הפ  ונרשיא   מר אבי גרובר: 

  .םיביצקתה

 .הרוק הזש רמ וא אל הז רשאמ התאש ה ז .רבד םוש הרק אל לבא דברת וייזר:  'גב

   .ירעצל הרק אל .ןוכנ   ובר: גר מר אבי

 ו ילע  םירבדמ  ונחנאש  רבד  הז  םידידי  תד וגא  לש  רופיסה  .ךל  רפסא   ינא  אוב  מר דני לביא:

ד חא  דצמש  השדח  הירלג  ןיידע  ונחנא  יתרמאש  הפ  םירבדה  הלחתהמ

ת ו בתכ  ץראהמ  םתיא ר  םא  עדוי  אל  ינא  .הזה  ח ישב  הובג  דואמ  האירמה

ה ל אכ  תואצותל  עיגה  ן מז  ךכ  ל כ  טעמש  רבד  שי   םא  עדוי  אל  ינא  .הלאכ

 דחא  .הירלגה  לש  הל עפהה  ןונגנמ  תא  שי  ינש  דצמ  .הירלגב  תומיהדמ

ה זל  ן תית  םידידי  תד ו גא  .םידידי  ת דוגא  הז  ן כ  וב  םירסחש  םירבדהמ

 םיבשות  םש  ויהי  .ה ירלגה  ביבס  יבול  אוהש  הזיא  חתפתו  חוכ  ןומה

 ר ופיסל  סנכיהל  .הצריש  ימ  .םייעוצקמ  םיחמומ  .הפמ  םיבשות  .ריעהמ

ה י רלגה  לוהינל  םירו שקש  םיפסונ  םירבד  לע  םירב דמ  עגרכ  ונחנא  הז

 םכל  זומרל  רבכ  לוכי   ינאו  תויהל  תכלוה  איה  ך יאו  תורצוא  לע  םירבדמו

 ךותל  ולש  ףסואה  ת א  איבהל  ךלוהש  האג  ןורש  תמר  תויהל  ךלוהש

ד חיב  הלועפ  ףתשל  םיכלוה  ןולא  רפס  תיבבו  האבה  הכורעתל  הירלגה

ך ל וה  .ןורשה  תמר  לש   םילודגה  םינפסאה  דחא   דואמ  שיא  םע  הליהק

ה י רלג  הז  .אל  .םישוע   ונחנא  .הזה  םוקמב  המיה דמ  הליהק  תדובע  תושעל

א וה  .ולש  ףסואה  תא   איבמ  אוה  .ןואיזומל  דוג ינב  ףסוא  הכירצ  אל  איה

ה מ  ם ישוע  םצעב  ונ חנ אש  בושח  ן כש  המ  לבא   הכו רעתל  םתוא  םרות
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ע י גהל  עבק   ךרד  לע  ם יאבש  ן ולא  ןוכיתב  לודג  דואמ  , ינורש  תמר  אוהש

 .'בי  ,'אי  .'י  תותיכמ  םידליה  ךוניחב  םש  האלפנ  הדובע  םישועו  הירלגל

   .דיגהל רשפא דוע המ

   .אסנת לע הבוט הלימ :להק

לביא: דני  ה נבמ  תרצואה   םע  ד חיב  המיקהו  הנושא רה  ה פוקתב  תלהנמ  התי יה  אסנת  מר 

ה ירלגה  לע  יצראה  חישה  רשפא  יא  .םימיהדמ  הירלג  וידוטסו  אמגודל

 ק ר  הזו  תומוקמ  הברהב  תדהדהמ  איה  םישוע  ונחנאש  הדובעה  לעו  ונלש

ת א  םהל  שיש  הזב  םי אג  תויהל  םיכירצ  םה  .רי עה  לש  םיבשותה  תבוטל

. הוואג  איהש  הזיא  ם הל  קפסמש  הזה  ןונגנמה  תא  םהל  שיש  .הזה  רבדה

  .היה  אל הז .ריעב שדח והשמ

 תמכל  השק  םימעפל ש  םירבד  שיש  בשוח  ינא  .טפשמ  הזיא  ףיסוא  ינא   מר אבי גרובר: 

ד ליפמולב  הנוב  איה  ה מל  ביבא  לת  ומכ  ריע  לע   לכתסמ  התאשכ  .םתוא

 ד ימת  חרכהב  אל  .םירבד  הלאכ  הנוב  איה  המל  המיבה  הנוב  איה  המל

 ,הירלגב  שיש  ומכ  הלאה  תומוקמה  לבא  .הלאכו  תילכלכ  ומצע  תא  הסכמ

המ  לכ  לוממ  טסופה  .התוא  חותפל  םיצור  ונחנאש  תונמואל  השרדמה

  הלאה םי רבדה לכ .הרדשב הרוקש

   .ךישמת רדסב .תונמואל  השרדמה רוביצה.. הזש ונמ כיס רבכ מר רוני בלקין:

ז א   תונמואל  השרדמה   הז  ה מ  האורו  רזוח  התא   םא  .תונמואל  השרדמ   מר אבי גרובר: 

ר בחל  ידכ  םשב  םישמתשמ  םימעפל  .םיהדמ  םוקמ  תויהל  לוכי  הז  ןכ

 אקווד  םשהש  בשוח  י נא  תאזה  הניחבהמ  םיוסמ   טנמיטנס  אוהש  הזיאל

 ה פ  הרוק  ןכ  זא  .תוהובג  םילימ  עמשנ  הזש  המכ  תובבלו  תותלד  חתופ

ן ו רשה  תמר  לע  שבל תמ  ךכ  ל כ  קוידב  הזש  ,ןו רשה  ת מרב  דחוימ  והשמ

ת ו יהל  הלוכי  ןכ  איה ש  ב שוח  ינא  סינטו  םיסי יטו  םיתות  התייה  םעפש

ב שוח  ינאו  ,וב  שיש  תוברתה  לע  וב  םיאג  תויה ל  םילוכי  ונחנאש  םוקמ

 .רתומ  הז  היצילאוקה   ךותב  וא  רתומ  ןכ  הז  .ינדל  אימחהל  יל  רתומ  ינדש

 .הצור הת אש ימל ןגרפל לוכי התא מר גיא קלנר:

   .לאכימ .לאכימ הז מר יעקב קורצקי: 

 .םעפ דוע זא   מר אבי גרובר: 
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 1   .קפס יל ןיא .הז תא  השוע התאש עגרכ חונ רת וי םג שיגרמ התא ללכבו מר גיא קלנר:

 2    .רמגל התלע תורענ ה תוצובק .ךמוס םג ינא   גרובר: מר אבי 

 3 אל  הארנכ  התא  .יתא צמ  אל  טסופב  לומתא  ךלש  ןהפירגו  תא  יתשפיח קלנר:מר גיא 

 4  . יתאצמ  אל  טרופסה  ת דוגאב  יתשפיח  .יתארק   . אקווד  יתשפיח  .חמש

 .הז יתי אר ימר יתיאר ,ינד יתיאר

.תרמוא תאז המ רבזג הז דברת וייזר:  'גב

  .הזל .הא   ובר: מר אבי גר

 יל הארנ .םיקיר םלוכ  .קיר םג אוהש דיגת םעפ דוע .המ .טרופסה קיזחמ דברת וייזר:  'גב

  .םכממ  םיאלמ רתוי הפ םישנא

ת ווצ   ונל  שי  ןכ  .םש  הרוקש  ה מ  לכו  הירלגה  ב יבס  ט נשפ  דואמ  ינד  םג  מר אבי גרובר: 

ם יהדמ  הז  הירלגה  םע   ם ישוע  םהש  המש  בשוח  ינ א  .תוברתה  ףגאב  רדהנ

ד י גהל  לוכי  ינאו  ותו א  םישוע  םתאו  םיהדמ  ךי להת  םתישעש  בשוח  ינאו

 חקול  הזכ  רבד  םימעפל  יכ  הלחתהב  םיאב  םישנ א  תוחפ  ויה  םא  םגש  ךל

ת א  ד דומ  יתייה  חרכ הב   אל  , תואכרימב  הז  תא   ד יגנ  עינמ  א והש  דע  ןמז

ה תליאשה  לש  חסונה  לע  לכתסמ  ינא  תעדוי  תא  .םישנאה  רפסמב  דימ  הז

, תינוריעה הירלגה הכ נח םייתנשכ ינפל םוקמב םאה ףילחהל הסנמו ךלש

לדומה המ .םיצ על םירדווס וגרס יצחו םי ישדוחכ ינפל רמוא יתייה

   .ךממ הכירצ אל ינא דברת וייזר:  'גב

   .יצפקתש יתעדי   מר אבי גרובר: 

   .יתמייס יתניחבמ י לש תובושתה תא יתלביק דברת וייזר:  'גב

  .הכור עתה תא ודקפ םישנא המכ  המ .יקסעה לדומה המ   מר אבי גרובר: 

   .בגא ךרד .בו שח דואמ ,ךל הדומ דואמ דברת וייזר:  'גב

   .תכלהו תרבשנ והז   מר אבי גרובר: 

 24  לא  רבדת  ןיבמ  אל  הת א  ןיינעמ  אל  התא  .ספא  התא  .ןיינעמ  אל  התא  .אל דברת וייזר:  'גב

 .ןיינ עמ הז ימ תא ךל וראשנש  זוחא רשע העברא .ךמצע

 .תונמואל הפ  לודג יכה ןיבמה אוהש רמ א ימ       :צחי שריב ד"ר

  .הלועמ הדות דברת וייזר:  'גב

 28  ו נ חנא  ףכית  םירושק  תמאבש  םירבדל  ונעגה  .וני צימ  וא  יד  םתינהנ  מר אבי גרובר: 

 29 הז  .הזל  ראשיהל  המל  לבא  .םיבשותל  םירושקש   םירבד  הפ  רשאנ  תמאב
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ך לש  העצה  ןורי  .האל ה  .ונלש  תותליאשה  תא  ו נלאשש  רקיעה  .בושח  אל

  .רדסל

עידוד שימוש ברכבים חשמליים – 4.5.22הצעה לסדר ירון גדות .11

 .תסנכ ית בל םיסנכנ המכ הקדב אל  תרבודש לבחש דיגא קר מר ירון גדות:

 .ראשיהל המ  ןיא .הקיטילופה הרמגנ   מר אבי גרובר: 

ר יע  איה  ןורשה  תמר   ,םיילמשחה  םיבכרה  י בג ל  רדסל  העצה  .הבבס מר ירון גדות:

ב ורו  ר יעה  יבשות  .ת ומייק בו  הביבסה  רומישב   הנ וילע  תובישח  האורש

ר ידגה  הרובחתה  דרש מ  . ולא  םיכרע  יפל  לועפל   ם יביוחמ  הצעומה  ירבח

ם גש   ךכב  תובישח  שי ו  ה טילפ..מ  ויהי  םיבכרה  לכ  2050  תנשל  דעש  דעי

ם יבכרל  רבעמל  המג מה  תא  דדועתו  םורתת ו  ףרטצת  ןורשה  תמר

 ת מר  יבשותמ  לודג  ק לח  .יחרכהה  םומינימהמ  רתוי  תצק  ,םיילמשח

 תודמעב  שמתשהל  ץלאנו  תויטרפ  הניעט  תודמע   ןיקתהל  לוכי  אל  ןורשה

ם סח  הווהמ  הזה  רבדה  .ךשמהב  לבא  תוירוביצ  ןיא  עגרכ  .תוירוביצ

ת ויטרפה  הניעטה  תו נחתב  ןכרצל  תמייקה  תולעה  .ילמשח  בכרל  רבעמל

י נשל  חש  דחאו  םיע ברא  ה דוקנ  ספא  ןיב  אי ה  תויטרפ  תורבח  הנווכ

 םיניקתמש  תיתיב  הדמעב  תיתיב  הניעטל  תולע  .העש  טאוו  וליקל  םילקש

ו ל יקל  שמחו  םישימח  הדוקנ  ס פא  איה  למשחה  ת רבח  לש  י רחא  וא  תיבב

ת מר  י בשותל  תתל  טי לחת  ר יעה  תצעומש  שקב מ  י נא  ןכ  ל עו  .העש  טאו

ת ונחתב  ,םיילמשח  ם יבכר  תנעטהב  זוחא  םי שימח  לש  החנה  ןורשה

ת יתיב  הניעטל  תולעה  תא  תוושהל  וא  ריעה  יבחרב  ובצויש  הניעטה

 םילקש  ינש  תובגל  טילחנ  ונחנא  םא  תרמו א  תאז  .מבניהם  הובגה

ד חא  לקש  טילחנ  םא  וא  .דחא  לקש  ןורשה  תמר   יבשות  ,בחרה  רוביצהמ

ה ז  י כ  שמחו  םישימח   א ל  .תור וגא  שמחו  םישימ ח  ן ורשה  ת מר  יבשות  זא

ת ו ירוביצ  תודמע  שי   .דספה  לש  ריחמל  תדרל  ךירצ  א ל  .םהינבמ  הובגה

ת וירוביצ ,תורוגא תח או םיעברא ,תורוגא עבשו םיעברא םהב םימלשמש



8.5.22 –מת השרון ר  40 מס'  מן המנייןישיבה 

100

ר בעמה  ת א  תושעל  ר וב עלו  ול  ר וזעלו  רוביצה  ת א  דדו על  ךירצו  ,תויטרפ

   .העצהה תאז .הזה

ה י גרנאו  םיילמשח  ם יבכרל  רבעמהו  תומייקה   אש ונ  לכ  ןושאר  רבד ר ערן שורץ:מ

 ה לאה  םירבדה  ךותב  דואמ  הברה  םישוע  ונחנא  .ונלגרל  רנ  אוה  הקורי

ל משח  רוצייב  םג  .ב יצקתה  תרגסמב  הלאה  ם יכילהתהמ  קלח  ונראית

 םיילמשח  םיבכרל  ר בעמ  לש  אשונה  יבגל  םג  ונכדע  .תוירלוס  תוכרעמ

ם יצור  ונחנא  תאזה  הנ ש  תרגסמב  .הייריעה  י בכ ר  תניחבמ  ונלש  דעיה

ם י בכרל  הייריעה  ל ש  םיילועפתה  םיבכרהמ   יצחמ  רתוי  ריבעהל

  לש אשונה יבגל תיפיצ פס .ןיא גלפ וא םיילמשח

 .תודמעה תא  ןיידע ןיאש ללגב בכעתמ  הז .תודמע ןיאש ללגב הז מר ירון גדות:

 ה ניעטה  תודמע  םיאי בנב  אצמנ  התאש  עגרב  ם ה  .אל  .רשק  ןיא  .אל מר ערן שורץ:

םתוא  ןיקתמ  התאו   תוטושפ  דואמ  םה  ,ךלש   אוהש  בכר  םע  תואבש

 .רשק ן יא .היעבה אל הז .םוקמב

  .םיאיבנב וני קתי הייריעה לש םיבכרה מר ירון גדות:

 לכב  וא  .היעב  אל  הז  .הדובעל  רקובב  םג  םשמ  םיאצוי  םה  ןורקיעב  .ןכ מר ערן שורץ:

ל ש  א שונה  יבגל  .חוקי פה  ל ש  ןוינחב  ז א  חוקיפ  י בכר   הז  ם א  תרחא  הדוקנ

ת ועצמאב  ונלהינ  הזה  רשקהב  םג  זא  ,ירוביצ ה  בחרמב  הניעט  תודמע

ו נרדג הו  הזה  רשקהב   הלעפה   לש  ן ונגנמ  שי  ,זרכ מל  ה כוז  ש י  זרכמ  ל"כחה

 םגו הניעט תודמע עב ראו םישולש םהב שיש םימוקימ רשע העבש סיסבכ

ת ודמע  יתש  שי  םג  .תוליגר  הניעט  תודמע  הז  תידיתע  הבחרהל  תיתשת

. יטיס  המניסב  תחאו   ב ולוקוס  ריעל  הסינכב  תח א  .הריהמ  הניעט  לש

ר בעמ  . הבחר  דואמ  הע ונת  תמ ר  םהב  שיש  תומו קמל  ה ברקה  ללגב  ונחבנ

 הרשע  עשת  ךותמ  ,ל משחה  תרבח  לומ  תורדס ה  לומ  ,הלאה  םירבדל

ה זה  ךילהתה  ירחאו   םוקמב  ודמעוה  ועצוב  רבכ  םירליפ  רשע  השיש

 ה כוזה  הרבחה  הז  ירחא  .הלש  םינומה  תא  הניקתמ  האב  למשחה  תרבח

  .הניעטה  דומע תא הניקתמ ןוקפא

  ?הדמע םש  היהת רליפ שי ןמז המכ ר ירון גדות:מ

 תרבח  לש  םיכילהת  שי  .םידדוב  םישדוח  .ןוכנ  .םירליפ  שיש  דעומהמ מר ערן שורץ:

, ף ירעתה  לש  אשונה   יבגל  . ךילהתה  הז  זא  . םידדוב  םישדוח  למשחה



8.5.22 –מת השרון ר  40 מס'  מן המנייןישיבה 

101

 למשח  תרבח  תניחבמ   תויהל  ןוכנש  ומצע  למשחה  תולעמ  בכרומ  ףירעתה

ה ז   לעמ  העש  טאו  ולי קל  תורוגא  השולשו  םישימ ח  א וה  הזה  רשקהב  אוה

ת פסותה  ,הזה  תורישה   ת א  ליעפמש  , ןייכז  שי  ת כרעמ  שי  . ביכרה  תא  שי

ל ש   אלמה  ריחמה  ךות מש  .תורוגא  הנומשו  םירש ע  לש   לדוג  רדס  דוע  איה

ם יאכז  ו יהי  ןורשה  תמ ר ב  הייריעה  ל ש  םיבכרו  ן ורשה  ת מר  יבשות  םהינש

 .זרכ מה יאנת לש תורדגהה יפ  לע זוחא הרשע לש החנהל

   .היהי אוה ץוח  יבשותל ריחמה יתנבה אל מר ירון גדות:

ה חנה  זוחא  הרשע  היה י  הז  ךותמו  .תורוגא  תחא ו  םינומש  לש  לדוג  רדס מר ערן שורץ:

  .םיבשותל

  ?שולשו םיעבש מר ירון גדות:

.רחא אוה ףי רעתה תוריהמ תונחת .תוי טיא תונחתב הז לדוג רדס מר ערן שורץ:

  ?הז תא תונשל רשפאו גדות: מר ירון

ד ואמ  אוה..  ךירצ  התא   תאזה  הדוקנל  רבעמ  הת א  .זרכמה  יאנת  הז  .אל מר ערן שורץ:

 יכ .ןטק

 ינשב  םג  שי  ץוחב  ירה   ץוח  םיבשותל  ריחמה  תא   תולעל  רשפא  .היעב  ןיא מר ירון גדות:

.תורוגא  םינומש  ומל שי  ץוח  יבשותש  רמוא  הת א  .יצחו  לקשבו  םילקש

   .םיבשותל דירוהל ריח מה תא םש תולעל רשפא

 .הז  תא דדועל הצור התאו יל כלכ תויהל הצור התא .א מר ערן שורץ:

  .ילכלכ מר ירון גדות:

    .ןורשה תמרב תוינק תושע ל היילצרהמ אובל הצרי וה שימ       :ד"ר צחי שריב

   .רחא םוקמ לכב ול הלועש  המכב וטואה תא ןעטיש מר ירון גדות:

 .וישכע ריחמה  תא ול םירמ התא לבא   מר אבי גרובר: 

 הניעט  תדמע  םהל  ןי אש  ללגב  .בכרל  רובעל  רי עה  יבשות  לש  .תובישחה גדות: מר ירון

  .תיבב

 םהל  וחקיי  םג  רחא  םוקמל  םיעסונש  םינורש  תמר  םגש  הצור  התא   מר אבי גרובר: 

 .רתו י ול וחקיי םג רחא םוקמל  עסונש ינורש תמר .רתוי

  .םיינשל י צח ןיב שי .יתרמאש םיריח מה הז עסונש ינורש תמר ירון גדות: מר

ןתוא  תא  רצייל  .תונ ימזה  איה  ןאכ  הלודגה  ת ובישחה  .תוהמה  אל  וז מר ערן שורץ:

לש  הניעט  הליחתכלמ   אלה  תורוגא  תוחפ  המכ   ןתית  התא  םא  תודוקנ
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 לע  הפ  םירבדמ  ונחנא  .קולדתמ  הלוז  רתוי  הברה  תיתועמשמ  ילמשח  בכר

 .תונימזה  תא  רצייל  הז  בושחש  המ  הלאמשו  הנ ימי  תורוגא  לש  םיסנא  וינ

 ל ש  הרידחה  תא  הארנ  ביחרהל  ךירצ  הזה  רבדה  לש  המלשהה  ירחאו

ב יח רהל  הסננ  ,ביחרנ ו  ,םייטרפ  ם יבכר  לש  הרי ד ח  םע  ד חי  הלא  םירבדה

ם י נומש  הזה  רשקהב   בושחש  ה מ  הז  .הלאה  ת ודמעה  ל ש  תונימזה  תא

  ריחמ הז .תורוגא תחאו

  .ןורשה תמ רב תורוגא תחאו םיעבש ת:מר ירון גדו

ם ו יהל  ןוכנ  הזה  רשקה ב  יעבט  זג  הכירצל  םג  סח ייתמ  למשחה  ריחמ  .ןוכנ רץ:מר ערן שו

ו ל יק  ריחמ  לעמ  ןי'גר מב  יונב  ריחמה  .תולעל  ל וכי  אוה  תדרל  לוכי  אוה

.המאתהב ותו א הוולי אוה םאתוי אוה .ל משח תרבח לש העש טאו

ר ת יב  ג והנ  הככ  .החנ ה  זוחא  ה רשע  לבקל  רו מא  ן ורשה  תמר  בשותל ן: למדעו"ד עידן 

 .םירעה

 ?םירעה רתיב גוהנ הככ  .הז תא רמא אל אוה אל מר ירון גדות:

   .החנה ןיאש תומו קמ שי .הז תא יתרמא אל מר ערן שורץ:

 .ןורשה תמר  יבשותל החנה זוחא הרשע  תתל       :ד"ר צחי שריב

   .םהלש ריעה יבשותל .אל :מר ירון גדות

  .הא       :ד"ר צחי שריב

   .התוא ךושמא ינא .בוט מר ירון גדות:

   .םיטלקארפ ןכ .ךשמ   מר אבי גרובר: 

. העצהה תא ךשמ עיצמה

הפארקלטים בסוקולוב ואוסישקין – 4.5.22 הצעה לסדר ירון גדות .12

 24 רדסל  העצה  םצעב  תאז  .םדוק  םיטלקראפ  לע  התליאש  הפ  התייה מר ירון גדות:

 25 ב ולוקוסב  םיטלקראפ ה  קוריפל  העצה  .יתמ  ד יגא  ינא  ףכית  יתילעהש

 26  ם יטלקראפה  קוריפל   העצה  יתשגה  2021  ראו רבפ  שדוחב  .ןיקשיסואבו
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 רסוחו  םיבשות  לש  ת ובר  תונולת  בקע  ןיקשיס ואבו  בולוקוסב  ובצוהש

 רשקהב  ולע  תובר  תולאשש  זא  יתבתכ  .זא  היה  הז  .םהב  שומיש

 . הלעפה  תפוקת  .הדיחיה  ןונכת  .םוקימ  תעיבקו  רוחמת  עוציב  .הטלחהל

י רבח  רשע  םינשו  .הרבע  אל  העצהה  .תוינחב  העיגפו  הרובחת  יאשונ

י תבשחו  ליגרכו  .הדע ב  עיבצהש  דיחיה  יתייה  ינא   .הדגנ  ועיבצה  הצעומ

 ה יציזופואל  םירבח  לש  תופרטצה  דועו  התל יאש  םויה  שיש  ללגבש

 עורג  רבד  הז  המכ  ורמאו  םיטלקראפה  לע  התליאשה  תא  ושיגה  וליפאש

 ם יאנתה  ולשב  יכ  הארנ  זא  .םהלש  הרעשהה  .דעב  ועיבצה  םהש  תורמל

ת רמ וא  העצהה  ןכלו  ה זה  עגפמה  ת רסה  לע  טי לחת  ר יעה  תצעומש  ךכל

 ן ריסהלו  תומייקה  תודיחיה  תא  לטבל  תודיחיה  תקוזחת  תא  קיספהל

 .סחייתהל הצ ור ?דעב ימ העצהה תאז . רתלאל ירוביצה בחרמהמ

י נ א  .ןכ  הזש  הפיא  ם יריאשמ  .יטנוולר  תוחפ  היה  הזש  הפיא  ונדרוה  גרובר: מר אבי 

 ?דגנ ימ  ?ןורי לש העצהה דעב ימ  .דירוהל הביס ןיאש בשוח

  .דירומ אל התא למדן: עו"ד עידן 

   .דירומ ינא םיטלקר אפה תא .אל .העצהה תא מר ירון גדות:

  .דחא ותואב תראשנ   מר אבי גרובר: 

  .הפ אל התל יאשה תא ושיגהש םיינש מר ירון גדות:

   ?םתעבצה המ עטנו ינור :ןורהא ןר רמ

  .דגנ   מר אבי גרובר: 

 .ג שיהב הכזתו .העצהה תא  דימ שיגת םתוא דירוהל וט ילחי       :חי שריבד"ר צ

 .הרש וא אל בולוקוסו ןיקשיסו א 'חרב םיטלקראפה קורי פ – רדסל העצה :הטלחה

 . תודג ןורי :1 – דעב

ע טנ  ,קיןבל  י נור  , רנלק  איג  ,ןדמל  ן דיע  ,יבוק לא  י'צאב  ,איבל   ינד  , בירש  יחצ   :9  –  דגנ

 .רבו רג יבא ,יקצרוק בקעי ,זיו

22 

 23 ליג  .תויטפשמ  תואצוה  רושיא  אבה  ףיעס  .ןכ  .בגא  ךרד  ושעש  המ  הז   מר אבי גרובר: 

 .ןודרוג
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.ןאישור החזר הוצאות משפטיות גילאי גורדו .13

 ידי  לע  הכרענש  הביש יה  תאו  תעדה  תוחו  תא  הצעומה  ירבחל  יתרבעה מיכה בלום: עו"ד 

 .תויטפשמ  תואצוה  רזחה  ןיינעל  .תיעוצקמה  הדעווה  .יעוצקמה  םרוגה

א  צי  .הריקח  איהש  ה זיא   הפ  התייה  רבד  לש  ו פוסב  ישיא  אוה  אשונה

ת א   ר שאל  םישקבמ  ו נחנא  הז  ר ואלו  םושיא  בתכ   שגוה  א ל  .ןיטולחל  יאכז

י נ פל  .םינשי  דואמ  םה   םילהנהש  ,הפ  ריבסא  קר   ינא  ילמיסקמה  םוכסה

 םישולש  ךשמב  ונכדו ע  אל  םימוכסה  .םיפיעס  י תת  שי  ןכלו  הנש  םישולש

ר זחהה  תא  תתל  ם יצ ילממ  הדעו  רותב  ו נחנ א  ןכלו  .הלאה  הנש

ך כ  רחא  עיגמ  הז  תא ז  ם ע  .לעופב  האצוהה  תא   הסכמ  אלש  ילמיסקמה

א ל  וא  רשאי  .םוכסה   תא  רשאל  ךרטצי  םינפ ה  דרשמו  םינפה  דרשמל

 .רשאי

  .ןורחאה  טפשמה תא קר יתנבה אל :מר גיא קלנר

  .םינפה דרשמ רושי אל ךכ רחא רבעומ אשונה עו"ד מיכה בלום: 

   ?הז תא רשאל ךירצ אוה מר גיא קלנר:

 .הז תא רשא ל ךירצ אוהו םינפה דרשמ ל תרבעומ ונלש הצלמהה עו"ד מיכה בלום: 

   .תיצחמ .האצוהה  לכ תא ול תוסכל אל איה  הצלמהה מר רוני בלקין:

. ךלוה  ה ז  םיבלש  יפל   . תוחפ  הברה  ה ז  רמולכ  . אל  ה ז  םג  ל כנמ  רזוח  יפל מיכה בלום:  עו"ד

 .ךילהה  לש הנושאר האכרעב יטפש מ ךילה לוהינ לע ריזחהל  רשפא ךיא פרופ' נטע זיו:

  .ףיעס תת הזל שי .יאדו עו"ד מיכה בלום: 

  .םעפ דוע  יל ריבסת פרופ' נטע זיו:

 .הרי קחב יוויל .הריקחב םיוסמ  םוכס שי יאשר הריקחב ם: עו"ד מיכה בלו

   .רמוא התא קיפסמ אל הז  לבא .ןוכנ פרופ' נטע זיו:

 .ילמיסקמ  םוכסה לבא קיפסמ אל ןו שארה בלש םג קיפסמ אל עו"ד מיכה בלום: 

 להונ  אל  לבא  .הנושאר  האכרעב  יטפשמ  ךילה  לוהינ  ןיגב  תויטפשמ   תואצוה  פרופ' נטע זיו:

  .הנושא ר האכרעב יטפשמ ךילה
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   .ןוכנ עו"ד מיכה בלום: 

.הז תא רשאל םילוכי ונחנ א ךיא זא פרופ' נטע זיו:

ר שוא  ןויסינה  תניחב מ  ואר ת  .םיכומנה  םימוכס ה  ר ואל  הצילממ  הדעווה עו"ד מיכה בלום: 

 ת וחפ  .ונרשיא  ונחנא  ונלעהש  .םג  תאזה  הייריע ב  םימעפ  המכו  המכ  רבכ

 .ותיא  ךלה  םינפה  דר שמ  ,ונלש  הטלחהה  לע  .רוערע  שיגה  ונמזב  םדאה

ם כתוכמסבש  בשוח  י נאו  ץ ילממ  ינא  ןכלו  .ילמי סק מה  םוכסה  תא  .רשיא

 דרשמש  ןמזה  עיגה  .ילמיסקמה  םוכסה  לע  ,ונלש  הצלמהה  תא  רשאל

ר ב ד  תואיצמה  ןיבל  םהיניב  םהש  ולש  תואלבט   םתוא  תא  ןכדעי  םינפה

ה אצ וההש  םג  המ  .ה לאה  ם ימוכסה  לע  םילכת סמ  םא  ם ויה  .רבד  יצחו

.ול  םלשל  םילוכי  ם ג  ונחנאש  הממ  ההובג  רתוי  הברה  התייה  לעופב

םרגנו ,ער רבד םוש ה שע אל אוה ונלש הצלמהה ןכלו .ילמיסקמה םוכסב

 , טלקומה םורופב ךכ  לכ הצור אל ינא רתוי הבר ה קזנ ול םרגנ .קזנ קר ול

  .תאזה הייגוס ה תא ריבסהל קובסייפב

 ת א  רוגסל  רשפא  ילו א  .תולאש  הפ  שי  ילוא  הזה  ףיעסה  תא  רשפא למדן: עו"ד עידן 

   .ןויד תושעל .היהי זאו םי חכונהמ שקבלו .הטלקהה

  .ריבסא ינ א הטלקהה תא ורגסי םא עו"ד מיכה בלום: 

   .רוגס ןויד תושעל למדן: עו"ד עידן 

  .םושר לכה עו"ד מיכה בלום: 

  .םושר הז מר יעקב קורצקי: 

   .ינימ לכ תולאש שי למדן: ד עידן עו"

  .הצוחה  תאצל ךרטצי םג להקה עו"ד מיכה בלום: 

   .ץוחב ןיתמי להקה .רדסב למדן: עו"ד עידן 

   .ריבסהל היעב ןיא יל עו"ד מיכה בלום: 

  .וישכע  קיתה ךותל סנכיהל שממ  םיצור םתא .ינורקע ןויד   מר אבי גרובר: 

 25  ל ע  גשומ  יל  ןיאו   והשמ  לע  עיבצהל  םיכלוה   ונחנא  .דחא  טפשמב  .אל : גב' בת שבע אלקובי

  .המ

 .יארקת .המל ו"ד מיכה בלום: ע

 28  . רורב  אל  הז  לב א  ו תוא  דיגא  א ל  ינא  הזה   טפשמה  ת א  תארוק  ינא : גב' בת שבע אלקובי

.ינאש המ הז .האור ינא
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 1  א ל  אוה  רופיסה  .י טנוולר  אל  רופיסה  .רופי סה  המ  יטנוולר  הז  המ עו"ד מיכה בלום: 

  .יטנוולר

   .ןיא ,ולש ןיינעב   מר אבי גרובר: 

.וניינעב רבד  יצח היה אלו רבד היה אל ום: עו"ד מיכה בל

   .וזה הריקחה התייה  יתמ       :ד"ר צחי שריב

 6  ה ר יקח  ךילהתב  ול  ם רגנש  קזנהו  .םינש  עבש  , שש  ינפל  .םינש  המכ  ינפל עו"ד מיכה בלום: 

 7 ש י דוע לכ תרחא הדובע םוש לבקל לוכי אל התא ש ןוויכ רידא אוה תאזכ

.םירידא םהל ומרגנש םי קזנה ןכל .חותפ הזכ קית

  ?דושחכ  רקחנ אוה פרופ' נטע זיו:

 10   אל רופיסה קר ינא . לכה תא .ריבסהל ךכ רחא  היעב יל ןיא הצור אל ינא בלום:  עו"ד מיכה

.איצות וישכע התא .ןדיע  הז תא בוזע .איצוהל ךירצ מר יעקב קורצקי: 

?ותוא ןיינעמ הזש ימ רדחל  ילא היינש םיצור םתא   מר אבי גרובר: 

   .רופיסה לכש המ דחא לכ ל ריבסא ינא היעב יל ןיא ד מיכה בלום: עו"

 14  ה ב ישיה  תא  תכלל  לו כי  לואשל  הצורש  ימ  .הי ינש  הקספה  השענ  אוב   מר אבי גרובר: 

  .הנומש .עבר  דועב רשפא ךיראהל ךירצ

   .הנומשב ונלחתה עו"ד מיכה בלום: 

   .הנומשל עבר אל קורצקי: מר יעקב 

   .ןמז דוע שי .הנומשל עבר כה בלום: ד מיעו"

  . הז לע םוז .היינש רוצעת   מר אבי גרובר: 

.ריבסא ינא הצו חה תאצל לוכי הצורש ימ עו"ד מיכה בלום: 

   .רדח ל ילא סנכיהל םכל ןתא   מר אבי גרובר: 

הקספה

24 

 25  ת ו פתתשהה  תא  רשא ל  דעב  י מ  זא  ,ץוחב  תוצע ייתההמ  םירזוח  ונחנא   מר אבי גרובר: 

 26  ף י סוהל  ה ז  לע  תפסות ב  מ"עמ  סולפ  ח ש  ףלא  הש ולשו  םי רשע  לש  םוכסב

.דחא הפ ?דעב ימ ת עד תווחל םאתהב .מ"עמ

 .הפ אל ןדיע

. עיבצהו רזח ןדיע
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גורדויא  :הטלחה גילאי  משפטיות  הוצאות  החזר  י ר בחל  השג והש  ת עד  תווח  יפל  ןשור 

 .הצעומה

י נור  ,ויז  עט נ  ,נר קל  איג  ,אלבי  ינד  ,תו גד  ן ורי  ,יברש  יחצ  ,רבורג  יבא  :(דחא  הפ)  10  –  דעב

 . ןדמל ןדיעאלקובי, צ'י בא ,יקצרוק בקעי ,ןיקלב

 .15 ףיעס  מר אבי גרובר: 

.(שוניםן פרקי תקציב ציב ביניוד תק) עדכון סעיפי תקציב רגיל  .14

 .ןוכנלא צמ יש תומוקמב םלישי ידיג מר ערן שורץ:

  .םדוקמ  רושיאה דעב התא ןדיע צקי: מר יעקב קור

  .ןכ למדן: עו"ד עידן 

  .דעב ןדיע םג ב קורצקי: מר יעק

 ם קלחב  םירזגנ  םה  . ביצקתה  יפיעסב  םינוכדע  רפסמל  העצה  ןאכ  שי מר ערן שורץ:

ת י תדה  הצעומב  תופת תשהכ  ו נל  עבקנש  םוכסה   ת ופתתשה  לש  אשונהמ

לקש  ףלא  השימחו  םי רשע  תואמ  שולשב  ךומנ  אוה  ונל  עבקנש  םוכסהש

. יביצקת  רוקמ  ןאכ   הו והמ  אוהו  לעופב  ונד י   לע  בצקותש  םוכסהמ

 לש  הלועפל  תואצוה  תלדגהו  תואצוה  הז  ןאכ  םיאצמנש  םיפסונ  םיביכר

קלח  .רסח  בוצקת  ל ש  גוס  אוהש  הזיא  .תומילא  תעינמל  הקלחמה

ן אכ  ש י  ןכלו  .תאזה   הנשה  ך ותל  ושלג  םג  הרב עש  הנש  תולועפהמ

ת ו מילא  תעינמל  הלו עפל  תואצוהה  םוכס  לש  המלשהל  העצה  ,המלשה

 ת ויורקייתהל  הברזרל   השירדה  .ח"ש  ףלא  השימחו  םירשע  האמ  לש

ד ח א  םה  תונקתב  תור דגההו  ח"שמ  השימח  לש  לוגע  םוכס  ונרדגה  ונחנא

ה ע בשו  םיעברא  דועל   העצה  ן אכ  שי  ז א  הזה  ףיע סב   קדקדל  ת נמ  לעו  זוחא

ך סמ  זוחא  דחאל  ותו א  םילשהל  תנמ  לע  הזה  יפיצפסה  ביכרל  לקש  ףלא

  .קיודמ ןפואב ביצקתה

  ?םיימעפ עיפו מ הז המל פרופ' נטע זיו:
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. רבמנ  גלפ  לש  גוס  אוהש  סונימב  םוכס  ןאכ  שיו  סולפב  םוכס  ןאכ  שי מר ערן שורץ:

 תועייס  רכש  יבגל  .ןורחאה  ףיעסה  אוהו  הלאה  םיפיעסה  לכ  תא  רגוסש

 ה פוק  איהש  הזיא  ביצקתהמ  קלחכ  ונרדגה  ונחנא  םירכוז  םתא  םא  ןאכ

ת ו אמ  שולש  לש  לדו ג  רדס  ה תייה  הפוקה  .תו עייס  ר כשל  ףסונ  לומגתל

ת נמ  ל ע  הזה  אשונה  י בגל  ,םירח או  הלאכ  םינוי ד  ו יה  . לקש  ףלא  םישימח

ק תוו  תמרמ  תועייס ל  ב כר  תקזחא  יבגל  םה ל ש  םיאנתה  תא  רפשל

 שולשמ  ןאכ  ראותמש   ומכ  הז  תא  םילידגמ  ונחנא  םאו  .הלעמו  תמיוסמ

 ף לא  האמ  לש  תפסות  התוא  הז  םישימח  תואמ  עבראל  םישימח  תואמ

ל ש  היינשה  תיצחמה  לע  הלאה  תורדגהה  תא  לי כהל  ונל  רשפאמ  הז  לקש

 ל ש  היינשה  תיצחמ  םישימח  תואמ  עברא  היהי  הז  תרמוא  תאז  .הנשה

א צ מנש  ף סונ  ביכר  .ל ופכ  הי הי  הז  ה אלמ  הנש  ל כבש  ןבומ כו  תאזה  הנשה

  ?סחייתהל  הצור .תויגוציי תוצובקב  תוכימת לש אשונ הז ןאכ

 די  רודכב  םירבגל  תתל  ונרשיא  ונמזב  ונחנא  לס  רודכב  םישנ  תצובק  הז   ר: מר אבי גרוב

ס נ כנ  ה תא  דבוע  הז  לס  ר ודכב  הפ  . לקש  ףלא  ה אמ  הפוריאב  ב לש  לכ  לע

 םהו  .בלש  אל  הז  זא  הזכ  רינרוטב  וליאכ  ףתתש מ  התא  זאו  תיבל  וליאכ

 ףתתשהל  םיצור  םה  .הלאכ  םיניינע  ,תוסיט  . תואצוה  ינימ  לכ  הזל  שי

ב שוח  ינאו  תורענ  ,תודליה  תקלחמב  םיפי  דואמ  םירבד  הרוק  .הפוריאב

ה ככ  היהי  הזש  בשוח   י נא  .הקזחו  תיתועמשמ  ה י הת  תורגוב  תצובק  םגש

ו נתנש  ומכ  .ליבומ  ה ז כ  רתוי  םוקמב  םישנה  ל ש  הצובקה  תא  םישוע

ם ג   ןתינש  יואר  םג  ה זש  בשוח  ינא  הפוריאב  תופתתשהה  םע  םירבגל

ל בא  ,לודג  דואמ  םוכס   הזש  בשוח  אל  ינא  .הפור יאב  תופתתשמש  .םישנל

  .והז .הפור יאב ףתתשהל םהל רוזעי

ב י צקתש  ב יצקת  ונל  ש י  םצעב   הלאה  םיביכרה  לש  המ יכסה  הרקמ  לכב מר ערן שורץ:

ת ולדגהה  לש  המיכסה   .לקש  ףלא  השמחו  םירש ע  תואמ  שולש  לש  ףדוע

ל ש  א תלדהו  .לקש  ףל א  השימחו  ם ירשע  תואמ  ע ברא  ם ה  ןאכ  תושקובמש

   .תויורקייתהל הב רזרהמ תערגנ םצעב האמ

  ?ףסכ  תוחפ םע ורדתסי תיתד  הצעומ    :ד"ר צחי שריב

   .האור ינא גאד ומ התא מר רוני בלקין:
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1 תשע ארבע זה למטה שורה סופר טעות נפלה רק סופר. טעות פה הייתה למדן: עידן עו"ד

 2 ואז ושבע לארבעים שעדכנו למעלה העדכון בגלל ההגדלה. בגלל מאות

3 הורדתם מאות. תשע חמש פשוט זה ושבע. ארבעים מאה מפחיתים

מיליון. מחמישה

עידן. יפה צודק. מאות, תשע ארבע גרובר: אבי מר

לעידן. הכבוד כל קורצקי: יעקב מר

בעד. מי גרובר: אבי מר

כסף. עוד לך נשאר למדן: עידן עו"ד

אחד. פה גרובר: אבי מר

 שהוצג כפי שונים) תקציב פרקי בין תקציב (ניוד רגיל תקציב סעיפי עדכון אושר החלטה:

העירייה. מנכ"ל ידי על

 מעודכן תקציב

2022
תקציב עדכון 2022 תקציב

 2021 ביצוע

 ליום נכון

01.3.2022

2021 תקציב 2020 ביצוע חשבון שם on חשבון

2,887,000 (325,000) 3,212,000 3,212,231 3,478,000 3,644,000 הדתית במועצה השת 1851000810

בחורבה 20K עוד יש 305,000 125,000 180,000 255,436 325,000 194,577 אלימות מניעת לפעולה הוצאות 1725000780

)דיוק( מהתקציב 1% ל- עדכון 5,047,000 47,000 5,000,000 - 1,000,000 180,000 להתייקרויות חרבה 1993100781

17,768,000 100,000 17,668,000 17,151,996 17,194,000 18,159,657 ת( וסייעו ת עתרוגנ״י) שכר 1812200110

3,675,000 200,000 3,475,000 3,490,120 3,990,000 4,166,940 ייצוגיות בקבוצות תמיכות 1829000820

4,853,000 _ (147,000) 5,000,000 1,000,000 180,000 ת חיו תייק לה רבה ח 1993100781

אירופאי. במפעל השתתפות לצורך כדורסל הבנות קבוצת עבור - ייצוגי לספורט *התוספת

 רוני זיו, נטע קלנר, גיא לביא, דני גדות, ירון שריב, צחי גרובר, אבי אחד): (פה 10 - בעד

למדן. עידן אלקובי, באצ'י קורצקי, יעקב בלקין,

הפיס. מפעל תוכנית גרובר: אבי מר

109
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2023-2019מול מפעל הפיס  עדכון תוכנית חומש של הרשות .15

 הז  .סיפה  לעפמ  לש  שמוח  תינכות  לש  ןוכדע  רושיאל  היינפ  ןאכ  שי מר ערן שורץ:

 ם יטרופמש  םימוכסב  2021  ,2020  ,2019-ב  עצוב  .רבעב  הרשואש  תינכות

ו נחנא  ןכלו  .תאזה  ת ר גסמב  הלצונ  אלש  הנ פ תמש  הלדגה  שי  .ןאכ

-ו  2022  תנשב  םייטנ וולרה  םיפיעסה  תא  לידגה ל  רושיאה  תא  םישקבמ

 דעוימ  יתוהמה  םוכסה  םכותמ  ,ח"שמ  והשמו   עבראכ  לש  םוכסב  2023

.םתוא ונחבש םירעפ  ונל שי ,ךוניח תודסומל בו שחמ תודייטצה ,בושחמל

   .23 ב ףלא תואמ עבר או 22 תנשב יצחו ןוילימ   מר אבי גרובר: 

 ם ייתשו  םירשעו  תחאו  םיעבש  ןוילימ  ךונ יח  תודסומב  תודייטצה מר ערן שורץ:

 השישו  תואמ  שמח  הלעפה  תוינכותו  .שולשו  םירשעב  םישולש  םייתאמ

 .שולשו  םירשעב  חש  ףלא  תואמ  עבראו  םייתשו   םירשעב  ח"ש  ףלא  רשע

ם י רשעב  ףלא  עבשו  םינומ ש  ןוילימ  השולש  .ם ירבטצמה  םימוכסה  הז

רשאל  איה  השקבהו  . שולשו  םירשעב  ףלא  םישולשב  ןוילימ  דועו  םייתשו

ו נחנ א  םשמו  סיפה  לע פמ  ת בוטל  שרדנש  ,ילמרו פ  ךילהת  . הזה  ןוכדעה  תא

   .שומימל רובעל םילוכי

?תורעה   ר אבי גרובר: מ

 .םעפ דוע םירשא מ ונחנא .תוהמב הרודצו רפה תא יתנבה ךכ לכ אל מר גיא קלנר:

ת א   ן אכ  םיאיבמ  ונחנ א  .תוי ושרל  הלאה  םימוכס ה  תא  ד עיימ  סיפה  לעפמ מר ערן שורץ:

ע ובקל  םיכירצ  ונחנא  .ם תוא  לצנל  םילוכי  ונחנ א ש  םימוכס  לש  ןוכדעה

  תא

   ינוציח  םיר"בת מר רוני בלקין:

   .ולש ףסכ הז ףוסב יא קלנר:מר ג

ת א  תרשאמ  הצעומה  . חסונה  ת א  וישכע  אורקל  ר ומא  י נא  .םישקבמ  םה  מר אבי גרובר: 

 תינכותל  םאתהב  2023  תנש  דע  סיפה  לעפמב  הדימה  תמא  תמדקה

  .ינא וליאכ זא .הז וליא כ זאו ב"צמה תנכדועמה
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ס יסבה  לעו  שמוחה  תי נכות  תא  יל  רשאת  ריעה  תצעומ  רמוא  סיפה  לעפמ מר גיא קלנר:

 .ןכ .ףסכה  ידועיי תא .הלוכי ינא הזה

טביב: גידי   תמא  .הדימ  תומא  יפל  תוימוקמה  תויושרל  ביצקת  קלחמ  סיפ ה  לעפמ  מר 

 . תואמ  שמח  ןוילימ  הנומש  התייה  2019-ל  ןוכנ  23  דע  19  יבגל  הדימה

ב ורש  ונרשיא  .ונלש  ת ושר  ונרשיאו  ונעבצה  ונחנ א  זא  .הנש  לכב  תישימח

ר צוקה  ,אעדרהנ  :תו ניג   גורדשו  המקה  רכוזש   י מ  2019-ב  אצי  ףסכה

ה נ ש  לכב  תישימח  א ל  ם צעב  הזש  איה  תועמש מה  .םימוקישמ  .תמקהו

ח סונה  ה ז  אירקה  רי ע ה  שארש  ח סונב  ,ןכל  . 2019  ת נשב  הברה  אלא

 ו ז  .הדימה  תמא  תמד קה  תא  תרשאמ  הצעומהש  ,הצור  סיפה  לעפמש

םגו  ונל  לידגמ  סיפה  לעפמ  22-ב  תעכ  .המדקה   הלימה  לש  תועמשמה

ן וכדעה   תא  םיאיבמ  ו נחנא  זא  , ח"שמ  העבראב  ך רעב  ונל  ל ידגה  ,םירחאל

ץ וחבמ  תפסונ  הבצקה  םיר"בת  לש  ןוכדע  ו מכ  ,תרמא  התאש  ומכ

 רשע  םינשב  אלא  ןוי לימ  יצחו  הנומשב  אל  רבד  לש  ופוסב  תמכתסמש

   .ןוילימ השולש הדוקנ

  .ןוילימ העברא  טעמכ ונל ופיסוה יצחו הנ ומשה לע מר רוני בלקין:

 תנשו  22  תנש   .חודב  םיטרופמ  םיאור  ם תאש  ומכ  םישומישל  ךלו ה  הזו  .ןכ  מר גידי טביב:

23.  

 ה מל  עבוק  התאו  ביצקת  תפסות  םצעב  אלא  .ר"בת  יונישה  תלדגה  אלל למדן: עו"ד עידן 

   .הצור התא

   .ןוכנ מר גידי טביב:
סיפה לעפמב הדימה  תמא תמדקה תא תרשאמ  הצעומה םעפ דוע ?דעב ימ מר אבי גרובר: 

.הייריעה ל"כנמ ידי לע  הגצוהש תנכדועמה תינכו תל םאתהב 2023 תנש דע

   .הלועמ .דחא הפ ?דעב ימ

3202  תנ ש  דע  ס יפה  לעפמב  הדימ ה  תמא  ת מדקה  תא  תר שאמ  הצעומה  :הטלחה

 .הייריעה  ל"כנמ ידי לע הגצוהש תנ כדועמה תינכותל םאתהב

י נ ור  ,ויז  עט נ  ,נרקל  איג  ,אלבי  ינד  ,תו גד  ןורי  ,יברש  יחצ  ,רבורג   יבא  :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 .ןדמל ן דיע ,יקצרוק בקעי ,ןיקלב
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 רומגל  הסננ  אוב  זא  םיפיעס  טעמ  ונל  שי  דעב  ימ  .הבישיה  תא  ךיראהל   מר אבי גרובר: 

ם לוכאם    .ימר  יפהא  .יפוי   .דחא  ה פ  ?הבישיה  תך א יראהל  ד עב  ימ  .םתוא

 .תוחנה תדעו  .הרשע שש .יעבר תשולש  תא ולנ ןיא דעב םיעיבמצ

. הסדרי פשרה בארנונה - 3.5.22אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  .16

.םיקית  השול ש  ד ועו  םיקית  העברא  לע  , ישימחל  ישילשב  הבשי  תו חנה  ת דעו  מר גידי טביב:

 יללכ  ןפואב  .לוקוטורפ ה  לש  םוליצ  ןחלושל  םתלביק  .םיקית  העבש  דחיב

, 1988  ,2004  .םינשי  דואמ  תובוח  .תוליעפ  אל  ם הש  תורבח  עברא  הפ  שי

 הצורש  ימלו  ןאכ  םירשאמ  םתא  םינמזומ  םתא   להונה  יפל  .1997  ,2003

ל הנמ  ל צא  רמוחב  ןי יעל  א ובל  ל וכי  םיפסונ  םי טרפ  ם ג  ת וארל  ךכ  רחא

. הרשפ  ירדסה  השו לש  ד וע  שי  ,ישילשה  דומ עבו   .ןויצ  לצא  הפיכאה

2011ו  2010  2006  דע  90  95  ד ע  90  ת נש  םהמ  םי ינש  , תובוחל  םיסחייתמש

תולאש  ןיא  םא  .הפי כאה  להנמ  לצא  תוארל  רשפאש  םיטרפ  ןאכ  םג

 .העבצה

  ?םוכיס שי מר גיא קלנר:

   .םימוכסה לע רובענש הצ רת םא לבא .תועמשמ ךכ  לכ ול ןיא די טביב:מר גי

 .הקיחמ ה ךס המ לבא דחא דחא מר גיא קלנר:

תורבח  .םינשי   ד ואמ  תובוח  יתרמאש  ומ כ  ת ורבח  4  םתוא  .תואמ  שש   שולש  מר גידי טביב:

  .' וכו תוקרופמ תוליעפ אלש

 ירה  הרגסנ  אי הש  דבעידב  רבתסמ...  ללכ ב  ןיא  ןהמ  תחאו...ןה  העב ראה  לכ  מר רוני בלקין:

 םירפסב  החותפ  ונלצ א  הראשנ  איה  ונחנאש  הממ  םדקומ  רתוי  הברה

. ה רוחא  .הנש  הרשע  ש מח  הזיא  הרוגס  התייה  איה  תורבחה  םשר  לבא

ףלא  םישיש תו אמ  עבש  הז  םירפסהמ  ק ח מנש  םוכסה  בוחה  תחא הרבחב   ךכ  מר גידי טביב:

ע ברא  וקחמנ  םירפסהמ  היינש  הרבח  .ףלא  םי רשע  האמ  אוה  ילנימונה

. 'וכו  88  תנש  .ףלא  םייתשו  םישולש  אוה  ילנימונהש  ףלא  םיעברא  תואמ

ה אמ  אוה  ילנימונהש כ  ףלא  םינומש  תואמ  עבש  תיעיברה  הרבחה

.ףלא  האמ  אוה  ילני מונהש  ףלא  תואמ  שש  הז   תיעיברהו  ףלא  םישולש
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, דחא  קיתב  ונל  שי  ם יבייח  םה  ,הרשפ  ירדסהב ו  .'וכו  תולסוחמ  תורבח

 עיפומש םוכס ךותמ  לקש ףלא השולשו םיעברא הרשפה תרגסמב םלושמ

שיש  לככ  2011ו  2010  תנשמ  הזש  ףלא  םישיש  תואמ  עברא  םירפסב

.אלמ  םלושמ  הז  ,תו נורחא  םינש  עבש  תוירט  םינש  ןיגב  תובוח  םיקיתב

א ב ה  ק יתב  ךכ  .םינש  עבש  י נפל  םהש  םירפסמ  קר   הז  ע יפומ  ןאכש  המ

 95  דע  90  תובוח  .ףל א  םייתשו  םישולש  ךותמ   ףלא  רשע  םינש  ונחנא

ה נומשו  םירשע  האמ  ךו תמ  ףלא  השישו  םישול ש  ם יבוג  ישילשה  קיתבו

  .לקש ףלא הרשע עב רא אוה ילנימונהש ,ףלא

    .םירחאה םיינש .הלעמל  גרוח ףקיהב תצק ןושארה מר גיא קלנר:

   רכשש והשימ  הז יקס ע סכנ הז .םירוגמ אל הז  סכנ הז .ןכ מר גידי טביב:

  .יטיס המניס . תונח חתפ י בלקין:ר רונמ

טביב:  גידי  ר קוח  ונרקיב  ם ג  תילכלכ  הריקח  ונישע   2011  דע  2010  תנשב  קס ע  ר כש  מר 

ה מ  .רבודמ  ימב  תוא רל  ידכ  קוחרה  ןופצב  רג   אוה  ותוא  קדב  ונמעטמ

   .םייחה תמר

 . קסעה תא ליעפה אל וא קס עה תא ליעפה .יתנבה אל מר גיא קלנר:

   . ןיינעמ אל הז יתוא לבא קס עה תא ליעפה אל אוהש  ןעוט אוה :מר גידי טביב

ב וחה  ןיב  ה פ  רעפה  יכ   ןתמ ו  אשמ  ל ש  .המ  לש  א צוי  לעופ   אוה  םוכסהו גיא קלנר: מר

 .אל הז .דוא מ יתועמשמ אוה םכסהל

טביב: גידי  ו נ חנא  םימעפ ל  זא  .האור  התאש  ומכ  . זוחא  העשת  איה  הפ  הייב גה  .ןוכנ  מר 

ז וחא  העבשו  םישולש   אב ה  קיתב  םימעפל  זוחא   ה עשת  תובגל  םיחילצמ

   .זוחא הנומ שו םירשע ירחאש קיתבו

 תמועל וזכ תי תרפס דח הייבגל ונתוא הח נמש ללכה המ רמוא ינא מר גיא קלנר:

 אוה  התשענש  הקידבבו  יצחו  הנש  לש  או ה  בוחה  הרואכלש  היה  רו פיסה  הז  מר רוני בלקין:

  .רגסנ קסעה ז או םישדוח העברא םצעב

ה דו ה  םצעב  אוה  ובש  בוחה  תרמוא  תאז  .ילנימו נה  בו חה  תא  םלשמ  אוה למדן: עו"ד עידן 

 .הארנכ

ש י  תחא  םעפ  .'וכו  קנב  י לוקיע  ללוכ  .הי בג  י צמאמ  ם ישוע  ונחנא  ה רקמ  לכב  מר גידי טביב: 

ך רוצל  חיננ  .אל  וא  ן כ  ףסכ  סופתל  םיחילצמ  ונ חנ א  םא  הייבגה..  תא  ונל

 אובו .'וכו םירחאל תו בוח םג ול שי הזה הרקמב ,ףסכ םיספות אל ןיינעה
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 1  ת רעה  ת ושעל  המ  לע   ן יא  .סורפל  ה מ  ןיא  תור יכשב  ק סע  הזש  בושחת

 2   .ער אל הז חש  ףלא השולשו םיעברא תא  דרגל תחלצה םאו הרהזא

    .המצע הייבגה וא ונמעטמ  ןיד ךרוע הז תא להנמ ימ מר גיא קלנר:

   .ונמעטמ ןיד תכרוע לש יו וילב .ןויצ מר גידי טביב:

 .הרשע עבש  .דחא הפ .לוקוטורפה תא  רשאל דעב ימ .העבצה   גרובר:  מר אבי

מיום    :הטלחה הנחות  ועדת  פרוטוקול  בארנונה  -  22.5.3אישור  פשרה   7  –  הסדרי 

 .הייריעה  רבזג רבסה י"פע ,םיקית

י נ ור  ,ויז  עט נ  ,נרקל  איג  ,אלבי  ינד  ,תו גד  ןורי  ,יברש  יחצ  ,רבורג   יבא  :(דחא  הפ)  9  –  דעב

 .ןדמל ן דיע ,יקצרוק בקעי ,ןיקלב

הנח .17 ועדת  פרוטוקול  מיום  אישור  מתנדב    -3.5.22ות  למוסד  מארנונה  פטור 

לטובת הציבור

ם יקית  ינש  3.5  ת וחנהה  ת דעו  לש  הצלמה   תא  ו נחנאש  םיקית  ינש  הפ  ו נל  שי  מר גידי טביב: 

ר יבסא  קר  י נא    .וציו ת תומע  ל ש  היינשה  השקבה ו   .ונתיב  ת תומע  לש  דחא

 י אשר  םינפה  רשכי    עבוק  הייריעה  יסימ  תדוקפל  'י  5  ףיעס  .הרצקב

ה דימעל  ףופכב  .הנונר א  םולשתמ  רוביצה  תירושל  בדנתמ  דסומ  רוטפל

 םישילש  ינש  רועישב  יקלח  רוטפב  רבודמ  . םירבטצמ  םינוירטירקב

 דע  .םולשת  שילשב  אלא  ספאב  רבודמ  אל  רמולכ  הנונראה  םולשתמ

 ותוכמס  ליצאהש  .םי נפה  רש  ידי  לע  ןתינ  רומאכ  רושיא  הנורחאל

 תוכמסהש  עבוקש  , ןוקית  ףקותל  סנכנ  19  ראוניב  זוחמה  לע  הנוממל

תושרל  רושק  אל  .תימ וקמ  תושרה  תצעומל  תרב עומ  רשאל  אל  וא  רשאל

ה צעומה  ינפב  החנוהש   ר חאל  קר  , וטילחה  ךכ  א לא  הנתיא  א ל  וא  הנתיא

ת א  ליטה  םינפה  דרש מ  ונייהד  .תושרה  לש  תוח נהה  תדעו  לש  תעד  תווח

 ו תוא  לכנמ  רזוחב  ועבקנש  םיללכהו  םיאנתה  םי יקתהב  תושקבה  תקידב

 ף קות  .ריעה  תצעומ  ירבח  ידיב  םרשאל  תוכמס ה  תא  ןכו  ,2019-מ  דחא

ד סומה  היהי  תישילש הו  היינשה  הנשב  רשאכ  .םינש  שולשל  אוה  רוטפה

ש י  .ונתשה  אל  תילכל כה  ותוליעפו  ותוליעפ  ויתו רט מ  ויפל  ריהצת  רוסמל
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ל ש   קיתב  ,תוחנהה  ת דעווב  ונבשי  .לכנמ  רזוח  ך ותב  הזכ  ריהצת  לש  חסונ

ד מוע  דסומה  יכ  הדע וו ה  תומשרתה  .וניתב  יבג ל  . וציו  לש  קיתבו  וניתב

 ם יאלמג  רובע  תוליעפ  םייקמ  דסומה  .רוטפ  תלבקל  םינוירטירקה  לכב

 ר חאל  2015  תנש  זאמ  הנונראב  תביוחמ  התומעה  .ןורשה  תמרב

 ל כ  ךרואל  .תמדוקה   זוחמה  לע  הנוממה  ידי  לע  התחדנ  זא  םתשקבש

א וצמל  םגיצנ  םגו  הייריעה  םעטמ  תונויסינ  ושענ  ,הגופה  אלל  םינשה

 םירשאמ  ןאכ  ונחנא  ,יטפשמה  ץועייה  יפ  לע  .הככ  ןכל  .הייגוסל  ןורתפ

.ךליאו םויהמ תר מוא תאז 24 23 22 תנשל ר וטפה תא הדעווב ונרשיא

    .ונל רתומש המ םינש ה שולשל מר רוני בלקין:

טביב:  גידי  ר שאכ  .רוטפל   ה שקבה  ת א  ושיגה  םה  יכ  ר שאל  ו נל  רתומ  תואד ווב  ה ז  מר 

 הדעווב  בשנ  ונחנא  ףטושה  תא  ןאכ  םירשאמש  ירחא  איה  ונלש  הנווכה

   .תרגסמב 21 דע 2015מ םהלש בוחב ןודנו בוש

ר בלקין:מר   וישכעמ  םינש  שולש  .הככ  היה  הז  .השעמל  תופוקת  שולשל  קלחתה  הז  וני 

 ונל  היהי  זא  2019,20,21  רמולכ  הרוחאו  וישכ עמ  םינש  שולש  .ךליאו

 תרחא  ךרדב  לפטל  ךרטצנ  הז  ירחאו  םינש  שולש  לש  תופוקת  יתש  וליאכ

  המ חורב גניריני'גניא סרבי ר תושעל 2015 דע 2019-מ

  . וישכע ונטלחהש המ חורב מר גיא קלנר:

 .ןאכ תי שעש ומכ מר רוני בלקין:

   .המ וא הרשפ םכסה  לש ךרדב לשמל .שילש תר מוא תאז מר גידי טביב:

    .תושעל יוארש יפכ למדן: עו"ד עידן 

 . דואמ ןוכנ מר גידי טביב:

 שילשב  םא הלאשה .דואמ יואר מר גיא קלנר:

 ה נשב  ןאכל  אב  םג  הזו  ןוחבל  שיש  איה  םינפה  דרשמ  לש  הדמעה  .וציו  יבגל  יב:מר גידי טב

 המרב  םתוא  ןוחבל  ה לאכ  תויצרא  תותומע  תא   ןוחבל  ךירצש  ,תמדוקה

ד רשמ  עגרכ  ןכלו  .'וכו   , תירחסמ  ,תילכלכה  םהל ש  תוליעפה  לש  .תיצראה

ו ת וא  עבקש  יזוחמב  ןתינש  ןי ד  קספ  לע  ןוילע ל  ר וערעב  אצמנ  םינפה

ו צ יו  לש  רחא  םוקמב   תרתועה  תנעט  תא  לבק ל  שיש  ,יזוחמב  הטלחה

 םתוליעפ  תא  בשקב  ןוחבל  שי  רוביצה  תורישל  דסומ  התויה  תלאש  היפל

. תיצראה  הלש  תרחאה  תוליעפל  שרדנ  אלו  רוט פה  שקבתמ  וניגבש  סכנב
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ם הש  יל  ובתכ  םה  םי נפה  דרשמ  םע  רבעש  עו בשב  םע  עובשה  יתאדיו

ת א רקל  ןוילעה  טפשמ ה  תיבב  ד מועו  יולת  אוהו רוערע  ש יגה  םינפה  דרשמ

ת א   םיחוד  ומכ  ונחנ א  השעמל  םיעונמ  ונחנא  ןכ ל  .בורקב  ךרעייש  ןויד

   .רוביצל בדנתמ דס ומ רוטפל םהלש השקבה

ןודנו בושנ  מר אבי גרובר: 

 .יצרא  והשמ הזש ןוויכ עיפשת םג  ןוילעב הטלחהש הארנכ .ת ויהל לוכי מר גידי טביב:

 .ןו דנו בושנ םיווש ונחנאש ויש כע טילחהל םא הלאשה  מר אבי גרובר: 

   הארנ זא דיגי המ "ד מיכה בלום: עו

 ןוילעב האצו תה רואל מר רוני בלקין:

ן ודלו  בושל  אלא  .הש קבה  תא  תוחדל  ץלמומ  ינאש  וישכע  בותכנ  אל  בי גרובר: מר א

.רחאל השקבב

  .תטל חה רואל מר רוני בלקין:

 .ןויל עב ןוידב הערכה היהתש  מר אבי גרובר: 

?םינוירטירקב םיד מוע .ימוקמ סיסב לע קר ה יה הז םא פרופ' נטע זיו:

 15 וא  הנש  ינפל  א"דמ  םע  המוד  והשמ  ונל  היה  ,א"דמ  םע  םג  ונל  היה  הז למדן: עו"ד עידן 

   .ונל היה לבא הנשמ  אל המוד השקב .םייתנש

   .והשמ היה .רחא ו השמ היה מר רוני בלקין:

 .תיצר אה המרב ןכ םג לבא א"ד מ אל .תיצראה המרב םג למדן: עו"ד עידן 

םירשאמ ונתיב קלנר: אמר גי

.היעב הז םע ןיא ,רמ וא יבאש ןוקיתה תא סינכ הל רשפא מר רוני בלקין:

 ?דעב ימ .ןודנו בושנ וציו  מר אבי גרובר: 

 ?הנונראה תא  םלשל םתוא ונבצקת אל  ונתיב       :ד"ר צחי שריב

 .אל  מר אבי גרובר: 

.אל ר רוני בלקין:מ

 .הזיא וניש ע אל       :ד"ר צחי שריב

.אל .עוקת ןמזה לכ הי ה הז .אל מר רוני בלקין:

 .תונורתפל  תונויסינ ויה ןמזה לכ .אל מר גיא קלנר:

.ריוואב ןמזה  לכ ראשנ מר רוני בלקין:

  תונויסינ הברה ויה למדן: עו"ד עידן 
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 .ונחלצה אלו מר גיא קלנר:

.םהל תתל יואר טל חהב .רתפנ םרט םויה דע למדן: דן עו"ד עי

 3  א ל  הז...ל  ךל ה  שילשו  םהילא  ךלה  שיל ש...  ונעצהש  ביצקת  היה  רשק  ילב  רוני בלקין:מר  

 .רושק

 .דחא הפ  מר אבי גרובר: 

 .הבוט העשב מר גיא קלנר:

פטור מארנונה למוסד מתנדב לטובת   -22.5.3פרוטוקול ועדת הנחות מיום    :הטלחה

 :הציבור

 ולדון.לשוב  –יצו ו

 .אושר –תנו בי

, ויז  עטנ   ,נרקל  איג  , אלבי  ינד  ,תו גד  ן ורי  ,יברש  יחצ  ,רבורג   י בא  : (דחא  הפ)  9  –  דעב

 .ןדמל ןדיע  ,יקצרוק בקעי ,ןיקלב ינור

לחוק עזר לרמת  ) א5ילות בהתאם לסעיף פעלשעות ה צהאישור היתר המוע .18

.1967 –תשכ"ח  ,(בתי עסק וסגירתם תיחתפהשרון 

ר ז ע  קוחל  ' א  5  ףיעס ל  ם אתהב  תוליעפ  תועשל   הצעומה   רתיה  רושיא   מר אבי גרובר: 

 ?התא ה צור התא ןר .ןורשה תמר

 םיטלקראפ  ופורפא  תא  ריאהלו  רתוי  קארט  דופ  םישל  איה  הרטמה :ןורהא ןר רמ

 .הלילב  העונת  רצייל   ידכ  .םש  רוזאב  םיקסע  םג  םדקלו  קילאיב  תורדש

ת ומוקמ  סופתי  אל  ה ז  ה מצעה  רדשה  לע  הז  . תו ירבס  אל  תועש  לע  אל

 יפל  לועפל  איה  הרטמהו  הריגס  ברעב  הנומש  בייחמ  רזעה  קוח  .הינח

 . הלילב  הרשע  דחא  ד ע  תרמוא  תאז  שערה  ת ונקת  יפל  .שערה  תועש

  םימיב תוחפל

    ?הזב םידמוע ונחנא .אשו נב רזעה קוח הפ דמוע ימ קי: ר יעקב קורצמ

.הריגס סחייתמ המ ל רזעה קוח ברעב הנומש מר גיא קלנר:

  .לכוא יתב :ןורהא ןר רמ

 ?םיליגרה מר גיא קלנר:
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.ריבסמ קר ינא .קקוחמה  אל ינא םירבח .םיליגרה :ןורהא ןר רמ

ר מ ואו  םשל  ךלוה  ריע ה  שאר  .תבשב  םיקסע  חו תפל  רוסאש  רזע  קוח  שי מר יעקב קורצקי: 

   .תבשב םיחתופ םהש

 .ונמצעב ז רכמ וישכע םישוע ונחנא  מר אבי גרובר: 

 .ארוק ל וק איצוהל לוכי אל התא . ארוק לוק איצומ התאשכ :ןורהא ןר רמ

.ירוביצ חטשב םיעסונ  מר אבי גרובר: 

ו ז  ה נורוק  לש  םייתנ ש  ה פ  םיקסעש  םישנאש  ך לש  ר יעב  םיקסע  ישנא רצקי: מר יעקב קו

  הנתמה

 .ן ורכיזה םוי רזעה קוח יפל :ןורהא ןר רמ

 ?תאזה ה עצהה תא תאבה התא ןרע  .ירמגל לשכי הזש הווקמ מר יעקב קורצקי: 

.התוא יתאבה ינא מר ירון גדות:

 םיקסע  ילעב  הפ  שי  .תאזה  העצהה  תא  איבה  ימ  ?הז  תא  תאבה  התא מר יעקב קורצקי: 

 ףיסומ  התא  .תושק  ם ייתנש  ורבע  .םיססוג  .הנ שה  לכ  הנונרא  םימלשמ

   .החידב  הז ,הז המ .הז תא ושעי וא וביש ץוחבמ םישנא םהל

   .ללכב רושק הז המ מר ירון גדות:

   .בוחרב העונת ר ציימש ןגוע דוע רציימ הז מר ערן שורץ:

  .הז תא ושע י םהש םיימוקמ םיקסעה  ילעבל היצפואה תא ונת מר יעקב קורצקי: 

   .זרכמב ףתתשהל ם ילוכי םה מר רוני בלקין:

  םהל תת ל .םהל הז תא תתל ךירצ : מר יעקב קורצקי

  .ףתתשהל ם ילוכי םה י בלקין:מר רונ

 ה תא  הלאה  םירבדה  תא  תושעל  םיצורש  םינש  םימקושמ  הפ  ךל  שי מר יעקב קורצקי: 

ם ישנאה  לכל  הז  ת א  ןת  .תושעל  לוכי  אל  התא   ךל  ןיא  אל  רמוא

    .רבכ םא וסנרפתיש

  .ת יפיצפס והשימל הצור אוה  .אל       :ד"ר צחי שריב

ינאש עדוי התא  .יתיא ליחתמ םעפ דוע ה תא יחצ םיקסע ילעב שי  צקי: מר יעקב קור

  .םימקושמ  אל       :ד"ר צחי שריב

ן ת  הפ  םימייקש  םיקס ע  י לעב  הצור  ינא  .יפיצפס   ו השימל  תתל  הצור  ינא מר יעקב קורצקי: 

  תושעל הצור התא ם א הז תא ושעי םהש םהל

   .הז תא ושעי םה םג מר ירון גדות:
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   .םיססוג םה קורצקי:  מר יעקב

  .םג םהל רתומ ון גדות:מר יר

.תאזה הפצוחה הז המ מר יעקב קורצקי: 

  .חותפל םג םהל רתומ מר ירון גדות:

ם ירפסמל  סנכית  קודבת  .ןכ  .םיללרטמ  םה  םי יתנש  .הפ  םיקסעה  ילעב מר יעקב קורצקי: 

ב ו לוקוסב  קודבת  .הפ   ורגס  זוחא  םינומש  םיקס עה  תא  הפ  ורגס  .םהלש

. ו קדבת  הלאה  םייתנ שב  .ןכ  .היינש  תונח  לכ  ,לכ   םדוק  קודבת  .הרוק  המ

 ורגסנ  שילש  ינש  ורגסנ  םיקסע  המכ  וקדבת  הנונראמ  הפ  ךל  שי  הנה

 . םיימוקמה  םיקסעה   תא  םימדקמ  ונחנא  ךיא  םירבדמ  ונחנא  .תוחפל

.תאזכ תאצמה  םיאיבמ םתא םואתפו תוב ישי ףוס ןיא הז לע םישוע

ם ע  לשמל  .תל יא  תיי ריע  ונמזב  התשעש  ה מל  המוד  ו השמ  תושעל  ל וכ י  התא  ין: מר רוני בלק

 ם ירג  אבצ  יאצוי  ויהש   םישנאש  הזכ  ףוח  היה  הז  .תליאב  רולדגמ  ףוח

 ד ע  ןויכיזה  תא  םילבקמ  ויה  .הזכ  והשמ  וא  25  ינב  דיגנ  ה'רבח  תליאב

ם יסנכנ  םהשכ  בגה  תא   םהל  רשייל  ארקנש  המ  דעונ  היה  הז  .םינש  שולש

.םידיחיה םיפו חה דחא היה הז הזה ףוחה  תא םיליעפמ ויה ,םייחל

  ה יהי והשימ םא .תועש רשא ל םישקבמ עגרכ ונחנא   מר אבי גרובר: 

ה ל שב  אל  העצהה  ית עדל  .יתעדל  תועש  רשאל   םג  ע גרכ  לוכי  אל  התא למדן: עו"ד עידן 

 ך ל  רורב  אלו  קארט  דופ  םחתמ  רמוא  הז  המ  ךל  רורב  אלש  םושמ  .ןיידע

.הפיאו הרשע ,ה עברא ,השולש םאה קארט  דופ םחתמ רמוא הז המ

   .הפיא םג ריבסי אוה מר ירון גדות:

 התא  .ריעב  תומוקמ  המכ  דועב  םג  תויהל  לוכי  הז  לבא  הרדשב  םירמוא למדן: עו"ד עידן 

   .הפיא םיעדוי אל

 ?רי בסמ אוה וא ריבסמ התא מר גיא קלנר:

   .הפיא ריבסמ אוה מר ירון גדות:

 ?הזל רושק התא ךיא ר:קלנ מר גיא

.ונ .דחא לכ בשי .הז הפיא  ביצקתב לידב יתרגס ינא דות:מר ירון ג

 27  ה ז   תומוקמ  המכב  ר יעב  הפק  ינכוד  םישל  תמ אב  םימעפ  המכ  ונעצה למדן: עו"ד עידן 

 28  ו נחנ א  ךכ  רחא  .יתמו   הפי א  איה  הלאשה  הפי   הזו  י מיטיגל  הז  .רדסב

 29  .הז הפיא םי עדוי אל ונחנאש תונולתו ת ועפות לש הרוש םילבקמ
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 1  ב חרמב  .ונפסוה  אל  וניניפ  ו נחנא  ינא  הז  לע  םג ו   ונופ  תונורחאה  םינשב מר אבי גרובר: 

 .ירוביצה

 3  ת וו צ  ידי  לע  ללכות  ה ז  ילש  א רוק  לוק  אל  הז  ל כ  ם דוק  ,הזכ  אוה  ןיינעה :ןורהא ןר רמ

 4 ת א  הרחב  םגש  ריעה  תילכירדא  ךרד  תוברתמ  לחה  הייריעב  לודג  יעוצקמ

.םירחאו םוקמה

 .יטסילמינ ימ ריינ אוה אבומש ריינה א קלנר:מר גי

.יל ועיבציש הצור א ל ינא הצעומ רבח אל ינא :ןורהא ןר רמ

 התא  .עדוי  אוה  םא  עדוי  אל  ינא  .תוברתה  לש  בוריעה  לע  תובג  םירה  םג למדן: עו"ד עידן 

. זא  תובג  תמרה  יתיאר  תוברת  ףותישב  תישע  טושפ  .עדוי  אל  ינא  עדוי

  .תוברת  תרמא התא .ןיבהל הסנמ  ינא .םייניעב העונת השע

ם י קסעל  קיזה  אל  ד לישטור  תורדשב  הקדוב ה  . א  ותרטמ  קרט  דופ :ןורהא ןר רמ

ת ו רדש  תודמועש  ןו ירוג  ן ב  תורדשש  איה  הר טמה  .ךפיהל  .דלישטורב

 ה יהי  .העונת  תפיט  םהב  היהי  ,ברעב  תוממוש  תודמועש  קילאיב

. ך פיהל  תורחתהל  רו מא  אל  ה ז  יכ  .תיבהמ  תא צל  םישנאל  הביטנרטלא

 העונתה  ,ביבסמ  םיקסעה  ל כ  וא  19  טרופ  וא  ,םצעה  דע  ומכ  םיקסעה

י פל  .תורחתהל  םמצע ב  םג  ו לכוי  םה  .תוחוקל   םג  ם הל  ףיסות  תאזה

ק ס על  ארוק  לוק  ךות ב  ת ודוקנ  שמח  ,זוחא  ה שימח  רתומ  תיטפשמה

א ל   ינא  ורחתי  אל  ו רחתי  .תודוקנ  שמח  לש  ד ודיעה  תא  היהי  .ימוקמ

י פגא  ב ור  הזב  םיברו עמ  י פל  בוש  ה לאכ  םה  ףסה   י אנת  אי ה  הרטמה  .עדוי

ש י  ר בכש  ימל  תופידע   ת תל  איה  ה רטמה  זא  ,םי קסע  יו שיר  ללוכ  .הייריעה

ו א  אוביש  והשימ  םתס   היהי  אל  הזש  ,הפק  תיב   וא  באפ  וא  ןוזמ  קסע  ול

ק ילאיב  תורדשב  שי  בצו י  דחא  .תודוקנ  שמח  ה יהי  .יעוצקמ  ןיפוליחל

. תורדוגמ  ןה  המל  עד וי  אל  ינא  .תורדוגמש  תוד וקנ  יתש  שי  ,הטמל  רתוי

 ר דגה  ךותב  בצוי  אוה  .תוכורא  םינש  רבכ  הנטק  דואמ  רדגב  תורדוגמ  ןה

 ל יבקמב  המצע  הייריעה  םג  רשאכ  .רדגה  ךות ב  היהי  םחתמהו  תאזה

 שי זא בולוקוס ריעה  תילכירדאה לש תולועפהו  קילאיב אשונ לכ ,ופורפא

 םילספסב  ופלחוי  הל אה  ןבאה  ילספס  םגש  איה  הרטמה  ,ןבא  ילספס

 ל עי  ל  וחלסת  .ביבא  לת  לש  תורדשב  ומכ  םי חונ  רתויו  םימיענ  רתוי

   .דדח תירש לש טוטיצה
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 תמרל  םיאתמש  המ  .יתוא  ע גשמ  הז  .ביבא  לת  תא  אמגוד  איבהל  וקיספת מר יעקב קורצקי: 

    אל הז .דימת ביב א לתל םיאתמ אל ןורשה

  .ריבס הל ול ונת פרופ' נטע זיו:

ש י  . תקעוצ  ,תדמוע  ן חלו שה  לע  ת דמוע  תייה  ךל ש  ת יבה  דיל  ה יה  הז  םא מר יעקב קורצקי: 

 ת יב..  המ  ןורשה  תמרב  הלוכ  .תדמוע  תייה  ןחלושה  לע  .ךתיא  ןויסינ  ונל

 .ךלש  תיבה  דיל  הז  תא  םש  ינא  .ךלש  תיבה  דיל  אל  קר  .יל  אצי  ?ןוכנ....

   .םכלש תיבה דיל .ישעת  המ הארנ אוב .םילחנתמב

  .ןולא  לש תימדקה הניגב רשפא למדן: עו"ד עידן 

  .תועיבצ הזי א .םישנאמ םיעבש ונחנא מר יעקב קורצקי: 

ל ש   ת יבה  דיל  רומאכ   םילחנתמב  י נשה  .םש  או ה  דחא  ם וקימה  לכ  םדוק :ןורהא ןר רמ

ק ראפב  ם ג  תושעל  ןוצ ר  ש י  היצפוא  ת תל  איה  הר טמה  ה זמ  ץוחו  .הרואיל

. בולוקוסב  ן יא  אצי  םו יה  ד ע  תא  ח תפל  ידכ  קאר ט  דופ  א והש  הזיא  חצנה

 לע  אוה  הזה  ןבא  לס פסהו  .בולוקוס  תניפל  ב ורק  קילאיב  תניפב  םש

   .םיטילחמ וישכע אל ןיא  .קילאיבב .שממ בולוקוס

ם ילהק  א ל  .םש  דחאו   הפ   דחא  ק רט  דופ  םישל  ה ז  ק רט  דופ  ם חתמ  אל  הז למדן: עו"ד עידן 

  .םחתמ

א ל   . הזל  אורקל  ךיא  עדוי  א ל  .וב  ת בשל  לוכי  ה תאש  ם חתמ  אוה  דחאה :ןורהא ןר רמ

 לוקב  הכזיש  ימ  םש  םישל  לכות  םג  התא  ,ךלוהו  הנוק  התאו  קרט  דופ  קר

  .תואסכ ה מכ םישל לכוי אוה ארוק

 ?דחא וא  סקרט ויהי קרט דופ םחת מב םאה מר רוני בלקין:

  .ןויערה  המ .םינוש םירבד ינש םג ה ז .קרט דופ וא הפק תלגע למדן: עו"ד עידן 

א וה  ת ודוקנ  שמח  ימו קמ  ק סע  לעב  א וה  םאו  םד א  ל כש  ח ינמ  ינא  ןויערה :ןורהא ןר רמ

ל ו כי  ינא  .הייריעה  לש  הדעו  היהת  .ותלוכרמ  תא   עיצהל  לכוי  .לביק  רבכ

ת ו דוקנ  שמחו  םיעבר א  ר כוז  ינאש  ה מכ  דע  הזש   דוקינה  ת א  םכל  דיגהל

ג וסל  תפסונ  תודוקנ   ת ומכ  תפסונ  העצה  איהש   ה זיא  שי  .ריחמ  תעצהל

   .רוכמי אוהש ןוזמה

  .רזע קו ח רבד .וישכע זרכמב אל  התא רזע קוח רבדמ התא מיכה בלום:  עו"ד

  . ןוכנ םיזרכמ תדעוול אובי  הז .םש היהי ימ טלחויש   מר אבי גרובר: 

.זרכמ אל הז ארו ק לוק הז .השולשה תדעוו ל אבוי ,םיזרכמ תדעו אל :ןורהא ןר רמ
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 1  ם ילצינש  ןגטל   וליחתי  ו ישכע  םא  וא  ,יבל מ  ם ש  םירכומ  םא  יתוהמ לדבה  ש י  מר רוני בלקין:

  וא

 .םירגרובמה מר גיא קלנר:

?םיחו תפה םיחטשה לע םויה רב דנ ונחנא :בירש יחצ ר"ד

 .םיחותפ םי חטש ופורפא .יתחתפ ןכל למדן: ידן עו"ד ע

 יל שי ודיגת מר גיא קלנר:

 7  . קיודמ רתויה טוריפה תא תתל אבה םעפל יוחי ד לובסל לוכי הזה אשונה למדן: עו"ד עידן 

8 

 9  ה מו  קארט  דופה  המ   ם ישוע  .וסיסב  לע  אלו  וש אר   לע  דמוע  ךילהת  המל מר גיא קלנר:

 .םקמל ם יצור הפיאו .זרכמה היהי

  .קארט דופ ארקנ אל הז למדן: עו"ד עידן 

.ינוריעה רזעה קוח המל קלנר:מר גיא 

? םיזרכמ תדעול אובי הזש  רשפא יא :רבורג יבא רמ

 14   .המ עדוי אל םש םק וי .איג .היינש רשפא יא  הז .לכה רשפא לכ םדוק  :ןורהא ןרמר 

 תאזה  תאזה הרצה תא ךירצ ינא עו"ד מיכה בלום: 

 .םיזרכמ תדע וול הז תא איבנש תרמא  מר אבי גרובר: 

.הז תא םירמ אוה לום: עו"ד מיכה ב

 .הצעומ  ירבח  םש  שיש  םיזרכמה  תדעוול  אובי   היעבה  המ  לבא  .הכימ  מר אבי גרובר: 

 .ע משמ יתרת לשובמ אל הז מר גיא קלנר:

 ןר  .הכימ  ,ישילש  םוי  לכ  תסנכתמ  םיזרכמ  תדעוו  רחאמ  .הככ  עיצמ  ינא  מר אבי גרובר: 

ר חאמ  ק לח  עגרכ  רשא ל  ם יכירצ  ו נחנא  .הזו  הז   תא   ףוסאל  ה יינש  יל  ןת

ה ז  םע  םדקתהל  םיצו ר  ונייה  ןכ  ונחנאו  שדוחב   םעפ  תסנכתמ  הצעומה

ל כ  םע  ליחתהל  ידכ  שדוח  דועב  קר  אובל  אלו  ,בורקה  שדוחה  ךלהמב

 לכו  ןייכזה  תוהז  יבגל  הטלחהה  תאש  עיצמ  ינא  .תועשה  םע  תעדל

  ונח נא .רדסב םיזרכמה תדעו  השעת .הזה לש הוותמה

 ו נחנא  הז  ללגב  קרט  דופ  קסע  ןוישיר  תחקול  הנידמה  .היעב  ךל  היהת בלום:  עו"ד מיכה

 ז או  קסע  ןוישיר  ךרטצת  וישכע  יכ  .זרכמ  יכילהב  אל  לע  תכלל  םיסנמ

 לוקב  השולש  תדעו  ךרד  םיסנמ  ונחנא  זא  םדקתת  אל  התא  קסע  ןוישיר
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 1 , זוזת  הנידמה  ילוא  הז  תא  םדקל  תוסנל  טולייפב  ומכ  תוסנל  ארוק

  .םייתניבו

 .וישכ ע ןיבל הז ןיב לבא .רדסב קלנר: מר גיא

.הביצי דואמ הלשממ מר יעקב קורצקי: 

.ררועתמ התא  הלשממ ?תררועתה וישכע מר גיא קלנר:

.הביצי דואמ קורצקי:  מר יעקב

 ד ליב  רייפמאה  תא  הנוב  התא  הלמנ..  לבא  .שקיב  אוה  המ  ןיבמ  ינא מר גיא קלנר:

  .היינש

 רשפא  ןמזמ  רבכ  .הפק  תולגע  יתש  םיש  .ונילא  אב  ללכב  התא  המ  ליבשב למדן: עו"ד עידן 

 .םימעפ ר שע .רבעב הז לע רבוד הפק  תולגע הז תא םישל היה

.לכה הז .תוליעפה תוע ש תבחרה םע קר אב אוה מר ערן שורץ:

 .עגרכ שק במ התאש המ לע הפק תו לגע יתש םישת לכ םדוק למדן: עו"ד עידן 

 ?הפקה תו דמע ודבעי תועש הזיאב  מר אבי גרובר: 

 דחא  הפק  תיב  לכ  ומכ   רחא  קסע  תיב  לכ  ומכ  ודבעי  שקבמ  התא  עגרכ למדן: ד עידן עו"

   .הפק תלגע דובעי

 .הרשע דח א רשע דע םיחותפ הפקה  יתב לכ םידבוע םה לבא  מר אבי גרובר: 

 .ודבעי תבשב  םיחותפש קסע יתב ונל שי למדן: עו"ד עידן 

 הזה  אשונה  .םויה  לש   םדקומ  רתויה  קלחה  בג א  הפ  שי  דיגהל  הצור  ינא מר גיא קלנר:

ם ג ו  ונמזב  תוברתה  תקלחמב  םג  ,םינוידה  ןח לושה  לע  תחא  אל  הלע

 ו יה  הלע  .םהימדוקו  י בא  ןרעו  .דוע  ילריש  םע   םגו  םירחא  תומוקמב

 ל ש  ונמזב  תויעב  םש  ויה  הזה  רבדל  ןושאר  דק ומ  התייה  דימת  הרדשה

 וא  רתיה  איצוהל  היע ב  שי  יכ  ותוא  ןימטהל  וצרש  למשחה  וק  חתמ  אשונ

 היה  הובג  חתמה  לבא  אצוי  לעופכ  רכוז  אל  ינא  הזה  רבדל  םיקסע  יושיר

י נא  . ונכותב  תושעל  ה מ  , שולשו  הז   תא  םקמל  ה פיא  ה יה  ,םיינש  .יתייעב

 רשקהב  ןורשה  תמר  ן יד  אל  אוה  ביבא  לת  ןידש  הדוקנב  בקעי  םע  םיכסמ

א ל   ונחנא  י כ  הפק  תי ב  ד לישטור  תורדש  דימת   הבש  א מגוד  התוא  לש

ד ואמו  והשמ  הפ  םיחקול  ונחנא  .קילאיב  תורדשב  הפק  ןכוד  םירמוא

ת ובוחרה  יתש  ןיב  . הנטק  ריע  איה  ןורשה   ת מר  .ותוא  םיביחרמ

 תיב  םש  םישל  םתוא  תרבחמש  הדדוב  תחא  הרדש  שי  ונלש  םייזכרמה
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 ה ווש  .ררועי  אל  וא  ררועי  הז  המ  עדוי  אל  הלא מש  ,הנימי  .עצמאב  הפק

לש  אצוי  לעופכ  עגרכ ש  ,םיפסונ  קסע  יתבל  וי שכע  הז  תא  חותפל  .ןויד

 תמר  לש  ןטק  יד  םיק סע  םחתמ  ךותב  תורקל  ך לוהש  המ  הז  וזה  הטלחה

ונל  שיש  םיקסעל  קז נ  ם ורגי  הז  יניעב  ,ונלש  םייקסעה  תובוחרהש  ןורשה

ל ת  ןיד  א ל  הז  .ןטק  ד ואמ  עובר   'זרטמב  ,בחר   ןווגמ   םע  ה פ  בוט  לכמ

   . עגר .ונלש קסעה לכ .ביבא

  .ךל ןיא חצנב מר ירון גדות:

וילעו  ידימ  לופיט  שר ודש  ,ימעטל  .םוקמ  שי  םא  .היינש  םייסל  יל  ןת מר גיא קלנר:

ק ראפ  הז  םש  םירתי הה  לש  רופיסה  ללגב  ונ חלצה  אלו  םינש  ונרביד

ם המ  ח קול  אלו  םי קסעה  ת רגשל  .עירפמ  אל   ם ג  חצ נה  קראפ  .חצנה

 חצנה  קראפו  ,םירגרובמהו  הפקה  יתבמ  חקיי   אל  חצנה  קראפ  .הסנרפ

 הרומת  איבהל .וכרבי םיבשותה

.ןג הוונב םגו דות:מר ירון ג

י נא  םא  טולייפ  לש  גו סב  רבודמ  אליממ  יכ  עגרכ   הז  תא  רדגמ  יתייה  .ןכל מר גיא קלנר:

 רדגמ  יתייה  וזה  תרג סמב  .חצנה  קראפ  לע  ,בורקה  ץיקל  חטב  ,ןוכנ  ןיבמ

   .םישימג רתוי תויהל רשפא  תמאב םש .םשל הז תא

ו יה  אל  .דבע  אל  הז  .קרט  דופל  ארוק  לוק  םש  תושעל  וסינ  חצנה  קראפ :ןורהא ןר רמ

 ה עונת  וב  שיש  םוקמ  ךירצ  קרט  דופ  .םמורתה  אל  הזו  םיפתתשמ

   אל .תינגרוא

 היעב  ונל  שיש  םוקמב ו  .ונלש  הנטקה  היעבה  ו ליאכ  הזש  הרדשב  םישת מר גיא קלנר:

י נ א  ע דוי  התא  .הזמו   תוחוק ל  סבוקיי'גמ  תחקל   .הנממ  ע נמנ  התא  השק

. הנונרא  םימלשמ  םה   רמוא  י נא.  תורחתהל  םיל וכ י  אל  . הרדשה  תא  ריכמ

ת פוק תב  וישכע  ינא  . תואצוה  ם הל  שי  .םידבו ע  םהל  שי  . הפ  םייח  םה

איבמ  אל  ינא  .םתוא רזוג  ינא  תוריפה  תא  לבקל   עוקתל  םיאב  םהש  ץיקה

 הז  .הדוקנל  הדוקנמ  רטמ  תואמ  עברא  אוה  הפ  קחרמה  יכ  הבר  תלעות

   .דע המיבה אל

 זא  .חצנה  קראפב  םג   םיקהל  תורשפאה  תא  תתל  לכות  תאזה  תולתה :ןורהא ןר רמ

ם ה  חצנה  קראפב  תו ליעפה  תועש  יכ  .דובעי  אל  הז  הז  תא  וסינ  טושפ

.םידומילה תפוקתב  אל םג לבא םידומילה תפו קתב חטב .תולבגומ דואמ
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   .רומג רדסב ץיקה תפוקת למדן: עו"ד עידן 

 2  . ה פ  חיווריו  הפ  םיקיש   ימש   היה  ןויערה  .דבע  אל   בוש  .םח  ץיקה  תפוקתב :ןורהא ןר רמ

 3   .ול ודיגי

 4 י תש  תא  חקול  ףוג  ותואש  ויהי  זרכמה  יאנת  םירבחמ  תרמוא  תאז א קלנר:מר גי

.שמח הזיא םייתש רמ וא אוה םייתש ?תודוקנה

.ןג הוונ םגו בולוקוס ם גו חצנה קראפ םג ונרמא מר ירון גדות:

  .בול וקוס ןיא מר רוני בלקין:

.תודוקנ יתש לע רביד אוה למדן: עו"ד עידן 

ן י במ  ינא  םא  עגרכ  רב ודש  המ  הז  .חצנה  קראפ ו  בולוקוס  ןוויכל  הרדש מר גיא קלנר:

 היהיש הז  זרכמה יאנתמ קלח .ןוכנ

  . ארוק לוק הז זרכמ אל הז למדן: עו"ד עידן 

 .תויביטקר טא תניחבמ היינשה תא  ךומתל הלוכי תחא הדוקנ מר ערן שורץ:

 .יתייה םא עדוי אל  מר אבי גרובר: 

  .יאנתכ הז  תא םישת לא .חותפ הז ת א ריאשת פרופ' נטע זיו:

. םש  ל וכיבכ  ותוא  ןז אי  ה ז  זא  ה פ  םגו  םש  םג  חקיי  ו השימש  אוה  ןויער למדן: עו"ד עידן 

  .דובעל  קושל ןת פרופ' נטע זיו:

 .םש  זרכמ היהש יתעדי אל ינא למדן: עו"ד עידן 

ם וחת  הז  .ןמזה  לכ  ח וור  הזיא  םישנאל  הארנ  ול יאכ  הז  .טושפ  הזכ  אל  הז :ןורהא ןר רמ

 ה ייריעל  םימלשמ  םה   םגו  תואצוה  הברה  הזל  שי  .יחוור  רפוס  אל  אוהש

   . ןבומכ .הייריעל םולשת תר ומת םג אוה ארוק לוקה

 רתומ  הקיסומ  .רוזאב  תואסיכ  .םירחא  םיאשו נב  לופיטה  םע  הרוק  המ מר גיא קלנר:

אל םירוגמ ירוזא ד יל תועשה ךותב .עימשהל  םהל רוסא .עימשהל םהל

 .רזע קוח עו"ד מיכה בלום: 

  .בוט אל .אל מר גיא קלנר:

   .הקיטסוק א םש ןיא יכ .בוט אל הז למדן: ד עידן עו"

   .אל הז .הקיסומ לו כי אל התאש ארוק לוקב  עבקת לבא פרופ' נטע זיו:
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ו א  וניפוטרופ  .הזב  ה מ  עדוי  אל  הקיסומ  םש  אוה  .הזו  ירקייב  תרמא  מר אבי גרובר: 

. הקיסומ  תצק  ול  שי  .תספרמל  תחתמ  שממ  וניפוטרופ  .תיבל  תחתמ

   .השוע אוהו

ם י שנא  הפ  .םיקסע  ת מוק  לעמ  תוריד  ונקו  םיר כוש  םהש  םישנא  אל  הז גיא קלנר: מר

 ינא  םויב  .הקיסומ  םע   הפק  תיב  םהל  חתופ  םואתפ  התא  הרדשל  םיאב

  הזש ןיבמ  ינא לבא .אלש רמוא אל

 .ךלוה  התאש הבשחמה .וליאכ וא וב 17 ןמוא הזמ םתישע  מר אבי גרובר: 

 .םהל עירפמ דו אמ הז םישנאה לש תיבה  דיל הזשכ .ןוכנ בקעי רמא גיא קלנר: מר

.םהל עירפמ םידלי ןג מר יעקב קורצקי: 

ה ב בס  ול  עמוש  תצקו   רוטסיזנרט  .הז  היהי  אל   הקיסומ  דיגהל  רשפא  מר אבי גרובר: 

 לודגב  עגרכ  .ןוישירה  יאנת  תא  תרפה  יכ  קסעה   תא  ול  רוגסת  הקיסומ

ם ישועש  בשוח  ינא  הצ ור  ינא  .חוכב  הז  תא  תושע ל  הצור  אל  ינא  םעפ  דוע

   .יוניש אוהש הזיא הפ

  .ק סעה יתב המ .תודוקנ ואי בת .לשובמ והשמ ואיבת למדן: עו"ד עידן 

 בשויש  יפייכו  ןטק  והשמ  הזיא  רצייל  התייה  הבשחמה  .טפשמ  רומגל  ןת   מר אבי גרובר: 

ש י  קראפל  שיש  בשו ח  ןכ  א קווד  ינא  .קראפ ב  ב שוי  ,הרדשה  ךותב

ם י שנאל  ע וקת  ךותב  א ל  התא  ה זכ  ןמ  ה ז  .םש  אק ווד  הפ י  דואמ  לאיצנטופ

םש  הניפ  םהל  תחקל   םילוכי  טושפ  םיבהואש   םישנא  שי  .הזה  ךותב

 ם ירבדה  לכו  הזה  לע   .םוי  יעבר  תשולש  דובעל ו  דיינ  בשחמ  םע  תבשל

לת  ןכ  ונחנא  ,ביבא  ל ת  אל  ונחנא  ןמזה  לכ  ונ חנא  םעפ  דוע  שי  .הלאה

 ב יבא  לתל  חורפל  םיוסמ  ליגב  םיבהוא  ארונ  םינורש  תמר  אלמ  ,ביבא

 הזו םידלי ינש םהל ש ישכ הפל םירזוח םה זאו  ביבא לתב םהל ףיכ ארונו

ק י לאיב  תורדש  תא  ך ופהל  הפ  שפחמ  אל  דחא  ףא  . הזו  ,ףיכ  ארונ  ןכ  םג

   בשוח אל ינאו .קטוקסידל

.הז תא שפחמ אל התא ם יידיהמ ךל אציי הז ףוסב מר גיא קלנר:

ת ינוריע  תוסחב  םלוכ  טעמכ  בגא  ריע  לכל  שי   .6  רנרב  תא  שי  הננערל :ןורהא ןר רמ

 .םיבשותל יו ליב םירשפאמש םימחתמ

 .הפ שקב מ התאש המ אל הז לבא מר גיא קלנר:

רתוי הברה דוע הז הפ :ןורהא ןר רמ
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.ומשב דליל ארקנ אל לבא  ינוריע ימחתמ השענ אוב לנר:מר גיא ק

 .וישכ ע קזנ תישע .האור התא  מר אבי גרובר: 

 םילספסו  תואסיכ  הרשע  .ידימ  שעור  אל  דמחנ  ארונ  .ןטק  ארונ  והשמ :ןורהא ןר רמ

 .םהלש  םינכשה  תא  שוגפלו  תאצל  ברעב  ולכוי  םישנאש  העונת  תצקו

  שוגפלו

ת כ לל  םילוכי  םה  .ם הלש  םינכשה  תא  שוגפל ו  ת כלל  הפיא  םהל  שי  מר אבי גרובר: 

ם ה  .הביברל  תכלל  ם יל וכי  םה  הפקראל  תכלל   ם ילוכי  םה  וניפוטרופל

 השוע  ינא  .תומוקמ  קיפסמל  תכלל  םילוכי  םה  ,ףסאל  תכלל  םילוכי

 הצור  ינא  הדנומיל  סוכ  יל  ןימזמ  ינא  .הדנומיל  סוכ  יל  אב  ארונ  םע  בוביס

א ל  .הזב  םיבשוי  המ  עדוי  אל  םא  אל  הז  הזו  , ךופה  אוהש  הזיא  תותשל

 ול  אבו  בבותסמ  והשימ  .הזה  רבדה  תא  תושעל  םהלש  תויזטנפה  המ  עדוי

הז לע םיכלוהש בש וח ינא ילש הבשחמה היה  הזו .הלאכו הפק תותשל

.הככ הז תא םת חקל התא .דחא םלוע הז  םיצימו הפק תיב הז םא מר גיא קלנר:

ה ס דנהה  לומ  יתנבהל  עובק  הנבמ  םוקמ  אוהש  הזיאב  עוקתל  היעב  שי   מר אבי גרובר: 

ף ו קעל  ךרדה  .הנבמ  עוקתל  הי עב  שי  יתנבהל  . הלאכו  ל משח  תרבח  לומ

ב שויש  הזכ  ןטק  בכר   ן מ  אוהש  הזיא  חקינ  אוב ש  ה ז  ךרד  התייה  הז  תא

המכו  הזיאל  ןקתמ  שי ו  תויקינקנל  ןקתמ  שי  .םש   תושעל  רשפא  רבכ  המכ

א י ה  הבשחמה  .םש  אל   ה ז  .תויקינקנ  ולכאיו  הל ילה  עצמאב  וכלי  םישנא

ה ז יא  ול  אבו  בבותסמ   והשימו  הפק  סוכ  ול  א בו  ול  בבותסמ  והשימש

. ה בשחמה התייה הז .הבבס הז ול אב ,זוזג ול אב ,זוזגה תא שי אל אוהש

 ידימ  רתוי  ינימ  לכ  הפ  תוצר  םעפ  דוע  קיפס מ  אל  דוע  יל  הארנ  הז

ן רע  יל  הארנ  ונחנא  .   אל  .הפ  ונאבה  אל  לבא  ן כ  הזו  הפ  תוצר  תובשחמ

ר דוסמ  רתוי  והשמ  איבנו  תצק  הז  תא  לשבל  ךישמנ  ונחנאש  יל  הארנ

. אל  .ב גה  ירוחאמ  די ה  ת א  םכ ל  רובשל  חוכב  ה צור  אל  .האבה  הבישיל

  .םיחותפ םיחטש

המועצה  :הטלחה היתר  ה  אישור  לסעיף  פע לשעות  בהתאם  עזר    א 5ילות  לחוק   (

 הבי ש יב  ןוידל  ר וזחי  –  1967  –ח  תשכ"  ,(בתי עסק וסגירתם  תיחת פלרמת השרון  

 .האבה
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ועדת ההיגוי לשטחים פתוחים   –ם פתוחים  נהלת שטחיהצעה להקמת מ .19

. זיו ות פרופ' נטעבראש

 י נא  .תיצמתב  דואמ  הז  תא  תושעל  לדתש א  ינא  םיבשות  הפ  שיו  הע שה  רואל  פרופ' נטע זיו:

ה צ עומה  רבמצד  ףוסב ש  אוה  ע קרה  .הצר  שממ  י נא  .ו ארק  םלוכש  החינמ

ל ע  בושחל  היהי  הלש   ט דנמהש  קוה  דא  ,יוגי ה   תדעו  םיקהל  הטילחה

 יתש  המייקש  הדעו   הז  .םיחותפה  םיחטשה  לוהינ  לדומ  אוהש  הזיא

י גיצנ  םג  ופתתשה  .תוי ביטקודורפ  דואמ  ויה  .ןאכ   ןיוצ  לש  הנבמה  תובישי

ה ר חבנש  תיגולוקאמו  .תיאלקחה  הדעווה  יגיצנ  .ףתתשה  ידג  .רוביצ

ה ד יחימ  לכנמה  ןגס  ,הסדנהמ  םיגיצנ  .הזה  םורופה  ליבשב  דחוימב

 ןורשה  תמרב  שיש  םי דחוימה  םירגתאה  לע  ונל כתסה  םצעבו  .תיתביבס

ם יחט ש  לש  תובחר  דו אמ  תודו תע  דחא  דצמ  .םת וא  ם יריכמ  ונלוכ  ונחנא

ם י רע  ןיב  םיאצמנ  ונ חנא  , עבט  יכרע  הברה  .םיל חנ  ,תואלקח  לש  ,םיחותפ

ם ירי דא  חותיפ  יצחל  שי   ינש  ד צמ  םתיא  עבט  ק שממ  ונל  ש י  ןהל  םגש

ת ודעווה  הנידמ  תו יושר  רזודלוב  ומכ  .הז  תא  םג  םיריכמ  ונחנא

 רבע לא םייניע םישט ול הלשממה ידרשמ לכ ע"תנ ל"מתו ,לתו ,תיזוחמה

 י בלשב  תוינכות  ינימ  לכ  ונל  שי  .זוקינ  ירגתא  ונל  שי  .םיחותפה  םיחטשה

ם יניגמו  לע  דחא  דצמ  םירמוש  ונחנא  ךיא  איה  ה לאשה  םצעב  ןכלו  ,ןונכת

 תואלקחה  יחטש  םגו   עבטה  יחטש  םיחטש  םג  םיחותפה  םיחטשה  לע

עבטה  יכרע  תא  ןובשחב  חקולש  חותיפ  רתוי  ה יהי  חותיפ הש  ינש  דצמו

ע בט  ר קס  ןאכ  םייקת מ  ו נלש  תוליעפל  ליבקמב ש  ת נייצמ  ק ר  ינא  .הלאה

שי  .םכילא  ונרבעהש  ךמסמב  .עבטה  תנגהל  הרב חה  ידי  לע  השענש  ינוריע

ד עו  השרומ  לש  ימורד ה  עיבר  השרומ  לש  רוזא  .חרזממ  ףצר  לש  ןויצ  םג

 ק לח  .םילחנ  השולש  םע  םיחותפ  םיחטש  לש  ףצרם  עצב  םורד  תולילג

ו נב שיש  לש  םצעב  איה   ה רטמה  .םיחנזומ  דואמ  םג  ם ה  הלאה  םיחטשהמ

 לכ  תא  ללכתיש  ןונ גנמ  אוהש  הזיא  לע  בו שחל  תוסנל  היה  הילע

 ל ש  םיחטשה  לע  הרימש  לש  םג  ,חותיפ  לש  םג  ,הלאה  םילוקישה

ם יאצמנ  םה  .םהילא  ס נכא  אל  ינא  .םילדומ  י נימ  לכ  ונקדבו  םיחותפה
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אוהש  לדומ  שי  .הזכ   הביבס  תוכיא  תדעו  ומכ  אוהש  לדומ  שי  .םיחפסנב

ה ל אמ  לדומ  ףאש  ונ יאר  םצעבו  .ינילופורטמ  לד ומ  שי  .תשורל  ימינפ

 ונמצעל  ונרפת  השעמ ל  ןכלו  ןורשה  תמרל  קוידב  םיאתמ  אל  ונקדבש

ז א   טדנמה  לע  ונבשח שכ  .ונל  םיאתמשהוא    ונ בשחש  לדומ  אוהש  הזיא

א והש  ת ולועפה  לש  ג וסה  ל עם  גו  ה זכ  ןונגנמ  ל שה  בנמה  ל ע  םג  ונרביד

 ידכ  .תויידימ  תולועפ   ,רצק  חווט  לש  המרב  תויהל  תולוכי  תולועפה  השעי

ה רוק  המ  ,ינוניבח  ו ו טל  תולועפ  .םיחותפה  םי חט שב  העיגפה  תא  עונמל

תמאם בירמוש  ונחנא   ךיא  ךורא  חווטל  תולועפ ו  םיחתפמש  דע  םייתניב

ף כיתש  לדומ  אוהש  הז יאב   ונרחב  השעמלו  .ילמי ט פאוה  םטסיס  וקאה  לע

 א וה  הלש  ןגועהש  םיחותפ  םיחטש  תלהנמ  ול  םי ארוקש  .ותוא  ראתאאני  

ת מ ייקמו  תבתכתמ  א יה  לבאה  ביבסה  תוכיאל   הדיחיב  הייריעה  ךותב

ו גיצה  היינשה  הבישי ב  . הייריעל  ץוחמ  םהש  ם יפוג  ם ע  םג  ןילמוג  יסחי

ם  י רבד  ם ג  .ינוריעה  ע בטה  לש  ר קסה  של  םינושא רה  םיא צממה  תא  ונינפב

 ם יינטוב  םיאצממ  םג  לש  רושעה  תמאב  .ךמסמב  םיאצמנ  הלא

 הטלחה  אישה  הזיאו  נלביק  השעולמ  הדחכה  תנכסב  החימצ  ,םייגאולווז

 על  תולכתסהל  עצהמ   או  תיתשתה  הווהיא  וה  ינוריע  עבט  רקסהש

 םיחותפ  םיחטש  לעם  גל  כתסננו  חנאת  רמוא  תאז  .םיחותפה  םיחטשה

ם יחטשב  ם ג  לבא  םי רדה  ל נח  ד יגנ  .תרודכה  ש רגמ  ד יגנ  ר יעה  ךותב  םג

תא  ילבגת  אל  וזה  תל הנמה  .ונמצע  תא  ליבגנ  אל  תרמוא  תאז  .םיבבוסה

 שומיש  השעת  עצםב ו  ,ןורשה  תמרל  ץחומש  םיחטשל  קרו  ךא  המצע

ח ודה  בוש  .עוציב  לש  םיכילהב  םיאצמנ  ונחנאש   ינוריע  עבט  רקס  ותבאו

 ך מסמבצאים  מנ  ולש  םיאצממה  ינוריעה  עבטה  רקסה  לש  םייניב

 ולש  דבוכה  זכרמשל מודל,  ע  ץילמהל  ונטלחה  רבד  לש  ופוסב  .יתחלשש

 גולוקאל  ןקתו  הביבסה  תוכיאל  הדיחיב  היהיש   זכר  אוה  ולש  ןגועה  וא

 ז כרל  היהיולוג  אק  ותוא  לש  הדובעהמ  קלח  םצעב  ןכלו  22  ביצקתב  רשוא

 ת ימינפה  הדובעב  םיוסמ  יונישו  ,םיחותפה  םיחטשה  לש  תלהנמ  תא

 ל הנמ  ןיב  יביטקפא  רתיוו  הבע  רתוי  קשממ  לש  הזה  ןבומב  הייירעב

לנהה ם י נוידב  ולעש  םירבד ה  דח א  .הביבסה  תוכיאל   הדיח יה  ןיבדסה 

לש  דצב  הרוקש  המ  ן יב  ןורכנס  קיפסמ  ןיא  הש עלמש  אוה  תווצב  ונלש
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 ללכתמ  היהי  זכר  ותוא  השעמלו  .הביבסשל ה  דצב  הרוקש  המל  הסדנהה

 ,יתימא  ןמזב  ףטוש  עדימ  לבקי  גולוקא  ותוא  זכרהשו  ללכתמ  .הזל  ארקנ

דברים    הברה  הבו שח  ארונ   הדוקנ  הז  בגא ו נ חנאו  חטשב  םירוקפעמים 

, ת וינכות  לכב  ור,חיא ב  םהילע  םיעדוי  וא  םה ילע  םיעדוי  ךכ  לכ  אל

ה דעווהדיון    לכל  ןמ זוי  ,םיחותפה  םיחטשל  ם יעגנוש  םיכלהמ  ,תושיגפ

הלת.  נמב  תגצוימ  הי הת  תיאלקח  הדעו  בוש  , תורחא  תודעוו  תימוקמה

ם ג   ,תיאלקחה  הדעוו ה  לש  םיגיצנ  םג  זכרי  םצע ב  זכר  ותוא  תרמוא  תאז

, הביבס  ,הסדנהה  להנ מ  .ףונו  םינג  ,עפשמ  תולוע פ  ללכתי  םגו  .רוביצ  יגיצנ

א צ מנ  .זכרה  לש  הר דגה  ןאכ  שי  .םייטנוולר  ם הש  ם ירבדה  לכ  ,ןוטחיב

. ה רצקב  רובעא  קר  ינא  לבא  העשה  ללגב  הצר   שממ  .ךמסמל  6  דומעב

. ה פ  תירוביצ  תוירחא   הז  ן וכנל  תאצומ  ינא  ות,ירוטוטטס  תוינכותל  ץועי

 םע עובק רשק .תיאלק חה הדעווה םעם החקלאים יחטשה חותיפו רומיש

 םג  הדעווה  .םיליעפ  םע  הדובע  .תויכוניח..  יווי ל  .בושח  אל  .רוביצ  יליעפ

י ונ ישב  וא  דרפנ  בוצ קתב  ך צור  אוהש  הזיא  הפ  ןי א  לכ  הינפב  ולעה

 תוינכות  המכ  םג  ולע ודה  ובע  ילהונו  הסיפתב  יוניש  טושפ  הז  תויוכמסב

. םירדה  לחנ  בבסו  ב יב סו  ל"קח  תשרוח  .תרוד כה   שרגמל  חווט  תורצק

, קוריה  רהכפ  1010  ן ג  ה וונבול  דגה  חותיפל  םיע יג מש  םירבדה  לכ  ןבומכו

ש קבמ  תווצהש  המ  ת שקבמ  ינאש  המ  רוציקב   לים.חנה  ,תולילג  םורד

בתתשהש  י מ  לכל  דואמ  הדומואני   א יהש  הזיא  ןאכ  ונ ל  שי  ,תווצף 

ה לש  ן גועה  דחא  דצמ  י תרמאש  י פכ  .תלהנמ  התו לקווי מתאר לא  הצלמה

בי . ת ורחאה  תודיחיה  ם ע  דחי  דובעת  איה  לבאיבתית,  בסה  הדיחיהיה 

, זוקינ  תושר  ,גטר  ךרו צ  ש י  םא  הייריעים מחוץ לפוג  םע  םג  ךרוצה  תעבו

ארוביצ  יגיצנ  ל ש  ף ותיש  ל ע  שגד  ,ימר ה ווקמ  י נא  בורקב  ן ודנ  ו נחנ. 

י גיצנ  תויהל  לוכי  על מי  םג  ץילמנו  הזה  אשונב   .הביבסה  תוכיא  תדעווב

  .רוביצ

םיינש .הביבסה תוכ יאלועדה וה על ידי ורחבי  רוביצה יגיצנ תאומר תאז למדן: עו"ד עידן 

  .רוביצ יגיצנ השולש וא

 .תשקבמ י נא ,עבראו םישולש הרשע  םיתש העשה וישכע .והזו  .ןכ .ינויגה פרופ' נטע זיו:
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 ינא  יכ  .לכה  תא  יתרכה  ינא  םירבדהמ  קלח  תמאה  .תורעה  יתש  י ל  שי  זאו  מר רוני בלקין:

ת אזה  הדעווהש  בשו ח  י נא  ,דחא  .םירבד  ינש   ל בא  .תיאלקח  הדעווב

ן מזב  ה צצה  איהש  ןו כנ  א ל  הז  ת רמוא  תאז  .תד מתמ  ה דעו  תויהל  הכירצ

 .םיפטוש  םיכילהת  םיכילהתהש  םיניבמ  ונחנא  יכ  ךשמי  אל  הזו  והשלכ

. תצעיימ  הדעו  וז  אלש   יד כ  הז  תא  דיגהל  ךירצו   י נשה  רבדה  .ןמז  ךרואל

ת א   אל  הפילחמ  אל   איה  .תצעיימ  הדעו  לבא   תללכתמ  היארב  םנמא

ת א   סי נכהל  תוארל  ה כירצ  . םיינוריעה  ןונכתה  יפוג  ת א  אל ו  ריעה  תצעומ

ו השימש  ללוכ  תולוק  ינימ  לכ  יתעמש  רבכ  ינא  י כ  המינפ  הלש  טופניאה

ה ד עו  הניא  וז  זא  ו או  ריבסה  רבכש  םלואב  הפ  אצמנ  וליפאש  דחא

  .תירוטוטטס

הכמת עטנו ונלבוה י נאו איגש העצהב הרטמה  לכ .עמשיהל ךירצ םלוכל למדן: עו"ד עידן 

    .עמשי הזה לוקהש ידכ הז  ,הדובעה לכ תא הליבוהו

 .ילשו ןדיע  לש רדסל העצה התייה הז  .הטילחה הצעומה הז המ מר גיא קלנר:

 רמוא התא ש םירבדה ינש םע ינור המ יכסמ ינא .רדסל העצה הת ייה .ןוכנ פרופ' נטע זיו:

הדעווהש .יק וא  .בקעמ תבישי איהש הזיא  השענ ונחנאש העיצמ ינאו

 תמאבש תוארל  םישדוח המכ ךות השעת  איה לבא .רזפתת אל ונלש

הזיא םצעב ונחנ א .תלהנמה אל ונחנא הדע ווה לבא .םירוק םירבדה

אוהש אדוולו .הוותמ ה לע ץילמהל היה הלש די קפתה רקיעש הדעו איהש

  .םייקתמ תמאב

  ?זכר קר ידי לע ףוס ב תקזחומ תלהנמה לבא מר גיא קלנר:

  .הסדנה להנמ לש גיצנ  .להנמ זכר ע זיו:פרופ' נט

  .דרטומ ינא מר גיא קלנר:

   .תושר תדעו מיכה בלום:  עו"ד

.תושר תדעו אל הז .קו ידב אל הז פרופ' נטע זיו:

   .אל הז .אל מר גיא קלנר:
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 ר שק  םעו  תושרו  תושר  תדעו  ןיבל  ,תושר  תדעו  ןיב  הזתניס  איהש  הזיא  הז  פרופ' נטע זיו:

 םייטנוולר  םהש  ,םיינוציח  םיפוג  םע  השיגפ  םישדוח  השולש  לכ  םע

  .ימר .ג"טר  ומכ םיחותפה םיחטשל

תלעב תינוריע  תושר תדעו הפ בותכו הצע ומה הז הדעו עבוקש ימ  מר אבי גרובר: 

 ?תעצבמ איה  תושר תדעו .עוציב .חוקי פו ,עוציב ,ןונכת תויוכמס

 .תושרה ך ותב תבשויש הדעו .תושר  ,תושר אל פרופ' נטע זיו:

.הבוח תדעו אל איה .תושר  תדעו לש גוס איה לבא  מר אבי גרובר: 

 ?תל הנמה .יתנבה אל .תושר ת דעו הזיא פרופ' נטע זיו:

.תושר תדעו קוחב ןיא עו"ד מיכה בלום: 

 םיחטש תדעו ה פ שי .אל המ .תושר תדעוו  הבוח תודעו עבוק קוחה   מר אבי גרובר: 

 .םיחותפ

 .ול שי .דב ועש ףוג איה .הדעו אל איה  תלהנמה פרופ' נטע זיו:

חוקיפ .םיחטשב ח וקיפו עוציב ןונכתו תויוכמ ס תלעב איהש הפ בותכ   מר אבי גרובר: 

 .המ לבא עו ציב .הבבס ןונכת .הלועמ

זיו:פ נטע  , םיטקיורפ  ם דקל  . םויה  רדסל  והשמ  ןיבהל  תו סנל  הז  .עוציב  . םעפ  ד וע  רופ' 

ה ז   .םיסדרפ  לחנ  תא  ךכ  ר חאו  םירדה  לחנ  תא  ם ישוע  ונחנא  וישכע  דיגהל

  .אל

.הייריע תוכמס ב אוה ףוסב עוציב לבא  מר אבי גרובר: 

ת דבוע  איהו  לכנמ ה  םע  ת דבוע  איה  .הי יריע  ך ותב  ת בשוי  איה  הז  ללגב  רורב  פרופ' נטע זיו: 

ה דעווהמ  תויוכמסה  תא  תחקול  אל  איה  .תוירו טוטטס  תויוכמס  הל  ןיא

  .ואר ת .עפשמ תויוכמסה תא  תחקול אל איהו תימוקמ

.תושר תדעו לש גוס   מר אבי גרובר: 

  .הדעו אל הז קלנר: מר גיא
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הזל תחתמו הד עו הזל תחתמ .תווצ הפ בו תכ .הדעו הפ בותכ לבא   מר אבי גרובר: 

 .תלהנמ

 ה ייריעה  ךותב   דבועש  והשימ  ךל  שי  הפ  .רכשב  זכר  ךל  ןיא  הדעווב  ללכ  ךרדב  פרופ' נטע זיו:

אוה  .רקובב  םק  אוה  .יארחא  אוה  .הזה  ףוגה  לש   זכר  אוהש  רכשב  אוהש

ה ד יחיה  תלהנמל  .לי עפמ  אוה   .הדעו  אל  אוה  .ם יארוק  תולוק  לע  לכתסמ

ה דע ו  ומכ  אל  .תושר   תדעו  אל  .ונרחבש  לדו מה  ה ז  .ןוכנ  .תיתביבסה

ל בא  הייריעב  דבוע  א והש  ו השימ  הז  יתרמאש  י פ כ  אלא  .הביבסה  תוכיאל

  .םי חותפ םיחטשו היגולוקא  לע בשוחו רקובב ררועתמ

 .רומג רדסב עו"ד מיכה בלום: 

י ל   ןיאש  הזב  אלא  . םיילמרופ  תויוכמסב   אל  א יה  ה יעבה  םימעפ  הב רה  ו ארת  יו: פרופ' נטע ז

ת א  םיפיצמ  אל  .יביב ס  הר וק  המ  תעדוי  אל  ינא   .יתוא  םינימזמ  אל  .עדי

 ם צעב  הז  .רוביצה  םע  םירבדמ  אל  .םימדקמ  אל  .םיקעוצ  אל  .תויגוסה

  .רתוי והשמ

 .דבעידב םימעפ הב רה םיררועתמ ונחנא זאו למדן: עו"ד עידן 

ם רוג  לש  גוס  יונימ  לש  יביטוקזקא  ךלהמ   םדקל  ןויסינ  אוהש  הזיא   הז  .ןוכנ  פרופ' נטע זיו:

 . םש  ויהי  אל  הצעומ  ירבח  אל  .הארת  ?םש  ויהי   הצעומ  ירבח  םא  .יארחא

ה דעווהש החינמ ינא  רוביצ יגיצנ .רוביצ יגיצנו הייריע ידבוע ינא לבא .אל

   .המעטמ רוביצ יגי צנ הנמת הביבסה תוכיאל

 .הבי בס תוכיא תדעו לש הדעו ו"ד מיכה בלום: ע

י נא  הביבסה  תוכי א  תדעווב  י נא  יכ  .הבי בס  ת וכיא  לש  ה דעו  תת  אל   א יה  .אל  פרופ' נטע זיו: 

 ה פופכ  אל  תיתביבסה   הדיחיה  .תיתביבסה  הדיחיה  תא  ליעפהל  הלוכי  אל

לש  תלהנמל  ףופכ  ה יהי  זכר  ותואש  דועב  .הביבסה  תוכיא  תדעוול

ת ו עצמאב  תויהל  הל וכי  רוביצ  יגיצנ  לש  תוב רועמה  .לכנמלו  הדיחיה
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 1 םה  הצעומ  ירבח  לבא  .הצעומ  ירבח  לש  ללוכ  .הביבסה  תוכיאל  הדעווה

 . תאזה תלהנמב םירבח אל

 .דגנתמ אל ינא  .הייריעה דמוע הז הפיא עו"ד מיכה בלום: 

 .הביבס ה תוכיאל הדיחיל תחתמ מר גיא קלנר:

  .הנבמ אוהש  הזיא הז הכימ .הנבמ אוהש  הזיא הז פרופ' נטע זיו:

 .ר דס היינש השענ אוב .הפ ם ימיקמ ונחנא סלכת המ   מר אבי גרובר: 

ו ה שמ  הז  תודע ו  ךל  שיו  , םידבוע  ךל  שיש  םייסאלק ה  םינבמל  תייצמ   אל   אוה  פרופ' נטע זיו: 

 אל  אוהש  והשמ  .ת להנמ  הזל  םיארוק  ןכלו   הז  תא  ללכתל  הסנמש

  .ילמרופ

םג ןיבהל יתחלצה  אל .הדעו שי םג םואתפ ז א לבא תלהנמ וליאכ שי   מר אבי גרובר: 

 .התוא

 .שולש ,ם ייתש ,דחא .תלהנמו הדעו  תווצ הפ שי ןושאר דומע  .הדעו ןיא פרופ' נטע זיו:

   .ונחנאש המ הז הד עווה .אל פרופ' נטע זיו:

  .תלהנמה תא  םירחוב ונחנא םכותמ   מר אבי גרובר: 

  .המעט מ ןוכנה ןורתפה המ .הנדש  הדעווה התייה תאז .אל למדן: עו"ד עידן 

.הצעומה תטלחהל  הפל אובל ךרטצי םש ושעי  םהש המ ףוסב הטלחהה יעקב קורצקי: מר 

 17   .םעפ דוע .ןכ םימעפ  הברה .ןכ פרופ' נטע זיו:

 18   .הצ עומל וא.. תדעוול וא ואיב י .תוצלמה ויינתנ ףטושב למדן: עו"ד עידן 

 19   .ןוכנ מר גיא קלנר:

 20  .ךרוצ היהי  םא הביבסה תוכיא תדעוו ב ןוידל וא יו:פרופ' נטע ז

 21  י נא  ןכדעל  ךירצ  ינא  רגוס  ינאש  ינפל  עגר  .הל לאי  .דחא  הפ  ?דעב  ימ   מר אבי גרובר: 

.ל"וחב תיטרפ השפוחב  ןושאר םוי דע יעיבר םוימ
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פתוחמ  תשארל  ויז  עטנ  'פורפ   יונימ  רושיא  :הטלחה שטחים  ועדת   –ים  נהלת 

   .ההיגוי לשטחים פתוחים

 ע טנ  ,נרקל  איג  ,אלבי  ינד  ,תוגד   ןורי  ,יברש  יחצ  ,רבורג  יבא)פה אחד(:    9  –בעד  

 .ןדמל ןדיע ,יקצר וק בקעי ,ןיקלב ינור ,ויז
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ת וטלחה ץבוק

 ןוקית – 3.6.22  ךיראתמ 38 'סמ ןיינמה ןמ  הבישי לוקוטורפ רושיא .5

תיקון   - 2.3.22תאריך מ  72 'סמ ןיינמה ןמ אלש  הבישי לוקוטורפ רושיא .6

 :הטלחה

   :םילוקוטורפ רושיא

  3.6.22 ךיראתמ  38 'סמ ןיינמה ןמ הבישי

   2.3.22תאריך מ 27 ' סמ ןיינמה ןמ אלש הבישי

, רוני בלקין, דני לביא, ירון גדות, רמי בר לב, ובר, יעקב קורצקי: אבי גר9  –בעד  

 ענבל דדון., גיא קלנר, טע זיונ

 עידן למדן, דברת וייזר.  :2 – א משתתףל

.עידוד שימוש ברכבים חשמליים – 4.5.22ון גדותר ירהצעה לסד .11

 .העצהה  תא ךשמ עיצמה :הטלחה

.ןיקשיסואבו בול וקוסב םיטלקראפה – 4.5.22ון גדותהצעה לסדר יר .12

 .הרש וא אל בולוקוסו ןיקשיסו א 'חרב םיטלקראפה קורי פ – רדסל העצה :הטלחה

 . תודג ןורי :1 – דעב

ע טנ  ,קיןבל  ינו ר  ,רנלק  איג  ,ןדמל  ןדיע  , יבוקלא  י'צאב  ,איבל   ינד  ,ב ירש  יחצ  :9  –  דגנ

 .רבו רג יבא ,יקצרוק בקעי ,זיו
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גורדון. גילאי משפטיות הוצאות החזר אישור .13

 לחברי שהוגשה דעת חוות לפי גורדון גילאי משפטיות הוצאות החזר אישור החלטה:

המועצה.

 רוני זיו, נטע קלנר, גיא לביא, דני גדות, ירון שריב, צחי גרובר, אבי אחד): (פה 10 - בעד

למדן. עידן אלקובי, באצ'י קורצקי, יעקב בלקין,

שונים) תקציב פרקי בין תקציב (ניוד רגיל תקציב סעיפי .עדכון14

 שהוצג כפי שונים) תקציב פרקי בין תקציב (ניוד רגיל תקציב סעיפי עדכון אושר החלטה:

העירייה. מנכ"ל ידי על

אירופאי. במפעל השתתפות לצורך כדורסל הבנות קבוצת עבור - ייצוגי לספורט *התוספת

 מעודכן תקציב

2022
תקציב עדכון 2022 תקציב

 2021 ביצוע

 ליום נכון

01.3.2022

2021 תקציב 2020 ביצוע חשבון שם חשבון מס

2,887,000 (325,000) 3,212,000 3,212,231 3,478,000 3,644,000 הדתית במועצה השת 1851000810

חרבה בו 20K עוד יש 305,000 125,000 180,000 255,436 325,000 194,577 . אלימות מניעת לפעולה הוצאות 1725000780

)דיוק( מהתקציב 1 % ל־ עדכון 5,047,000 47,000 5,000,000 - 1,000,000 180,000 להתייקרויות חרבה 1993100781

17,768,000 100,000 17,668,000 17,151,996 17,194,000 18,159,657 ת( וסייעו י)עחרות”שכרגנ 1812200110

3,675,000 200,000 3,475,000 3,490,120 3,990,000 4,166,940 ייצוגיות בקבוצות תמיכות 1829000820

4,853,000 _ (147,000) 5,000,000 - 1,000,000 180,000 להתייקרויות חרבה 1993100781

 רוני זיו, נטע קלנר, גיא לביא, דני גדות, ירון שריב, צחי גרובר, אבי אחד): (פה 10 - בעד

למדן. עידן אלקובי, באצ'י קורצקי, יעקב בלקין,

2023-2019 הפיס מפעל מול הרשות של חומש תוכנית .עדכון15

 בהתאם 2023 שנת עד הפיס במפעל המידה אמת הקדמת את מאשרת המועצה החלטה:

העירייה. מנכ"ל ידי על שהוצגה המעודכנת לתוכנית

 רוני זיו, נטע קלנר, גיא לביא, דני גדות, ירון שריב, צחי גרובר, אבי אחד): (פה 9 - בעד

למדן. עידן קורצקי, יעקב בלקין,

137
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 .הנהסדרי פשרה בארנו -3.5.22אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  .16

, םיקית  7  –  הסדרי פשרה בארנונה   -  22.5.3אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום    :הטלחה

 . הייריעה רבזג רבסה י"פע

י נור  ,ויז  עטנ   , נרקל  איג  , אלבי  ינד  ,תו גד  ןורי  , יברש  יחצ  ,רבורג   י בא  :(דחא  ה פ)  9  –  דעב

 .ןדמל ן דיע ,יקצרוק בקעי ,ןיקלב

וסד מתנדב לטובת פטור מארנונה למ  -3.5.22אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום   .17

.הציבור

מיום    :הטלחה הנחות  ועדת  לטובת    -22.5.3פרוטוקול  מתנדב  למוסד  מארנונה  פטור 

 :הציבור

 ולדון.לשוב  –יצו ו

 .אושר –תנו בי

י נור  ,ויז  עטנ   , נרקל  איג  , אלבי  ינד  ,תו גד  ןורי  , יברש  יחצ  ,רבורג   י בא  :(דחא  ה פ)  9  –  דעב

 .ןדמל ן דיע ,יקצרוק בקעי ,ןיקלב

המוע .20 היתר  ה  צהאישור  לסעיף  פעלשעות  בהתאם  לרמת )  א5ילות  עזר  לחוק 

.1967 –תשכ"ח  ,(בתי עסק וסגירתם תיחתפהשרון 

) לחוק עזר לרמת    א 5ילות בהתאם לסעיף  פעלשעות ה  תר המועצהאישור הי   :הטלחה

 .ה אבה הבישיב ןוידל רוזחי – 1967 –ח תשכ" ,(בתי עסק וסגירתם תיחתפהשרון 
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ראשות ועדת ההיגוי לשטחים פתוחים ב –נהלת שטחים פתוחים הצעה להקמת מ.19

זיו פרופ' נטע

ועדת ההיגוי   –ים  לת שטחים פתוחנהמ  תשארל  ויז  עטנ  'פורפ  יונימ  רושיא  :הטלחה

   .לשטחים פתוחים

 ,ויז  עטנ   ,נרקל   איג  ,אלבי  ינד  ,תו גד  ן ורי  ,יברש  יחצ  ,רבורג   יבא)פה אחד(:    9  –בעד  

 .ןדמל ןדיע , יקצרוק בקעי ,ןיקלב ינור




