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   ש מערכות בע"מ" תע –ערר לארנונה  תבישי לוק וטורפ
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 נוכחים: 

 

 

 ה דעו וה ר"ו י  –  בוד יוד  רנ בא ד"וע

 ה ד עו  רבח –  תש ש רב לאיר וא ד"וע

 ה דעו  רב ח – ד וד  ןתנ וי  ד"וע

 ה צעומ ה  תירב זג – ץ רווש  ז ריל ח"ור

 ת רע רעמה  כ "ב –  רהו ז א יג ד"וע

 ה בי ש מה כ" ב –  סיסב  יתי א ד"וע

 ה ב יש מה כ"ב  – סאימ חנ  רור ד ד"וע
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 :לוקוטורפ

 

 

 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ש "עת לש הניינעב ררעה תא  םיחתופ ונחנא ,םלוכל םי בוט םיירהוצ ,םירבח בוט

 ד גיא זוהר: "עו

 .תוכרעמ ש"עת

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,הבישמה  םעטמ ,רהוז איג ד"וע תא  ונל שי ש"עת םעטמ .ןכ  ןכא ,מ"עב תוכרעמ ש"עת

 .סאימחנ  רורד ד"ועו סיסב יתיא ד"ו ע המעטמ ,ץרווש זריל ח"ו ר ,תחכונ המצע הבישמה

 ןוידה  .רנבא בודיוד ד"וע ינאו , דוד ןנוהי ד"וע ,תששרב לא ירוא ד"וע ,הדעווה ירבח

 ןייצל לכ ונ וצרת םא .ןיד קספ לכ  ,תוא לכ ונארק ,הטושפ דו אמ דואמ הרוצב םייקתי

 ."םוקס" ה ז ,"םוקלס" אל הז ,סופד  תועט וב שי םתנייצש ירקי עה ןיד קספש לשמל םכל

 ד גיא זוהר: "עו

 . ונייצ ונחנאש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ןידה יק ספ תא ריכמ קר ינא ,ריכמ  אל ינא הרבחה לש םשה  תא .. ךיא עדוי אל ינא .ןכ

 ח לירז שוורץ: "רו

 . הדיקפה חטב וז

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ינא .הבו שתה בתכ םג ,הפי בותכ ,ד ואמ דמחנ םג ררעה ,בגא  .ןידה יקספ תא ריכמ ינא

 תחא  קר םכל התייהו הלאכ בי תכ תואיגש שפחל רזומ םנ מוא ביבחתכ ימצעל גהונ

 התא  ,טושפ דואמ הז הרקיש  המ זא .בטיה ונארק םיאו ר םתאש ומכ לבא .תדדוב

 .הפ לע ב ןועיט תמלשהב ליחתת
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 ד גיא זוהר: "עו

 .םדקו מ ןוידל עבקנ םויה ןוידה

 נר דוידוב: אבד "עו

 הרוצ  םושב ךל עירפי אל דחא ףא  .ןוכנל האור התאש ךיא  הפ לעב ןועיט תמלשה .ןכ

 ינאו הדע ווה ירבח ןכמ רחאל .עירפ י אל דחא ףא ול םג ,בישי  ךרבח ןכמ רחאל .איהש

 רחאו . ןהילע ונעתש הווקמ ינאו , ןהילע ונעת ןכ םא אלא ,תו רצק הארנכ תולאש לאשנ

 םתרבידו  רבכ םתאציש עדוי ינא לבא  ,רבדל תאצל םידדצל םי עיצמ ונחנא ללכ ךרדב ךכ

 .ךישמה ל וצרת ךיא הארנו ,ומדק תת םשמו והשמ עיצא ינא ש תויהל לוכי ןכ זא .הזו

 ד גיא זוהר: "עו

 , - ש ינפל םיילרודצורפ םירב ד המכ עיצא קר ילוא ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .התא  ליחתת בוט .יתיצר ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  ליחתהל הצור התא

 ד איתי בסיס: "עו

   .ררועה התא ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 תמ ועל ינוש וב שי .ררעו הגש ה וילע ושגוי םתסה ןמש  2021 תנשל .. ונל שי ,ףלא

 תמרל ךיושמ  היהש חטש דוע ףרוצ הע וט אל ינא םא 2021 תליח תב יכ םכינפלש םיבויחה

 . בבוח תואנל ףרוצו בגנ

 ח לירז שוורץ: "רו

 . רבמבונל 30 -ב

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  הז רבמבונל 30 -ב

 ח לירז שוורץ: "רו
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 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 . ללכב זא .רדסב ,ייקוא

 ח לירז שוורץ: "רו

 . ונכדוע תויקלח תונקתה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הרקמ לכב וני נפבש המב קר םינד ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,חינמ ינא רמ וא קר ינא .עדומ ינא ,אל

 ץ: ח לירז שוור"רו

 .חטש דוע שי

 ד גיא זוהר: "עו

 ,םייוני ש שיש ללגב שדחמ ןודל ךר טצנ זאו ןודנ אלש ליבשב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .המכס ה יפל ףרצנ ונחנא .ףרצל  שקבלו שיגהל וכרטצת זא

 ד גיא זוהר: "עו

 לצפל לבח  ,דחואמ היהי ןוידהש המכ סהל עיגנש חינמ ינא ,ןכ  ,הפ הלעמ רבכ ינא ןכל זא

 . יטירק אל אוה לבא םיו סמ ינוש שי םנמוא .םינש

 ד איתי בסיס: "עו

 ןודל אל  ידכ היהי יוארש בשוח ינ א זא תאזה תפסותה תא ש יש ללגב תמאבו ,ינוש שי

 ונחנא תמ אב .םתסה ןמ ודחואיש ם יררעל סחיב ןועיט דוע םי לשהל זאו וישכע תונעטב

 לבא .הז  תא להנל הצור איה ךיא  טילחת ןבומכ הדעווה ,עדו י אל ינא זא ימדקמ ןוידב

 . דחואמב לוכהב  ןודל תמאב יאדכש ןכתיי

 ד גיא זוהר: "עו

 תוביסנב  רחא קיתב לבא חוקל ותוא  םע ,רחא קיתב הילא יתע גהש המכסהה ,בגא ךרד
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 םע 2021 תנ של תונעטה תא ללוכש רב כ ררע רשי שיגהלו הגשהה  בלש לע גלדל הז תומוד

 . ךילהה תא םילעיימ רב כ םגו םיכילהת םירצקמ  םג זאו ,'וכו 'וכו םיבויחה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 תויארה ת שגהל רתוי הפיט ןיתמנש  וצרת םא ףוסב ,ליחתנ ,םד קתנ ואוב ,הככ רמוא ינא

 ,והשמ  תושעל היהי רשפא םא  .ררעה תא ופרצתש ליבשב

 ד איתי בסיס: "עו

 דוע עבק יישכו ,דחוימב יתיצמת ה יהי ןוידהש םויה רשפא ,ה זמ רתוי וליפא רמוא ינא

 . םיררעה לכ תא  לולכי אוה םצעב זאו ןויד

 ד אבנר דוידוב: "עו

 תפסות  קר אוה םש היהיש ינושה  םא יכ ךופה הפיט ףידעמ  ינא ,והשמ םכל דיגא ינא

 , ויהי ןה תונעטה ,חטש

 ד איתי בסיס: "עו

 , לש תופסונ תולאש םש שי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? לדוגה יוניש  קר אל הזו תופסונ תולאש  םג שיש םיעדוי רבכ םתא

 ד איתי בסיס: "עו

 .חינמ ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 . שי .יטסבמוב והשמ יתע דל אל לבא ,תומיוסמ שי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,תתל  הפ םג ולדתשת ואוב לבא  ,ףסונ ןויד עבקנ וצרת םא

 ד גיא זוהר: "עו

 ןמזה לש  הזה רעפה תא אלמל םג ו נל רוזעל לכות ילוא איהשו  ,בשוח ינאש הינש היגוס

 קיתב לב א ןוכנ הז קית לכב אל ,הז ה קיתב דחוימבש בשוח י נא ,הרקמ לכב ונל היהיש

 .הדעווה םעטמ  חטשב רויס ביוחמ הזה
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .וישכע  התוא דיגא ינא לבא ףוסב  יתיצרש הרעה יל תרכזה

 ד יהונתן דוד: "עו

 . חטשב רייסנ ונחנאש  היעב שיש םתמשר םתא

 ד גיא זוהר: "עו

 תא ןבומכ  םיחקול ונחנא .חטשל סנכ יהל רומא אל ,חטשל סנכי הל רשפא יא .ריבסא ינא

 כ"בו הצ עומה ידדומ םע היהש ומכ  ,םיסנכנו בטחוני רושיא  םתוא םיריבעמ ,םיטרפה

 לוכי אל  ינא .חטשב רייסל רשפא י אש אל הז רמולכ .חטשב ר ויס ונתיא ושעש הצעומה

 תו לבגממ ,חטשה לש םיטרופ מ םיטירשת לבא ,חטשה  לכ לש תונומת םכל ףרצל

 . ןבומכ תביטחוניו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,לבא ףו סל הז תא ריאשהל יתיצר

 ד גיא זוהר: "עו

 דחא םע  תביטחוני היעב יהשוזיא  שיש יל הארנ אלו ,החנהב  היעב ותיא ןיא רויס לבא

 . והשמ אצמנ אלש הו וקנ לבא .הדעווה ירבחמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .היעב תויה ל הכירצ אלש ןימאמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 איהש י תמ אובל הלוכי הדעווהש  ,עתפ רויס תושעל רשפא יא ש םירקמב ,רויס ופורפא

 רתוי תמש רתמ התייה איה זאו ,םי יוסינה ,םיליטה לכ תא הא ור התייה איה זא ,הצור

 , - מ בוט

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ינא ,י וסינ הזיא השוע והשימ .ור ייסת םתאש הצור יתייה  אל ינא רשפא היה םא םג

 ,םא  לבא .תוחפ ףידעמ יתייה

 ד גיא זוהר: "עו
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 ןיא ,ןהי לע רבדנ ףכיתש תוירקיעה  תוקולחמה יתש יכ הזה ק יתב בושח הזש בשוח ינא

 . םייניע הארממ בוט

 ד אבנר דוידוב: "עו

 םא לבא  .הצור דחא דצ קר םא וליפ א ,םידדצהש קית לכב רוי ס ךורעל המיכסמ הדעווה

 א וה רבד לש ופוסב הזה ךיל הה .הז ןיינעל הרעה דיגא  ןכ ינא הז תא תילעה רבכ

 םירועיש ך ירצ אל התא ,ךלש תונעטה  תא חיכוהל ךיא ךל םירמ וא אל ונחנא .ילסרבינוא

 ומכמ , הצור התאש הנעט לכ חיכו הל םיכרד רופסניא שי .םי חוטב ונחנא הזב ,ונתיאמ

 וא . לשמל לבא הפ יטנוולר הז  םא עדוי אל ינא .לשמל םי דבוע תומכ וישכע תנייצש

 .םיטילחמ  םתא .רויס וא ,רוזעי הזש  ילב םינפ םוליצ איצויש  והשימ וא ,דיעיש והשימ

 םיקיתב  םימעפל םג םיקסעתמ ונח נא םכל רמוא ינא .םכתור ישל הפ ונחנא וצרתש המ

 םג םי נתונ אל םה ללכב ,ןוחטיב ה דרשמ לש םיקיתב ומכ  אובל רשפא יא ללכבש םג

 דועו .אובנ ו נחנא וצרתש ךיא ,רותפל ו עדת םתא .םידדומ דוע שי  הפ זא .סנכיהל הייריעל

 רתא לה נמ תא לבא הפ קיתל יטנו ולר הזש בשוח אל ינא ,םד וקמ יתחטבה ןכש הרעה

 אל ינא  ,ןיינע הזיא הפ שיש בשוח  אל יאנ .ישיא ןפואב ריכמני  א בוקסיא רמ עקב תמר

 ,שי םא לבא  .דיעהל רומא אוהש בשוח

 : זוהר ד גיא"עו

 .ילוא  דיעהל רומא ןכ אוה ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .בוט ותוא  ריכמ ינא ,הז לע תעדה תא  תתל וכרטצת זא שי םא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ותדמע  המ דיגהל ךרטצי ירבח זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . דיעהל ךירצ ןכ אוהש ןוכנ ל וארת םא וטילחת םתא

 גיא זוהר:  ד"עו

 ,ונחנא ,ה מ לע םג ריבסא ינא ,בושש  תויהל לוכי בוקסיא רמ
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,  - ה יבגל יתיאר ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 , רומא היה אוהש ם ירבד הז .םידבועה תויומכ  לע ,החטבאה ירודיס לע

 ד אבנר דוידוב: "עו

 חקא אל  ינאש וצרתו לככ םכלוקי של ריאשא ינא דיעהל ךרט צי אוה םא .עדוי אל ינא

 הז תא רמ וא ינאו בטיה בטיה ותוא  ריכמ ינא .יירבחל הז תא ר יאשי ..ו .ולש תודעב קלח

 ינא  םיכסת םא םג ילוא ,דיעי  םוי לש ופוסב תמאב אוה ם א וליפא ילואו .תושרופמ

 . ךרטצנ םא הזל עיגנשכ רות פנ הז לבא ,ולש תודעב קל ח תחקל אל ןוכנל הארא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הככ  רמאנ ואוב ,םידע תונימא  לע ךתחי אוהש קית הזש ב שוח אל ינא ,ןכ בשוח ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ומכ  ,ןיינעל היה םג הזש יתיאר  רשיו ולש בתכמה תא יתי אר םג ,אל לבא .ןוכנ ,אל

 יתייה םא  .יתיאר אל זא ,הזו םוהי זה םע םינבמה ןיינעל קר  הז ,לוכה ונארק יתרמאש

 לבא .ןוי דה תא םג םימייקמ ונייה  אלו הליחתכלמ רמוא יתיי ה רבכ יללכ והשמש האור

 הז תא השע נ היעב אהת םאו ,תורישי  חנומ הז ארקנש המ לבא  ,היעב האור אל ינא עגרכ

 . האור אל ינא עגרכ .דחיב

 ד איתי בסיס: "עו

 ,םיריהצתה ת ושגהה לש בלשל עיגנ םא  .ותוא הצחנ רשגל עיגנשכ

 ד אבנר דוידוב: "וע

 . רדסב .יאדווב ,וזה היי גוסה תא רותפנ ריהצת שי גהל ךרטצנו עיגנ םא ,ןוכנ

 ד יהונתן דוד: "עו

 .רס ח בטומב היהי הז םא םג

 ד אבנר דוידוב: "עו

  לבא  .רדסב היהי הזו עומשל ולכ וי יירבח דימת םומיסקמ  הרקמ לכב ,יתרמאש ומכ
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 . ליחתנ ואוב ,הללאי ו .ןחלושה לע הז תא םימש  ונחנא ארקנש המ עגרכ

 ד גיא זוהר: "עו

 סחיית א ינא ,הצעומה התלעהש  תוכמסה יבגל ףסה תנעטמ  ילוא ליחתא ינא .ליחתנ

 רב אל/ בויח רב ןכ ,םיחטש גוויס  לש תולאש םש שי רמולכ , םינעוט םה .הרצקב הילא

 לע קלוח א ל ינא ןקלחש תויגוס 'סמ  ונל שי .הדעווה תוכמסב ןה ש קפס ןיא הז ,'וכו בויח

 אל  איהש םיכסמ ינא מ"עמה  תלאש .הדעווה תוכמסב  אל תינורקע אל ןהש ירבח

 יל שי  םגו .דשחיי אלש תויוכזה  תרימש ךרוצל ונלעה .תקול חמ ןיא ,הדעווה תוכמסב

 בויחה לע  ןכ םג ,תילהנמ הריתע שי גהל םירומא ונחנאש ירבח  םע תילרודצורפ המכסה

 ץו ח תיתוהמ תקולחמ ונל שי ש בשוח אל ינא רמולכ .הז ה ןוידה דע התחדנ עגרכש

 קולח י ירבח םא עדוי אל ינא ,ה דעווה תוכמסב איהש בשו ח ןכ ינאש תחא הייגוסמ

 ררעה אוש נ םחתמה חטש תא חפסל  הטלחההש תקולחמ ןיא  .בויחה תפוקת לש אשונל

 לבקתה ב ויחה .תודבוע ,21.01.2018 – ב ףקותל הסנכנ איה בב וח תואנ הצעומה םוחתל

 םיימוי  – הלעמל םיימוי ,ןיינעה ךר וצל תונושארה תוינפה ,20.02.2018 – ב ש"עת לצא

 םגש בשוח  ינא ,01.01.2018 – המ הל יכה הלש בויחה תא הצעומ ה .בירנ אל הז לע ,הטמל

 , ונל הריבעהה צעו מהש םיבושיחה יפל ירבח

 ד יהונתן דוד: "עו

 . רמוא התאש המ הז ,תוע ובש השולש לש שרפה שי

 ד גיא זוהר: "עו

 . יאדווב תועובש השולש לש  שרפה שי רמוא ינא .אל

 : ח לירז שוורץ"רו

 (רורב אל) ...

 ד גיא זוהר: "עו

 ,הפו קתה לע םיבייחמ אלו ,אל  יל ידיגת םא .חמשא ינא

 ח לירז שוורץ: "רו

  ,תכרעמב  ינא יכ תואדווב תרכוז ינא  .ירחא ואצי ואציש םיבוי חה ללכ .תיעמשמ דח ,אל
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 תונ קתה םצעבש םויהמ ראוני ב יסחי ןפואב עצוב הלאה  םולשת תושירדה תקפהב

 ,הל אה םיבויחה םע ,בישחתה  םע ןגלב ןומה יל השע הז  יכ ,תואדווב ןכלו .ומתחנ

 .01.01.2018 – המ אל תואדווב

 ד גיא זוהר: "עו

 ,יתנעט  ררעב ינא ,ךל רמוא ינא

 ח לירז שוורץ: "רו

 ,שדוחל ו ראוני שדוחל בויח אצי

 ד איתי בסיס: "עו

 . םעפ ףא העוט אל אי הש ךל רמוא ינא םיפסכב

 ד גיא זוהר: "עו

 אל םתא  יאדווב ירבחל יתנעט ררעב  ינא ,המל ךל דיגא ינא יכ  המכסה ונל שי זא ,ןיוצמ

 ,ראו ניל 21 ינפל בייחל םילוכי

 ח לירז שוורץ: "רו

 .תיעמשמ דח

 ד גיא זוהר: "עו

 .ראונימ בייח ל םילוכי ונחנא ,אל יל םי רמוא ררעל הבושתבו ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 , -  ש וישכע רבתסמ לבא .רשפ אש ונרביד תינורקע ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  רשפא תינורקע

 ד איתי בסיס: "עו

 , ביוח לעופב לבא

 ד גיא זוהר: "עו

 ? המכ סה שיש גיצהל רשפא זא

 ח לירז שוורץ: "רו
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 , תעדוי ינאש המכ דע

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . עיגנ תומכסה המכ  דועל ילוא ,ףוסב הזל עיגנ

 ד גיא זוהר: "עו

 .רדסב ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . שיש המ לכ ןעטת ,ןעטת

 ד גיא זוהר: "עו

 , - ש  הז יבגל זא רמוא ינא זא

 ח לירז שוורץ: "רו

 .םלוכ םע תל הנתמ הככ ינא ףטושב םג

 ד גיא זוהר: "עו

 .ארקנש המ obvious הז ,יל רורב ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .ןכ

 ד גיא זוהר: "עו

 דע חופי סהמש הפוקתה לע תקולח מ םע ונראשנ זא .תויהל ר ומא ךכש קפס יל היה אל

 , ארקנש המ הז תא ריא שנ הז ,אל וא בייחל ןתינ  םא השירדה חולשמ דעומ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . יל ושרת םא ףוסב  והשמ ריעא ינא הז לע םג

 ד גיא זוהר: "עו

 . תוכמסה ןיינעל ףסה  תנעט לש רושימב הז זא

 ד יהונתן דוד: "עו

 ןיבש  םכסהב תוברעתה המגוד ל ? תוכמסה יבגל תקולחמ  םכל שיש םירבד דוע שי

 .םידדצה



 
 
 

 12 

 ד איתי בסיס: "עו

 ןיינע ל םצעב וניתונעט םע םיכס מ אוה הזה אשונה דבלמש  ,רמא ירבחש המ הז ,הא

 .ן וכנ יתנבה אל ןכ םא אלא  .ךרוצה תדימב המיאתמ ה ריתע שיגי אוהו תוכמסה

 ד יהונתן דוד: "עו

 .יתלאש הז ללגב

 ד גיא זוהר: "עו

 ינא ,םג  ינאש תיתדבוע הלאש שי  לוכ םדוק .הלאש לש תויגו ס המכ שי .םייסא ינא זא

  וניניב תקולחמ שיש בשוח  אל םג ינא לבא ,ררעה תדע וול אשונ איהש בשוח אל

 ,םכסהב ת וברעתה לע הנעט ונל ןיא  .םיזזוקמ תויהל םיכירצ ן בומכ ומלושש םימוכסהש

 םייניב  םכסה שיש תקולחמ ןיא  ,םכסהה וליאכ .הזה רושי מב תימכסה הנעט ונל ןיא

 .תו קולחמב הערכה אהתש דע  םלשנש םימולשתה יבגל

 ד איתי בסיס: "עו

 ןיב  םכסה ןאכ ןיא ,םהב הנד  וזה הדעווה םגש םירחא ם ירקמל דוגינב .דדחא ינא

 יבגל םיד דצה ןיב םכסה ןאכ ןיא יכ  ? ןכ ,ותוא ףוכאל ךירצש  תררועה תנעוטש םידדצה

 . הנעטה אל וז .ותוא ףוכאל  ךירצש והשלכ הרשפ םכס ה יבגל וא בויחה תלוכת

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , עיצהל ונל ושרת םא זא

 ד גיא זוהר: "עו

 .םייניב ימו לשת לע םכסה קר ונל שי

 ד איתי בסיס: "עו

 .קוידב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 המשרנ ש הרעהה קוידב וז ,הפ עיר פהל יל ושרת םא לבא .עיר פנ אלש ונחטבהש תורמל

 אל ן ה םכסה יבגל תונעטש ןיעב  ןיע םיאור אל וא םימיכס מ אל ונחנא ,בגא .ונלצא

 ,תונע טהמ קלח יכ .המל דיגא ינ או ,הדעווה לש התוכמסב
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 זוהר:  ד גיא"עו

 .ינ ודא םע םיכסמ ינא ,רורב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 יבגל תונע טה .שומישה וא לדוג לשמ ל הז םהילע רערעל םושי נ יאשרש םימעטהמ קלח

 לוכי ינאו  ,דדומ יבגל אקווד ונתעד  תוינעל תויהל תובייח אל  שומישה המ וא לדוגה המ

 לבא .תוכמ סב הזש םיבשוח ןכ ונחנא  זא .םכסהה יפל הז סקיא  לדוגל ילש הנעטה דיגהל

 . ונניינעל םולכ עבק אל  לעופב םכסהה ,קדצבו ןייצ  ךרבחש ומכ הזה הרקמב

 ד גיא זוהר: "עו

 . רורב ,םולשת קר

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ןיינעל ה כירצ אלש בגא תרעהב הז  הפ רמאנש המ לכו הזה ןי ינעל םירתייתמ ונחנא זא

 .הזה

 ד יהונתן דוד: "עו

 .דיתעב חכ וותנ ונחנא םא חוכיוו הז

 ד גיא זוהר: "עו

 .םימכסה  םע קוידב הלאכ םיקית יל  שי .תאזה הייגוסה לע חו כיוו םוש ןיאש בשוח ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .יאדווב

 ד גיא זוהר: "עו

 . ילוא ךשמהב םהילע רבדנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךישמהל הללאי

 ד גיא זוהר: "עו

 הלוע םג  איה ,הל ארקא ינא הנעט א יה ,התוא ונעטש הנעט ונל  שי .תוכמס ןיינעל הז זא

 בייחל  תוכמסה םצע לש רושימב  םג הלוע איה ,תלאשל ,הרי תעב יאדווב הלעת םגו הפ
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 הנעט אל  איהש םיכסמ ינא .םיתור יש םוש תקפסמ אל הצעומ הש םינעוט ונחנאש ןוויכ

 , לבא הדעווה תוכמסב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ךתמש אב אל לבא הצור התאש  המ רבדל לוכי התא ,ןיינעל  ןווכת ,בישקת עיצמ ינא

 . םינמז בוכיעב תצק ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 . רצקל לדתשא ינא זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רקיעה  הז .'ב םא ןיב וא 'א םא ן יב ,עקרקה חטש הז תקולח מב ונתעד תוינעל רקיעה

 ,יבגל לבא  .ראשה לכ תא םג ןבומכו

 ד גיא זוהר: "עו

 תושרוד ןהשו  הדעווה תוכמסב ןהש קפ ס ןיאש תוירקיע תויגוס  שולש ונל שי ,םיכסמ ינא

 ,ללוכה וחט שש םחתמ ונל שי ,ןזואה  תא רבסל קר .עקרקה בוי ח תייגוס וז תחא .הערכה

  החטש לכ חטשמ רתוי הז  .םנוד ףלא 50 לעמ אוה הז  ףסונש ירחא וישכע חטב

 טירשת םכ ל ונפריצ ,םחתמה ךותב  לעופבשכ הלש ריע רמולכ  .ביבא לת לש ילפיצינומה

 . םחתמה לש יתמכס

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לש גוס

 ד גיא זוהר: "עו

 דואמ  םה לעופב שומישה הםבש  השטחים .יל רשפאמ ןוח טיבה ןיצקש םומיסקמה

 הדעווה ש חינמ ינא ,לאפר תכלה  תא בטיה םיריכמ ונחנא ו ישכע .םיעודיו ,םידקוממ

 קיתב התוא  ןוחבל ךרטצת הדעווהש  הכלהה איה קוידב וזה הכ לההו .תחא אל הב הקסע

 .ןועט ל הבישמה הסנמש המל ד וגינבו ? לאפר תכלה הרמא  המ ,תובישחה הפו .ונלש

 . רדג חטש הז בויח  הרמא אל איה םלועמ ,הר מא אל איה לאפר תכלה

 לירז שוורץ:  ח"רו
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 ?  המ הז בויח

 ד גיא זוהר: "עו

 הז ת א הרמא אל לאפר תכלה  ,רדג חטש יפל עקרק םיביי חמ ,רדג חטש אוה בויחש

 רדגה דע עק רקה יחטש לכ רשאכ לאפ ר לעפמ לש תוביסנב – הר מא לאפר תכלה .םלועמ

 תכלה תר מואש המ הז .רדגה חטש  תא םיבייחמ זא ןוחטיב י כרוצל ודעונש םיחטש םה

 יבגל  ,ש"עת יבגל ילש ןיד קספ ל לוכ ,בגא ךרד תוקיספ םג  שי ? בושח הז המל .לאפר

 רמאש יזוחמ ב בשיש םהוש טפושה דו בכ לש ןיד קספ ,הנביב ןיד  קספ ,ש"עת לש םחתמה

 זא םימוכי סה בלשל עיגנשכ ,זאמ םג  תוקיספ תרוש שי .רדג בוי ח רבד הזכ ןיא ,הז קוידב

 תויהל  הלוכי איה ,הייאר אל איה  רדג .רדג בויח רבד הזכ ןי א .ןבומכ םלוכ תא חטשנ

 וניינק ל ע רומשל הדעונש רדג .תכת וח אל איה לבא ,הסופת ע קרק יבגל תמיוסמ הייאר

 םא הסופת  עקרקכ עקרק בויחל הלי ע הווהמ אל איה עקרקב ש ומיש ןיא רשאכ םדא לש

 .הסופת  עקרק בויחל םיאנתה הלא  ,שומישו הקזח תויהל םי כירצ .עקרקב שומיש ןיא

 .קוידב ה תוא ונמשייו לאפר תכלה  תא ונחקל ונלש ררעב ונחנא  ? ונניינעב בושח הז המל

 ,לעפמכ ם א יןב והשלכ שומיש םהינ יב שיש םירפומה םהל ארק נ םיחטשה לכ תא ונחקל

 םהלש תוח יטבה יחווט תא םהל ונפס וה ,םירקנוב חטשכ םא ן יב ,םייוסינ רתאכ םא ןיב

 ונרמ א הלאה םיחטשהו ,ונילע  םילחש םיללכהו תוחיטב ה יניצק לש תורדגהה יפל

 .הסו פת עקרק םניגב םלשל ךי רצש םיחטש להא ייתובר

 ד יהונתן דוד: "עו

 ?  םהילע םירבדמ  םתאש םנוד 3,000 – ה הז

 ד גיא זוהר: "עו

 םהבש םי חטשה הלא רמולכ .ןכ לבא  .רתוי רבכ הז בגנ תמרה  םע םויה .ןכ ,סולפ 3,000

 תליע םה ש תוחיטבה יחווט ללוכ  ש"עתל יהשלכ האנה תבוט  הלז ארקנ וא שומיש שי

 תא ונ משיי ונחנא ןכל .ןוילעה טפ שמה תיב לש לאפר תכלה  יפל הסופת עקרקב בויח

ת צק  ויכשע .רדג תרמוא הצעו מה .ררעב םהל ונעטש םיח טשב קוידב לאפר תץכלה

 .השפי ט רדג אהי ,המכח רדג אל  איה םחתמל ביבסמ רדגה  .ןזואה תא רבסל תודבוע
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 שי שומיש  םהב שיש םייפיצפסה םימ חתמה ,םירקנובה ,לעפמה  ,םייפיצפסה םימחתמב

 ,חטשה תר ימש ךרוצל רדג איה תמי יקש רדגה רמולכ .םידרפנ  החטבא יתווצ ,המכח רדג

 הז ,םי אצמנ ונחנא הבש הביבסה  תא םיריכמ ונלוכש חינמ  ינא ,ןזואה תא רבסל קר

 הז תא ריד גמ ינא ,חטשל תושילפ שי  ,םיאודב םיטבשב ףקומ  אוה וביבסמ ,םוצע חטש

 תודשל  רבעמ םש ואצמש הרקמ  היה ,ןזואה תא רבסל קר  .תויומסו תויולג ,תונידעב

 ,םי יעקרק תת םירדח חטשב ו אצמ ,םייקוח אל םילודיג

 ד יהונתן דוד: "עו

 . םירקנובה םסרפ תה וישכעש םילהצב ומכ

 ד גיא זוהר: "עו

 וא ? ן כ ,םתוא המיקהש וז איה  לארשי תנידמ אלש רמאנ א ובו ,םייעקרק תת םירדח

 .שומי ש היהיש אל השילפמ חטש ה לע רומשל הדעונ רדגה  רמולכ זא .ונתיאמ והשימ

 םיינו חטיב – םיירחסמה םיכרצ ל השעא אל ינאש שומיש  הזיא ,םנוד ףלא 50 וישכע

 ,ןובשחב אי במ ינא תוחיטבה יחווט ית רמא רמולכ .הזל שומיש  םהב ןיא ,םש השוע ינאש

 ,ליטה ל הסנמ הצעומהש יפכ בו יח ןכל .םנוד ףלא 50 – ה  לש חטשה לכב שומיש ןיא

 םש רדג ה בגא ךרד ,םש תאצמנש  הלוכ תיפקיהה רדגה חטש  יפל הלוכ עקרקה בויחש

 ? ייקוא  ,לארשי תנידמ םשב ונדיב  דיקפה להנימהש עקרקה  לע רומשל ידכ םג תאצמנ

 םימח תמה לכב ש"עת תא גציי מ ינא .תועדה לכל ךרפומ  אוהש בויח הזש בשוח ינא

 םימחתמ  דצב םישנ ,דחא םחתמ ן יא הלאה םיבויחה לכב ,ץר אה יבחרב הלש םילודגה

 םחתמה אל  הזו ,םימנוד יפלא לש דח א םחתמ ןיא ? ןכ ,םימנוד  תואמ המכמ תוחפ םהש

 םימלשמ  םלוכ .דחא ולו ןיא ,רדג ח טש יפל םלשמש דיחיה אל  לבא לודג יכה הז .דיחיה

 אל/שומישב  ןכ םהש םיחטש ,תוחיטב  יחווט יפל בושיחה תא םי איצומ ,רדג חטשמ תוחפ

 בטימל  .הדוקנ רדג חטש יפל םימל שמ ונחנאש ץראה יבחרב  דחא םחתמ ןיא .שומישב

 .ןזואה תא  רבסל הככ קר .ןידה קספ  ירחא םג רדג חטש תמלשמ  אל לאפר וליפא יתעידי

 קר  ינא זא תומיאתמה תויארה  תא יל ןיאה זל לבא ,יתעי די בטימ יפל הז רמוא ינא

 אל ינא ,הא רק הועדוה ,עקרקה חטש  יבגל תיצמתב בוש הז זא  .יתעידי בטימ יפל רמוא
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 , םחתמב ונל שי יתדב ועה ןפב .הלאה םירבדל ר בעמ יטפשמה ןפב ביחאר

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ונארק .תבתכ ,עוטקל  וניצר אל תרמאש המ לכ  בגא וישכע דע .בושחה הז

 ד גיא זוהר: "עו

 .םצמצ ל יתלדתשה יתרמא כןל

 ד יהונתן דוד: "עו

 . םילודג דואמ םירעפ הפ  שי הדבועבש תולאשלי כ

 ד גיא זוהר: "עו

 . םתוא יתרבסה לבא ,ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , בישקת םיבשוח ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,הדעווה  תא הנפא ינא ,ןמוסמ לוכה  ,שומישבש םימחתמה לכ  ,תוחיטב יחווט תניחבמ

 . םכינפב טירשתה תא שי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םירורב אל םהשכ  םירורב יד םה ןידה יקספ

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 עבק נ הז ,ןוכנ הזו ,רורב ןכש  םירבדה דחא בלא .םולכ  םירמואת מאב אל םה יכ

 תתל  ךרטצנ ונחנא ליבשבו .המ צעלשכ ,חנומה הז לבא .ה מצעלשכ רדגה ,תיטפשמ

 . תויתדבוע תועיבק

 ד גיא זוהר: "עו

 . חטשב השענ המ לע קוי דב דומאל ליבשב ,חטשב ר ויס היהיש בושח םג ןכלו

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 .םשל ןווכל םג ך ירצ התא ןיידע לבא ,םירו בס םג ונחנא תגצהש יפכ

 ד גיא זוהר: "עו

 ןתינ . ררעל 11 חפסנל הנפמ ינא  ,הארת .םירפומה םיחטשה  תא הפ תוארל רשפא זא

 םיאור  ,םירקנוב םחתמ ותוא הז  E םחתמ .םימייקה םיחט שה תא קוידב הפ תוארל

 חווטה ו ,רדג םע ולוכ םירקנובה  םחתמ רמולכ .ולש תוחיטב  חווטה םודא וקב ןמוסמ

 ,ליעפה  םייקה לעפמה םחתמ הז  ,B םחתמ רבד ותוא .ןבומכ  רדגל רבעמ אוה םודאה

 רמולכ ?  ייקוא ,לעפמה רדגל רבעמ  הברה אוה ,םודא לוגיעב ןמ וסמ ולש תוחיטב חווטה

 . הפ םינמוסמ םהלש תוחיט בה חווט תוברל שומישבש  םירדוגמה םיחטשה לכ

 ד יהונתן דוד: "עו

 .ןיבה ל ליבשב קר ? הלא ךותב  הז םייוסינה לכ תא םישוע  םתאש תומוקמה תוברל

 ד גיא זוהר: "עו

 תא רמוא  ינא לבא .תוחיטב יללכ רפ הל הצור אל ינא ,תויללכב  ןתא ינא ,בוש ,םייוסינה

 ,הז

 ד יהונתן דוד: "עו

 . אל וא הלאב הז םא לאוש  ינא ,הפיא לאוש אל ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,רויסב  .רמול לוכי ינאש תיללכ הר וצב הז תא רמוא ינא זא

 ד יהונתן דוד: "עו

 , שי ,םינעוט םהש תויז כרמה תונעטה תחא וז יכ

 ד גיא זוהר: "עו

 וקה הז ,חו תמה וקה תא חפסנב האו ר הדעווה םא ,םיעצבתמ  םייוסינה .ריבסמ ינא זא

 ילפיצינו מה חטשה רמולכ ? ייקוא  ,בגנ תמר ןיבל בבוח תואנ  ןיב היהש לובגה וק אוהש

 .בגנ ת מר לש אוה וקל תחתמש

 ח לירז שוורץ: "רו

 .היה
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 ד גיא זוהר: "עו

 . בבוח תואנל ךייש ובור  ,ולוכ אל ,ובור םויהו .היה

 ב: דוידו ד אבנר"עו

 .הרדגה ה תא ריכמ אל טושפ ינא  ,הז תצק וליפא ילוא ? תינכ ט הלאש לואשל לוכי ינא

 ? חותיפ  רוזא תרדגומ בבוח תואנ

 ד גיא זוהר: "עו

 . ןכ ונתנבה בטימל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .בושחמ רתו י הז ,אל וא ןכ ,בטימל אל

 ד גיא זוהר: "עו

 , ונחנאש תורדגהה יפל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 איה הפ ה צעומה םא ,בבוח תואנ םא  .רחואמה תא םידקמ רב כ ינא ,והשמ ךל דיגא ינא

 ,'ב חותיפ ר וזא וא 'א חותיפ רוזא אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .אל איה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רתייתמ יד ךלש ררעה

 ד גיא זוהר: "עו

 . םיכסמ אל ינא ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ךישמת ,ך כ רחא ריבסא ינא ,ייקוא

 א זוהר: גיד "עו

 .ר מוא ינודא המ יתנבה ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 .תוביש ח הזל שי הזש בשוח ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 אוה יכ ןיט ולחל היעבה תא רתופ בגנ  תמר לש ..ה אקווד לבא .ר מוא ינודא המ יתנבה ינא

 . היעבה תרתפנ זאו  ,הלש םיחטשה תא ףיסומ

 ד יהונתן דוד: "עו

 ? ףיסומ יתמ

 וב: ד אבנר דויד"עו

 , -  ש בשוח ינא ,קוידב ,םירבד מ ונחנא לבא ,תויהל לוכי

 ד גיא זוהר: "עו

 . ןיינעב ןויד ונל שי ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רדסב  ,ךשמהב הזל עיגנ לבא ,הל אשב יתעד ףוסל ודרי האר נכ יירבח ינשש בשוח ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הזל עי גני, יקוא .ונתדי עמהוז ילל כב ,יתרמא בוש לבא .הפ  םחתמ דוע שיש עבקיי זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .דצע –ד עצ

 ד גיא זוהר: "עו

 לכ וא תל וספ לש םינטק םימחתמ  םה םירחאה םימחתמה , 2 םחתמ ,1 םחתמ יתרמא

 M םח תמ הפ שיו ,רכוא מוה םג ש C םחתמ ,הסינכה םחת מ תא שי .'וכו הלאכ ינימ

 , - לש ןטק והש מ ,רכוז אל ינא ,עצבתמש  והשמ לש םחתמ אוהש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 התשע נ יכ ןכתיי םאה .רבד םוש  ןוחטב גוויסב עוגפל ילב  ,תרחא ךרדב הז תא לאשנ

 ותואב לש  תוליעפ לכ ,הנשמ אל וא ת ירחסמ הל אורקל םא עדו י אל ינא תוליעפ יהשוזיא

 .הטושפה הל אשה וז ? ןוחטבה יחטש  ללוכ חטשל ץוחמש חטש

 ד גיא זוהר: "עו
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 .עדוי ינאש אל

 אבנר דוידוב:  ד"עו

 . עדוי התאש אל

 ד גיא זוהר: "עו

 ימרוג ןיא  .ונחנא ןבומכ הז םש תולי עפב םיטלושש םידיחיה .ת וליעפ תאזכ ריכמ אל ינא

 .ץוח

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םג ע יגנ לבא ,ךרענש רויסב רפו סש המ הזו ןעטנ הז .בוט

 ד גיא זוהר: "עו

 .המגו ד ןתא ינא ,בוש רמוא ינא

 : ד אבנר דוידוב"עו

 , - ש ערטילאי  יכה ןפואב םעפה דוע ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 ,אבצ ,םי רחא םימרוג םע םיבלושמ  םייוסינ שיש ןכתיי םייו סינה רוזאב רמוא ינא זא

 .רורב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םכלש םוחיתה  ירדגב םתרדיג םתאש חט שב אל הז יוסינ היה םא

 ד גיא זוהר: "עו

 .אל  ררעב עיפומ עגרכש המב

 דוב: ר דויד אבנ"עו

 .ייקוא ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 בטימל  ,בגנ תמר חטשב 2021 –  ל דע ואצמנש םיחטש םה  רבודמ םהילעש םיחטשה

 . רבודמ המ לע עדוי אל ינ א זא .םתיא ללוכ וכרענש  םירויסהו ,יתרכהו יתעידי

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 .ךת ושרב ךישמת אוב .ייקוא

 גיא זוהר:  ד"עו

 תק ולחמה וישכע וז ,תקולחמ ה וז .ןיינעה תא גציימ טיר שתה .תאזה המרב הז זא

 רוזא אשו נ םא םג ,בוש רשאכ ,תעדה  תא תתל ךירצ הילעש תי פסכה המרב םג תירקיעה

 דוע שי ו הדמעה תא תלבקמ איהש  ןיינעה ךרוצל הדעווה עבק ית םא םג ,'ב רוזא וא 'א

 , הפ שי ,םש םחתמ דועו ,ם ש םחתמ דועו הפ םחתמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ימוטו כיד הז תופידע רוזא ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 םתאש  ומכ – ו 3,000 הפ ןיא די גתו אובת הדעווהש רמאנ  ואוב ,רמוא ינא .אל ,אל

 , ןכל .ןיידע תוע משמ הזל שי ? ייקוא , 1,000 ,8,000 הפ שי ,םירמוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . 1 ןטק ףיעס יבגל אקווד  איה ונלש תועמשמה ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 ףיעס לש ת ונשרפה .תפסונ תיטפשמ  הייגוסל םיעיגמ ונחנא ויש כע ,ייקוא וישכע .אל ,אל

 ונחנאש  הסופת עקרקמ לידבהל י כ הנחבאל בושח הז יכ דחי ב ותוא ארקנ הנה , ג/274

 איה ,קשנ  רוצייל לעפמב הסופת עקר ק בויח יבגל ג/274 יבגל הא רוהה בויחה תא םיריכמ

 ?  המל ,הנוש איהש הארוה

 יהונתן דוד:  ד"עו

 ?  הנפמ התא ןאל

 ד גיא זוהר: "עו

 . 1/ג/274 ףיעס

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  םירטמה לש לדוגב  הנחבאה תא האור התא

 ד גיא זוהר: "עו
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 .דד חל ,תושעל הצור ינאש הנ חבאה הפ לבא .רורב ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הפ התא הז ליבשב

 ד גיא זוהר: "עו

 ןיאו ? ייקוא  ,םירטמ יאנתב דומעל הכ ירצש תקזחומ עקרק ,םי בכר ינש לע רבדמ ףיעסה

 עקרק ב ויח ןיבל ,םיקיזחמ ,ןיינעה  ךרוצל םנוד ףלא 50 – ב ם יקיזחמ ונחנאש תקולחמ

 ינא ןכל  ,קיזחמ ינא םא ןכל .שומי שה יאנתב םג הדימעה תא  רבכ ךירצמ הזש הסופת

 ,ונל השק , הסופת עקרק וז המ םיעדו י ונחנא ,הנונרא יניינעב םי קסוע ונלוכ ,ללגב ,דדחמ

 . 269 ףיעסב הייריעה  תדוקפבש תורדגהה תאו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לעמ קיזחמ  ינא תאז לכב רמוא התא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הסופת  עקרק ןיבל תקזחומ עקר ק ןיב ןיחבמ ג/274 ףיעס

 ד אבנר דוידוב: "עו

 יתנבה  .שומיש השוע אלו לעמ קיז חמ ינא יכ לח ינא רמוא ינ א הרקמ לכב לבא .יתנבה

 .הנעטה תא

 ד גיא זוהר: "עו

 . ילע לח ףיעסה ןכל לעמ  קיזחמ ינא רמוא ינא .ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רדסב לוכה

 ד גיא זוהר: "עו

 ינא וי לעש חטשה הז ןכלו ,הזה ם חתמה ךותב שומישבש המ  קר הסופת עקרקכ לבא

 . ןיינעל יתוא הנפה ש אר בשויהש בוטו ,בושח ת מאבש דודיחה הז .רבדמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הנעטה תא יתנבה
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 ד גיא זוהר: "עו

 םייניע  הארממ בוט ןיאש בשוח ינ א .תקולחמה תיצמתב עקר קה אשונב הז זא .ייקוא

 לוקוטורפ ל לוכי אל ינאש םירבד גיצ הלו תוארהל לק רתוי היה י םג רויסב .הזה הרקמב

 תקול חמה וז זא .םירורב רתוי ה ברה םירבדה חטשב םש . םיינוחטיב םימעטמ רמול

 תח א הנעט םושרל םא ,הינב  יחטש גוויס אשונ הז תינש מה תקולחמה .תירקיעה

 לעמ םיחט ש לש בויח הז תיתועמשמ ה הנעטה לבא .תונטק תו נעט המכ דועו תיתועמשמ

 הנבמ ב וא המוחב םיפקומ אל , םייונב אל וליפא ,םיריפח  יחטש םהש רטמ ףלא 20

 .ןבומכ  םירוקמ אל םה ,והשלכ

 וד: נתן דד יהו"עו

 ?  גווסמ םג הז ? הז המ

 ד גיא זוהר: "עו

 .הנבמכ גווס

 ד יהונתן דוד: "עו

 ? ינוטחב  זה מסווג רמוא ינא ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 . גווסמ אל הז ,אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הזה רבדה הז המ ןיבה ל יתיסינו יתארק יכ .הא

 ד גיא זוהר: "עו

 תצק ,בו ש הז .רויסב הז תא וארת  ,שומיש םוש םש ןיאש ,רב כ שומיש םהב ןיאש םימ

 תוליעפ  תניחבמ םויה םחתמה .הי רוטסיה יתנטקה אל ינא ,ן יבהל ידכ ילוא הירוטסיה

 םויה .הפנ ע רתוי הברה תוליעפ םש  התייה ורבע םינשב ,דואמ  םצמוצמ אוה תיתיישעת

 ,דרי דואמ  וב תוליעפה חפנ וארת םתא  אוה םגש ןטקה לעפמה  קר ראשנ ,םצמוצ םצמוצ

 . םידדוב םידבוע תורש ע הז תונורחאה םינשב ,ם ידבוע תואמ םש ויה םעפ

 ד יהונתן דוד: "עו
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 ,תוליעפ רמוא  התאשכ ? תיתיישעת תול יעפ וז המ ןיבהל לוכי ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 . רוציי לש תוליעפ

 ד יהונתן דוד: "עו

 ? רוציי לש

 ד גיא זוהר: "עו

 הזו  ,הפנע רתוי הברה תוליעפ  םש התייה רבעב .תררועה  לש םירצומה רוציי לש ,ןכ

 הברה  ,יתועמשמ ףקיהב הפ דחוי מב דואמ םצמוצ לבא ,ץרא ה לכב ומכ דואמ םצמוצ

 הברה  שי רמולכ ,יאוותב םייקה  לעפמה ךותב םג ,ונעט םג ו רויסב וארת םג ,םיחטש

 םהיל א סנכיהל לוכי אל דחא ףא ו םימהוזמ וא ,םיסורה וא  שומישב אל םהש םינבמ

 חפנב ה ראשנ תמאב םש תיתיישע תהו תירוצייה תוליעפה ם ויה .ושטננו רמולכ ,ללכב

 םיריפח  ןיעמ הז ,תוחפ וליפא הז  ,בוש ,רבעב ויהש בוש תוכי רב הלאו .םצמוצמ דואמ

 .הפצרו תו ריק םע םיניימדמ ונחנאש  ומכ הכירב אל וליפא הז  ,הזל ארקנ םימ תריגאל

 ךרו צ ןיא תיטפשמה תקולחמה  תא .הנבמב רבודמ אל לל כבש ונלש תקולחמה ןכל

 לע ילוא  הפש תורמל .םייניע הארמ מ בוט ןיא תמאב הפו .הפ  הטרופ םג איה ,ביחרהל

 הפ  רויס ,בוש לבא ,םיריהצתל  םימוליצ ףרצל יל ורשאיש  חינמ ינא הלאה םירבדה

 . תיבטימ הרוצב  יתעדל היעבה תא רותפי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,זאו רו יסה לש ןיינעה תא לבקנ ונ חנאש םירמוא רבכ ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ךוסחנ

 ד יהונתן דוד: "עו

 . רויסב םימי המכ הז

 ד גיא זוהר: "עו

 . תוסכל םילוכי ונחנא שו לש – םייתעשב תויתוהמה  תודוקנה תא יתעדל ,אל
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הפק ל"קפ ו םילהוא איבנ וצרת םא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,ץיק  ירחא היה הז תררועה םע  רוסי םש יתשיעשכ הנושאר ה םעפב םש יתייה ינאשכ

 לוכהש בצמ מ יל ורמא םה זא ,יתאב  ךכ רחא םימי המכ ינא םש ג לש םימה םע הז ירחאו

 ,םיקורי  םימנוד יפלא לע ךתיא רבד מ ינא ,םיחטש האור התא  ,קורי לוכה םואתפ םוח

  .תמאב  םיהדמ ,םיהדמ הארמ הז

 ד יהונתן דוד: "עו

 . ךיתחתמ וא ךילע מ ץצופתי והשמ וא לויטה  עצמאבש דיחיה ןוכיסה

 אבנר דוידוב:  ד"עו

 .ה רקי אל הזש ונלש ..לו ולש  תונעטה ליבשב דואמ הוו קמ ינא יתרמא הז ליבשב

 זוהר:  ד גיא"עו

 יוסינ םי שוע הפ .שושחל המ שי תמ אב םשש םחתמ הז הנבי ב םכל יתרפיסש םחתמב

 .ןמוסמה  יאוותהמ תוטסל רוסא תמ אב םש .רוגסל ךירצש המ  תא םירגוס יוסינ שישכו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? והשמ דוע

 ד גיא זוהר: "עו

 הנעט ל רבעמ יתשקיב םג תוכיר בה יבגל קר ,עגר הינש .םי חטש ונל שי וישכע .ןכ ,ןכ

 הנבמ כ הגוויס הצעומה םג הז  ,'וכו 'וכו הרדגההו ,הנבמ  אל ללכב הזש תיטפשמה

 וצב  יפיצפס גוויס שי התטישל  םג .םיאתמ רתוי הברה ג וויס הל שיש קר ,היישעת

 הזש ןעוט י נא ,ןקתמ הזש דיגנ םא םג ש ,םיחותפ םינקתמ ידי ל ע הסופת עקרק ,הנונראה

 יפל וגווסת  זא ,ןיפוליחל ? ייקוא ,עק רק אל וזו ןקתמ הזש דיגנ ו אובנ םא םג לבא ,עקרק

 הסופתש  עקרק םגש הרמאו האב המ צעב איה הצעומה לש הרד גההו .םכל שיש הרדגהה

 תרמוא  הלש הנונראה וצב הצעומה  זא .הסופת עקרקכ גווסת  םיחותפ םינקתמ ידי לע

 .לטובמ אל ישוק  הז ? הנבמכ הז תא תגווס מו האב איה ךיא ,הז תא
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ישוקל ןורתפ  ול היהי ךרבחש חוטב ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 וצ  תארוהל הנפמ ינא .רדסב  הז ,ול םימלשמ הז ליבשב  ,רדסב ,ןורתפ אצמי אוה

 .ררעל 49/12 ףיע סב הטטוצ איה ,הנונראה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ךשמהב  לבא .ךשמהב והשמ ריענ ה ז יבגל םג ,םיריכמ ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 אלא , תורנצ אל שיגדמ ינא ,תרנצ  ילדגמ וגווס ,בוש ,ןטקה  לעפמה חטש .רומג רדסב

 ,ררעב ןועי טל הנפמ ינא .םינבמ אל ל לכב םה ונתנעטל ,בוש .הי ישעת הנבמכ תרנצ ילדגמ

 . רבעמ ףיסוא אל ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 גוויס ה ,הבושתב ךיניע תא וריא ה םג הזו ,ךניע תא ריאא  ינא הפ אקווד םג לבא .ןכ

 הלילח םא  הרוש הז לע בותכל לוכי  ינא .זבזבל לבח זא גוויס ו תוא אוה תילכלכ הניחבמ

 . תומכסהל ועיגת אל

 ד גיא זוהר: "עו

 הנונראה  וצב הרדגהל סנכינש ידכש  איה ילש הנעטה ,ןעוט ינ א רמוא קר ינא .רורב ,אל

 רחא הרדג הה המכ הנשמ אל זא הנב מ רדגב אל הז םא .הנבמ  תויהל בייח הז לוכ םדוק

 . רזוע אל רבכ הז ,טרבל ךכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .עיגנ הזל  הז לבא ,לוכה תא לבקל ר שפא יא ,ךלש תמדוקה הנ עטה תא ףקות תצק התא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הנבמ אל הז ה פ םגו הנבמ אל הז םש םג  יכ קוידב התוא הז ? המל

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 וליפא  תוכלהה תא ,יבגל הכלהה  תא םיריכמ םכלוכ ,בוט ,ת יפיצפס הרדגה ךל שי םא

 . ןיינעה יבגל רמול רשפא

 ד גיא זוהר: "עו

 ינא ,רבעמ  ביחרא אל ינא לבא ,תמא ב םימועז םיחטש הז ,םי נוגילופ העברא דוע ונל שי

 .גלדא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םילשהל בייח אל התא  ,ךרטצנש יתמ םלעתנ אל ת בתכש המש ךל םיחיטבמ

 ד גיא זוהר: "עו

 םיחטשב ר בד לש ורקיעב רבודמ .שומ ישב אלש םיחטשה תייגוס  איה תפסונ היגוס .רורב

 ךירצו שו מישל יואר אל סכנ םה תו חפה לכל .םהילא סנכיהל  ללכב ןתינ אלש םימהוזמ

 ונחנא  ,תופוקת שי בויחה יבגל  .שומישל יואר אל סכנ לש  םיללכה תא םהילע ליכהל

 ,ה צעומה המל ןיבמ אל ינא  .וזה היגוסה תא םיריכמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 רבכ  התא םא לבא ,ךכ רחאל  הרעה הזל יתמשר ינא ,הזה  ןיינעב ךרבחל הלאש ,אל

 ונחנא ,תוד בועה תא בוזענ ,םעפה דוע  ,שי םא .הז יבגל ןעטת הת א ןבומכ אל םאו ,תילעה

 לא יודעים מה יש ומה אין, אחרי זה נצטרך להחליט. אבל בהנחה שזה נכס מזוהם אתם

 ?  תקולחמ שי הז יבגל םג  וא שומישל יואר אל תרד גהב הלוע הזש םימיכסמ

 ד איתי בסיס: "עו

 .ר רעב טוריפ יתיאר אל ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 תיתדבו ע העיבק ונעבק ,ונדי לע םכ סויש החנהב .יתדבוע הז  יתרמא ,רמוא אל ינא ,אל

 סכנ תר דגהב הלוע הזש םכסומ ,ם הוזמ אוה המ בושח אל ,ר "מ 5 לדוגב סקיא סכנהש

 ? - שי םש  םגש וא שומישל יואר אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . ריבסא ינא .ירע צל הפ םג תקולחמ ונל שי
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךרות עיגיש ,רדס ב הז ,אל .יתלאש .ייקוא

 ד גיא זוהר: "עו

 םיחטשה  תא טרפל לוכי אל ינא .הא ר אל אוהש רמא ירבחש  המל סחייתהב הרעה קר

 .תו נבומ תוביסמ ררעב הלאה

 ד איתי בסיס: "עו

 .רדסב ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .רבודמ םינ וגילופ הזיא לע עדוי אוהו  רבסוה םכלש דדומל לבא

 ד איתי בסיס: "עו

 .עדנ  ונחנא זאו ? דיגהל לוכי ירב ח םא םכתסמ הז המכבו

 ד גיא זוהר: "עו

 קר וליפא י לוא יתעדלו ,ר"מ 2,000 םו מיסקמ הז יתעדל ,קיודמה  חטשה המ רכוז אל ינא

 .םי גווסמה םינותנה תא הפ י ל ןיא .בוש םינותנה תא קו דבל ךירצ ינא ,תואמ המכ

 .ייקוא  .ר"מ 2,000 – כ ,ןוכנ יתרכ ז .ר"מ 2,284 ,לוכה ךסה  תא ררעב יתבתכ ,החילס

 הז .םי טרופמ תמאב םירבדה רא ש ,בויחה תפוקת לע הילע  ונרביד הנורחאה היגוסה

 שי גהל ונל רשפאל ונשקיבש  רויסל רבעמ שקבנ ןבומכ  ונחנא .וניתונעט תיצמתב

 .םיריהצת

 ד אבנר דוידוב: "עו

 וב לבקתת  הזה קיתהש םלועב תורש פא םוש ןיא ,עיגנ אל וא  ועיגת אלו לככו .קפס אלל

 .השקבב .ךת שקבל רויס םגו ,םימוכיס  םגו תויאר םג הפ ויהיש  ילבמ הדעווה לש הטלחה

 ד איתי בסיס: "עו

 םירב ד לע ידימ רתוי רוזחל אל  ןוכנ רתוי הסנא ינא ,רוזחא  אל ינא תמאב זא .ייקוא

 ,וינועיט ב אילפה תמאב ירבח תמא בש בל יתמש םג יכ ררעל  הבושתה בתכב םיבותכש

 הסנ א ינא .ררעל הבושתב הבוש ת םהל שי םגו ,בותכ םגו  לטובמ אל םהמ קלח לבא
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 .תונעטה  תא םיביחרמו םצעב םיפי סומ םהש רמא ירבחש תוד וקנבו םיאשונב דקמתהל

 רוצייל  לעפמכ תררועה תא ונתעיד י בטימל שמשמש סכנב הפ  רבודמ םצעב זא ,ייקוא

 ,ירי עו ציבל םייוסינ סכנב םיעצוב מ ,םינוש םיגוסמ תשומחת  סכנב םירציימ ,ינוחטב

 , - ה ףק ותמ ןבומכ םהילע םיעדו י אל וליפא ונחנאש םינוש  םייוסינל ,הנסחא ךרעמל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הככש בוטו

 ד איתי בסיס: "עו

 ? החילס

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הככש בוטו

 ד איתי בסיס: "עו

 םג רמא  ירבחש ומכ תוליעפ איה  סכנב תעצבתמש תוליעפה  .ךכש בוט ,תויהל לוכי ,ןכ

 ,תונורחאה  םינשב וא הנשב המצמוצ  איה ירבח לש ותנעטלש ונ עמש עגרכש רוציי תוליעפ

 ןה סכנב  תועצובמש תויוליעפה ראש  .ררעב טוריפ תמאב םוש  ונל ןיא ,םיעדוי אל ונחנא

 לכב ת ורחא תויוליעפ תועצובמ  ןבומכ םג לאב ,תירוצייה ת וליעפל ,תאזה תוליעפל ..

 . שומישל הנווכה המו  תוליעפל הנווכה המ ריבס א ףכית ינאו ,סכנה חטש

 ד יהונתן דוד: "עו

 .רמוא  התאשכ סכנל הנווכה המו

 ד איתי בסיס: "עו

 הפ שי רמא  אוה ,הזכ רבד עקרקה בו יח יבגל ירבח רמא השעמל  .ןוכנ ,סכנל הנווכה המו

 תאז .םירדו גמ הלאה םנוד ףלא 50 –  הש ךכ לע תקולחמ ןיא הז  ,קפס ןיאש םנוד ףלא 50

 טילחמ ר חמ ינא םא ובש חטש אל  הז ,דחא ףאל םהילא השי ג ןיא ,םירוגס םה תרמוא

 .לוכי אל ינא  ,לייטל םדוק וניצרש ומכ

 ד גיא זוהר: "עו

 . יאודב התא םא אלא
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 ד איתי בסיס: "וע

 לבא  .אל ימו לויט םש עצבמ ןכ  ףוסב ןכ ימל הפ סנכנ אל  ינא ןורקיעכ .עדוי אל ינא

 ,ןורקיעכ

 ד גיא זוהר: "עו

 .רוסא

 ד איתי בסיס: "עו

 . הככ דיגנ ואוב  םש עצבל רוסא ,ןתינ אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .. אל הז רוסא

 ד איתי בסיס: "עו

 ידי לע  קזחומ חטשה ,תקולחמ  ןיא הז לע םג ,קזחומו רדו גמ חטשה ,סנכיהל רוסא

 בייחל  רשפא דציכ לש םינחבמ הע ברא םתוא תא םיקדוב תמ אב ונחנא םאו .תררועה

 תנמ ל ע תויריעה תדוקפל 269 ףי עסב םיעיפומש םיאנת העב רא םתוא השעמל זא סכנ

 םג ליחתה  ירבח יכ םינבמל רוזחא י נא ךכ רחא ,הסופתה עקרק ה לע עגרכ רבדנ ונחנאש

 .עקרקה םע

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . בושח יכה הז

 ד איתי בסיס: "עו

 .רתוי לודגה  חטשה תמאב הזו ,בושח ם ינבמה םג ,בושח םג .ןוכנ

 אבנר דוידוב: ד "עו

 ,םג הז ראשה

 ד איתי בסיס: "עו

 ,ם גש ןימאמ ינא ראשה ,ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רמוא ינא ה מ עדוי ינא ,םתוא ורתפת
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 ד איתי בסיס: "עו

 עקרקה יב גל לבא .ןיבהל לק רתוי הי הי ילוא רוקיב םג היהיש  עגרב עיגהל לק רתוי היהי

 תדו קפל 269 ףיעסב םיעיפומש  םיאנת העברא םייקתהל  םיכירצ תמאב הסופתה

 שומיש םי יקתמ – 2 ,תיאלקח המדא  הניא עקרקה ,םתוא ונבת כ םג ,םה ולאו ,תויריעה

 יפכ םיד דצה ןיב וישכע .ןיינב םע ד חיב אלש – 4 ,עקרקב הקז ח תמייקתמ – 3 ,עקרקב

 ותוא אוה  תקולחמבש ידיחיה יאנתה  וא ביכרה ,ררעל הבושתה  תאו ררעה תא םתארקש

 םהבש םימ צמוצמ דואמ םיקלחב שו מיש השוע ינא תרמוא תרר ועה וישכע .שומיש יאנת

 .ןיינעה ך רוצל יוסינה תא לעופב הש וע וא ,רוצייה תא לעופב  םצעב השוע ,הקיזחמ ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 . תוחיטב יחווט ללוכ

 ד איתי בסיס: "עו

 . תוחיטב יכרוצלו

 ד גיא זוהר: "עו

 . תוחיטב יחווט ללוכ

 תי בסיס: איד "עו

 כולל טווחי בטיחות. עכשיו למה הדבר דומה ? הדבר דומה לקניון שהוא יש לו שטח מן

 ךותב רכמ מה תוליעפ וז תעצובמש ה דיחיה תוליעפה דיגי אוהו  ,לודג דואמ דואמ םתסה

 הז הנק נש דגבה ,תונחה ךותב תע צבתמש הריכמה ,תונחה ך ותב עצבתמש המ .תונחה

 לכ  ,םיחטשה לכ ,םירבעמה לכ  .יתוא בייחל רשפא הז ,לו גיעב ופיקת ,ותוא ונמסת

 בייחל רשפא  יא הז לכ ,'וכו 'וכו םינקת מה ,םינוילעה םיחטשה  לכ ,תוינחה לכ ,םינוינחה

 , וישכע .ירקיעה קס עה יכרוצל שומיש הזב הש וע לעופב אל ינא יכ יתוא

 ד גיא זוהר: "עו

 םישיבכה  יחטש ,יתנייצ אל הריקסב  יכ ,ןעמל הנטק הרעה קר  ,עטוק ינאש לצנתמ ינא

 . םיחטשב ןבומכ וללכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 . בותכ הז ,טלפסא תמשר

 ד גיא זוהר: "עו

 .עמתשי אלש ,טוש פ ןועיטב יתרמא אל ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךל דמוע תבתכש המ  לכ םגו ונארק ךל ונרמא

 ד איתי בסיס: "עו

 , ירבח רמאש ומכ וישכע

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . שומישה לע רתוי ת מאב ,הליחמב ,סיסב דוע

 ד איתי בסיס: "עו

 םוי םואתפ  ךכ םלועה ריוואל אב אל  הז שומישה וישכע .עיגמ י נא ,שומישה לע ,היעב ןיא

 בושח  .הזה חטשה לכ תא בייחנ  ואוב ,ןויער ונל שי ונחנא  עגר רמאו והשימ םק דחא

 עקר ק התוא תא בייחל ,בויח  הזכל ונעגה םצעב ךיא לש  הירוטסיהה תא םג ןיבהל

 ןתונ הככ  ינא ,םילודגה חטשה יריתע  םילעפמה לכ ואב הלחתה ב .עבונ הז הממו הסופת

 ואב .'וכו  ,תומשו םיכיראתב בוקנל  ילבמ ,ורקאמו יילכ דואמ  דואמ ןפואב הריקסה תא

 ,םלוכ ומכ  ונתוא ובייחת לא ,חטש יר יתע םילעפמ ונחנא ורמאו  חטשה יריתע יליעפמ לכ

 םיעדוי ם תא םהל ורמא .םילודג דו אמ דואמ םיחטשב םיקיזח מ ונחנא יכ החנה ונל ונת

 םתא  יכ החנה םכל ןתינ ,םילודג  דואמ דואמ םיחטש םיקי זחמש םילעפמ םתא ,המ

 ,חטש ירי תע ילעפמ ,םירחא םילעפמ  םג .ש"עתכ הזה םוצעה  חטשה לכ תא בייחנ םצעב

 .ףיעס הזכ שי

 ר: ד גיא זוה"עו

 .ןוכנ

 ד איתי בסיס: "עו

 החנ הה תא הלביק ש"עת םגש  ןבומכו החנהה תא םהל ונת נ ,יפוי .החנה םכל העיגמ

 ונחנא ,חט ש ריתע לעפמ םתס אל ונ חנא לבא ,עגר הרמאו ש"ע ת האב ,הינש םעפ .תאזה
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 ,"ן וחטיב" הלימה תא רמוא ה תאש עגרבו .ןוחטיב ונחנא  ,דחוימ חטש ריתע לעפמ

 הז עדוי ה תא .ונל תתל םכל יאדכ ,ם יחרזאה תבוטל ונחנא ,הז ל ןוחטיב ,הנידמל ןוחטיב

 ,ןאריאמ םו יא שי ,םיבייח לבא ,ףסכ  ןיא ,ףסכ ןיא םירמוא םעפ  לכ ביצקתל םיאבש ומכ

 ,ןוחטיב  יכרוצב םיקסוע ונחנא םי רמוא הפ ,ךופה הפ זא .₪  דראילימ 10 םילבקמ םוב

 ,טיבלא  הז ש"עת םויה ,העוט ינא ם א יתוא ןקתי ירבחש תורמ ל הנידמה ןוחטיב ונחנא

 ?  ןוכנ ,תיטרפ הרבח וז

 ד גיא זוהר: "עו

  .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .מ"עב  הרבח וז ,תיטרפ הרבח םג

 ד גיא זוהר: "עו

 .תי נוחטיב הישעת ןיידע איה

 ד איתי בסיס: "עו

   ,ןוחטיב הלימה לבא  .תיטרפ הרבח איה ,ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . פ.ח -ה יפל דואמ ה ריעצ תיטרפ הרבח וליפא

 זוהר: יא ד ג"עו

   .תושדח תורבח ומ קוה הלצופש עגרב ש"עת

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ארקנש המ  תעדה תוחידבב הז ,רורב

 ד איתי בסיס: "עו

 רתוי ףירעת  ונל ונת ,ןוחטיב ,קשנ ,דח וימ לעפמ ונחנא ורמאו וא ב ,ןוחטיב ורמאו ואב זא

 דואמ  יבול ערה ןיע ילב םירמואש  ומכ ארקנש המ ...ו .חטש  יריתע םילעפממ דחוימ

 .קזחו יניצר

 ד גיא זוהר: "עו
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 . וילע לכתסמ התא

 ד איתי בסיס: "עו

 םגש וינפב  עבוכה תא דירומ ינא ,דובכ ב לכו ,רדסבו רמא ירבח  לבא דיגהל יתיצר אל ינא

 .הלאה םי רבדב קוסעל חילצה אוה

 ד גיא זוהר: "עו

 . תצק םיחוסינב יתרזע  ינא ,םהלש הז יבולה ,אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 . רדסב ןאכ דע

 ד איתי בסיס: "עו

 ,הז  םא עדוי אל ינא וישכע .ר תוי דחוימ ףירעת םכל ןתי נ ונחנא ואוב ,רדסב ורמא

 בל םתמש  חטב םתא .םינטקה םיט רפה לכל בל םימש דימת  אל בויחה תא םיארוקשכ

 לקתנ א ל ינא יכ הז לע לכתסמ ינא  םעפ לכו ,עקרקה לש בויח ה לבא .םינטקה םיטרפל

 בשוח  ינא ףירעת הז ,₪ 0.1.3 אוה  הסופת עקרק לש בויחה  לבא .תובורק םיתיעל הזב

 . םסאק רפכב תיאלק ח עקרק ילואמ ץוח ,םעפ  יא הפ יתלקתנש ךומנ יכה

 ד גיא זוהר: "עו

 . בייח ינא ,ךת וא ןקתא קר ינא אוב זא

 ד איתי בסיס: "עו

 .השקבב

 ד גיא זוהר: "עו

 ? בגנ תמרב  ףירעתה המ עדוי התא .ונל ש קיתל םג יטנוולר הז יכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  בגנ תמרב ףירעתה המ

 ד גיא זוהר: "עו

0.01 ₪. 

 ד איתי בסיס: "עו



 
 
 

 36 

 ,ללכב םש זא

 ד גיא זוהר: "עו

 .קש נ רוצייל לעפמל רשק ילב

 ד איתי בסיס: "עו

 ,ללכב םש

 ד גיא זוהר: "עו

 .חטש ותוא לע ם כל 13 יפ שרדנ וישכע ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . עבוכה תא ךינפב דירוה ל הכירצ ש"עת ללכב םש

 ד גיא זוהר: "עו

 .רוקמב  הככ עיגה הז ,ילש הדובע א ל וז םש ,אל ? ןיבמ התא

 ד איתי בסיס: "עו

 ונעגה  םצעבו ,הסופת עקרק ר"מ  1 -ל ₪ 10 -מ ונלחתה ,ונ לחתה הפיאמ וניבתש קר

 יריתע  ילעפמ לכ ,םימלשמ םלוכ ש ליגרה ףירעתהמ םצעב  100 יקלח 1 אוהש והשמל

 םעפ םצעב  םיאב םתא וישכעו ,תישי לש םעפ אובל וישכע .הינש  םעפ וז .םימלשמ חטשה

 ,דחוימ גווי ס ונל םתתנש הזמ ץוחו חט ש ריתע לעפמ ונחנאש הז מ ץוח םירמואו תישילש

 וישכ ע ונחנא .ר"מ 1 – ל ... ב ת ורוגא 10 ,ר"מ 1 – ל ₪ 0.1 םלשנ ונחנא ,רפוד רפוס

 וא רוד כה תא םירוי ונחנא םהבש  םייפיצפסה תומוקמב קר ש תישילש םעפ םישקבמ

 םירדגמ  ונחנא ,םיקיזחמ םתס ונחנ א ראשה לכ .ונתוא ובייחת  םש ,ליטה תא םירציימ

 . הז אל הז ,םיעדוי םת א ןוחטיב יכרוצל הז תא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןו כנ אל ,ןוחטיב יכרוצל אל

 ד איתי בסיס: "עו

 40 -ה לכ  ,םצעב הזה חטשה לכ וישכ ע .ןוחטיב יכרוצה לש הזה  רופיסל עיגנ ונחנא ףכית

  ,קלח הז  םצעב ,םתוא הכירצ איה  יכ םתוא הקיזחמ ש"עתש  קפס ןיא הלאה םנוד ףלא
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 ,םלגה רמ וח תא םיאיבמ ןושאר רוצ יי בלשב .רוציי יבלש הברה  שי לעפמל ,לעפמ ומכ הז

 ,ש"עת  וישכע .םירציימו םיכתוח  ישילש בלשב ,םילולסמה  לע םימש ינש רוציי בלשב

 תא קו דבל הכירצ איה ,המיחל יע צמא רוציי הז ,המיחל יעצ מא הז םצעב הלש קסעה

 איה םא  .הזה חטשה לכ תא הכיר צ איה ,םילעופ םהש תואר לו הלאה המיחל יעצמאה

 איהו תרתו ומ התייה איהש םיחוטבו  םיכומס ויהת הזה חטשה  לכ תא הכירצ התייה אל

 ,  - ל ביבסמ קר רדגה תא  םישנ ואוב תרמוא התייה

 ד יהונתן דוד: "עו

 . לאש בודיוד ד"ועש המ הז

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םישוע  םהש המ קוידב הזש ,רמא  םג םצעב ךרבחש המ הז

 ד יהונתן דוד: "עו

 הבושת ה ? הזה רבדל רבעמ והשמ  שי םאה ,לאש אוהש תי נורקעה הלאשה לבא ,ןכ

 .אל התייה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רמאנ ש המ הז לבא ,אל וא ןוכנ  הז םא םיעדוי אל ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 .םעפ ה דוע ,יתנבה אל ? הז המ

 ח לירז שוורץ: "רו

 ?  שומישב אל הרואכל  אוהש הזה חטשה לע רתוו ל םינכומ ויה ש"עת םאה

 ד גיא זוהר: "עו

 . הנוע ינא ,םיבחרנ םיקלח

 ח לירז שוורץ: "רו

 אל ינא  ,הזה חטשה תא יחקית םי רמוא ויהו הנידמל םיאב  ויה םה םויה תרמוא תאז

 .ותוא הצור

 ד גיא זוהר: "עו
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 .ןכ דואמ  םיבחרנ םיקלח .הנוע ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,  - ש הלאש תמדקה

 ח לירז שוורץ: "רו

 . ררע תדעווב הרבח תויהל  הלוכי ינא ? המושרש ,הא

 ד גיא זוהר: "עו

 םוש ןיאש  םיחטש לע הנונרא םהילע  םלשל ושרדיי םא יאדווב  .ןכ דואמ םיבחרנ םיקלח

 םוש וילע  ויה אל ,ילילג רוזא הז ,הת לע אל הייגוסה םויה דע . תיעמשמ דח ,םהב שומיש

 ונחנ אש חטשה תא לידגהל הת צר הנידמה ,ךפיהל הנידמ הו ,תויולע םוש ,תואצוה

 .םייתביבסה ם ימרוג לש תושילפמ וילע ן גהל ליבשב וב םישמתשמ

 ח לירז שוורץ: "רו

 .ש"עתל םי רז םילוקישמ רמוא התא

 : זוהר ד גיא"עו

 םחת מב ש"עת לש םיכרצל רבע מ הברה אוה יחכונה ולדו גב חטשה תיעמשמ דח ,ןכ

 .ןומהב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הפ ונחנא הז ליבשב

 ד גיא זוהר: "עו

 וא הרומא  ע"בתה תעדוי תאש ומכ  ,םחתמה לע ע"בת שי ,םול כ שדחמ אל םג ינא ,בושו

 ,יחרזא  היישעת רוזאל םיחטש המ כ ךדמלל .היישעת רוזאל  ךופהל רוזאהמ בחרנ קלח

 .ונל םיכרצנ  אל םה הפ םיחטש המכ ךד מלל .ונלש םיכרצהמ ץוח

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , תצק רהוז ד"וע י כ ךישמת אוב ,סיסב ד"וע

 ד איתי בסיס: "עו

 , ונחנא ,רדסב הז ,ארונ אל



 
 
 

 39 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רומג רדסב הז ,םי לדתשמ םתאש האור ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 םיחט שה תא הכירצ התייה אל  איהש הרובס התייה ש"עת  םא ,הזמ רתוי דיגא ינא

 תגצוימ אי ה בל םתמש ומכ דואמ ףו ג איה ש"עתו ,תרגסמב הת ייה איהש קר אל ,הלאה

 . קזח דואמ דואמ ףוג איהו  ןידה יכרוע בטימ ידי לע

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םימיכסמ ונחנא הזב

 ד איתי בסיס: "עו

 , ואוב ,הזה לדוגה לכ תא  הכירצ אל ינא ה'רבח תר מוא התייה איהש יאדווב

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  הז תא דיגת איהש המל

 ד איתי בסיס: "עו

 . המל הארנ ףכית

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  דיגת איהש המל ,םו לכ הז לע תמלשמ אל איה

 ד איתי בסיס: "עו

 .ומלשת זא םולכ  תמלשמ אל איה םא ,הא

 ד גיא זוהר: "עו

 , רמוא התא ,אל

 ס: י בסיד אית"עו

 .רבד םוש םלשל  םיצור אלו םולכ תמלשמ  אל איה דיגהל רשפא יא

 ח לירז שוורץ: "רו

 . תווצקה ינשמ קיזחהל

 ד איתי בסיס: "עו
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 .קוידב

 ד גיא זוהר: "עו

 םתייה  – וב שומיש םכל היה אלש  חטש הז תמאב םא רמוא ו אב התא .תנבה אל ,אל

 . הנידמל ותוא םיריזחמ

 ח לירז שוורץ: "רו

 . ןכ ,וילע ורתוות

 ד גיא זוהר: "עו

 ונחנאש  ,ךופה היה הנידמה לש סר טניאה לוכ םדוק ,היה סר טניא הזיא ךל רמוא ינא

 תורטמל  ותוא קיזחהל םגו חטשב  תויהל תלוכי ול שיש דיחי ה םרוגה ונחנא יכ קיזחנ

 ימד הפ םי מלשמ אל ונחנא ,םייתש  .דחא ,ונלש תוליעפל תורו שק אלש ןהילע יתרבידש

 ,ש"עת רמו לכ ,אליממ הלאה םיחטשה  לע הריד רכש וא הריכח

 ד איתי בסיס: "עו

 , זא הנונרא קר הז םא  םתרמא .הנונרא קר אלא

 ד גיא זוהר: "עו

 . הנונרא התייה אל וישכ ע דע םינשה לכ ,יתרבסה  .הנונרא התייה אל םג ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .םהל תפכא  המ זא הנונרא התייה אל

 ד גיא זוהר: "עו

 ונחנא רמו א ינאו שומישב אל םהש  הלאכ םיחטש לע הנונרא ל טות םא יתוא לאוש התא

 תא ליטהל  אל ןוכנ אל הזש בשוח ינא  לבא .ןכ תיעמשמ דח ? הד ות ,םיצור אל ונחנא דיגנ

 תוליעפל  רושק אל ,תוינויצ תוביסמ  םתוא ריזחהל אל םגו ,ה לאכ םיחטש לע הנונראה

 .ונלש

 ד איתי בסיס: "עו

 ,הנ עטה םע רדתסמ אל תצק  הז וישכע .יתעמש ,ייקוא

 בנר דוידוב: ד א"עו
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 .ונ תוא תינק ,תוינויצ תרמא

 ד גיא זוהר: "עו

 . תוביסה המ יתרבסה ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תורישי ונתוא תינק

 ד איתי בסיס: "עו

 ,רמ וא התאש םירבד ינש שי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תינויצ  ארונ וזה הדעווה הרקמב

 ד איתי בסיס: "עו

  .רו פיסה רמגנ ,תינויצ – תינוח טיב רמוא התאש קיפסמ

 ד גיא זוהר: "עו

   .תינוחטיבה תוליעפל רשק  ילב םש םיקזחומש םיחט ש הברה שיש יתרמא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 דואמ ןוע יט הז עגרכ לבא ,םיחטש  םוש וריזחה אל םהש הזמ  ץוח ,דיגא ינא הזמ רתוי

 .םיחטש  דוע יל ונת ,ינויצ ינא ,הנ ידמל הבוט השוע ינא ,יל ת פכא המ דיגהל חונ דואמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רדסב לוכה ,החידבב  רמאנ הזש רורב ונ .רורב

 ד איתי בסיס: "עו

 ,םי חטש דוע ופיסוהשכ אוהו  יניצר והשמ םג שי תעדה  תוחידב ירוחאמ לבא ,אל

 ? 2020 ? היה הז יתמ ,ףוסב םיח טשה תא םהל ופיסוהשכ

 ח לירז שוורץ: "רו

 ? וישכע

 איתי בסיס:  ד"עו

 .ןכ
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 ח לירז שוורץ: "רו

 .2020 רבמבונ ?  תמר לש הלאה םיחטשה

 ד איתי בסיס: "עו

 , המייקתהש השקב ב ,הדעווב .2020 רבמבונ

 ד יהונתן דוד: "עו

 ?  קר הנפמ התא ןאל

 ח לירז שוורץ: "רו

 . תיפרגואיגה הדעווה

 ד איתי בסיס: "עו

 הצע ומה ןיב תולובג יוניש ןיינע ל םורד תיפרגואיגה הדעוו ה תוצלמהל הנפמ ינא .ןכ

 תוסנ כה תקולחו ,בבוח תואנ תי תיישעתה תימוקמה הצעומ ה ןיבל בגנ תמר תירוזאה

 אשונ לע ר בדמש ןויד הפ שי תרמוא  תאז .בבוח תואנ תיתיישע תה תימוקמה הצעומהמ

 , - ש םיעדוי םל וכ ,הנונרא הז תוסנכהש  םיעדוי םלוכ ,תוסנכה לש

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  לבא ילא רושק הז המ

 ד איתי בסיס: "עו

 . דיגא ינא ,עגר

 ח לירז שוורץ: "רו

 . הזה רבדה לש חופיסה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .חפוסש ףסו נה חטשה לע רבדמ התא

 ד איתי בסיס: "עו

 . חפוסש ףסונה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תוליע פ שי םשש רמא אוה לבא
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 ד איתי בסיס: "עו

 .עגר

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תולי עפ םש שיש רמא אוה םש

 ד איתי בסיס: "עו

 .חפו סש ףסונ חטש הפ שי .עגר

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ןוכנ

 ד איתי בסיס: "עו

 .הארנ ונחנא  ףכיתש ףסונ חטש הפ שי

 ח לירז שוורץ: "רו

 . בגא עקב תמרל  וילע םויה םימלשמ םתא

 ד גיא זוהר: "עו

 .בגנ תמרל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .בגנ תמרל

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  הלאשה המ .ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 המ ,ךלש  חטשה לע רבדמ התא לבא  .תוליעפ התייה םש ירקיע ה חטשבש רמא אוה לבא

 ? םהלש  חטשה לע םירבדמ ונחנא

 ד איתי בסיס: "עו

 םימיכסמ  םה ,םנוד ףלא 50 -ב םיקי זחמ םה ,םהל שי ,םיבחרנ  םיחטש שי רמוא ינא ,אל

 .םיבחרנ דואמ  דואמ םיחטש דוע לבקל

 והר: ד גיא ז"עו
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 .ת יתדבוע ... לבא ,יתיא אל

 ד איתי בסיס: "עו

 , ונחנא ףכית .תויהל לוכי

 ד גיא זוהר: "עו

 ,םחתמב  םייקש חטש ,םתא .חטש  םוש דוע ונלביק אל ונחנא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ןכ ,טושפ חפוס הז

 ד גיא זוהר: "עו

   .תילפיצינומ םכילא רב ע אוה םויה ,בגנ תמרל תמוניציפלי  ךייש היהש .אל

 ד איתי בסיס: "וע

 .ןוכנ

 ד גיא זוהר: "עו

 .רטמב  הנתשה אל ונלש םחתמה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רדסב הז ,רורב הז

 ד גיא זוהר: "עו

 . הנעטה המ ןיבמ אל ינא

 ח לירז שוורץ: "רו

 ןויער ה ,תוהמה .הזה ןחלושל ית יא איבהל הצורש ןויערה  תא קיידל תצק הצור ינא

 יתלשממ  ןיינעב הרוקמ בבוח תואנ  תצעומל םייללכ םיחטש  םתוא חופיס לש ירקיעה

 ,תוסנכה קלח ל םינפה דרשמ לש ינידמ

 ד איתי בסיס: "עו

 .תוסנכה

 ח לירז שוורץ: "רו

 , - ל הל אה םיילילגה םיחטשהמ
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 ד גיא זוהר: "עו

 ? םי פסונה ... ןיגב ולבקתש םת יפצ םתא תוסנכה המכו

 ח לירז שוורץ: "רו

 דוגינ  ללגב ררע תדעו רבחמ ונדר פנ בגא ,ונדרפנ םהיניב םי כומס םיבושיל .עגר ,עגר

 ןוידה .הל אה םיפסכה תא תקלחמ  ינא םינועבר ינש ,רבכ ינממ  לבקמ אוהש םיסרטניא

 תייריע ,שד חמ חתפנ ,שדחמ הלע ןויד ה יכ םינפה דרשמ תונחלו ש לע אצמנ בוש אוה הזה

 הנידמה ו ,הזה ןויערה לע ססבתמ  ותוהמ הזה ןוידה .בבוח  תואנ תא הצור עבש ראב

 םיחטש המ הנונרא תוסנכה תלבק  ןיינע תא םדקלו גואדל , וזה הצעומל היניע תאשונ

 .הלאה

 ד איתי בסיס: "עו

 וא העדי  אל ש"עת וליאכ ,ועדי אל  םה וליאכ הנעטה .תורחא  םילימב הז תא רמוא ינא

 הסופתה  עקרקה רובע הנונרא םלשל  הכירצ איהש הבשח אל וא  התצר אל וא ,התפיצ אל

 , תצק איה הקיזחמ איהש

 יא זוהר: ד ג"עו

 םכמצעב םת א .תולובגה תדעווב ול םת נעטשו ול םינעוט םתאש  ףקיהב אל .הנעטה אל וז

 .המכ םתני יצ םתאש תולובגה תדעוול  םייפסכ םינותנ םתרבעה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . בישהל לכות בי שהל הצרתשכ חיטבמ ינא

 ח לירז שוורץ: "רו

 . עדוי התא ,תולובגה תד עווב םיעינמ דוע םש ויה

 ד איתי בסיס: "עו

 יזכרמה  אשונהשכ ,עקרב אל , -  שכ םג השענ אוה השענש ה זה ןוידה לכ תרמוא תאז

 ואוב  עגר ,םיחטש תרבעה םתס  אל הז ,תוסנכה תקולחו תו סנכה אוה אשונה םצעבש

 תקו לח וז .םיחטש הברה קיזח מ ינא אלימב יכ יל תפכא  אל ,חטשה תא יל וריבעת

 ףא  לע תושרופמ רמאנ ,ש"עתש  'וכו םיריבעמ ךיא םירבד משכ םג םיאורו ,תוסנכה
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 תרמוא  איה תרמוא תאז .בתכב ו א הפ לעב התדמע תא הגיצ ה אל ש"עת ןוידב החכנש

 ינאו בב וח תמרל הז תא וריבעת ,ת וסנכה לש אשונ הז ,םלשל  הכירצ איהש תעדוי ינא

 ,ויש כע אובל וישכע הכירצ אל  ינא .רדסב היהי ,םלשא

 א זוהר: ד גי"עו

 .בוש ח הז ,םלשל ךרטצת איהש  םתרמא המכ דיגת לבא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,בל םש  רבכ התאש בשוח ינא ,ונא רק יתימא , - ש המ ונארק  ,ח"ש ןוילימ 3-4 ,וניאר

  .ונארק

 ד גיא זוהר: "עו

 .ש"עת אל הז  ₪ ןוילימ 3-4 -ה בגא ךרד

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לוכה ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .לוכה ללו כ ,םהלש םחתמה ,למשח ת רבחה לכ , - ש המ לכ הז

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הלימ לכ ונארקש ךל  תונעל קיפסמ אל הז םא

 ד גיא זוהר: "עו

 .האור ינא

 נר דוידוב: ד אב"עו

 . םג ביתכ תאיגשב תיעט

 ח לירז שוורץ: "רו

 .תונרמ שה ןורקיע הז תואנובשחה  לש וזה הרותב סיסבה תו נורקעמ דחא תואנובשחב

 רבד םוש ש תעדוי ינאש תוסנכה סי סב לע ביצקת רוגסל הלוכ י ינא דיגהל לוכי אל התא

 ,אל

 ד גיא זוהר: "עו



 
 
 

 47 

 אלש  ידכ סקיא איה הסנכההש  םשור רוצייל ומכ םירחא  םיסרטניא שיש בשוח ינא

 . ךשמהב הזל עיגנ ל בא ,םיסרטניא ינימ לכ דו עו ,תוסנכה תקולח היהת

 ד איתי בסיס: "עו

 םידדצה  ךרדה ךרוא לכלש םצעבו  ,היפיצהו עדיה לש תמאבש  הזה אשונל רבעמ וישכע

 עגר  רוזחנ ונחנא ,לעופב ,הזה ח טשה לע םלשל הכירצ איה ש העדי ש"שעת םגו ועדי

 , לעופב .הנונראל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .עקר  ישער הז הפ םתרבידש המ  לכ ,תעדל בושחש המ הז

 ד איתי בסיס: "עו

 םהש  הזמ ץוח המלל עקרה תא  ןתונ ,םצעב ןתונש עקר הז  יכ תובישח הזל שי יכ ,אל

 . . ש ועדי םג םה םיכירצ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . שומיש ןיא וא שומיש שי

 איתי בסיס:  ד"עו

 יפה. לגבי השימוש אמרנו שיש ארבעה רכיבים, אמרנו שאין מחלוקת על שלושה רכיבים,

 ל השטח הזה כחלקו שיש מחלוקת על רכיב אחד של השימוש. המועצה טוענת שבכאמרנ

 ,תרמוא תאז . תוליעפל הוולנ אוהש שומי ש וב שי תוליעפל הוולנכו

 ד גיא זוהר: "עו

 ? המ כ ? שומיש לש גוס הזיא

 ד איתי בסיס: "עו

 ידכ ,םי יוסינה תא וב עצבל ידכ הז ה חטשה תא הכירצ ש"עת  השעמלש םירמוא ונחנא

 שי לעפמ  לכ ומכ תרמוא תאז ,אל ד חא ףאש לכות איהש ידכ  ,ןוחטיב יחוורמ הל ויהיש

 הזש  הלש תירקיעה תוליעפה תא  עצבל ידכ ותוא הכירצ אי ה יכ הזה חטשב ךרוצ הל

 בל שה .תיבלש וד הנעט איה  אוה הנעטה ,תאזמ הרתי . קשנב םייוסינו קשנ רוציי

 בתכב ה ז תא ונטריפ םגו ,שומיש  תעינמ רמוא ינשה בלשה  ,שומיש שי רמוא ןושארה



 
 
 

 48 

 ירבחש  יפכ ,ינש שישו ,תקולחמ ןי או רדוגמ חטשהש הדבועה  םירמוא ונחנא .הבושתה

 תא  הנשמ אל הז ,ןוחטיב יכרע מ ינש ,הזה רבדל חכווינ א ל וא חכווינ ונחנא ,רמוא

 קר ,ךכ  דיגנ ואוב ,םישמתשמה לל כמו םיחרזאה ללכמ שומי ש תעינמ הפ שיש הדבועה

 , השיג הל שי ש"עת קר ,הז ה חטשב תשמתשמ ש"עת

 ד גיא זוהר: "עו

 ?  שומיש איה שו מיש תעינמש ןעוט התאו

 ד איתי בסיס: "עו

 ,  - ב םינפמ ונחנאו ,שומי ש תעינמש םירמוא ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 ? ןוילעה טפ שמה תיב תקיספ תורמל

 ד איתי בסיס: "עו

 , תושרופמב רמאש לאפר ן יד קספמ טטצל הצור ינא  ,רמוא ירבחש המל דוגינב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ( רורב אל) ... ש ונרמא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 , לאפר לש אשונב תושר ופמ רמא לאפר ןיד קספ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . שומיש תעינמ לש ...

 ד איתי בסיס: "עו

 , לאפר ךכ ךרוצל , ןוחטיב לש אשונב םג ,השו ע לאפר .המוד דואמ ,ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . טטצל ךירצ אל

 ד איתי בסיס: "עו

 הסי נכ הענמ ,חטשה תא הרדיג  איה .הרצקב שממ קר .חט שה תא הרדיג רמוא ינא

 קפס ל םג ותרטמש רודיגב אלא  ,הקזח תסיפת ותרטמש  רודיגב רבודמ ןיא .וכותל
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 . לוכה תא טטצא אל ינאו ,' וכו תוחיטבה תושירד תא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הצ ור התא םא ,תורעה םע ה פ ןידה קספ ? הצור התא

 ד איתי בסיס: "עו

 שומי ש םג ,תיבלש וד החכוה םצ עב הפ שי ,הדבוע רמוא ינ א זא .תארקש ןימאמ ינא

 תע בראה לכ םינקתמש םירמ וא ונחנא ןכלו .שומישה . . שומיש תעינמ םגו לעופב

 ,םיביכרה

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הדבועבש הלאש תמא ב וזו ,לעופב שומיש יבגל

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןוכנ

 ד יהונתן דוד: "עו

 שי ת רמואש הנעט שיו שומיש  ןיא תרמואש הנעט שי .תי טפשמ וליפא הלאש אל וז

 ? םו קמב שומיש לש היצקידני א ,והשמ הזיא שי .שומיש

 ד איתי בסיס: "עו

 , םירחא םיקיתל ד וגינב הזה הרקמב היעבה

 ד יהונתן דוד: "עו

 ?  וליאכ ינוחטיבה

 ד איתי בסיס: "עו

 קית היה ה ז םא השוע יתייהש ןושאר ה רבדה ,לבקל לוכי אל ינ א .ינוחטיב לש אשונה ,ןכ

 ,ושענש  תויריה תא תוארל הצור  ינא אוב ,הדובע ןמוי ארקנ ש המ שקבמ יתייה ,רחא

 תרמוא ת אז ,הקזח לש גוס םג הפ ש י הפ לבא .םירתא הזיאבו  הפיא ושענ םייוסינ הזיא

 השעמה  תוניקת תקזח תניחבמש  תורמל ,ןיידע הצעומה תא  הפ שיש םלוכל ריכזמ ינא

 , ירבחו ילהנמה

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 אוה או ב לטנה ,הרורב איה ונתניח במ הקיספה ,וישכע רבכ ה ז תא רמוא ןיא .קפס ןיא

 .תררועה לע

 ד איתי בסיס: "עו

 הארמש  טוריפ יתיאר אלו םג הש חכה יתיאר אל ינאו ,הזה  רשקהב רמוא ינא זא .ןכ

 .םייו סינ םיעצובמ אלש תרחא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .שחכוה י לג שירב .םיעצובמ אלש רמ אנ ,ילג שירב שחכוה ,אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 . לוקוטורפל ןעטנ הז

 ד איתי בסיס: "עו

 ,שחכוה .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תושרופמב

 ד איתי בסיס: "עו

 . ףלא 50 -ה לכב רמאנ אל  .חטשה לכ לע שחכוה אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 .אל ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 . אל הפיאו ןכ הפי א קוידב יתרביד םג .ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תושרופמ ורמא

 ד יהונתן דוד: "עו

 ,48 ךרעב

 ד גיא זוהר: "עו

 . וארי חטשב הזו  ,הפ עיבצהל הצור אל ינא
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תושרופמ רמא נ לבא ,עיבצהל ךירצ אל

 ד גיא זוהר: "עו

 אל או ה םחתמב ירקיעה םייוסי נה חטש ,עקרק תנוכיתח  טעמל ילוא ,ךכ רמאנ אוב

 .הנורחאל  דע םכלש טופישה םוחתב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הז .רויס ב תוארל רשפאש חוטב ךכ  לכ אל ינא .לוכה ..ל םילו כי םג םהש בשוח אל ינא

 .. לש ןיינע

 ד איתי בסיס: "עו

 ,תאזמ הרתי  .רויסב תוארל דואמ השק

 ד גיא זוהר: "עו

 והשמ אל  הז יכ הזה טביהב לוקוטו רפל אל םירבד ךכ רחא ילו א דיגא ינא ,וארת שי ,אל

 , - ש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רדסב ,בוט

 ד איתי בסיס: "עו

 ויש כע .ונל ןיא ,תויצקידניאמ  שומישה לע םצעב םידמל  ונחנא ,םג לכתסהל ךירצ

 םירמו א ונחנא שומישה תעינממ  ץוח רודיגה .רודיגה השעמ ל הז הנושאר היצקידניא

 הקזחה ,הז ה חטשה לכ תא הכירצ הת ייה אל תררועה םא ,הכי רצ התייה אל ש"עת םאש

 ירה הכ ירצ אל איהש חטשה תא  םצמצל ידכ םיכלהמ השו עו הנופ התייה איהש איה

 .הקזחה  תא םצמצת איה ,לודג הז כ חטש התנעטל קיזחהל

 ד גיא זוהר: "עו

 . המל ריבסמ אלו תישילש  םעפ הז תא רמוא התא ?  הז תא השעת איהש המל

 ד איתי בסיס: "עו

  קלח  ךירצ אל אוה םאו ,הזה סכ נה תא ךירצ אוהש סכנב ק יזחמש םדא לע הקזח יכ
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 .ותרזחהל לע ופ אוה ,ריזחמ אוה ונממ

 ד גיא זוהר: "עו

 אל ינא  ? הנתמ הייריעל ותוא ןתונ  התא זא שמתשמ אל התא ש חטש ךל שי הניגב םא

 . הנעטה המ וליאכ ןיבמ

 איתי בסיס: ד "עו

 ,ךל  שי לבא .הנעטה ןיינעל אל

 ד גיא זוהר: "עו

 םלשל  ךירצ אל ינאש ,וילע םלשמ  אל ינאש ,לקש יל הלוע א לש חטש ריזחהל יל המל

 הצור ינא  ,אל יל תרמוא הנידמהשכ  ,יחק הנידמ ייקוא דיגהל  וישכע יל המל ? רבד וילע

 . הזכ סרטניא ןיא דחא ףא ל ? המל .תושילפ עונמל י דכ ותוא יל קיזחת התאש

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הלאה םירבדה יבג ל ,רודיגה יבגל הלאשה רמ וא אוה לבא .קדוצ התא

 ד גיא זוהר: "עו

 .יתרבסה

 ד יהונתן דוד: "עו

 , רדסבש הלאש וז

 ד גיא זוהר: "עו

 אוה .ונדמ לש ומכ יטמרה הזכ רודי ג אל אוה בגא ךרד ,לק רוד יג םש שי .בטיה יתרבסה

 רודיג  אוה אלא ,יטמרה רודיג אל  אוהש תאזה הביסהמ קוי דב .יטמרה רודיג הזכ אל

 הנגה םי נועט ןכש םימחתמה לע זא  ,ב"ויכו ,תויוטלתשהו תו שילפ עונמל תמאב דעונש

 ,החטבא  ירויס םע המכח רדג לש תי ביסאמ רתוי הברה הנגה  שי ךירצש ומכ תינוחטיב

 ותוא  אל אוה ולוכ םחתמה המל  קוידב ... איה .םחתמ לכל  יפיצפס החטבא תווצ םע

 .רבד

 ד איתי בסיס: "עו

  הזב  שי לבא ,םג הזש תורמלו  ,רבד ותוא קוידב אל הזש ת ורמל ,המגודל חקינ ואוב
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 רדג שי  םש םג .הנומידב ינוחטיב ה ןקתמה ול ארקנ ןקתמה  תא לשמל .ןויגיה הברה

 . תילמשח אל הקלח  ,תילמשח הקלח ,תיפקיה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .קפס  ונל שיש בשוח אל ינא ,אל

 והר: ד גיא ז"עו

 . רדגל רבעמ הברה םה ,רד גל רבעמ אל םה ? םהלש ת וחיטב יחווטה תא תקדב

 ר דוידוב: ד אבנ"עו

 .יתעד תוינעל  ,שומיש השענש קפס ךל ש יש בשוח אל ינא בגא ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 יחווטש  קפס ןיא ,םש שומישה לע  םירזה םימוסרפה תא ונתו רכיהמ קר רמוא ינא ,אל

 .לדבהה  קוידב הז .ונלצא אוהש  בצמהמ לידבהל רדגל רבעמ  הברה םה םש תוחיטבה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  ליחתהל רשפאש  וא והשמ דוע ,סיסב ד"וע

 ד איתי בסיס: "עו

 לש ע"בתהמ  הז היצקידניא דוע ,רדגה  לש אשונל תחא האינדיקצי וז .קר האינדיקצי דוע

 ? ןוכנ ,יל האר נ ,יתעדל שמוחכר חטשה

 ד גיא זוהר: "עו

 .םש היה  המ רכוז אל ינא וא שומי ש םכסה ,רכחומ אל אוה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תו נתמ לוכה .רוציקב הנתמ

 ד איתי בסיס: "עו

 . ךרוצה תעב הז תא רר בנ ונחנא ירבח םא לבא ,ר כחומ אוה יתעייד בטימל

 ד גיא זוהר: "עו

 .בושחש המ .. . יניינק לבא .רכוז אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו
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 ללו כ חטשה לכ יכ םישומיש ת רדגומ המצע ע"בתה ,חטש ה לש המצע ע"בתה לבא

 יתוחיטב  ןוכיסל םורגל םילולע תינו חטיב היישעתל םינקתמו ם ילעפמכ הסופתה עקרקה

 קשנ ילכ  לש ץופיש ,קוריפ ,ןוקית  ,הבכרה ,רוציי תללוכה תי נוחטיב היישעת .יתביבסו

 הברה  הפ שי ,'וכו 'וכו תינוחטיב  היישעת ,'וכו 'וכו ,לופיטו  קוריפ ... תוברל םירזיבאו

 הייעשת לש שומישכ רדגומ םג א וה ולשע "בבת הזה חטשה  לכ תרמוא תאז .. וד אמ

 .תינוחטבי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , - ה תא קו ידב רכוז אל אוה .בתכ או הש הממ דחא זוחא קר הנ ב אוהש רמא םג אוה .ןכ

 ד גיא זוהר: "עו

 םיחטש  טולקל דעוימ הזה םחתמה  ירה , - ב אוה םכלש דיתע ה .דיתעל ונווכת בגא ךרד

 . םשל ונווכת .ןור שה םחתמ לש תוליעפה לכ  תא ללוכ ,םיבחרנ דואמ

 ד יהונתן דוד: "עו

 .ש"עת לש אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .ש"עת לש םג

 ח לירז שוורץ: "רו

 .ש"עת לש םימחתמ  דוע לש הטילקל שמשי די תעבש חטש הז .ש"עת לש

 ד גיא זוהר: "עו

 ,םויה .עוןטל case םכל היהי זא

 ח לירז שוורץ: "רו

 . הנידמל הלאה םיחטש ה תא וריזחת אל מהל הל אשה לע הנוע הז זא ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .הז אל הז ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 ? המ זא
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 ד גיא זוהר: "עו

 םילעפ מה לכ לע ע"בתה לכש הר שוא רבכ םויהש ע"בת שי  ,אל .ךשמהב וארת םתא

 הז םייטרפ  םימרוגל םתוא ריכשיו וי לא הרזח חקיי י"מרש םיח טש ללוכ אובל םירומאש

 וב  ןיא דועו הנבנ אל דועש ידי תעה ללוכ לוכה .םחתמה  לכ ךותמ ףלא 12 יל המדנ

 יפצ לע  תרבדמ תא םא ? ןכ ,שומי של הז תא תכפוה אל דוע א יה ע"בת שיש הז .שומיש

 . ףקיהה הז ,דיתעל

 ח לירז שוורץ: "רו

 םירוטקר ידה דחא אוה ,רביד שעת  רואיל זא וזה היגוסב תיפר גואיג הדעווב ונייה וישכע

 . ..ל ולוכ קתעומ תויהל  ךלוה םחתמהש רמא אוהו  ,ימ תרכוז אל ינא ,םכלש

 ד גיא זוהר: "עו

 ללוכ  םנוד ףלא 12 – כ ולוכש ע" בת םחתמ הז זא םג לבא , ןכ .לודגל דעוימ אוה ,ןוכנ

 . ףלא 50 – ה ךותמ לוכה

 ח לירז שוורץ: "רו

 .הפל עיגהל ךלו ה לוכהש רמא אוה לבא ,ם ימנודב רביד אל אוה ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .הז  תא יתיוויל ינא ,ע"בתה תא  ריכמ ינא ,ךל רמוא ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  - ש וא םויס תא רקל עיגהל ךממ שקבנ םא  ונילע סעכת ,סיסב ד"וע

 ד איתי בסיס: "עו

 .םינבמה  לש אשונל תוסחייתהו הנ עטה יבגל ... לש אשונב או בא קר ינא וישכע הנה .ןכ

 לבא .ררע ל הבושתה בתכב תוכיראב  בותכ ,בותכש המ לכ לע ר וזחל הצור אל תמאב ינא

 עקר ק לש גוויסב םינקתמה תא  גווסל ךירצש ירבח לש ות נעט ,דחא טפשמב תמאב

 ,דו בכה לכ םע הז ,םינקתמו ה סופת עקרק לש גוויסב םי נבמה תא ,החילס ,הסופת

 ד גיא זוהר: "עו

 .םיחותפ םי נקתמל הסופת עקרקכ תו חותפה תוכירבה תא ,אל
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 ד איתי בסיס: "עו

 הפ ךלא א ל ינאו .ןיינב הז המ עבוק  הנונראה וצ .הנונראה וצב  תיפיצפס דואמ הרדגה שי

 הרדגהב  םידמוע הזה גוויסב וגווסש  םינבמה לכ ,םיסכנה לכ ל בא ,וטרופש םיסכנה לכל

 . הנונראה וצ לש

 ד גיא זוהר: "עו

 דדומתמ  התא ךיא ,םיחותפ םינקתמ ל הסופת עקרק לש הנונרא ה וצב הרדגה ךל שי לבא

 ? התיא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הנבמ ... הצור ינודא  ךיא .הסופת עקרק וז לבא

 ד גיא זוהר: "עו

 תו כירב תללוכ םיחותפ םינב מל הסופת עקרקש עובק ת עבק התאש הרדגהב לבא

 . םהינימל םירגאמו

 ד איתי בסיס: "עו

 . הנבמ אל הז לבא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןיבמ אל ינא  ? הזה ףיעסה יפ לע אל הכי רב יל בייחמ התא ךיא זא

 ד איתי בסיס: "עו

 ,ע-ק-ר-ק ,עקר ק שי ,הסופת עקרק שי םא  .הסופת עקרק אל וז יכ

 ד גיא זוהר: "עו

 תוא אי ה הנונראה וצב וזה הארו הה ,הרדגהב זא ,הנבמ אי ה הכירב לכ ךתטישל לבא

 . ןיבמ אל ינא ? התמ

 ד איתי בסיס: "עו

 םילכמ ו א םירגאמ – עבקנ םיסימה  וצל א/7 ףיעסב םגש תוא רל רשפאו .הכירב כל אל

 .רמאנ  הככ .הנבמ גוויסב וביחוי

 ד גיא זוהר: "עו
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 . הריתס ךל שי .הסופת ע קרקכ םהינימל םירגאמו  תוכירב הנונרא וצ ותואבו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הליחמב , תמאב ,עגרכ רתוימ חוכיוו  הזש םכל דיגהל לוכי ינא

 זוהר:  ד גיא"עו

 . ףסכ טעמ אל הז  ,יונב ר"מ ףלא 20 הז ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .עגר ,אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 ?  הלאה תורובה הלא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הנשב  םילקש יפלא תואמ הז ,ףס כ טעמ אל הז ,םינבמכ וב יוחש ר"מ ףלא 20 הז ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 . יונב אוהש ןקתמ  אוה םימ זוקינל רובה םג

 אבנר דוידוב: ד "עו

 תויהל ך ירצ סמ ,לקש הז לקש לכ  ,ןוכנ אל הזש ללגב רתוימ  חוכיווהש יתרמא אל ,אל

 . םידדצה ינשל תמא סמ

 ד גיא זוהר: "עו

 .רורב

 ד איתי בסיס: "עו

 ,הל וע אלש רבד הזו ,הסופת  עקרקכ םייונב םיחטש ביי חל הצור ירבח םויה ףוסב

 ד גיא זוהר: "עו

 . לוכה הז ,הנונראה וצ יפ ל םתוא בייחל ךירצ המל

 ד איתי בסיס: "עו

 .תישא רה הקיקחה תא אלו הנו נראה וצ תא אל הלוע אלו

 ד אבנר דוידוב: "עו



 
 
 

 58 

 והשמ םי עיצמ ונחנאשכ םג ללכ ךר דב םג ינא זאו ,תמאב ,רש פא םא לואשל הצור ינא

 השעא  םכתושרב ינא הפ ,אל הפ  לבא .לוקוטורפל ץוחמ הז  תא תושעל םיגהונ ונחנא

 אל ונתעד  וז םירמוא ונחנאש המ לכ  ןבומכו ,תכלל ןאל ועדת  ןכ םאש לוקוטורפל לוכה

 .תולא שה הז ינפל לוכ םדוק .עג רכ תונעטהמ ריבס וא ינויג ה ונל הארנ קר הז ,השבוג

 דוע לאשא  ינא לבא ונלאש רבכ תחא  .בוש ריהבהל הצור ינאש  תודוקנ יתש יל שי ,הככ

 אל ינא ,ךת וא לאשא ינא ,אב ינא םא  ? הזה חטשב רבד םוש ן יא .תשרופמ הרוצב םעפה

 .אל  ,עתפ תרוקיבב הפ רמאנש  ומכ עיתפהל ךרוצ האור

 ד גיא זוהר: "עו

 , יל ורפיסש המ לכ מ לבא .לוכה םירפסמ אל  יל םגש תויהל לוכי ,בוש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 אב ינא .לא וש ינא ? תשומחת ילכ אצ מא םואתפ ינא ,חטשב םי לייטמ ונחנאו אב ינא םא

 ,ךלוה ינאו

 ד גיא זוהר: "עו

 ,טירשת ל רזוח בוש ינא .הנוע ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? ץוצי פ לש רוב הארא ינא .עגר

 ד גיא זוהר: "עו

 . טירשתל בוש רזוח ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רדס ב םג הז עדוי אל התא םא  ,הלאש ךתוא לאוש ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 .טירשתל ב וש רזוח ינא ,הנוע ינא זא

 אבנר דוידוב: ד "עו

 .טירשת ל רוזחנ אוב ,ןכ טירשתב

 ד גיא זוהר: "עו
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 . תויתואב םינמוסמ שומיש  םהב שיש םימחתמה לכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תתנ התאש ןוחטיבה  ללוכו ץוחמש הלאב .אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 . םנוד ףלא 48 -ה לכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , ךלא ינאש תויהל לוכי אל

 ד גיא זוהר: "עו

 יוצמ םויהש  המ הזש וקה לעמש המ  לכ .רחא רופיס הז וקל תח תמ ,יתרמא יכ 48 אל הז

 .םי רבד הלאכ ןיא ש"עתמ יל  רסמנש עדימה לכו יתנבה , יתעידי בטימ יפל ,םכינפב

 דוידוב:  ד אבנר"עו

 . ךתוא ליקתמ ינאש יל  חלסת ,םייתש .דחא .הפי

 ד גיא זוהר: "עו

 תויהל ל וכי ,לבז רתא הז יל המדנ J וא K ,הפ שיש אצמת םא  ,הפ אצמת םא הלאשה

  .ת שמושמ תשומחת לש וליפ א םירייש הברה םש שיש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 םתבתכ  .םשמ וטילחתו ,סג ןפואב  תוחפל עיצמ ינאש המל עיג נ ונחנא זאו תפסונ הלאש

 ?  ןוכנ ,רדוגמה לע ,ר וזאה לע ב"גמ לש הרימש  םעפ התייהש ררעה בתכב

 ד איתי בסיס: "עו

  .ןכ

 גיא זוהר:  ד"עו

 .רכוז אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .בותכ הז ,ןכ

 ד גיא זוהר: "עו
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 . תושילפ לש הפוקתב  ילוא ,תויהל לוכי ,ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הליחמב ילוא ך תוא ךבסל תצק ךתוא לאש א ינא וישכע זא ,הפי זא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,  - ל הסנמ ינא ,הינש

 ד אבנר דוידוב: "עו

  .בותכ הז ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 םעטמ  איה ,ונמעטמ אל איה ב"גמ  לש הרימש התייה םא םג  .הז תא רכוז אל רבכ ינא

 . תנתונה איה ,הנידמה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,  - הזש הזל הייארכ הזב םת שמתשה םתא .ילש הלאש ה אל וז .ילש הלאשה וז

 ד גיא זוהר: "עו

 .הז ל ארקנ ינויצה סרטניאל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . בותכ הז לבא הפי א קוידב ךל דיגנ אל ,בוט ל בא .םולכל שמשמ אל ,ןכ

 ד גיא זוהר: "עו

 . רבד הזכ רכוז אל ינא ,והז

 ד יהונתן דוד: "עו

 . םושר הז תואדווב ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ןכ ,תואדווב בותכ הז

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הז תא ריכמ ינא םג

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 ,ןוכנל הת אר לארשי תנידמ םא .ךופ ה רמוא ינאו השקא תצק  ילוא ינא זא רמוא ינא זא

 םיקלוח ו נחנא עגרכש , - חמב רדגומ ה חטשה לע ןגהל הלש תי אבצ עורז תועצמאב ? ןכ

 דעונ  קר אל הזש אקווד דמלמ  אל הז םאה זא .שומיש אל  וא שומיש וב שי םא וילע

 ןיינעמש  חוטב ךכ לכ אל ינא יכ ?  ומצע לעפמה ןוחטיבל םג א לא ,דבלב השילפ תעינמל

 .י"מר לש  חטשל השילפ ב"גמ תא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,יתעדל יעמ שמ דח עדיממ םגו יתישע  ינאש רויסהמ םג רמוא ינ א הז ליבשב .תיעמשמ דח

 הרימש םש  ונתנ םא ב"גמ .תקפסמ ש" עתש המ איה םחתמל תש רדנש תינוחטיבה הנגהה

 . םהילע יתרבידש  םיינויצ םיכרצ םתואל הז

 וב: ד אבנר דויד"עו

 .ייקוא

 ד גיא זוהר: "עו

 אל איה  הלודגה תיפקיהה רדגה .ר דגה יבגל רמא ירבחש המל  םג הנעמכ ילוא הז ,בושו

 םש  םיאצומ ןמזה לכ ,תוצרפ  ןמזה לכ הב םיאצומ אלש  רדג אל איה ,תיטמרה רדג

 .וילע  רומשל תמאב לוכי אל הת א רדגב ותוא ףיקת אלש ה מכש חטש םג הז .תוצרפ

 ,תאזכ הי ח ןיא ? םחתמ הזכ לע רומ של לוכי התא ,רדגב תפקה  ביבא לת לכ תא בושחת

 .םלש ר פכ יל ומיקי ,םשל ושלפי ר חמ אלש עדוי התא הרואכ ל תוחפל ,םש ןיא רמולכ

 לע שיש תו שילפ תעינמ ךרוצל רדג תמ אב הפ שי .שומיש םוש הפ  ןיא יאדווב ,הפ ןיא לבא

 הניא ש ומיש תעינמש תושרופמ .. ש לאומש תעבג ןיד קספב  ונינפל תשרופמ הקיספ הז

 .ביחרהל ךיר צ אלש בשוח ינא .שומיש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הלחתהל ףוסהמ ךלנ ואוב

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ירבחל תונעל

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 . הצור התא םא

 יתי בסיס: ד א"עו

 ונחנאו רדג  ונל שי ונחנא םירמוא חונ שכ ,םעפה דוע .וזה הדוקנ ל סחייתהל הצור קר ינא

 . סנכיהל דחא ףאל םירשפא מ אל םצעבו ,םינפב סנכי י דחא ףאש םימיכסמ אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןוכנ

 ד איתי בסיס: "עו

 , לש הקזחה לע ...  םתא שומישה לע םצעב ומ לשתש בויח םישקבמשכו

 גיא זוהר:  ד"עו

 .ן יינעה קוידב הז ,שומיש אל  איה שומיש תעינמ לבא

 ד איתי בסיס: "עו

 םיצור  אל ונחנא יכ קר הז תא םי שוע ונחנא ,אל הא םירמוא  םה זא םישקבמשכ .עגר

 תעינמל הזש  דיגהל הל חונשכ שומיש  השוע הפ תררועה תרמוא  תאז .ונילא השילפ עונמל

 דחא ףאש  המיכסמ אל ינא יכ רדג  השוע ינא תרמוא איה רחא  בצמ הל חונשכו ,השילפ

 הז ת א הרמש איהש םירחא תו מוקמב הז תא הרמא איהש  הארנ ונחנאו .ילא סנכיי

 ,םצעב

 ד גיא זוהר: "עו

 םש יל התי יה םא םג ,רמואו רזוח ינא  .ינודא תושרב טפשמ ,טפ שמב שיגדהל שקבמ ינא

 עקרקב שו מיש יל ןיא ןיידע ,ףקיהה  לכב םירמוש םע רטמ 8 המ וח ,רטמ 8 המוח ,רדג אל

 אל וז  ןוילעה טפשמה תיב תקיספ  יפ לע .תושילפ עונמל דעונ  לוכהו ,המוחה ירוחאמש

 .שומיש  הב ןיא יכ הסופת עקרק

 ד איתי בסיס: "עו

 .וזה הדו קנב םג םיקלוח ונחנא זא

 ד גיא זוהר: "עו

 ןוילעה טפ שמה תיבב תושרופמ העבק נ םישלופ ינפמ עקרק לע ה נגה רמוא ינא ,הנגה .עגר
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 .הסופת עקרק כ הנונראב בויח קידצמש  שומיש הווהמ אל איה יכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ,תעינמל םג

 ד גיא זוהר: "עו

 ףקיהב  ,בחרנ הזכ ףקיהב השפיט  רדגב רבודמש יתנייצש יפכ  ונניינעב ןכש לכ אל .עגר

 . לוכה הז .לודג הזכ

 ד דרור נחמיאס: "עו

 הפ ? ן וכנ ,המוח םש םש ינא רמו א התא םא םג םצעבש שומ יש לע םירבדמ ונחנאפה 

 .ה זה רעפה תא שרוד סכנה ב לב השוע התאש שומישה

 זוהר: ד גיא "עו

 . תוחיטבה יחווט תא  טירשתב יתפריצ .ןוכנ אל

 ד דרור נחמיאס: "עו

 ( רורב אל) ... שי המל  ירה ,ןונבלב ... שיש ומכ

 ד גיא זוהר: "עו

 , ןכל זא .הנוע ינא זא

 ד דרור נחמיאס: "עו

 . ינוחטיב שומיש לע ...

 ד גיא זוהר: "עו

 לש  רדגהו לעפמה לש רדגה ח טש יפל יתוא בייחת יתנעט  אל ןכלו .תניוצמ הלאש

 .םביבסמ ש תוחיטבה חווט לכ תא  יתפסוה אלא ,םירקנובה

 ד דרור נחמיאס: "עו

 .ייקוא

 ד גיא זוהר: "עו

 . םנוד ףלא 50 אל ןיידע הז

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 , םכל ונתנ ,רהוז ד"וע

 ד גיא זוהר: "עו

 . החילס ,הדות

 ד אבנר דוידוב: "עו

 תונעטה  ,םכלש תונעטהמ םינהנ ונ חנא ,רדסב הזו חור ךרואב  םכל ונתנ .רדסב הז ,אל

 .ןוכנו ..  ןפואב לאל הדות תואבומ

 ד גיא זוהר: "עו

 . והשמ עיצהל הצר ינודא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הז תא  םישוע ונחנא ללכ ךרדב ית רמאש ומכ .הרוחא תצק ה פיט ךלנש יתיצר ,ןכ לבא

 יבגל לוכ  םדוק ,ייקוא .לוקוטורפל ה ז תא השענ םכתושרב םעפ ה לבא ,לוקוטורפל ץוחמ

 תיביר ה יבגל ,הככ .רדסב ,ךרוצ  ןיא זא ונרביד רבכ הזו הר שפ םכסה לש תועמשמה

 , רמוא רבכ ינא םנמו א .והשמ םש םכל התייה

 ד גיא זוהר: "עו

 ,  - מ לבא תוכמסב  אל הזש םיכסמ ינא ,בוש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תוכמסב אל דואמ

 ד גיא זוהר: "עו

 .םיכסמ ינא

 דוידוב: ד אבנר "עו

 , ארקנש המ הפ ןיאו

 ד גיא זוהר: "עו

 , זא תומכסהל םיכלוה ונחנ א םא ןיידעו .םיכסמ ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

  ינא .םיוו תמ לש גוס ,םעפה דוע םכל  עיצהל ארקנש המ יתיצר  ינא הזב םג ןיידע לבא ,אל
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 ונחנא  ,ונתוכמסב אל הז ,םעפה  דוע ,תיבירה לש ןיינעב םג  לבא ? ןכ ,קוידב רמוא אל

 הפוק תלש תושעל ריבס היהיש  ונל הארנ ,םידדצה תונעטמ  האירקכ הז תא םירמוא

 היהי הז ןכ מ רחאל קרו ,הדמצה םע  קר היהי הז ,התוא ורחבת  םתאש תמיוסמ תינושאר

 .תיביר לע

 ד גיא זוהר: "עו

 ,בויח  אצי אל הליחתכלמ ירה ,ת יתדבועה המרל ילוא ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הז ליבשב ,ןוכנ ,ןוכנ

 ד גיא זוהר: "וע

 הברה חק ל הצעומל ,םינותנה תא ו נקפיס ,םינותנ ונתיאמ ושק יב .ןטק דואמ בויח אצי

 , 'וכו 'וכו דדומ  איצוהל ,םתוא קודבל ןמז

 ח לירז שוורץ: "רו

 . ךתוא קיידא ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,המרב אל ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .ךתוא קיידא  ינא תודבועה תמרב ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .קר ירחא  הנשכ יתעדל ונל אצי הדע ווה ינפב םויה דמועש בויח ה .םייסא ינא קר ,אל זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .2019 ץרמ

 ד גיא זוהר: "עו

 .הל חתהה ירחא הנש קר ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 , ימונורטסא בויח אצי  2018 – ב .ואוב ,עגר ,אל
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 זוהר:  ד גיא"עו

 . ןוכנ ,אלמה ףירע תה יפל הסופת עקרק םע

 ח לירז שוורץ: "רו

 היגוסה  לכ ירה ונחנא .מ"עמ םלשל  אל ,םיניינע ,תויביר רורגל  אל ידכ ותוא ונלטיב זאו

 , ונחנאו םכסומ  םוכסל ונעגהו איצוהל םצ עב ונלחתה ךכ רחא .וזה

 ד גיא זוהר: "עו

 , אל ,רמוא ינא 2019 – ב

 ח לירז שוורץ: "רו

 ,לבא  .םולשת תושירד ונאצוה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הצלמה וז ,םעפה  דוע קר הז הפ ,םירבח אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .רורב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , םילוכי םתא םג ,םע פה דוע ,פיטכ הז תא וחק

 ח לירז שוורץ: "רו

 . ותוא ונלטיב זאו  בויח אצי הליחתכלמ לבא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןוכנ ,ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הז יבגל המכסהל ועיגת  אל םא הז ירחא םתא םג

 ד גיא זוהר: "עו

 . תקולחמ ןיא הלאה  תודבועה לעש בשוח ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ונארק ר בכ םא ,םג והשמ םכל םינ תונ ונחנא לבא ,חכוותהל  םילוכי םתא טפשמ תיבב
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 ילוימ אקו וד ליחתי הדמצהו תיביר  בויחהש ,םעפ דוע ריבס ונל  הארנ ,םתאבהו םתבתכו

2018. 

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ילוי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הז ,םעפה  דוע וישכע .2019 ץרממ אק ווד אלו .ןושאר בויח ותו א תמאב הזש ,2018 ילוי

 1259/09  ,םכל ומשרת מ"תה תא םכ ל שי ,םשל עיגהל םכל רו זענ ,םכתא הנפנ םג ונחנא

 דוע תורמל  ארקנש המ םילוכי ןכ םת א םתועצמאבש 1105/09  מ"תהו .םיקווש ןשלג לש

 . הז םע קחשל רשפא .הלחת המ אקווד הזש תרמואש  םתפריצש הקיספה םעפה

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןאכ לו ןאכל תוקיספ שי ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הנו וכב אל וא הנווכב ,ולביק א ל וא ולביק יתמ הז םע קל חל רשפא ,םש םג שי ,אל

 ,םעפה דו ע לבא .םידדצה ינשל ריבס  היהי הז ילויה לש תוימו טוכידהש םיבשוח ונחנא

 םתרמ אש ומכ םיתוריש תלבק  רדעיה ? רדסב ,םיצור םתא ש ןאל הז תא וחקית הז

 . ונתוכמסב אל ,המכסהבו

 ד גיא זוהר: "עו

 .רורב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הז . יטפשמ ןפואב הנעטהמ ענמ יהל ללכב םיכירצ םתאש  םיבשוח ונחנא ,הזמ רתוי

 .םכניינע

 ד גיא זוהר: "עו

 ? ינו דא סחייתהל לוכי ינא זא

 בנר דוידוב: ד א"עו

 .יאדווב
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 ד גיא זוהר: "עו

 . הנשמ אל הז ,לוקו טורפל אל וא לוקוטורפל

 ד איתי בסיס: "עו

 .די תעב הז תא שיגת הככ םג

 ד גיא זוהר: "עו

 ,עיגהל  םיסנמ ונחנא ,הארת .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לו לכמל ועיגתש הסננ ונחנא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,םיתור יש תלבק יא לש הקיספה  תא םיריכמ ונחנא .רבדיהל  וניסינ םגו תעדוי הדעווה

 .הזכ  ףקיהב םחתמב הקסעש הק יספ התייה אל םלועמ .בט יה הז תא םיריכמ ונחנא

 ,הצעו מה לש תוסנכהה תמרו הצ עומה חטש תמועל הזכ בו יח ףקיה םע ,הזכ ףקיהב

 . רבד הזכ היה אל םלועמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רבכ םתמלישש הז  םע הייגוס םג םכל שי ,אל

 ד גיא זוהר: "וע

 .םידקתה הז  – ללכהמ תוטסל יואר וב ש הרקמה הז ועבקייש םי דקת היהי םא רמוא ינא

 וא ? םנו ד ףלא 50 לש םחתמ .הזכ  קיתל םנוד 20 לש םחתמ ל ע ךלוה יתייה אל ? ייקוא

 .וא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,ם עפה דוע יכ ? הז תא הלעמ  ינא המל ,עגר בשוח ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 . חותפ לוכה זא אל  םא .המכסהל עיגנ – המכ סהל עיגנ םא ,והז וישכע

 וידוב: ד אבנר ד"עו

  ינא םגש םכ ל ריעהל ידכ ? המל ,הרוא כל תודרפנ תומכסה יתשל  םכתא עיגהל הסנמ ינא
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 בשוח  ינאש המכסה התואב וסי נכת תאזה הנעטה תקיחמ  ארקנש המ תא םגש בשוח

 ,םעפה ד וע ? ייקוא ,םימהוזמה םי סכנה וא שומישל םייואר  אלש םיסנכנ ןיינעל איהש

 הככ ,ש" עת םעטמ םיכמסומ םימר וג ואובי םאש חוטב ינא וע דת םתא תודבוע תניחבמ

 . םעפה דוע ,בשוח ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ת רדוסמ תעד תווח ונפריצ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,הז וא  הז ,יפיצפס סכנ ... הפ רמ א ךרבח ,ודיגיו .עגר ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 . גצוה הז דדומל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 םהוזמ  סכנש בשוח תישיא ינא .ףו סל ,לוכ םדוק הרוחא ךלנ  ,תישיא ינא ,רמוא ינא זא

 התא .וי נפ לע .שומישל יואר אלש  סכנ הרדגה לע הלוע וינפ ל ע ןכ וב סנכיהל ןתינ אלש

 .ביגהל לוכי

 ד איתי בסיס: "עו

 יין הזה ביבנה שבאמת קבעו שנכסממש במשפט. אני חושב שגם חברי, יש פסק דין בענ

 , םירבדמ ונחנא הפ .שוטנ  היה הז םש לבא ,םהוזמ

 ד גיא זוהר: "עו

 .םג הז

 ד אבנר דוידוב: "עו

   .םהוזמ אוהש םהלש  היעב וז זא םהוזמ אוהשכ  סכנה ךותב םה םא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 , הז .םחתמה ךותב אצמנ  םהוזמ חטש ותואש קפס  ןיא הפ רמוא ינא הפ ,אל

 ד אבנר דוידוב: "וע

 .תוחפ הז ,אל
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 ד איתי בסיס: "עו

 םירמוא  םה וישכעו ומהיז םה ,םו היזל ומרג םה ,םוהיזל ומר ג םהו רמוא ינא ,אל .עגר

 . םלשל םיצור אל ונחנא םג ו םוהיזל ונמרג ונחנא םג

 ד גיא זוהר: "עו

   ,סנכיהל לוכי אל הת א םשל ,הככ יתוא וספתש  ללוכ םש יתייהש ןוויכמ

 י בסיס: ד אית"עו

 ,ייקוא

 ד גיא זוהר: "עו

 ,םהוזמ ,דר פנ הנבמ .לעפמה לש רדגה  ךותב אוה ,דרפנ הנבמ הז  .ירבסמ ינא זא ,הינש זא

 ד איתי בסיס: "עו

 .שוטנ

 ר: ד גיא זוה"עו

 . םולכ וב ןיא ,שוטנ אוה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .יתיא  ויהת ,די םכל טישומ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןבומכ הז ת א קודבנ ונחנא רמוא ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 אוה  לעפמה םאש םירובס ונחנ א ,רובס עגרכ ינא יטפשמ  ןיינעכ ,םעפה דוע זא .הפי

 .וב תבשל רש פא יאש הדימב קוזינ ארק נש המ הלוע אוה םהוזמ

 ד גיא זוהר: "עו

 .הלאכ םה ש"עת ב םימחתמה לכ בגא ךרד

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ... ללכ ה ז ,וב םיבשוי ןיאש ןבומכ

 ד גיא זוהר: "וע
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 .רורב

 ד איתי בסיס: "עו

 אוה םהז מהו הרקמבש ךרוצה תדימ ב הקיספ הארנ ונחנא ,םי רובס ונחנא לבא ,ןוכנ הז

 ובש ליגר  בצמ אל הז ,ולש םחתמה  ךותב אצמנ הז םצעב ,קיזח מ אוהו םוהיזל םרגש הז

 לוכי אל  ינא ,שומישל יואר אל הז  ,אל ינא רמוא אוהו והשימ  וב קיזחמש ךכל הינב שי

 .ותו א יתשטנ ,יתבזע ,סנכיהל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הלאכ םירבד ריכמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .םישמתשמ ו בש חטש ךותב תעלבומ וז

 ד גיא זוהר: "עו

 .ךתיא ם יכסמ ינא ןיינב ךותב המו ק וא ,ךתיא םיכסמ ינא ןי ינב ךותב רדח היה הז םא

 ד איתי בסיס: "עו

 . ןיינב ךותב ר דח ומכ הז ,הבוט המגוד ן תנ אקווד ירבח .קוידב הז

 ד גיא זוהר: "עו

 דונם, 20לא, מסכים איתך, בזה אני נוטה להסכים. אבל כשיש לי מפעל של אני לא יודע, 

 ,םהוזמ  אוהש יונב ר"מ 1,000 לש  חטשב תוניפה תחאב םינב מהמ דחא יל שיו ? ייקוא

 הנו ע הז ,שומיש םוש וב ןיאו  סנכנ אל דחא ףא ,סנכיהל  רוסא םיטלש ,רדוגמ םשו

 .היצרופורפ ל ש הלאש רבכ וז .הרדגהל

 ד איתי בסיס: "עו

 .הנבמ ךו תב רדח לש המגודה קוידב  וזש םינעוט ונחנא הפ זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ונל ןיא .ךלש דצל אר קנש המ םיאב רתוי אקוו ד ונחנא הפ .הינש ,עגר זא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ותוא ענכשל י תיצר ,אל .ןוכנ ,עמוש ינא



 
 
 

 72 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,ונרמאש ו מכ ןבומכ םעפה דועו לוקו טורפל הז ונרמאש ומכ הז  תא תושעל םיכסה ךרבח

 , - אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .בייחמ אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 םהוזמ  יבגל הקיספה תא ריכמ אל  ינא .ריבס היהי הזש םיב שוח ונחנאש המב ןועביק

 ינא ,םה וזמכ אל םג ,סרוה ומצע ם ושינה רשאכש תונעט שי ו א ריכמ ןכ ינא לבא ,ומצע

 .ףיעסה יפל יטנ וולר הזש חוטב ךכ לכ אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .י מיטיגל סמ ןונכת הז ,ןוכנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ימ צעלשכ הככ רובס םג ינא

 תי בסיס: ד אי"עו

 ,עדוי אל  ינאו אב ינאש המגודל שו מישל יואר וניאש סכנב םצ עב רבודמשכ קדוצ התא

 , תונולחה תא רבוש

 ד גיא זוהר: "עו

 . ןכ ,גגה תא דירומ

 ד איתי בסיס: "עו

 ,םוהיזה  םרגנ שומישהמ האצותכ ו בש הזכ בצמבש בשוח ינא  לבא .ןוכנ ,דחא והשמ הז

 , רחא אוהש בצמ  הז זא םוהיז ותוא םרגנ

 ד גיא זוהר: "עו

   , - ה ןחבמ הז ,יתיא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ילש  הדובעה וזש חוטב אל ינא
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 יא זוהר: ד ג"עו

 יואר אל  הזש יתיא םיכסת ,גג ןיאו  גגה ףרשנ הנבמהש רמאנ  ואוב .המגוד ךל ןתא ינא

 םהינשב ש רמוא התא ,הז ןיב לדב הה המ זא .ןיא – גגה תא  יתדרוה םא לבא .שומישל

 אוה גגה  ףרשנ םא ,שומישל יואר ונ יא אוה גגה תא יתדרוה םא  .שומישל יואר וניא אוה

 .לדבה האו ר אל ינא ? הנווכב אל וא  הנווכב םהוז אוה םא לדב הה המ .שומישל יואר אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,םעפה דוע  הפש בשוח ינא .ךירצ אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .הזה אש ונה תא בוש קודבנש ונרמ א ונחנא ,ףלא .תאזה הייג וסה תא ךישמנ ,היעב ןיא

 ידוב: ד אבנר דו"עו

 .ןוכנ

 ד איתי בסיס: "עו

 יוא ר וניא לש יסאלק בצמ אל ש דחוימ הרקמ הזש םיבש וח ןיידע ונחנא ,תיב לבא

 .שומישל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,י בגל ,ייקוא .תויהל לוכי טל חהב .טלחהב תויהל לוכי

 ד גיא זוהר: "עו

 םיחטשה  םתוא תא שי שומישל םיי ואר אלה 2,200 -ב יתעדל  .גייסל הצור ינא בגא ךרד

 ינא רויסב  ,לעפמב היהנשכ .סורה ת מאב אוהש סכנ לש חטש  דוע שי יתעדל ,םימהוזמה

 .קלח םג ,ולוכ  סורה הזכ םירופיצ אלמ  םע לדגמ הזיא שי ,הארא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,  - ו העדוה שיגהל םיכירצ  םתייה אקווד הז לבא ,אל

 ד גיא זוהר: "עו

 . רורב ,לוכה שי .שי ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 היה הז ש תינרוחא ארקנש המ תו ארהל רשפא םאש חוטב י נא ךרבח הזב םג ,אל לבא

 ןיינע יבג ל קרו המכסהל ועיגת אל  םא םג .הזב חוטב ינא ,םי ישק ומירעי אל םה ,סורה

 .הז ב חוטב ינא ,ר"מ 100 לש

 ד איתי בסיס: "עו

 קנ ע ןקתמ והשזיא ,הפיא הנש מ אל והשזיא םעפ ונל היה  .הזה רבדל קר הטודקנא

 ונרמא זא , םילוגרת ךרוצל וב שמתשה  אוה לבא ,סורה הזכ ,ךר וצל וב שמתשה מ"מיהש

 ,  - ו תויריה ,שומיש ה הז ,םהלש שומישה הז

 ד גיא זוהר: "עו

 .הנבמכ  אל עקרקכ ותוא בייחת  זא סורה הנבמה םא לבא

 ד איתי בסיס: "עו

 ,םג  הז זא ,םישוע ,םישמתשמ  ,וב םירוי ,סורה הנבמה

 ד יהונתן דוד: "עו

 . אצמנ הז הפיא ךל  הלגא ינא הצור התא םא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הנבמכ אל ,עק רקכ רבכ זא לבא .הלאכ ם יחטש םיריכמ ונחנא ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . קחמת תרנצה רשג יבגל

 ד גיא זוהר: "עו

 . הדעווה לש הדמע ה תא בר בשקב עמוש ינא  לבא םולכ קחומ אל ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 וא ךרט צנ הארנכ ונחנא ,םייניעב  הז תא יתיאר אל ,םעפה  דוע ,תוכירבה יבגל .ןכ ,ןכ

 הרדגה ש י םאו ,תיפיצפסה הרדגהב  הלוע ןכ הז הרואכלש בש וח ינא .ןיעב וא הנומתב

 ,ם תאש בשוח ינא תיפיצפס

 ד גיא זוהר: "עו

 . הסופתה עקרקה לש
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הנסחא וא לש .אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .הסופת עקר קב םיחותפ םינקתמ לש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םיחותפ  םינקתמ ידי לע הסופת ע קרק וא הנסחא יחטש וא

 ד איתי בסיס: "עו

 , יונב אוה יכ םצע ב הנבמ הז ,יונב אוהש חט ש הזש םירובס ונחנא זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 טעמ דו ע ,הרשפ לש ןיינעכ הז תא  רמוא ינאשכ ,םעפה דוע לב א וינפ לע הז יתרמא ,אל

 . ויניעב ןח אצמי אלש המ  לש ףוסל עיגי אל ךרבח

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 אני חושב שבהנחה give or takeלתת  אבל מה שאני אומר זו פשרה, איפה אפשר

 שתהיה התקדמות מצידו שם אליכם, אתם תוכלו להתקדם פה אליו, בסדר ? ועכשיו

 ,חט ש לש תרתוכה תלוג יבגל

 ד גיא זוהר: "עו

 .עקרקה חטש

 ד אוריאל ברששת: "עו

 .שומיש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ינימ לכ שי  םג .םתבוטל תדמוע תוניק תה תקזח ,םיעדוי ונחנא  םגש ומכ עגרכ ,םעפה דוע

 לש  תועמשמה המ לבא .ןיינעה  הז ,המצעלשכ ,ומצע רוד יגה המצעלשכ ,םעפה דוע

 לוכה , תוחכוה םתאבה אל ,וניאר  אל ,ונייה אל ,םעפה דוע  עגרכש בשוח ינא ,רודיגה
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 . רתויב הריבס  איה הנונראה תלהנמ לש  הדמעהש ,תונתשהל לוכי

 ד גיא זוהר: "עו

 .הארנכ זא ק יתה תא ..ל ךרטצנ ונחנא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .בייח אל הת אש בשוח ינא ,רמוא ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 .תואר הל ףלא ,גיצהל ף,לא .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , בשוח ינא לבא

 ד גיא זוהר: "עו

 .הזל תברקת מש אל םג המכסה םושל  עיגהל ןכומ אל ינא המל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 התא םעפה  דוע ,ןיינעלשכ ,םעפה דוע  ,םיבייח אל םתא ,םכנווי כל קורזל יתיצר ינאש המ

 .ןוחטיב ה וא שאה יחטש תא םתל לכ שרופמ ןפואבש רמוא

 ד גיא זוהר: "עו

 .ונלש  םוחתב אל םהש קר ,ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ןיינעה ,עדו י התא ,םלוכל וא םכל ריד גהל תימצע ילוא הניחבמ  לכותש בשוח ינא לבא ,ןכ

 ,םימעפל אוה

 ד גיא זוהר: "עו

 .ייקוא ,אל

 דוב: ד אבנר דוי"עו

 היהי הז  עירכנ םא ,עירכנ ונחנאשכ  ,םעפה דוע .קחשל רשפא  הפיא םימעפל אוה ןיינעה

 .אל לוכה  וא ןכ לוכה וא ,ימוטוכיד

 ד גיא זוהר: "עו
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 .קפס ןיא

 ב: ד אבנר דוידו"עו

  הכירצ אי ה יכ הנונראה תלהנמ תויו כמסמ גורחי ןיינעהש ילבו  ,תורשפא חוכ שי םכלצא

 הפיט םיכיר צ םתאש בשוח ינא זא .הז  םע קחשל תורשפא םכל  שי ןיידע ,תמא סמ תובגל

 רדגוי הז  ךתניחבמש ,הז וא שילשב  ,עצמאב דיגהל הצור אל ינ א הז הפיא תוארלו תבשל

 םכל  עיצמ יתייהש המ הז .ףוסה  דע רמאנ אוב ולוכ תא אל  לבא ,ןוחטיב חטשכ דוע

 . םש תארקל תכלל

 ד גיא זוהר: "עו

 םע  םג יתבשיו ירבח םע ןתמו  אשמ רבכ יתלהינו ,ילש ה דמעה המ דיגהל לוכי ינא

 ,תוחוקל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . 8018 ,וניאר ,וניאר

 ד גיא זוהר: "עו

  לש חטשה  תא תחקל .ונלש ןוכיס – יוכיסה תכרעהו ונלש תוק פסה ירדג תא םג ונל שיו

 3,000 – ה תא תחקל .םוקמ םו של עיגנ אל – הרוחא ונממ  רוזגלו םנוד ףלא 50 – ה

 ,םנוד והשמו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .המידק ונ

 ד גיא זוהר: "עו

 הז ,בגנ תמ ר ורסמ וישכעש םיחטש ד וע ונל שי , - ה תא ףיסוהל  ,ונלש םנוד 3,000 .הינש

 .הלולג ה תא קיתמהל דואמ לוכי

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . אל ,וישכע עגרכ ואוב

 ד גיא זוהר: "עו

 .רבדל  רשפא הז לע ,הלעמל תפסו ת יהשוזיא ףיסוהל םשמו
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 םכתדובע  תא םיעדוי םכינש תמאב  םתא .םירפסמב רבדא אל  ינא ,םעפה דוע ,בשוח ינא

 המ םיעדוי ו םתדובע תא םישוע םישנ אשכ דמחנ דואמ הז יכ ךכ  לע םידומ ונחנאו הנמאנ

 ונחנא .ונד יקפת תא תעדל םילדתשמ  ונחנא םג םיאור םתאש  ומכ לבא ? ןכ ,םישוע םה

 אל ,הסיפ ת לש ןיינע הז ,םעפה דוע  ,דחא דצמ הזשכ הפ ,םעפה  דוע ,תוביסנבש םיבשוח

 אוהשכ רו דיג קר הז םא ,ימוטוכיד ה ז יתדבוע ןיינע הזש עגרב  .וניאר אל יכ יתדבוע ןיינע

 ,ןוחטיב ם א םג ןוחטיבל דעונ הז םא  לבא .הככ תרמוא הקיספ ה זא ומצעלשכ רודיג קר

 ד אוריאל ברששת: "עו

 . ןוחטיב תעוצר

 ד אבנר דוידוב: "עו

  סנכ ינ אל ,םעפש ומכ ,בגא .המ  הנשמ אל ,תעוצר הזל אר קנ ,ןכ ארוק התאש המל

 ,הקיטילופל

 ד גיא זוהר: "עו

 . ןיבהל ליבשב םי בחרמה תא תוארל ךירצ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 שרון בנה ישובים סמוכים לגדר. אז בהחלט, שזה יכול להיות מוגדר גם ככה גם אם רק

 רמוא הת אש ומכ םנוד ףלא 52 -ש  תיתסיפת ונל הארנ תמאב  םג הז ינש דצמ לבא .רדג

 . ביבא לת תייריע

 ד איתי בסיס: "עו

 , ביבא לת תייריעל  דוגינבש ריכזהל הצור ינא

 ידוב: ד אבנר דו"עו

 . ר"מ 1,000 לע קיפסמ .ןכ , ר"מ 1,000 לע ףסכ הברה ה שוע ביבא לת תייריע ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 םימעפל י כ ריכזהל הצור ינא הפ לבא  .וליפא שארב תולפכמה  תא תושעל חילצמ אל ינא

 םלש םנ וד לכ לע םא םג ,ר"מ 1,000 לכ לע לבא .םיסחיה תא  תמאב רוכזל השק תצק
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 , הז תרמוא תאז .₪ 100  ךרעב םלשל הכירצ ש"עת

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , ונחנא ,רדסב הז ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .הלאה ם ילדגב בשחתמ אוה יכ ,ךו מנ אוה םתס אל ,בושש ךו מנ ךכ לכ אוה הפ ףירעתה

 , ורמאש ביבא לת אל הז

 ד גיא זוהר: "עו

 הארתו הצ עומה בשתש .הפ אל הנונר אה תלהנמש לבח ,הצעומל  םג הזו ,ינודא עיצמ ינא

 .םחתמה לע  הבגת איה המכ התשע המ צעב איהש תוכרעהה תא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,ינפב  ילוא .תוחפל ונינפב ליעוהל  לוכי הז המכ דע בשוח אל  ינאש ונמשר בגא ,וניאר

 ד גיא זוהר: "עו

 .יטנוולר  אל הז הרשפ יכרוצל םירב דמש חטב רמוא ינא .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 המ אל םג ה ז ,בושיח אתל סנכיתו ,המ  עדוי התא וליפא סנכית  םא םג רמוא ינא זא .הפי

 .ד מוע אל הז ,םלשל םיצור ת וחפל וא םימלשמ םתאש

 ד גיא זוהר: "עו

 .ןוכנ אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  אל ,הזכ והשמ ,ףלא 800 םכלצא אצוי הז ? המל

 ד גיא זוהר: "עו

 .למשח תרב ח תא םג הללכ הצעומה ל ש הכרעההש חכוש ינודא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רכוז ינא  ,חכוש אל ינא אל ,םלוכב

 ד גיא זוהר: "עו
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 הצעומה ש המ ךרעב הז םינתונ ונח נאש המש האריי אוה תוי סחיה תא השעי ינודא םא

 . הלש תוכרעהה יפל התצר

 ד איתי בסיס: "עו

 . התצר איהש המ אל  הז ,םכממ םיצורש המ הז

 ד אבנר דוידוב: "עו

 רמוא  אל ינא ,ילוא תיתסיפת תצ ק הזשכ ,םעפה דוע ונחנא  ,רמוא ינאו אב ינאש המ

 טלחהב  הז לבא ,הזכ לדוג רדסל  השקומ תיתסיפת .תיתדבו ע רמוא אל ינא ,תיטפשמ

 יתלב  היהי אל הזש םיבשוח ונח נא ונלש םיידיב עגרכ רמו אש המ לבא .תויהל לוכי

 םירמוא  רבכ ונחנא .רדסב וזה הנ עטה םג ,רדסב וזה הנעטה  םג ,םעפה דוע יכ ךרפומ

 םגו רוערעה  תא שיגי הצורמ היהי אל ש ימ הז ירחא םגו .תכבו סמ היהת הטלחהה ,םכל

 ונחנ א .ולש םילוקישה תא תוש על ךירצ דצ לכ ,םימעפל ו נחנא .ךבוסמ היהי הז םש

 3,000 ם תוא קר הזש רמוא התא , והשמל וא ...ל בייח אל ,םע פה דועש תמאב םיבשוח

 האר נ תצק .םולכ םתאבה אל  ,תיתייאר אל ,תיתדבוע אל  ,תינויגה םעפה דוע ,ר"מ

 םגשכ  םעפה דוע ,טלחהב טלחה ב .םישקומ םיארנ ףלא 52 -ה םג דגנמ לבא .השקומ

 , רותיוו היהי םתניחבמ םג ו רותיוו היהי םכתניחבמ

 ד גיא זוהר: "עו

 .רורב

 וב: ד אבנר דויד"עו

 ,בייחמ אל  םעפה דוע ,יפל רדתסהל  ולכות ונעצהש בשוח ינאש  ומכש םירבדה ראשב םגו

 . ןמז םכל ךוסחתש הייגוס ה תא רותפל ולכות םתאש  בשוח ינא הזה הוותמה

 ד גיא זוהר: "עו

 . שארל וישכע יל הלע ? ית יא והשמ עיצהל לוכי ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? דיתעב  לבקל םירומא םתאש המ

 יא זוהר: ד ג"עו
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 הפ ם יכירצ ונחנאש בשוח ינא . רשפאשכ רוגסל םיעדוי ונח נא ,וניסינ הרשפ .אל ,אל

 םיינ וחטיב םימחתמ םע ןויסינ  וא ינוחטיב גוויס ול שיש ו השימ ,דחא לכ אל .רשגמ

 .והשי מ שארל יל הלעו .הלאכו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תויהל לוכי הז םג

 ד איתי בסיס: "עו

 ,לב א .תודגנתה ונל ןיא ,ףלא

 ד גיא זוהר: "עו

 . ימ םג ךל דיגא ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ךכ רחא הצור התא  ? וישכע דיגהל הצור התא

 ד גיא זוהר: "עו

 תויגוס ב טעמ אל קסעתה אוהש  עדוי ינא יכ שארל יל הלע  .וישכע ךל דיגהל לוכי ינא

 .זוזמ  טפושה ,סומידב ףכית טפו ש םויה אוה ,הלשממל יטפ שמ ץעויכ ותבשב .הלאכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .הא

 ד גיא זוהר: "עו

 ינא זא  ול היהי ינוחטיבה גוויסה  תא ןבומכו ,הלאה םימוחת ב קסעתה אוהש עדוי ינא

 . לוכה ול גיצהל לוכי

 ד איתי בסיס: "עו

 . יכה אל ? ןכ ? תויושר י פלכ ותדמע המ עדוי התא

 ד גיא זוהר: "עו

 .תיפיצפס ךכ  לכ הייגוס וז הפ לבא ,אל . שיו שי ? תוימוקמ תויושר

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ה'רבח  םכלוקישל ריאשנ הז תא
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 ד גיא זוהר: "עו

 . .מ דחא לכל תכלל םג  ןכומ ינא ,הנשמ אל לבא

 י בסיס: ד אית"עו

 ונחנא ןכ  לבא ,םיכסנ ונחנאש תויה ל לוכי ,ךכ רחא רבדנ ונחנ א בגא ךרד .ללוש אל ינא

 . ררעל ליבקמב היהי הזש  ,ליבקמב היהי הזש הצרנ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 עיגהל  םילוכי םתא םעפה דוע טל חהבש בשוח ינא ,רמוא ינא ש המ לבא .היעב ןיא ,אל

 ךירצ םא  תוחכוהה לוקוטורפ הז י רחא קר ,דבלב תוצפומ תו טלחהה ,ויהיש תומכסהל

 ירחא תד לקומ איהו הטלחהה קר  תצפומ ,הגאד ריסת .רדסב  הז .תוטלחהה קר .ץפומ

 לוכ םדו ק עיצמ ינאש המ ,םירבח  הככ .הככ הז לבא ,ןונגב ו מכ "הטלחה" רמוא ינאש

 ויעכש  .רויסל דעומ עבקנ ונחנא ן ימאמ ינא םלוכ תמכסהב  .ונילעהש המ לע ורבדתש

 .ןומיז םילבקמ  ונחנא ךיא לי דיגת אוב  ? הז תא םאתל ךירצ התא

 ד גיא זוהר: "עו

 ינוח טיב רושיא לש ךילה שי .ר ויסב קלח תחקל ךירצש ימ  לכ לש םיטרפ לבקא ינא

 .תו עובש רפסמ תחקל לוכיש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 רושק אל  אוהש חטשל סנכיהל ינוחט יב רושיא ךירצ המל .הרז ומ דואמ הלאש דוע ,בגא

 ? ןוחטיבל

 ד גיא זוהר: "עו

 . ינוחטיב םחתמכ  רדגומ ומצע םחתמה לכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .הבר הדות

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  ןמז המכ ,םירבחה יטר פ תא לבקמ התאש ירחא

 ד גיא זוהר: "עו
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 הז .ינ וחטיבה רושיאה תא לבקל  השולש – םייעובש תחקל  לוכי הז ,קודבל ךירצ ינא

 . רושיא לבקל הזכ ם חתמ לכ .. ירושיאל רבוע

 ד איתי בסיס: "עו

 ( רורב אל) .... םחתמה  לכ םניחל אל ,םחתמה לכ

 ד גיא זוהר: "עו

 .רדג םלשמ  אל םחתמ ףא ,הלאכ םה  ש"עת לש םימחתמה לכ , דיגהל רוזחא ינאו יתרמא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , רויסל אצת הדעווה ,הטל חה ,הככ זא םירבח בוט

 ד גיא זוהר: "עו

 . רושיא הכירצ אל איה ז א רדגב הצרפמ סנכיהל הצ ור הדעווה םא ,בגא ךרד

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,הלחתהב ונ רמאש ומכו הצור אל איה

 ד איתי בסיס: "עו

 .רו בעת איהש ירחא םדקתהל  לכות איה המכ חוטב אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

  .רויסה  תא םיעיצמ ונייה אל םג ונ חנא םיעיצמ םתייה אל םא  ,הלחתהב ונרמאש ומכ

 :הטלחה

 םיינוחטי ב םיגוויס וא תוקידבב ךר וצה לשב .ןאכ םורופה תו חכונב רויסל אצת הדעווה

 רחאלו .ר ויסל דעומ םאתל גאדי רש א רהוז ד"ועל םירבחה יט רפ תא ריבעת תוריכזמה

 .ךשמה ל תוארוה ונתניי רויסה

 

 א זוהר: יד ג"עו

 .םיס נכנ םא םיבכר ירפסמו תו הז תדועת ,םש ךירצ ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םירבח הבר הדות



 
 
 

 84 

 ד גיא זוהר: "עו

 םע 2021  יבגל המכסהל עיגהל םיצו ר ונחנא םאש ונרמא ,תפס ונ הייגוס ונל התייה ,עגר

 .ןוקיתה

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  דוחיאה לש אשונה ,הא

 ד גיא זוהר: "עו

 ? הגשהה  בלש לע גלדנו ררע רבכ ר שי שיגא ינאש הצור התא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לוכי אל התא

 ד גיא זוהר: "עו

 .המכסהב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,לבא  לוכי התאש רובס אל ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 .עדוי רבכ  ינא םהלש הבושתה תא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  רומא התא המ ל לבא ,תינכט לוכי התאש  רובס אל ינא ,הנשמ אל

 ד גיא זוהר: "עו

 .םעפ  אל רבכ הז תא יתישע ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תויהל לוכי  לוכה לבא דבוע תוחפ הז ע בש ראבב ,אל הז הפ ,בוט

 ד גיא זוהר: "עו

 .היעב ןיא

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 ינא זא 'א  בותכל החכש איה םאו ,ה בתכ איהש הבושתה המו  ,הגשהה ירחא ךלוה ררעה

 . 'ב תא תולעהל לוכי אל

 והר: ד גיא ז"עו

 ,זא הרבעש הנש מ רבכ הבושת יל שיש ללג ב לבא ,רמוא ינא לבא ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 , המ ךל דיגא ינא

 ד גיא זוהר: "עו

 . היעב ןיא ,הגשה שיגא ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 , טפשמ תיבו ילהנמ רו רעל עיגה הזו ..ש םוקמב ה יעב וזיא הז םע יל התייה

 ד גיא זוהר: "עו

 דע וליאכ  יל שי ,ראורבפל 14 – ב א וה ןוקיתהו ראורבפב אצי  בויחה ,הארת .היעב ןיא

 חוטב ית ייה ,הכרוא איגל יתחלש  .שיגהל םיישדוח טעמכ דו ע יל שי ? ןיבמ התא ,יאמ

 . םמצעל וכסחי םהש

 ב: ד אבנר דוידו"עו

 .ר בדל םילוכי םתא הזב םג

 ד גיא זוהר: "עו

 שיגא  ינא םא יכ .םיררעה תא דח אל לכונש ידכ םדקתי אל  הפ ןוידהש רמוא ינא ,אל

 ,ינויב י ל הנוע התאו יאמב הגשה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ןוכנ ,הזב יו לת אל אוה רויסה ,הארת

 ד גיא זוהר: "עו

 .וישכע רויסה  ,יולת אל אוה רויסה ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ,הנענ רבכו . .. רבכש דע ,םעפה דוע הפ  סנכתנש דע ,םייתש .דחא
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 : בד אבנר דוידו"עו

  תא  השענ ואוב .ךשמהל תוארו ה ןתינ רויסה ירחא קר ,הט לחהב ונרמאש ומכ ,בגא

 .רויסה

 ד גיא זוהר: "עו

 המ  ונל ןיא ילוי – ינוי ינפלש  side note ארקנש המ םו שרל קר ,אל רמוא ינא זא

 .בוש שגפיהל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,הבר הדות  םירבח .םכתוכזל םתרמא ש המ םכתניחבמ ,ןוידה  תא המייס ונלש הטלחהה

  .ונ תיא ראשינ דוע התא ,ךל ח מש גח .דואמ ונל םתמענ
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