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   לראשי תב רכ –ערר לארנונה  תבישי לוק וטורפ

 25.03.2021 םוימ

 

 

 

 

 ים: חכנו

 

 

 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 ר ערעמ ה כ" ב –  יפרו ח דעאל 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

 י לפיצינ ומ  יו סימ  להנמ  –  ןהכ רחש 

 ד ע ,לארש י ת בכר םע טמ דד ומ  –  בגר י עור

 ד ע ,לאר ש י  תבכ ר ימוניציפל י וס ימ להנ מ  –  יול ןולא

 ד ע  ,ה צעומ ה םעטמ  דדו מ – י סגול בי ני
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 :לוקוטורפ

 

 

 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ירבח ,הכ כ .לארשי תבכר לש הניינ עב ררעה תא םיחתופ ונחנ א ,םיבוט םירהצ םירבח

 ,תררועה םע טמ .רנבא בודיוד ד"וע ינ או ,תששרב לאירוא ד"וע  ,דוד ןתנוהי ד"וע ,הדעווה

 הדובכב ן אכ תאצמנש הבישמה םעט מ .ןהכ רחשו בכר יעור ,יו ל ןולא ,יפרוח דעלא ד"וע

 ןוידב ןני קסע ונחנא .יסגול ביני דעה  ןכו ,סאימחנ רורד ד"ועו  סיסב יתיא ד"וע ,המצעבו

 םעטמ דעה  ןכ םג ךכ רחא ,תררועה םע טנ םידעה לוכ םדוק ,ותכ להכ ותוא להננ ,תוחכוה

 הלעתש  לככ .יוארש ומכ חור ךרוא ב תאז תושעל רקוחה דצל  תתל ולדתשת .הבישמה

 . ליחתנ ואוב .ךירצש  ומכ התוא ולעת תודגנתה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,םעטמ  דעהש רשפא םא .ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 דיע מ אלש ימ .יתעדל הכחיש  םג ךמעטמ ינשה דעה םג ית עדל איה תמאהו .יאדווב

 . קדוצו ןוכנ י כה יל הארנ ,ץוחב הכחיש

 ד אלעד חורפי: "עו

 .רומג רדסב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  דיעהל ליחתמ ימ

 ד אלעד חורפי: "עו

 . םדוק דיעי בגר יעור

 ד אבנר דוידוב: "עו

  לוכ י התא .וישכע דיעמ אלש י מ .אציש דיעמ אלש ימ ,םי דעה ראש לכ זא .השקבב
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 ?  ןוכנ ,ךמעטמ ףסו נה ריהצמה אוה .ראשיהל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךתושרב התא םגו

 ד איתי בסיס: "עו

 ? להנמ  ? ךדיקפת המ ,ןודא עגר

 :ןהכ רחש

   .ילפיצינומ יוסימ להנמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תבכרב ילפיצינומ יוסימ

 :ןהכ רחש

 .ןכ ,ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ואו ב ,םירבח הללאי .רדסב הז  ,ריהצת תתנ ודובכ ,ראשי ת התאש העינמ םוש ןיא

 ? בו ש דיעמ וישכע ימ .ליחתנ

 ד אלעד חורפי: "עו

 . דדומ אוה ,בגר יעור

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הש קבב סיסב ד"וע .השקבב
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 ס יסב יתיא ןיד ךרוע  י"ע בגר יעור דעה תריקח

 

 סיס: תי בד אי"עו

 .ךל םולש

 רועי רגב:

 .םולש

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  דבוע התא ןכיה

 רועי רגב:

 . םיסכנ .. תרבחב דבוע ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,םתסה ןמ תב כרל תכיישש הרבח אל וז

 רועי רגב:

 .אל ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  לארשי תבכר דבו ע אל התא .תיטרפ הרבח

 רועי רגב:

 .אל

 : ד איתי בסיס"עו

 ?דדומ קר  וא ,יאנובשח וא ,והשלכ יט פשמ דיקפת וא עדי םג ךל  שי דדומכ ךדיקפתמ ץוח

 רועי רגב:

 . דיקפתה הז ,דדומ קר

 ד איתי בסיס: "עו

 דוע תדד מ וא תדדמש ידיחיה ףוסמ ה הז תבכרה לש תקולחמ בש הזה םינעטמ ףוסמה

 ? םינקתמ
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 רועי רגב:

 ?  ןווכתמ התא ץראה לכב

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 עי רגב:ור

 . םינקתמ דוע ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 , - וא  םיעסונ יפוסמ ויה םירחאה  םינקתמה .םינקתמ דוע

 ד אלעד חורפי: "עו

 הזי א הנשמ הז המ ,יפיצפסה  סכנל סחיב ונחנא .תאזה ה לאשל דגנתמ ינא ,החילס

 ? רבעב אל וא  רבעב דדמ יעור םינעטמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ,יטנוולר הז

 : ד אלעד חורפי"עו

 ?  ונלש קיתל ךייש הז המ

 ד איתי בסיס: "עו

 . תונעל ..ש המ קוידב הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הז לע ריהצה אל אוה  ,הז לע דיעה אל אוה לבא

 ד איתי בסיס: "עו

 אוהש םי רבדלו ודיקפתל עגונב תויל לכ תולאש םג ותוא לואשל  רתומ ,רבד לכ אל .רתומ

 .רבעב השע

 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתנבה אל .ודיקפת  יבגל הנע אוה זא ,רדסב

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 ןיינעל ךו רא דואמ חור ךרוא ריתנ ה לחתהב ונחנא ,הככ הז תא  רמאנ ואוב ,יפרוח ד"וע

 ריענ ךרבח ל םג לבא .ןיינע םושל תוי טנוולר םוש הזל ןיא תמאב  ןכ םא אלא ,תויטנוולרה

 . תוחפ תצק הז דעה לש  וביט רבדב הרואכל תולאש ו ,קמועל דקמל לדתשיש

 ד איתי בסיס: "עו

 , - ש םי רבד הז ,ךפיהל ,וביט אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,לבא  .תרתומ איה הלאשה תני חבמ ,הלאשה יתרמא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הזה ם ינעטמה ףוסממ ץוח םירח א ןעטמ יפוסמ תדדמ םאה  ,בוש רזוח ינא זא .ייקוא

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הפיא

 רועי רגב:

 ?  - הזש וא דיגהל בייח ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ידוס אל הז .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . יוסח הז ןכ םא אלא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? רתוח הת א ןאל , - ה תא ךכ לכ ןיב מ אל םג ינא ינש רבדו ,תו חוקל לש ןויסיח שי ,ףלא

 ד איתי בסיס: "עו

 ןוויכ  יל שי .הריקחה לש ןוויכה  ןאל סחיב תוקפס תולעל  לוכי ירבחש בשוח אל ינא

 . הלאכ םינוויכ לע םג לו אשל ימיטיגל הזו הריקח

 ד אלעד חורפי: "עו
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 בשוח  אל ינא זא תוחוקלה לש  תומשה ןיינעל ןויסיח שיו  רחאמש ריעא ינא זא .אל

 .םהלש תומשה  תא ןייצל םיכירצ ונחנאש

 ד איתי בסיס: "עו

 .חוק ל ותוא הז ,תבכר לע יתלא ש ,תוחוקל לש תומש אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ימ לש תלאש

 ד איתי בסיס: "עו

 . תבכרה לש רחא םינעטמ  ףוסמ לע יתלאש .אל הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? תבכר ,הא

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 . ייקוא .תבכרה  תא יתעמש אל ינא ,אל זא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תדדמ תבכר לש רחא םינ עטמ ףוסמ .דדחמ ינא זא

 אלעד חורפי:  ד"עו

 . יתעמש אל הז תא ,רדסב

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הפיא

 רועי רגב:

 .לשמל דודשאב

 ד איתי בסיס: "עו
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 דוע תייה  בבוח תואנב םינעטמה ףו סמ תא תדדמש הדידמה ם וימ ץוח .ייקוא ,דודשאב

 ?  הזה ףוסמב םעפה דוע תר קיב ? הזה ףוסמב םעפה

 רועי רגב:

 .אל

 : ד איתי בסיס"עו

 הדידמה  הכרא ןמז המכ ,תעציבש  הדידמה דבלמ .ייקוא ,הד ידמה לש םויה ותואב קר

 ? םוי ותואב

 רועי רגב:

 .ךרעב תועש 3

 ד איתי בסיס: "עו

 איה תייה ש הדיחיה םעפה וזש תרמ אש המ רואל םצעב ךלש  תומשרתההו .תועש שולש

 ?  ןוכנ ,סכנב תרקיב ש תועש שולש ןתואמ קר

 רועי רגב:

 .ןכ

 ס: י בסיד אית"עו

 ?  םיליבומ םירמו ח הזיא ? הזה ףוסמב םילי בומ המ עדוי התא .ייקוא

 רועי רגב:

 . קר רעשל לוכי ינא ,אל

 ד איתי בסיס: "וע

 ?  - ב ןהלש םינעטמה תא  תוליבומ תורבח הזיא עד וי התא .ייקוא ,רעשל קר

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ימ

 רועי רגב:
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   .הלש םשה יל חרבש הרב ח דועו ,מילניום ,פלייזון

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תוריש ליכ ריהצתה יפל  .ריהצתה יפל תוריש ליכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .תוריש ליכ

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הלאה תורבחה לש ת ומשה תא תדמל הפיאמו

 רועי רגב:

 . חטשב ילש תובבות סההמו ונלש תוחוקלהמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  - ש תיאר המ . חטשב ךלש תובבותסההמ

 רועי רגב:

 . םידבוע םע יתרבי דו םהלש םידרשמ יתיאר

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תבכרה ? לש םידבוע םע

 רועי רגב:

 . דרשמה ךותבש  ימ ,הזה חולישה לש ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 רטמ  31,991 לש ללוכ חטשמ ע קרקש ךריהצתל 3 ףיעסב  רמוא התא וישכע .ייקוא

 .לזרבה  תליסמ תדוקפל התרדגהכ  לזרב תליסמ הווהמ ,'וכו  41 ,40 חטש יאתכ עיפומה

 ?  לזרבה תוליסמ תד וקפב לזרב תליסמ תרדגו מ ךיא יל דיגהל לוכי התא

 רועי רגב:

 . ןוויכ לכל הליסמה ריצמ  רטמ 15 – ש אוה ןורקיעה  לבא ,טטצל לוכי אל ינא
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 ד איתי בסיס: "עו

 ,  - ש רמוא התא .יתנבה אל

 רועי רגב:

 .הלי סמה חטש תא הווהמ הז

 ד איתי בסיס: "עו

 . דיגת ,דדחת ? םעפה ד וע ? המכ תרדגומ לזרב תל יסמש רמוא התא .ייקוא

 רועי רגב:

 וא הנונרא  יניינע ומכ םינוש םיכרצל  דדמנש לזרבה תליסמ חט ש אלא ,לזרב תליסמ אל

 .הליסמ ה ריצמ דצ לכל רטמ 15  יפל בשוחמ אוה זא ,הלאכ  םירבד ינימ לכ וא ,ע"בת

 בסיס: ד איתי "עו

 םתוא לכב ע יפומש רטמ 31,991 לש חט שב עקרקש תאצמש רמו א התאש תרמוא תאז זא

 רטמ  15 דועו המצע הליסמה  לש חטשה תא תדדמ ,הדיד מה תא תעציב ,חטש יאת

 ? הליסמ ל ש ספ לכ לש הצק םצעבמ

 רועי רגב:

 , ריצ שי יצמאב ,רטמ  1 לש תוליסמ יתש שי .הל יסמה זכרמ הז ריצ .ריצ

 סיס: ד איתי ב"עו

 ?  לאמש דצל רטמ 15 , ןימי דצל רטמ 15 תחקל עצ מאהמ .עצמאל תכלה ,ןכ

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,הליסמה ךרוא  לכל הז םע תכלה םצעבו

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  רטמ ףלא 31 -ל תעגה ךכו
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 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ךרוצל לא מש דצמ וא ןימי דצמ וא  ,הליסמה דצב ויהש הלאה  רטמ 15 – ב םאו .יתנבה

 תליסמכ  הז תא תבשחה םג ,םירחא  םירבד ויה וא ,םינקתמ ו יה וא תולוכמ ויה ,ןיינעה

 ? לזרב

 רועי רגב:

 .ןכ יתניחבמ

 ד איתי בסיס: "עו

 . ןכ ךתניחבמ

 רועי רגב:

 .לזרב  תליסמ היה ןועיטה וליאכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .דצ לכ מ רטמ 15 םתואב שי המל  שידא תייה תרמוא תאז

 רועי רגב:

 םיר חא םירבדל םג תוסחייתה  התייהו ,ןכ לזרב תליסמ  לש הזה אשונב .שידא אל

 .רטמ  15 -ה חווטב םיאצמנש

 ד איתי בסיס: "עו

 .ייקוא

 רועי רגב:

 . ארקנש המ ףסונב

 ד איתי בסיס: "עו

 לש םול צת םיאור ונחנא םש ,ךריה צתל 'ב חפסנל עגר םיכלוה  ונחנא םא וישכע .יתנבה

 ,הלאכ םי נבמ שי רטמ 15 -מ תוחפ  חטב הלש דצבש תוארל םי לוכי ונחנאו ,לזרב תליסמ

 רגב: רועי
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 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  לזרב תליסמ םג וז ךתניחב מש תרמוא תאז .תונולח

 רועי רגב:

 . םגו םג הז ,ואו וא אל הז

 ד איתי בסיס: "עו

 .ריבסת

 רועי רגב:

 תא בשחמ  ינא ,ונלצא הגשהה תא םי שועש םישנאל םינותנה תא  איבמ ינא יתניחבמ ינא

 וא םי ליביה םינבמל םג סחייתמ  ינא ,בשחמ ינא ףסונב ,ר טמ 15 יפל לזרב תליסמה

 .םש  שיש המל וא ,תובוראל וא  ,תולוכמל וא ,םינקתמל

 ד איתי בסיס: "עו

 ויה ךריהצת ב רמוא התאש ומכו ,םינ ותנ םתוא תא איבמ התאש כ תרמוא תאז זא .ייקוא

 םהש  לזרב תליסמ יספ םה 16,428 , 4 ףיעסב רמוא התא  םכותמ ,רטמ ףלא 31 םש

 ןייצמ  התאש 16,428 -ה ךותבש  תרמוא תאז .רטמ 15 -ה ל ש םוחתה ךותב ןיעקרקמ

 םירבד ש י ,םינקתמ שי ,םינבמ םג  שי ,'ב חפסנב וניארש ומכ  םתסה ןמ םג שי 4 ףיעסב

 ? ןוכנ ,ךשמה ב םהילא תסחייתה םגש

 :רועי רגב

 ,  - ה לש לודגה חטשה  תמועל חינז םה לבא .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? חטשה ךותב  םימייק םה לבא חינז םה

 רועי רגב:

 . ןכ ,םימייק םקלח

 ד איתי בסיס: "עו

 המכב ,רט מ 16,428 -ה ךותמ םירטמ  המכ ,"חינז" רמוא התאש כ .ייקוא ,םימייק םקלח
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 חטש  שממ אל םהש םירחא םי רבדו תולוומכ ,םינקתמו  םינבמ שי םכותמ םירטמ

 ? י ל דיגהל לוכי התא ?עקרק

 רועי רגב:

 .םיעובר םי רטמ תואמ המכב הז תא  ךירעמ ינא לבא .ילע םינות נה תא יל ןיא ,ילע אל הז

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םי עובר םירטמ תואמ המכ

 רועי רגב:

 . 300-400 ,םירופס ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םילחנ תוגורע ןתוא תא  שי הזה חטשה ךותב םאו

 רועי רגב:

 .רחא והשמ  הז ,הסופת עקרק רבכ וז

 ד איתי בסיס: "עו

 הז תא  םג זא ,תולוכמ לש תוגורע  םג שי הלאה רטמ 15 -ה  ךותב םא .רחא והשמ הז

 ?  לזרב תליסמ יס פ חטש ךותב לילכמ התא

 רועי רגב:

 ,ההא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הלאשה המ יתנבה אל  ימצעב ינא ,הלאשה תא ר יהבהל רשפא םא ,החילס

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןיבה אל ירב ח םא בוש ריבסא ינא זא

 רועי רגב:

 .ןהיניב  הפיפח ןיא ,תוללכנ אל ןה

 ד איתי בסיס: "עו

 . ייקוא ,הפיפח ןיא
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 רועי רגב:

 .הפיפח ןיא , ןכ , - ב הז תא םיאור הנה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ה לאשה תא יתנבה אל ינא

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הבושת הנע אוה ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הלאש ה תא יתנבה אל ינא קר

 רועי רגב:

 . דדומ לא דדומכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ..ל ינוצי ח שרגמ שיש ךריהצתל 5  ףיעסב רמוא התאשכ ,יל ר מאת וישכע .ןיבה דדומה

 .טירשת ב 11 רפסמ חטש אתכ עיפ ומ הזש רמוא התא ,רטמ  2,553 לש חטשל ,ףוסמה

 רועי רגב:

 .ןכ

 בסיס:  ד איתי"עו

 ?  ןוכנ ,תדדמש םחתמה  ךותב אצמנש חטש םצעב  הזש יל רשאת ,םצעב הז

 רועי רגב:

 . ןוכנ אל הז ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ינוציח אוה

 רועי רגב:

 .םחתמה רד גל ץוחמ אוה ,ינוציח אוה

 ד איתי בסיס: "עו

  םינחמש  תיאר תועש שולש ןתואב , ךלש הדידמה םויב .ייקוא  ,םחתמה רדגל ץוחמ אוה
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 ? תיאר  םיבכר הזיא ? םיררגנ ,תוי אשמ ,םיבכר חטש ותואב

 רועי רגב:

 ונרבידש  חולישה תורבחל םיכייש  םהו ,םיגהנה תא יתלאשו  ,םיררגנו תויאשמ יתיאר

 .םדוק ןהילע

 ד איתי בסיס: "עו

 .םש  ויהש םישנאמ תלביקש ת ובושתמ תלביק םצעב ךלש  עדיה תאו םישנא תלאש

 רועי רגב:

 תא םי נוח ונחנא יל ורמא םהו םו קמב ודבעש תבכרה ידבוע  תא יתלאש ףסונב םגו .ןכ

 , - ה םוחת ךותב ,רדגה ךותב  ונלש םייטרפה םיבכרה

 ד איתי בסיס: "עו

 יתקיד במ" ,6 ףיעסב ךתקידבמ ב תוכ התאש רמוא התאש ה מ לכ תרמוא תאז .ייקוא

 לש תורי מאמ השעמל ןוזינ התא ," שומיש ושע אל םמצע תבכ רה ידבוע רוקיבה דעומב

 ?  ןוכנ ,חטשב ויהש םירח א םישנאו תבכרה ידבוע

 רועי רגב:

 , יתיארש הממו

 ד אלעד חורפי: "עו

 הנע אוהו  ותוא תלאש .םייניעב קדב  םג אוהש רמא אוהש הינ ש ינפל דיעה אוה .החילס

 .םיררגנ ית יארו תויאשמ יתיאר ,ךל

 רועי רגב:

 . םיררגנו תויאשמ יתיאר

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ןכ הנע אוה

 רועי רגב:

 , ךותב תויטרפה

 ד איתי בסיס: "עו
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 ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הינש תודעל ןושלב  ותוא ךושמל הסנמ התא

 ד איתי בסיס: "עו

 , יתרמא .הרורב דואמ ה תייה הלאשה יכ יל עירפי  אל ירבחש שקבמ ינא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הז לע בישה אוה לבא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םש בו תכש תיאשמה לע תיאר ?  תיאר המ ,תיארש םיררגנו  תויאשמ יבגל תרמא .אל

 ? תבכרה לש  הזש תעדי ךיא ? תיאר המ

 רועי רגב:

 . םיגהנה תא יתלאש יכ

 ד איתי בסיס: "עו

 תיאר  ,םייטרפ םיבכר יבגל .ייקו א ,םיגהנה תא תלאש תוי אשמה יבגל זא .תלאש יכ

 ? .. ש ה זה חטשב םייטרפ םיבכר

 רועי רגב:

 .אל הזה חטשב

 ד איתי בסיס: "עו

 ךתו א הנפמ ינא .העוט אל ינא  םא תפריצ התא ,חפסנל ך לנ עגר ואוב זא .תיאר אל

 ונחנא ו ,םירמואש ומכ רליירט  ,ררגנ והשזיא םש םיאור  ונחנא ,ךריהצתל 'ג חפסנל

 ?  אל ,חטשה ותוא  הז ,תונחמש תויטרפ תוינ וכמ הברה שיש םג םיאור

 רועי רגב:

 .ןכ ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ךתבושת  תא ןקתל הצור התא זא
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 רועי רגב:

 . ןקתל הצור ינא ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? תבכר ה ידבוע לש אל םהש עדוי  התא ךיאש םייטרפ םיבכר  םצעב םש שי זא .ייקוא

 רועי רגב:

   .עדוי אל ינא םייטרפה

 ד איתי בסיס: "עו

 .עדוי אל התא

 רועי רגב:

   , - ו םילוענ ...

 ד איתי בסיס: "עו

 .י מיטיגל ,רדסב ,ייקוא הא

 רועי רגב:

 הז ,ץוחב  חוליש תורבחהו םינפב םי נוח םהש יל ורמא תבכרה  ידבוע םע רובידמ קר ינא

 .םש להונה

 ד איתי בסיס: "עו

 התאש  בוש הז תא אדוומ קר ינא  ,ךריהצתל 6 ףיעסב רמוא ה תא וישכע .יתנבה ,ייקוא

 היינח ב םינוח רשאו םהיבכר תב וטל שומיש ושע אל םעפ  ףא תבכרה ידבועש רמוא

 ? םידבועה םע  ךלש תוחישמ םג הז ,ףוס מה ימוחת ךותב תידועיי

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .ייקוא

 :רועי רגב

 . הזכ והשמ וא םהלש םיבכ ר ירפסמה תא יל ןיא ינא
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 ד איתי בסיס: "עו

 םיעיפומ  םה ,ר"מ 189 ךסב עקרק  יחטש תאצמש רמוא התא  ךריהצתל 7 ףיעסב .ייקוא

 רמוא התא ו ,םירפסמ הברה הפ שי  ,לוכה תא אירקא אל ינא , 'וכו 1,6 רפסמ חטש יאתכ

 .יוביכ  יזרבו זוקינ תורוב םיללוכ ש עקרק יחטשב רבודמש

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 יאת  לכב ,חטש יאת דואמ הברה  תללכש הפ האור ינא ,חט שה יאת לכ .םינבמב אלו

 ?  יוביכ יזרבו זוקינ תור וב קר שי תטריפש חטשה

 רועי רגב:

 . ןכ ,ריהצתבש המישרב

 ד איתי בסיס: "עו

 ? זוקינ תו רובו יוביכ יזרב קר םלוכ

 רועי רגב:

 . הז תא קר ודדמ םהש הי יריעה ידדמ לע הקזח .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

   ,םינבמ אל הזש  רמוא התא וישכע .ייקוא

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הצעומה לש הנ ונראה וצ תא ריכמ התא

 רועי רגב:

 .ןכ ןורקיעב

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הנ במ רדגומ ךיא עדוי התא
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 רועי רגב:

 , ינא,  - וא ןקת מ הזל אורקל רשפאש עדו י קר ינא .אל ,הפ לעב אל

 איתי בסיס:  ד"עו

 וא ... הנ במ לכ אוה ןיינבש םש רמא נ .ןיינב תרדגה תא ךל איר קהל יל השרת זא .ייקוא

 תויצקורטס נוקו ץע ,חפ ,טסבסא ,םי קולב ,ןבא הנבמ תוברל ,ר מוח לכ יושעה ונממ קלח

 זא .הנבמה  םשומיש רקיעש עקרק ח טש לכב םירחא םינקתמ  ,היישעת ינקתמ ,ןהינימל

 ןקתל הצו ר התא ,הנבמ לש הרדגהל  םינוע זוקינ תורובו יוביכ  יזרב םתואש ךל רמוא ינא

 ? ךתבושת תא

 רועי רגב:

 .תמאב  ,אל ינאו ןטפשמ אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  אל וא הנבמ הז םא  יל דיגהל עדוי אל התא זא

 רועי רגב:

 סיסבה השע מל אוה הייריעה טוטרשב  ריוצמש חטשהש דיגהל  הצור קר ינא .עדוי אל ינא

 , - ה  לש יוביכ יזרבה לש ןוטב

 ד איתי בסיס: "עו

 .יונב  ןוטב םש שי תרמוא תאז

 רועי רגב:

 .הזה לש  סיסבה אוהש ןוטב םש שי

 ד איתי בסיס: "עו

 . רומג רדסב ,ייקוא

 רועי רגב:

 .ןיבמ ינ אש הממ ,הנבמ אל הז ,מ" ס 30 לש הבוגב אוה לבא

 ד איתי בסיס: "עו

  תא םיאו ר ונחנאו ,םירבד ינש תמל יצש הפ האור ינאו ךריהצת ל 'ד חפסנל עגר ךלוה ינא
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 ?  ןוכנ ,רדוגמ הנבמ לש גו ס איהש הנוילעה הנומתה

 רועי רגב:

 .הינש קר

 ד איתי בסיס: "עו

 ,  - ה תא םש האור התא

 רועי רגב:

 ? הטמל

 ד איתי בסיס: "עו

   .הלעמל ,אקווד הלעמל

 רועי רגב:

 .הלעמל הא

 ד איתי בסיס: "עו

 הבו גב אוהש האור אקווד ינא  וילא סנכנ ינא םאש והשמ  הז ,רדוגמ הנבמה הלעמל

 .םש דומע לו סנכיהל רשפא ,ההובג

 רועי רגב:

 . זוקינ רוב הז לבא ,ןכ אוה

 ד איתי בסיס: "עו

 עיפומה ר "מ 129 לש חטש תאצמש  ךריהצתל 8 ףיעסב רמוא  התא .ייקוא ,זוקינ רוב הז

 םינבמב רב ודמ יתקידבמ – רמוא הת א ,םהילע רוזחא אל ינאש  םירפסמ ,'וכו חטש אתכ

 . םיליבי םינבמ  הז המ ונל ריבסת .םיליבי

 רועי רגב:

 .הנומתב 'ב ח פסנב , 'ב – ב וניארש המ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  'ב חפסנב וניארש המ

 רועי רגב:
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 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םהילא סחייתמ ה תאש םצעב םינבמה הלא

 רועי רגב:

 . םיליבי םידרשמ הז ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ל"נה  םינבמה יכ תבכרה יגיצנ  י"ע יל רסמנש רמוא התאו  .ייקוא ,םיליבי םידרשמ

 ?  הז תא ךל ורסמש תבכ רה יגיצנ הלא ימ .םיישילש  םידדצ לעופב םישמשמ

 רועי רגב:

 . םוקמב םידבועה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ךל שי תומש

 רועי רגב:

 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? תומש ךל ןיא

 רועי רגב:

 . תומושרב יל שי  חוטב ,םתוא רכוז אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  חטשב וא הרקמב םהב ת לקתנש םישנא הז .ייקוא

 רועי רגב:

 םג  ףסונבו ,ןאכ תבכרה יגיצנ  ךרד תרדוסמ הרוצב יתעגה  תרמוא תאז ,הרקמב אל

 .םש תואצמנש  חולישה תורבח תא רקחתל  יתיסינ , - ה תא יתלאש

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הלאה םינבמ ב םצעב קיזחמ ימ לש ישי א עדי ךל ןיא לבא .ייקוא
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 רועי רגב:

 .םוקמב  דבועש ימ םע רובידמ קר  ,העידימ קר אוה ישיאה

 בסיס:  יתיד א"עו

 אתכ  עיפומ אוה ,ר"מ 191 לש לל וכ חטש תאצמש 9 ףיעסב  רמוא התא .יתנבה ,ייקוא

 םני אש תובאשמ רדחו םימ לכ ימב רבודמ ךתקידבמ ,טיר שתב 10 דע 8 רפסמ חטש

 תונפהל הצ ור עגר ינא ,התא .םימ לש  הנסחאל אלא ,רחסמ וא  םיתוריש ןתמל םישמשמ

 ?  םירבדמ ונחנא הז לע  ? ןוכנ ,םצעב הז .ךלש ריהצ תל 'ו חפסנ ,ךלש חפסנל

 רועי רגב:

 .ןכ

 איתי בסיס: ד "עו

 אלו רי כמ אל התאש יל דיגת םא  ,המ עדוי התא .ייקוא ,תוב אשמ רדחו םימ לכימ .ןכ

 תר דגה הז המ עדוי התא .תו לאשה לכ תא ךממ ךוסחא  ינא הנונראה וצ תא עדוי

 ? הנונר אה וצב רחסמו םיתוריש

 רועי רגב:

 . שא יוביכל הזש דיגהל ה צור קר ינא .רכוז אל ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הז ה ןקתמה שא יוביכל קר  שמשמ הז ? שא יוביכל הז

 רועי רגב:

 . תובאשמ רדחו לכ ימ ,הזכ רבד ןיעמ שי ןוינק  לכב ,םחתמ לכב הזו .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

  םינעטמל שמשמ אוהש תו יהל לוכי , - ל םג ילוא וא ש א יוביכל קר שמשמ אוה

 ?  םיליבומש םיבצחמל ,םי טפסופל ? םש םיליבומש

 רועי רגב:

 . שא יוביכל קר או הש רמאנ יל .תויהל לוכי

 ד איתי בסיס: "עו
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 .שא  יוביכל קר אוהש רמאנ ךל

 רועי רגב:

 . ינויגה יל הארנ אל ? םי מ םע םיטפסופ םיבברעמ

 ד איתי בסיס: "עו

 .51 רפסמ  חטש אתכ עיפומש ר"מ 461 לדוגב בור חטשל סחיית מ התא 10 ףיעסב .ייקוא

 .שומיש לכ וב  השענ אלש רפע חטשב רב ודמו תקדבש רמוא התא

 רועי רגב:

 ,םג יל שיו .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 לש רוקי ב ותואב תישעש הקידב הת וא וז ,אדוומ בוש קר ינא  זא תקדבש רמוא התאשכ

 ? ןוכנ ,םחתמה  תא תדדמש תועש שולש

 י רגב:רוע

 . םיימוקמה םידבועה תא  יתלאש םגו ,הז לש םוליצ  םג יל שיו ןיעב יתקדב .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .שומיש  םישוע אל ונחנא – ךל ורמ א םידבועהו תלאש התא

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .רכוז  אל םג התא ? ךל רמא ימ

 רועי רגב:

 . םש איבנ ךירצ םא  .םש םידבועה לבא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ןכ תייה  אלש תועש שולש ןתואבש  תויהל לוכי .רחא רופיס  הז לבא ,ואב אלש לבח זא

 ?  שומיש הזה חטשב םישוע

 רועי רגב:



 
 
 

 24 

 .יל הארנ אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? המל

 רועי רגב:

 , אוהש 'ו חפסנב םיאור יכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הז חפסנ הזיא

 רועי רגב:

 . 'ו חפסנ לש הנומתב

 ד איתי בסיס: "עו

 ,חפסנ  לע ילוא רבדמ התא .ךתטי של םימ ןקתמה הז 'ו ,אל

 רועי רגב:

 .אל ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .שי ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .ילוא 'ז

 רועי רגב:

 .הנומתב

 ד איתי בסיס: "עו

 .'ז חפסנ הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ךלצא  וא .ךלצא ךותח הז ,הא

 רועי רגב:

 .הז ,הז



 
 
 

 25 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .' ז חפסנ הז ,קדוצ אוה ,אל

 פי: ד אלעד חור"עו

 .'ז הז

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תייהש תועש שולש ןתוא ל רבעמ שומיש הזב םישו ע אלש דמל התא ךיא .ןכ

 רועי רגב:

 .הרירג ,םינמי ס האור יתייה הזכ םוקמ  ,הנש 30 לש ישיא ןויסינמ

 ד איתי בסיס: "עו

 תויהל  לוכי ,הרירג םוש תושעל  ילבמ התוא םירמ ךכ רחאו  הלוכמ וילע חינמ ינא םא

 ? השענ הזש

 רועי רגב:

 ?  הפיו ףצורמ רידא חטש  שישכ הלוכמ םש חינהל  המל לבא .ןמיס ריאשי הז

 ד איתי בסיס: "עו

 .רמוא  התא ךלש הרעשה וז זא

 רועי רגב:

 .הרעשה וז

 יתי בסיס: ד א"עו

 התא יכ  יל רשאת קר ,חטש ותוא  לש ריווא םולצת ךל תואר הל הצור ינא זא .הרעשה

 .חט ש את ותואב רבודמש תו הזל עדת חטב התא ,דדומ

 רועי רגב:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  חטש ותוא לע תולוכמ םש  שיש האור התא ,השקבב

 רועי רגב:
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 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םש תוחנומש  תולוכמה הז המ זא ? אל

 רועי רגב:

 . ןאכ אוה רובה  חטש .רובה חטש ינפל ןה

 ד איתי בסיס: "עו

 . השקבב יל הארת

 רועי רגב:

 . תולוכמה ינפל ןאכ עיפומ  אוה הפ ןאכ עיפומש וקה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? חטשה לש  וקה דע תוחנומ תולוכמה  רמוא התא תרמוא תאז

 רועי רגב:

 .האור  ינאש הממ ףוצירה לע ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? וקל רבעמ םצ עב תוחנומ תולוכמהו וקה  הפ הזש ךל הארנ ילואו

 רועי רגב:

 וקל םאות  אוה .הככ ךלוה אוה זא ן וסכלאב ותוא ושע םכלש ם ידדומהש וק שי הנה .אל

 .הזה

 ד איתי בסיס: "עו

 .ייקוא

 רועי רגב:

 . חטשה יאת ןיב די רפמש ינוסכלא וק אלא ,ר שי וק הז תא ושע אל םה

 ד איתי בסיס: "עו

 קר הז  ר"מ 461 -ש יל רמוא התא ש המ םצעב ,וקל רבעמש  רמוא התאש תרמוא תאז

 ?  הזה ןטקה קי'צפו'צה
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 :רועי רגב

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ןכ

 רועי רגב:

 , ינאש הממ ,ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ה ז ירחא הזל סחייתהל עדנ  אל ונחנא לבא תלאש התא  ,לצנתמ ינא ,סיסב ד"וע

 .םימוכיסב

 ד אלעד חורפי: "עו

 , יתיאר אל ינא ?  הזה רבדל ללכב ףירעת שי

 ( דחיב םירבדמ)

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,אל ונחנא ,קי 'צפו'צה – רמוא התא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . . בותכ ,2020 ...

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ותוא ןמסנ  ,קי'צפו'צב ןווכתמ התא  המ לוגיעב ןמסת ,דחא חק ית .השענ המ בישקת זא

 .ונילא

 ד איתי בסיס: "עו

 .רדסב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םיסחייתמ  ונחנא המל עדנו הבושת  התוא תא ךל דיגי הפ דעה

 ס: ד איתי בסי"עו

 ?  םתלביק .היעב ןיא
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 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתלביק אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .השקבב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? תלאשש ק י'צפו'צה הז .הזכ ותוא ףר צנ ונחנא ,דחא – דחא אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .ףוסב  ןטק שלושמ הזיא רתונ .תו לוכמה לש וקל ,תולוכמל ר בעמש המ אוה קי'צפו'צה

 ב: ד אבנר דוידו"עו

 .הלעמל שלושמה

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הז תא ףרצל ,ה'רבח .בוט

 ד אלעד חורפי: "עו

 . ןיבהל הצור ינא םג לבא  ,וקה תא םהל תחתמ התא  .יתנבה אל ינא לבא ,עגר

 ד איתי בסיס: "עו

 .וק אל הז ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .יולג םג הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  ןעטנ המש .רדסב ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? הז  – הז קי'צפו'צה םאה ,קי'צ פו'צה יבגל לאש אוה ,אל

 ד איתי בסיס: "עו
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 .ר"מ  460 – ה הז םאה יתלאש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . קי'צפו'צ הז המ ונבה אלו  קי'צפו'צ ותוא לאש אוה

 תי בסיס: ד אי"עו

 .הטלקה ב בוט רבוע אל קי'צפו'צ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םירבח  רוציקב 1/מ ןמוסמ ,הככ ה שענ ואוב ,רדסב .הדלקהב  אל םג .קוידב ,הטלקהב

 ד יהונתן דוד: "עו

 הפ הא ור התאש הלאה תולוכמה ש רמוא התא ,רוגס היהא  ינאש ,םצעב םאה .הינש

 ... ה אל הז ?  הז אל הז יריוואה םוליצב

 רועי רגב:

 .52 חטש  את לע תודמוע םצעב ןה . 52 חטש אתו 51 חטש את  ,'מ לש וקל דע .וקל דע ןה

 ד איתי בסיס: "עו

 אל ל"נה ת וגורעה חטש הדידמה דעו מבש ךריהצתל 12 ףיעסב  רמוא התא וישכע .ייקוא

 .תולוכמ ה תוחנומ וב חטשל ינוצי חה תוגורעה ןומיס ןיב בר  םוקמ דוע היהו אלמ היה

 ןעוט התא ש ומכ אלמ חטשה לש סח יה היה המ ךלש רוקיב ות ואב תאבשכ תרמוא תאז

 ?  קיר חטש תמועל

 רועי רגב:

 .אלמ 80% רמוא  יתייה לבא ךירעהל השק

 ד איתי בסיס: "עו

 – הלוכ מ תקדב .תולוענ ויה ןמצע  תולוכמהש םג רמוא התא  וישכע .ייקוא ,אלמ 80%

 ? הלוכמ

 רועי רגב:

 .אלש רורב

 ד איתי בסיס: "עו
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 ? תולוענ ו יה ןהש עדוי התא ךיא זא

 רועי רגב:

 , - ה לש תא זה הבמולפה תא ןהל שי

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הבמול פ תיארו הלוכמ – הלוכמ  תכלה אל לבא .הבמולפה

 רועי רגב:

 , - ש תוארל תו לוכמ יתמרה אל םגו .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תוימגדמ תולוכמ ומכ  הזיא דצהמ תיאר קר זא

 רועי רגב:

 .תימגדמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ןהמ תחא  ףאו ,תורבוחמ אל ןהש תי ארו תקדבש םג רמוא התא ו .ייקוא .יתנבה ,תימגדמ

 וזש חינמ  ינא הזו ,םהשלכ עוביק יעצ מאב ןיעקרקמל עבק לש  רוביח תרבוחמ התייה אל

 ?  ןוכנ ,ךלש הכרעה םג

 רועי רגב:

 .תורבוחמ  אל ןהש םיאור תימגדמ  .ןאכ ויהש תולוכמה יפלא  לא יתכלה אל רומאכ .ןכ

  תבכרה לע ותוא םימש ,ןא כ ותוא םימשש ןעטמ הז  .עונישל ןהש אוה ןורקיעה

 .המיאתמה

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  עונישל התוא םימשו  הלוכמה תא םימירמש תי אר םש תייהש ןמזב םאה

 ב:רועי רג

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? עוני של תרבועש הלוכמ תיאר
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 רועי רגב:

 , - לש  הלאכ תוזגלמ םש שי ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תומירמו תואבש

 רועי רגב:

 . רטמ 12 םע תואב

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ת חא המוק קר וא היינשה ל ע תחא ויהש תולוכמ םג וי ה תולוכמה תא תיארשכו

 רועי רגב:

 . היינשה לע תחא םג

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ת יאר ילמיסקמ הבוג הזיאל  דע .היינשה לע תחא םג

 רועי רגב:

 .תומוק  4 הז .הנומתב האור ינאו  יל רוכזש המכ דע רטמ 4

 ס: ד איתי בסי"עו

 יל דיגהל  לוכי התאו .רומג רדסב ,י יקוא .הנומתב האור התא  תומוק 4 .םצעב תומוק 4

 ? הקידב ה םויב ויה תולוכמ המכ

 רועי רגב:

 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תולוכמ המכ ךירעהל

 רועי רגב:

 .הצור התא  םא בשחל לוכי ינא .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תרפס אל התא לבא
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 רועי רגב:

 .אל ,יתרפס אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .ייקוא

 רועי רגב:

 .80%  לופכ הלוכמ חטש יקלח תו בוראה חטש בשחל רשפא

 ד איתי בסיס: "עו

 תודי חי ,םוקמב .. מ ךל רסמנש  עדיממש 13 ףיעסב םעפ ב וש ,םג רמוא התא .ייקוא

 זא .חול ישה תורבח רובע תולוכמ  לש יערא ןוסחא רובע ןומי ס תושמשמ ןניה עקרקה

 ?  ןוכנ ,ךל רמא  והשימש והשמ ןכ םג הז  יערא ןוזחא הזש הדבועה

 רועי רגב:

 .ןכ ,ןכ

 י בסיס: ד אית"עו

 .הז ימ עדוי א ל התא ? בוש ךל רמא ימ

 רועי רגב:

 . תבכרה ידבוע

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  רחא והשימ םעפ  לכ הזש וא ןמזה לכ םידבו ע םתוא הז .תבכרה ידבוע

 רועי רגב:

 .םיינש – דחא  ,םידבוע םתוא ןורקיעב

 ד איתי בסיס: "עו

 .ייקוא ,הז תא  ךל ורמאש םיינש – דחא

 רועי רגב:

 .ם ש םחתמה לע םיארחאה  םהש םהילא יתוא ונפהש

 ד איתי בסיס: "עו
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 תונמוסמ ה עקרקה תודיחי לש ןרוד יס תרוצתש 13 ףיעסב םג  רמוא התא וישכע .יתנבה

 אלו ? ןוכנ  ,ךל ורמא הז םג ,תורבח  ןתוא יכרוצל םאתהב תעה  לכ הנתשמו העובק הניא

 .תיאר

 רועי רגב:

 .והשמ וא  םיטלש ןיא ,יל ורמא הז

 ד איתי בסיס: "עו

 כשאתה אומר 14בסדר. ועוד שתי שאלות קטנות. כשאתה אומר שלא ניתן, בסעיף 

 רמוא  התאשכ 14 ףיעסב ,ןתינ  אלש רמוא התאשכ .תונטק  תולאש יתש דועו .רדסב

 וא וכותב ד ומעל ןתינ אלש ףא לע יונב  חטשכ ןמוס ,יונב חטשכ  תויאשמ לקשמב רבודמש

 ?  ןוכנ ,םתסה ןמ לקשיהל ו וילא סנכיהל הלוכי ןכ ת יאשמ לבא .וילא סנכיהל

 רועי רגב:

 .וילע תדמוע  איה ,וילא תסנכנ אל איה

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,תרמוא תאז וילע

 רועי רגב:

 ,  - ל איבמ התא בוש לבא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? וילע תדמוע ת יאשמהש ןוכנ ,לאוש ינא

 רועי רגב:

 .לקשמה  תוהמ וז ,וילע תדמוע איה

 ד איתי בסיס: "עו

 .קוידב

 רועי רגב:

 ,אל ינא הזו ,םי סימה וצב ןיינב תרדגהל ה רזח יתוא ררוג התא לבא

 ד איתי בסיס: "עו
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  לע  תדמוע םויה ףוסב תיאשמ ה םא יתלאש קר ,הרדגהה  לע ךתוא יתלאש אל ,אל

 ? ן וכנ ,תלקשנו הזה לקשמה

 רועי רגב:

 .םצעב לקשמה  תוהמ וז ,וילע תדמוע איה

 ד איתי בסיס: "עו

 .תולאשה הלא  ,והזו .הלאשה לע רתוונ ונ חנא ר"מ 8.7 ,בוט .ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  תרזוח הריקח  ,יפרוח ד"וע .הבר הדות

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רוקחל ךירצ אל ינא

 
*** 

 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ןולאל אר קת ,ראשיהל יאשר התא . דואמ ךל םג םידומ ונחנא

 רועי רגב:

 ?  יתוא םיכירצ םתא

 ח לירז שוורץ: "רו

 . גחל ררחושמ התא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ונילא דע תאבש ךלש  תודעה לע הדות ,חמש גח

 רועי רגב:

   .ילש אוה גונעתה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ךל םולש ,ןולא

 אלון לוי:
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 .ייה

 

 

 

 

 

 

 : סיסב יתיא ןיד ךרוע  י"ע יול ןולא דעה תריקח

 

 ד אבנר דוידוב: "עו

   .ישפוחה ךנמזב  ,סיסב ד"וע .יול ןולא תא  ונל שי וישכע ,םירבח בוט

 ד איתי בסיס: "עו

 .ךל םולש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ייה ,ןלהא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,תבכרה ל כ לש ינוריע יוסימו םיקסע  יושיר תדיחי להנמ התא

 אלון לוי:

 .ןכא

 בסיס:  תיאיד "עו

 ?  יפיצפסה הזה דיקפ תב שמשמ התא ןמז המכ

 אלון לוי:

 .םינש 10

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םינש 10



 
 
 

 36 

 אלון לוי:

 .םינש 10 – כ .תוחפל

 ד איתי בסיס: "עו

 יבויח םצ עב לכ ,תבכרה לש םינקת מה לכ לע יארחא ךדיקפת  ףקותמ םתסה ןמ התאו

 ? ץראב תב כרה ינקתמ לש הנונראה

 אלון לוי:

 .ןכ ,לפטמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? שי הל אכ םינקתמ המכ .לפטמ

 אלון לוי:

 ?  םינקתמ הזיא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הנונרא םלשל ךיר צש סכנ רפסמ תחת םהש  תבכרה לש םינקתמ המכ

 אלון לוי:

 .רפוס אל ינא

 בסיס:  ד איתי"עו

 . הכרעה ונל ןת ,ךרעב

 אלון לוי:

 שי .תויושר  60 הזיא שי .הירהנ דעו ..  רהמ ,תושר לכב טעמכ םי דבוע ונחנא ,עדוי אל ינא

 .תויושר ב םירוזפש םיסכנ הברה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ןוכנ , םצעב םיסכנ תואמ שי זא

 אלון לוי:

 .חינמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו
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 ןקתמ  לכב הנונרא לש בויחו בו יח לכ ריכמ אל התא ,ישונ א הז םג םתסה ןמ .ייקוא

 ?  ןוכנ ,ןקתמו

 אלון לוי:

 .חיננ

 בסיס:  תיאיד "עו

 .אלש תו יהל לוכי ,ןכש תויהל לוכי  דיגת ,לאוש ינא ,חיננ אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הנעמב וי היש ףידע תובושתה זא תט לקומ תודעה ךתושרב ,עג ר תחא הינש ,סיסב ד"וע

 . ףוג תפשב תוחפו

 אלון לוי:

 . הקימימ ילב ,הא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תרמא המ עדנש לבא  ,הקימימ לוכי התא ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .ףסונב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הרוש  ונל היהת אלש ,תרמא המ  הטלחה תתל םיאב ונחנא שכ הז ירחא עדנשכ לבא

 .הקיר

 אלון לוי:

 .תונשרפל  הדוקנ היהת אלש .יתנבה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הדות

 ד איתי בסיס: "עו

 המכ  .םג םילפטמש ? ןוכנ ,םידב וע ךל שי ,הנונרא יבויחב  לקתנ התאשכש חינמ ינא

 ? םידבוע
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 אלון לוי:

 .דחא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ילפי צינומ יוסימו םיסכנ לש הק לחמב שי המכ לבא .דחא

 אלון לוי:

 .םיסכנו  ןיעקרקמ לש םינוש םיטבי הב תולפטמש תודיחי ונל  שי .םיסכנ לש ףגא ונל ןיא

 . ינוריע יוסימ ל ש םוחתב םילפטמ ונחנא

 ד איתי בסיס: "עו

 ללכ ךרד ב ,העוט ינא םא יתוא ןקת ת ,הייגוסב לפטל שרדנ ה תאשכו .ינוריע יוסימ לש

 .תקולחמ  יהשוזיאל העיגמ איהשכ

 אלון לוי:

 .יוסי מב ,םיסכנב לופיט לש םיט ביה ןומה שי .אקווד ואל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ךלש דרשמה אצמנ הפיא

 אלון לוי:

 .דולב

 ד איתי בסיס: "עו

 רבדנ ףכית  ונחנאש םכסה והשזיא הי ה ,עיגנ ונחנא ףכיתש 2014 – מ םינשה ךשמב .דולב

 ? בבו ח תואנב םינעטמה ףוסמב  תיזיפ רקבל ךל אצי םימע פ המכ .וילע רבדנ אל וא

 אלון לוי:

 . םימעפ לש בר רפסמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םימעפ המ כ ? הנשב םיימעפ ,הנשב  םעפ .םימעפ לש בר רפסמ

 אלון לוי:

 .הנשב םעפ



 
 
 

 39 

 ד איתי בסיס: "עו

 תואנב  חיננ ? םיבויחב ךלש תוברו עמה יוטיב ידיל האב םצעב  ךיא .ייקוא ? הנשב םעפ

 הז ה תא ? ומלשי המכ לע טילח מ התא ? ךלש תוברועמה  יוטיב ידיל האב ךיא בבוח

 םישנאלו ןיד  יכרועל הז תא ריאשמ הת אש וא םולשתה לע ומצע  ןתמו אשמה תא השועש

 ? הזב ולפטיש

 אלון לוי:

 םילהנמ  ונחנאו .םתוא םיקדוב ונ חנא ,םיבויחה תא םילבקמ  ונחנא .יאדוו ,ברועמ ינא

 םיחמתמ  םהש ןיד יכרוע ונל שי .תו יושר לש כ"ב םע ,ןיד יכרו ע םע ,תויושר םע םירשק

 , םג ונחנאו ,תויגוסה לכב  לפטמש תווצ שי .לופיטב

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ןוכנ ,ת מיוסמ תושר םע תמתוח ת בכרהש םכזה לכב לפטמ  אל התאש חינמ ינא לבא

 ?  וב ברועמ התא  תושר םע םתחנש םכסה ל כ ,תויושר 60 שיש תרמא

 אלון לוי:

 ?  ינוריע יוסימ ןיינעל

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 אלון לוי:

 .יאדווב

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ךכרד רבוע םכסה לכ

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 לש הנ ונראב ובויח ןפואל סחיב ו להונו ליאוהש ךריהצתל 3  ףיעסב רמוא התא .ייקוא

 ?  ןווכתמ התא םימדוק  םיכילה הזיאל .םימדוק  םיכילה הזה אשומ סכנה
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 אלון לוי:

 ?  2014 םכסה לע רבודמ

 ד איתי בסיס: "עו

 , לכתסמ ינא ,עדוי אל ינא

 אלון לוי:

 לומ םי מדוק םיכילה ררעה אשומ  סכנה לש הנונראב ובויח  ןפואל סחיב ולהונו ליאוה

 . תימוקמה הצעומה

 איתי בסיס:  ד"עו

 ?  םימדוק םיכילה הזיא .ןכ

 אלון לוי:

 .2014 םכסהב

 בסיס: ד איתי "עו

 ?  2014 םכסהל ןווכת מ התא םימדוק םיכילה

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ,סכנה ,תי מוקמה הצעומה לומ םימד וק םיכילה רמוא התא , - ש םג רמוא התאו .ייקוא

 ?  ןווכתמ התא הרשפ ימ כסה הזיאל .הרשפה ימכס הו וניגבש הנונראה יבויח

 אלון לוי:

 . 2014 הרשפ םכסה

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,הרשפ ימכס ה אל זא ,דחא םכסה קר

 אלון לוי:

 .וי לע עדימה לכל שרדנ התא  זא ? ייקוא ,םיוסמ סכנב ל פטמ התאשכ ,הארת לבא

 ד איתי בסיס: "עו
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 הרשפ ימ כסה הזיאל יל טרפל לוכי  התא הרשפה ימכסה רמו א התאשכ ,לאוש ינא זא

 .םיברב  הפ האור ינא יכ ? הנווכה

 אלון לוי:

 עדי מה לכ תא ארוק התא זא  2014 םכסהב לפטמ התאש כ לבא .2014 – ב רקיעב

 .יטנוולרש

 ד איתי בסיס: "עו

 התא הרש פ ימכסה רמוא התאשכ י תלאש ינא ,עדימ לע יתלאש  אל ינא .ךתוא דדחא ינא

 יכ ? דוע  שיש וא 2014 םכסהל קר  ןווכתמ התא םאה .רדסב ה ז ,קר הזש דיגהל םג לוכי

 . ןווכתמ התא 2014 םכסהל זא .הרשפ ימכ סה תרמא ,םיברב תרביד

 אלון לוי:

 .2014 – מ ומתחנש םי מכסהה לכ לע רבדמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  טרפל לוכי התא

 אלון לוי:

 םכסה  תא שיו םדקש דחא םכסה  שי ? ייקוא ,םימכסהה לכ  תא חפסנב ןאכ ךל שי זא

 . ריכמ ינא 2014 םכס ה ןיגב ,וניגב תולהנתהה  לכ .והז ? ייקוא ,2014 לש

 ד איתי בסיס: "עו

 שמש מה סכנב רבודמ רמוא הת א 3 ףיעס ותואב ,3 ףיעסב  רמוא התא .ךתוא יתנבה

 תבכ רה יספ תועצמאב תוליבומ  חולישהו הלבוהה םוחתמ  תורבח ,הנסחאל ףוסמכ

 . תודיינ תולוכמ

 אלון לוי:

 .ןכ

 איתי בסיס:  ד"עו

 ?  ןהב םיקסוע םתאש ת ודיינ אל ןהש תולוכמ שי

 אלון לוי:
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 ?  ןהב םיקסוע הז המ

 ד איתי בסיס: "עו

   .ידותינ תולוכמ הפ ר מוא התא יכ ? םיענשמ םת אש ,ןהב םילפטמ םתאש

 אלון לוי:

 . תולוכמה לכ .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? תולוכמה לכ

 אלון לוי:

 . תודיינ ןה תוענושמש

 בסיס:  יתיד א"עו

 ? הנסח אל תולוכמהו .תודיינ ןה

 אלון לוי:

 ?  הנסחאל תולוכמ הזיא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הנסחאל תולוכמ שי

 אלון לוי:

 ?  תרמוא תאז המ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םוי לש ופוסב תוענושמ  אל ןהש רמוח ןהב תנסח אמ תבכרהש תולוכמ שי

 אלון לוי:

 . םידרשמ שי ,ןהש תו לוכמ הזה ףוסמב ןיא .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . עונישל תורבוע םוי ה ףוסב תולוכמה לכ לבא

 אלון לוי:

 .יאדו וב ,עונישל תולוכמ ןהש תו לוכמ ןה הגורעב תולוכמה



 
 
 

 43 

 ד איתי בסיס: "עו

 עג רהמ ןעטמ לש הלבוהל הנמ זה תיארנ ךיא ונל ריבסת  ,השקבב יל טרפת .ייקוא

 ךיא ? עצ בתמ הז ךיא ,םכלש ףוסמ ה ךרד ןעטמ ליבוהל הצו ר ינא ,חוקל ינא .ןושארה

 ?  הלבוהה תעצוב מ ךיא ? הנמזהה תעצובמ

 אלון לוי:

 תא  לודגב ,לודגב המ דיגהל  לוכי ינא ? רדסב ,םינעטמ  תביטח אל ינא ,הארת ינא

 ? ןכ ,ךילהתה

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 אלון לוי:

 ד ואמ הברה שי ,תוחוקל ןיב  וא למנה לא למנהמ ללכ ך רדב תועיגמ תולוכמ לבא

 םה ,ת וחוקל ונל שי .םינכוסה לל כ ךרדב ? ןכ ,םינכוס םהש  םילעבה לבא .תויצאירו

 העיג מש הלבוה שי זא םישקבמ  םאו ? ייקוא ,םרובע תיש ענ הלבוההו ? ןכ ,םינכוס

 תמרלו ,D – ל עיגהל , B, C – ב תו נחהל הלוכי תבכרה ,תונחה ל הלוכי איה , A הדוקנמ

 ?  רדסב ,בבוח

 ד איתי בסיס: "עו

 ,המ עדוי אל  ינא ,ןעטמ יל שי ,ליבוהל  הצור ינא ,תבכרה לש חו קל ינא םאש תרמוא תאז

 ? למ נב הז תא טלוק התא ,למנ ל עיגמ הז ,ל"וחמ יתאבה

 אלון לוי:

 .חו קלה לש הז ,טלוק אל ינא

 סיס: ד איתי ב"עו

 ? ריבע מ חוקלה .טלוק אל התא

 אלון לוי:
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 ?רדסב ,יל ש אל ןה ,ןהלש תולוכמה , תוחוקל שי ,חוקל אל ינא . יתנבה .דדחא ינא ,עגר זא

 םימי וא ת ועש רפסמל ןסחאל וא ענש ל םישקבמ תוחוקלה םא  .תוחוקלל תוריש ןתונ ינא

 ,הגורעב

 ד איתי בסיס: "עו

 .תועובש וא

 אלון לוי:

 ? המ

 ד איתי בסיס: "עו

 .תועובש וא

 אלון לוי:

 ?  רדסב ,םימיל תועש ןיב ה פ יתבתכש יפכ ללכ ךרדב

 יס: ד איתי בס"עו

 .ייקוא

 אלון לוי:

 . םישוע ונחנאש המ הז זא

 ד איתי בסיס: "עו

  .הל וכמה לעב אוה ,ותוא תחק ל גאוד חוקלה ,ךילהתה  תא לאוש ינא ,רבוע הז זא

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ףוסמה לא הלו כמה תא איבהל גאוד אוה

 אלון לוי:

 , triple handling וא double handling םע עוניש תוי הל לוכי עונישה ,עוניש שי

 אל םג  ינאו סחייתמ אל ינא ? ייק וא ,הלבוהה תרשרשמ קל ח איהו תאצמנ תבכרהש

 תרשרש מ קלח איה תבכרה לבא  .ידעלבה הקלח המ תעדל  רמייתמ אל םג ינאו ,עדוי
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 ףילחה ל רשפא ,קותיע תושעל הל וכי תבכרה תאזה הלבוהה  תרשרש ךותב ,הלבוהה

 ,תבכרה ל ש םינוש םירתאב ,םינוש  םיעטקמב םתוא קתנל ,םת וא רבחל רשפא ,תונורק

 שקבמ  הלוכמה לש םילעבה ,בוש  ,חוקלה ובש םוקמו .םירת אה דחא אוה בבוח תמרו

 .םי שועש המ הז ,תועש וא םי מיל הגורעב התוא ןסחאל

 ד איתי בסיס: "עו

 לש הלבוה ה לע םגו הנסחאה תפוקת  לע ,הנסחאה לע םג אוה ף ירעתה םצע וא םולשתהו

 ?  ןוכנ ,ןעטמה

 אלון לוי:

 . םינעטמה תביטח ל ךייש אל ינא ,חינמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  - םתוא לש בויח  עצובמ ךיא עדוי אל התא

 אלון לוי:

 .םינעט מה תביטחל ךייש אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? עדוי אל  וא עדוי התא ,לאוש ינא

 אלון לוי:

 שי ,הלב וה לע םולשת שיש חינמ ינ א .ךל דיגהל הצור אל ינא  ןכלו תואדווב עדוי אל ינא

 . תואדווב ךל דיגהל עדוי א ל ינא .הנסחא לע םולשת

 ד איתי בסיס: "עו

 ?יפיצפסה  הזה ףוסמב םינעטמ תולי בומ תורבח הזיא וישכע .יי קוא ,דיגהל עדוי אל התא

 ? עדוי התא

 אלון לוי:

 .וישכע  רכוז אל ינא .םוינלימ תא  ,תוריש תא יל המדנ שי

 ס: בסי ד איתי"עו

 ?  ךרעב תורבח המכ
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 לוי: אלון

 . ילש קוסיעה םוחת ב אוהש והשמ אל הז ,תו רבח 'סמל יתסנכנ אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 תבכ רה לש רתויב םילודגה םי פוסמה דחא אוה בבוח תו אנב ףוסמהש ןוכנו .ייקוא

 ? עונישל

 אלון לוי:

 . ךל דיגהל עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 לדוג רד ס ותואב םה דודשאו הפי ח קרש דיגהל היהי ןוכנ הז  ? יל דיגהל עדוי אל התא

 ?  הזה ףוסמה לש

 אלון לוי:

 .ת ויצרופורפה תא עדוי אל י נא ,ךל דיגהל עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 תבכר ה עניש ןוט המכ יל דיגהל עד וי התא ,הצור עגר ינא םא  ? יל דיגהל עדוי אל התא

 ?  הנש לכב 2019 – מ לארשי

 חורפי:  לעדד א"עו

 .םימעפ המ כ הז תא רמא אוה ,ולש  תויחמומה םוחתב אל הז

 ד איתי בסיס: "עו

 . עדוי אל ינא הבושת םג .אל ש דיגהל לוכי אוה ,רדסב

 אלון לוי:

 .עד וי אל ינא ,יתינע ינא ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הזה ףוסמב  תעצב תמ םינכוסמ םירמוח תנס חא םא עדוי התא .ייקוא

 אלון לוי:

 .דיגהל  הצור אל ינא ,עדוי אל ינא



 
 
 

 47 

 ד איתי בסיס: "עו

 לא דול ב םחתמב התייהש תמהוז מ עקרק התניפ תבכרה םא  עדוי התא .עדוי אל התא

 ?  בבוח תמרב סכנה

 אלון לוי:

 .ילש קוסיעה  םוחת אל הז ,עדוי אל ינא

 יס: ד איתי בס"עו

 . ךלש קוסיעה םוחת אל הז

 אלון לוי:

 . עדוי אל ינא .הפ ? הט לקהה הפיא ,הטלקהל םי מעפ 'סמ הז לע רזוח ינא

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הבושת וז עדוי אל םג

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןוכנ

 אלון לוי:

 ינא – רמוא  ינאש םירבד שי .תקמחתמ  הבושת אל וז .ילש קוסי עה םוחת אל הז לבא ,אל

 עדוי ינאש  םירבד שי ,עדוי ינא רמו א ינאש םירבד שי ,תועטה ל הצור אל ינא ,עדוי אל

 ,ינאו

 ד איתי בסיס: "עו

 יפסכה םו חתב רושקש המ לכ .ךלו ת ולאש הברה ימצעל ךוסחא  ינאש ידכ םכסנ אוב זא

 ? עדוי אל התא  – םיפירעתה םוחתב וא

 אלון לוי:

 ?  ייקוא ,ינוריע יוסימ  םוחתב לפטמ ינא ,אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . עדוי אל/עדוי – יל דיגת ,ריהמ רתוי הברה  היהי הז טושפ ,יל הנעת

 אלון לוי:
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 .עדוי אל

 ד איתי בסיס: "עו

 םג תרמא ש ומכ שיש ךריהצתל 5 ףי עסב רמוא התא וישכע .יי קוא .רומג רדסב ,עדוי אל

 תח א לכ לש ןוסחאה ןמז בור  יפ לע ,תולוכמהמ תחא לכ  לש ןוסחאה ןמזש ,םדוק

 ההובג  איה ןהיניב הפולחתהו ,דוא מ רצק אוה עונישה דע תו גורעה יחטשב תולוכמהמ

 הנס חא םג שי םאה ךתוא לאו ש ינא בושו .םימי 'סמ דעו  תועש 'סמ ןיב הענו דואמ

 ?  הכורא הפוקתל

 אלון לוי:

 .ןכתיי

 ד איתי בסיס: "עו

 . ייקוא ,ןכתיי

 אלון לוי:

 .עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םומיסקמ תפוקת שי

 אלון לוי:

 ?  רדסב ,םימיל תועש  ןיב ןאכ יתבתכ ךל רמוא  ינא .עדוי אל ,עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 אלון לוי:

 אוהש ו השמ איה ? ןכ ,םש םהלש  הייהשה םצעב וא ןוסחאה  .תוחוקל לש תולוכמ הזו

 .והז .םינ עטמה תביטח לש םוחתב

 ד איתי בסיס: "עו

 תולי סמ יבג לע םהלש עונישל ת ונורק םג ומכש רמוא התא  5 ףיעסב רמוא התאשכ

 ?  ןמצע תולוכמה ןהו תו נורק תועצמאב ןב השענ עו נישה ,םדיל ךרדהו לזרבה
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 אלון לוי:

 . הלאשה תא יתנבה אל

 ד איתי בסיס: "עו

 תועצ מאב השענ תולוכמה ךותב  םיאצמנש םירמוחה לש  עונישה םאה .ריבסא ינא

 םיענשמו  ןורק לע הלוע המצע הלוכמ ה וא ,עוניש זאו ןורק ךות  לא הלוכמה לש הקירפה

 ?  איהש ומכ התוא

 אלון לוי:

 .םהי ניב לדבהה המ יתנבה אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתנבה אל םג ינא

 ח לירז שוורץ: "רו

 .יתנבה ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 , הלוכמ שי .בוש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? ןו רק ןיעמ לע המצע הלוכמל as is הלוע הז םא הנווכ ה ,םיצור םתא .םג ונחנא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  המ ןיפוליחל וא

 וב: ד אבנר דויד"עו

 ,ןו רק ךותב תחנומ איהש וא

 ד איתי בסיס: "עו

 . םיסינכמש קנע זגרא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ןורק לע  זגרא וא זגרא ךותב זגרא

 ח לירז שוורץ: "רו
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    .התוא םיקרופ וא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  חוטש הככ תד מוע המצע הלוכמה םאה

 אלון לוי:

 . ןורקה לע תסמעומ ,תדמו ע ,הלוכמה תדמוע איה ית עידי בטימל .תדמוע איה

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןורקה לע

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הברה םיאור זא הרזחו תל יאל ךרדהמ ךרדב ,םיכרד ב וניניע תואר בטימל םג

 אלון לוי:

 .םעט תבו שת הנוע ינאו םעט תלאש

 ד איתי בסיס: "עו

 ןהש  תוליסמ הז ,לזרבה תוליסמ  יבג לע עצבתמ הזש רמוא  התא וישכע .רומג רדסב

 ? ןו כנ ,עוניש ךרוצל תוידועיי

 אלון לוי:

 . םינעטמו .. לש הל בוהל ודעונ לזרב תוליסמ

 ד איתי בסיס: "עו

 לא. אבל אני שואל האם המסילות הספציפיות האלה שמשנעים באמצעותן, שיוצאות

 תובכר םג  הזש וא םינעטמ עונישל קר  תוידועיי ןה ,ןהלש דעיה  לא תועיגמו בבוח תואנמ

 ? הליסמה  ןיב לדבה ןיא םגו םיעסונ

 אלון לוי:

 . םינעטמו םיעסונ לש ה לבוה שי תוליסמה לע שי

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הליסמ התוא לע

 אלון לוי:
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 ,  - ןיב ? עטקמ הזי אב ? הליסמ התוא הז המ

 ד איתי בסיס: "עו

 , בבוח תואנ ןיב

 אלון לוי:

 . תונלבס בייח התא לב א ,ךתוא דמלא ינא תבכר  דומלל הצור התא םא ,אל

 ס: ד איתי בסי"וע

 .השקבב

 אלון לוי:

 ? הפיחל בבו ח תמר ןיבש עטקמ ? המ ל ע רבדמ התא םא זא .יפוי

 ד איתי בסיס: "עו

 .חיננ

 אלון לוי:

 .תיעמשמ  דח ,םינעטמל םגו םיעסו נל םג שמשמ אוה זא ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .םינעטמ ל םגו םיעסונל םג ,ייקוא

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ןיבמ ה תא ? םינעטמ עונישל ידעל ב אוה הפיאל דע בבוח תוא נמ אצויש עטקמה וישכע

 ?  הבושתהו ? הלאשה תא

 אלון לוי:

 .עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 קרו ךא ם ה בבוח תמר לש םוחתה ך ותב םיאצמנש תבכר יספה ש יתיא םיכסת .עדוי אל

 . םשל עיגהל םילוכי אל תבכ ר יעסונו םינעטמ עונישל
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 :אלון לוי

 ?  ףוסמה םוחתב

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכ

 אלון לוי:

 .קדוצ

 ד איתי בסיס: "עו

 לש אשו נל עגרל רובענ ,עגרכ רבדמ  ינא ,עקרקה יחטש ףיעס  ותואב רמואתה א .ייקוא

 ,46 ,42 ,36 חטש יאתכ תועיפומ תולו כמה תובוראל עקרקה יחט ש רמוא התא .תובוראה

 םינמו סמש עקרק יחטש םתוא  לע 5 ףיעסב רמוא התא .תי נפה ןאל תוארל הסנמ ינא

 , תולוכמ תוגורעכ ,ת וגורעכ םיעיפומ טירשתב

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 תויהל  תולוכי ןה ,תוגורעה ךותב  תוחנומ םצעב תולוכמה  ,םדוק ונלאשש ומכ וישכע

 ?  היינשה לע תחא  המכ וא תחא וא תוחנומ

 אלון לוי:

 . ןכש חינמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  עדוי וא חינמ

 אלון לוי:

 .ןכש חינמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  תולוכמ וב חינהל רשפאש  ילמיסקמ הבוג הזיא שי

 אלון לוי:
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 .גשומ יל ןיא

 ד איתי בסיס: "עו

 הצור ינ א ,תבכר דומלל תרמאש ומ כ תצק ןיבהל הצור ינא ,ע יגהל הצור ינא םא וישכע

 ינא ךי א ? ןכ ,הגורעה עצמאב תא צמנש הלוכמל עיגהל הצו ר ינא םא .תולוכמ דומלל

 ךיא ? ףלו ש זאו ץוחב ןתוא חינמ ,דצ בש תולוכמה לכ תא איצו מ ינא ? םשמ התוא ףלוש

 ? עצבתמ הז

 אלון לוי:

  המ גשומ יל ןיא ,ןהלש  הבוגה המ גשומ יל ןיא ,שי  תורוש המכ גשומ יל ןיא

 .לועפת ה תטישו היצזימיטפואה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םג לועפת ה תטיש לע גשומ ךל ןיא

 אלון לוי:

 .אל שממ

 ד איתי בסיס: "עו

 . הזה ףוסמב הברה םש  רקבמ התאש יתבשח לבא

 אלון לוי:

אני מבקר אבל אני לא מומחה תפעול, אוקיי ? כמו שאתה עורך דין ואתה לא מבין 

 רכבת, למרות שאתה נוסע ברכבת. זה שאתה נוסע ברכבת זה לא אומר שאתה מכיר

 .תבכר

 ד איתי בסיס: "עו

 ,עיגמ ה תאש תרמוא תאז .ייקוא

 אלון לוי:

  תאו לועפתה תא ינאש ית רמא ,ףוסמב רקבמ ינאש  רורב ,יל שי רמוא ינא ,אל

 .רורב ,ריכ מ אל ינא היצזימיטפואה

 ד איתי בסיס: "עו
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 ,החילס  ,החמומ ךתויהב חינמ ינ א ,הזה ףוסמל עיגמ התאש כ תרמוא תאז .ימיטיגל

 וא םיבויח ה לע רבוע ,דרשמל עיגמ ה תא םתסה ןמ ,ילפיצינומ  יוסימ לש אשונ לע יארחא

 .ךרוקיב הצ מתמ הזבו ,ילפיצינומ יוס ימ לש אשונב ךירצש המ

 אלון לוי:

 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ללוכ  רוקיבה המ ? ךיא זא ? אל

 אלון לוי:

 אני בא ואני בודק, אני מסתכל, אוקיי ? בנכס, מבקר בנכס, רואה אם יש שינויים/אין

 םג ינא ,הג ורעב שי תורוש המכ םתוא  לאוש אל ינא לבא םישנא ה םע רבדמ ינא .םייוניש

 ךסב ,קייד ל הצור ינא זא .הניפ תלאש  וז תמאבו ,רכוז אל ינא  ,יתיאר ילוא םג ,רכוז אל

 .םירבדב  קיידל בייח ינא זא ? ןוכנ  ,לוקוטורפ הפ אצוי לוכה

 ד איתי בסיס: "עו

 7 ףיעסב  ,רמוא התא לועפת החמומ  אל התאש תרמאש המל  דוגינב רמוא התא .ייקוא

 החותפ הנ סחאל םינמוסמ עקרקה יח טש הקירפהו הניעטה תול ועפמ דבלמ – רמוא התא

 םיענ םקלח  ,הקזחא ,הלהנמ ,לועפת  ישנא תורשע םילעופ ףוסמ ה םחתמב תולוכמה ...ו

 .'וכו 'וכ ב םיענ םיקלח ,םילכמה ת וגורע ןוויכל םיענ םקלח , םידרשמה יחטשב בחרמב

 םישוע םי שנא םתוא לכ המ ,עדוי אל  התאו לועפתב םג הזש וא  ,םישנא םתוא לכ המ זא

 תא ,תולו כמה לש הקירפה תולועפ  תא םיעצבמ םה ךיא ? םדי קפת המ ? תולוכמל סחיב

 ?  עדוי אל התא ? עונישה

 אלון לוי:

 לש המיזצי האופטי תא ריכמ אל  ינאש ךל יתרמא ינא ,האר ת , - םה המ עדוי אל ינא

 םירסח  אל .שי ,קולדת שי ,םיגה נ שי ,ףוסמה תא םילהנמש  םישנא שי לבא .לועפתה

  .םישנא

 : ד איתי בסיס"עו
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 ףולשל  םיצורשכש תויהל לוכי לב א ,עדוי אל התאש דיגהל ם ג לוכי התאו ,תויהל לוכי

 תולוכמ  איצוהל ךירצ ,הגורעה זכר מב תאצמנש הלוכמ ענשל  ךירצ ,הרבח חיננ ,הלוכמ

 התוא ענ של ,הלוכמה תא ףולשל ? י יקוא ,הגורעל ץוחמ ןתוא ח ינהל ,הביבסמ תואצמנש

 ? הזכ רבד  תויהל לוכי .הזה ךילהתה  לכ תא םימייסמש ירחא  תולוכמה תא ריזחהל זאו

 אלון לוי:

 .עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 טלפסא ת בחר שיש רמוא התא םש  ,ךריהצתל 8 ףיעסל ךתוא ת ונפהל הצור ינא .עדוי אל

 . תבכרה לש השומישב וא  התקזחאב הניאש ףוסמל ה סינכה רעשל ץוחמ איהש

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .םחתמב  םילעופה .. הו הלבוהה תור בח תא תשמשמ וזה טלפס אה תבחרש רמוא התאו

 ןוסח אל תולוכמ םע תועיגמש  תויאשמש תויהל לוכי םאה  ךתוא לואשל הצור ינאו

 ? סנכיהל  ןהל ונתייש דע םייתניב ם ש תונחמ תבכרב עונישלו

 אלון לוי:

 .עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 אלא  ,הז חטשב םהיבכר תא םי נחמ אל תבכרה ידבועש רמ וא התאשכו .רומג רדסב

 ?  רמוא התא המ ךמס לע  הז ,תידועיי היינח תבחרב

 אלון לוי:

 . םוקמב רוקיב ךמס לע

 ד איתי בסיס: "עו

 , תכלה ? רוקיב ךמס לע

 אלון לוי:
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 םחת מה ךותב יתינחו יתסנכנ י נא ,חרואכ ינא יתעגה ינאש כ םג ,הארת ,םג ינא ,ןכ

 .םי דבוע לש תרדסומ היינחב

 ד איתי בסיס: "עו

 חונ םעפ יד מ םיעיגמש םידבועש תויה ל לוכי ,םדוק תרמאש ומכ  תויהל לוכי לבא .ייקוא

 ? םחתמל  סנכיהלו םש תונחהל םהל

 אלון לוי:

 ךותב  םינחמ םהו ,םחתמה ידבוע ל ? ייקוא ,תידועיי היינח ש יש עדוי ינא .עדוי אל ינא

 ?  רדסב ,םחתמה

 ד איתי בסיס: "עו

 . רומג רדסב ,ייקוא

 אלון לוי:

 .תידוע יי הינח םש שי יכ היהי ךכ ש ריבסש עדוי ינא ,דחאו  דחא לכ לע יארחא אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 החמומ  אל התאש ךתוניגה בורב  תרמאש תמדוקה הלאשל ע גר ךתיא רזוח ינא .ייקוא

 .תולוכ מה תוגורעל ביבסמ םחתמ ב םיענש םידבוע שיש תר מא לבא ,היצזימיטפואל

 ענש ימ לכ ו תוריש ידבועהו ,הקוזחת  ידבועו םינזגלמה ,םידבוע  םתוא לכש יתיא םיכסת

 לכ תא  תרשלו קזחתל םצעב ודיק פת תוגורעל ביבסמש חטש  את ותואב ,חטש ותואב

 ענשל אי ה תיפוסה הרטמה םויה ף וסב איצוהל ? ןוכנ ,תוגורע ה ךותבש עונישה תוליעפ

 ? ןוכנ  ,הצוחה תולוכמ ןתוא תא

 אלון לוי:

 . תבכרה לועפת הז םניינ עש םישנא שי .חרכהב אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  המצע תבכרה לועפת

 אלון לוי:

 .ןכ
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 ד איתי בסיס: "עו

 , םבור לבא .ייקוא

 אלון לוי:

 .קולדת

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םישנאה בור לבא

 וי:ן לאלו

גיד מה החלק היחסי, כן ? של העובדים. יכול אני לא יודע מה הרוב. גם אני לא יודע לה

 , בסדר ? אבל יש אנשים, גורמים30 –מ  10, וזה יכול להיות שזה 20-40להיות שזה 

 . הרימש ,תבכר קולדת ,תבכ ר לועפת לש ןיינעל םקלחו  הז ןיינעל םקלחש םינוש

 ד איתי בסיס: "עו

 איה הפ ולחתהש רמוא התא 6 ףי עסב ,הפולחתהש רמוא הת אשכ .רומג רדסב ,ייקוא

 אשונב ב רועמ אל התאש תרמא הת א יכ ? הז תא רמוא התא  המ ךמס לע ,ההובג דואמ

 ההובג דו אמ איה הפולחתהש עדוי ה תא ךיא זא .הניעטהו הקי רפה לשו ומצע עונישה לש

 ?  הזה חטשה ךותב

 אלון לוי:

 .םינעטמ ת ביטח םע הקידב ךמס לע

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  יתמ תישעש הקידב .ם ינעטמ תביטח םע הקידב

 אלון לוי:

 . םינורחאה םישדוחב

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ן מצע תולוכמה תויונב ךיא  עדוי התא .ייקוא ,יתנבה

 אלון לוי:

 .אל
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 ד איתי בסיס: "עו

 ,סכנב עקר קה חטש ךותמ ,ר"מ 6,298 לש ךס ךותמש 7 ףיעסב  רמוא התאשכ .ייקוא ,אל

 םחתמב חט שה תרתילו ,תולוכמ לש  עראית הנסחאל לעופב םי דעוימ ר"מ 6,298 ,החילס

 איבמ  התא הפיאמ ? ותוא דמל  התא הפיאמ 6,298 ,רפסמ  ותוא , (רורב אל) .... רשא

 ? ותוא

 אלון לוי:

 .הדידמ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? לש הדידמ

 אלון לוי:

 .תוגורעה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? תוגורעה לש

 י:לו ןאלו

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 . ייקוא ? רמוא התא  םצעב תוגורעה חטש הזש

 אלון לוי:

  .תיארע  הנסחאל דעוימש המ הז

 ד איתי בסיס: "עו

 לכש  םדוקה ןוידב םג ונעטו ונרמ א ונחנאש ןוויכמ יכ בגא  תרעה קר הצור ינא וישכע

 ,יכ ה דעווה תוכמסב אל אוה ונ מעטל םכסהה לש אשונה

 וב: ד אבנר דויד"עו

 .לאשת

 ד איתי בסיס: "עו
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 . הדעווה תוכמסב  אל הזש ונתנעטמ עורגל יל במ הז לבא לאשא ינא זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םויה רבכ יתוא  תעמש רמוא ינא ךתנעט

 ד איתי בסיס: "עו

 , - ש רמוא ינאו גייסמ ינא ןכ ל ,רמוא ינא ןכלו יתעמש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 םי כילהה ,ונילא הרושק אל  איהש תרמשנ ךלש תוכז לכ ש ןבומכ םירמוא ונחנאו

 ,טלחה ב ונחנא לבא .ונניינעמ אל  הז ,בטיה םכל םיעודי םי ליבקמ אל וא םיליבקמה

 ד איתי בסיס: "עו

 ,וליאכ המכס ה ויהי אל הזה אשונב ילש  תולאשהש רמוא קר ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .יאדו וב ,המכסה תווהמ אל ןה

 ד איתי בסיס: "עו

 .רדסב  ,םכסהה לש אשונה וליאכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 אל התא המ ל לואשל בייח התא ,ךירצ  אל התאו ןיינעב תוכמס  רסוח ןיינעל םתנעט םתא

 התאש  הזל הז תא ךפוה אל ןבו מכ הז .תוכמסה רסוח ןיינ עב ונטלחה אהת המ עדוי

 .םיכסמ

 ד איתי בסיס: "עו

 יגיצ נ לומ ךשמתמ ןתמו אשמ  ירחאש ךריהצתל 10 ףיעסב  רמוא התא .רומג רדסב

 ,הצמ מ הרשפ םכסה םידדצה  ןיב ףוסבל םתחנ הצעומה

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו
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 םוכס םלו ש ךריהצתל 10 ףיעסב רמו א התאש ומכ הזה הרשפה  םכסה יפ לעש ןיבמ ינאו

 ? ןוכנ  ,2013 תנש ףוסל דע הרשפ

 אלון לוי:

 , םייפלא ףוס דע ,םינש ש מחל םכסה אוה םכסהה

 ד איתי בסיס: "עו

 םלוש  אוה םלושש ימעפ דחה םו כסה םאה יתלאש .םכסהה  ןמז המכ יתלאש אל ,אל

 ? ןוכנ הז  ,2013 תנש ףוסל דע םצעב

 ד אלעד חורפי: "עו

  ,ריה צמה תא ליקתמ אוה ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . לאוש ינא ,ליקתמ אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , הפ שיש וישכע האור ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .דו בכה לכ םע ,רוזעי אל ירבח ש שקבמ ינא ,החילס ,אל

 ( דחיב םירבדמ)

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , ךל רמוא ינא אוב לבא . העמק אצייש ונממ שקבנ ז א דגנתהל הצור התא םא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . אציי אוהש שקבא ינא זא

 אבנר דוידוב:  ד"עו

 .היעב ןיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . אציי אוהש שקבמ ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 .השקבב אצת

 ד איתי בסיס: "עו

 .םיעמוש  הפ דהה ,הפ שי יכ קוחר  תכלל הז לבא ,רמוא ינאש  החילס ,תאצל קר אל הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .רומג רדסב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? המידקמ  הרעה לוכ םדוק לוכי ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,אל וא עדו י אל אוה םא ןיב ,תונעל ה צור אל אוהשכ ךלש דעה

 ד אלעד חורפי: "עו

 , קר ינא לבא ,הז ה ןבומב רדסב לוכה ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . ךכ רחא הז לע רב דנ ונחנא ,רדסב , - ל רושק ש רבד םוש עדוי אל אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  רבדנ הז המ ,אל

 ד יהונתן דוד: "עו

 .םימוכיסב

 ד אלעד חורפי: "עו

  .ןכ

 ד יהונתן דוד: "עו

 . ךכ רחא הז לע רבדנ הז

 ד אלעד חורפי: "עו
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 ףוס  דע לש הלאשב רבודמש םי עדוי הפ םלוכ ירה .יתנבה  אל .קוידב ,םימוכיסב ,ןכ

 ? 2013 ד ע הז םא ? ותוא לואשל הס נמ התא המ וליאכ ,2019

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ותוא  לאוש יתייה הלאש וזיא וי שכע יתוא לאוש התא המ

 ד אלעד חורפי: "עו

 , הרורב רפוס תועט הפ שי

 ד איתי בסיס: "עו

 ,לבא ,ר דסב לוכהו תוגלוק ונחנא

 ד אלעד חורפי: "עו

 קיסהל  ןתינ המ לבא .13 ובתכ תו עטב ,31.12.2019 םוקמב  בתכנש רפוס תועט הפ שי

 .ןיבה ל יתחלצה אל ינא ? הזמ

 ד איתי בסיס: "עו

 .העוט התא  בגא ךרד הפ .ןוכנ אל ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .הע וט התאש תבשוח םג ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? המ זא ? המש

 ח לירז שוורץ: "רו

 . תיתנש הנונרא ומליש םה  םינשה ךרואל הנש לכ יכ

 ד איתי בסיס: "עו

 תא םאות  הז ,אל .םכסהב םג ארקת  ,ןוכנ היה הז ,ונווכתה 2013 ףוס הפ ובתכשכ ,דעלא

 . הפ ותוא לישכה ל הסנמ אל ינא ,םכסהה

 ח לירז שוורץ: "רו

 . רפוס תועט הפ ןיא

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 . ןוכנ הז ,תועט אל וז

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןוכ נ הז ,ותוא לישכמ אל ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,ליחתי זאו םו כס םלושיש ועבק םכסהב

 ד איתי בסיס: "וע

 , - ה  תא וליחתה הז ירחאו .2013 ףוס דע םלושיש ועבק

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ללכב הז  לע רקוח התא המ יתנבה  אל םג ןכלו הלוכת ףיעסל ן ווכתמ התאש יתבשח ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . יתיסינ אל .אל ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הזה תא יתנבה אל ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 . ןוכנ היה הז םא הז  תא ךל השוע יתייה אל םג

 ד אלעד חורפי: "עו

 .בוט ,ןכ

 ח לירז שוורץ: "רו

   .בותכש המ ןוכנ הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הליחמ

 ד איתי בסיס: "עו

 .רדסב לוכה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךישמנ ואוב ,בוט
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 ד איתי בסיס: "עו

 דח הר שפ םוכס םלוש םצעב הרש פה םכסה יפ לעש ןיבמ ינא  ,בוש ךתוא לאוש ינא זא

 ?  ןוכנ ,םכסהה יאנתמ ק לח הז ,םכסהה יפל ? ןוכנ  ,2013 תנש ףוסל דע ימעפ

 אלון לוי:

 .ייקוא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? אל וא ןכ

 אלון לוי:

 ?  םכסהב בותכ המ

 ד איתי בסיס: "עו

 .ךתו א לאוש ינא ,הזה םכסהב  ברועמ התאש תרמא התא

 אלון לוי:

 .ךת יא ותוא ארקא ינא ? דחי ב ארקנו םכסהה תא חתפ נש הצור התא .בותכ ,ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ןייעת  ,ךלש ריהצתב ףיעסל ךתוא  הנפה אוה זא אל םא םג

 יס: ד איתי בס"עו

 .10 ףיעס לע עגר לכתסת ,ריה צתב ףיעסל ךתוא יתינפה

 אלון לוי:

 .ימעפ  דח םוכס שי ,ןוכנ ,שי .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,2013 תנש  ףוסל דע םוכס םלוש ,ןוכנ

 אלון לוי:

 .ןכ ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ,הזה ףיעסב  םג רמוא התא זאו .ייקוא
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 אלון לוי:

 . 10 ,הא ? ףיעס הזיא

 יס: י בסד אית"עו

  יבויח  לכ לש ... ש הרשפ םוכס ם לוש רמוא התא וישכע .10 – ב ןיידע ינא ,10 ףיעסב

 . ךליהו 2014 תנשמ  תמכסומה המושהמ קלח ו ,2013 ףוס דע הנונראה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךלוה אוה ןאל רבכ יתנבה

 אלון לוי:

 .ןאל יתנבה

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ הז .הבושת  אל וז יתנבה ? אל וא ןוכנ

 אלון לוי:

 ? הלאשה המ

 ד איתי בסיס: "עו

 , ימעפ דח םוכס םל וש ,רמוא ינא םעפה דוע

 אלון לוי:

 .10 ףיעסב  בותכש המ תא רשאמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . יתלאשש המ אל הז ,אל

 אלון לוי:

 ? המ

 ד איתי בסיס: "עו

 . 10 ףיעסב בותכש המ  תא רשאמ התאש יל רורב

 אלון לוי:

 .ןכ
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 : בסיסד איתי "עו

 ?  2013 ףוסל דע ימעפ  דח םוכס םלוש ,לאוש ינא

 אלון לוי:

 ,טלחומו  יפוס קוליסל הרשפ םוכס

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  2013 ףוס דע יפוס קוליסל

 אלון לוי:

 .31.12.2013 םויל דע לש הפוקת ל הנונראה יבויח לכ לש

 ד איתי בסיס: "עו

כאן. השאלה הבאה שלי אומרת,  , נכון. עכשיו השאלה הבאה שלי, רגע, עצור. עצור2013

 מוסכמת,תשולם שומה  01.01.2014 –ל פי ההסכם החל מה ונקבעה שומה מוסכמת שע

 ? ןוכנ

 אלון לוי:

 , - ו ר חאמ .ונרמאש המ ונרמא

 ד איתי בסיס: "עו

 , - אל הז ,אל  וא ןכ דיגהל לוכי התא ,תו שק תולאש לאוש אל ינא

 אלון לוי:

 ,  - הז לבא ,אל ,הינש ,עגר

 תי בסיס: ד אי"עו

  .ךתו א לישכהל הסנמ אל ינא .ן מזה תא םג רצקי הככ הז

 אלון לוי:

 ונתוא תא צוה ,רדסה ליל ינפל תועש  24 ונתוא תאבהו רחאמ  ,עמשת .גאוד אל ינא ,אל

 .תונויקינהמ

 ח לירז שוורץ: "רו

 .אוה אל הז
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 ד איתי בסיס: "עו

 . יארחא אל ינא .ינא אל הז

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,לא  זא ינא הז ךתוא ואיצוה

 אלון לוי:

 ? המ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ךתוא ונאצוה ונחנא

 אלון לוי:

 , טעמ אל ונחנא ,םילגרהה  יבגל וישכע רבדמ ינא ,אל

 ח לירז שוורץ: "רו

 .תושעל המ ןיא  ,תונתשהל םעבט םילגרה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םדקתנ ואוב

 אלון לוי:

 ךלהמב ם כסהה תפוקת תא ונכרע ו נחנא ,רמואו אב ינאש המ  זא .םירהממ אל ונחנא זא

 שי 2019  דעו 2015 תנשמ לחהו ? רד סב ,ףטוש ךלהמכ הז תא  הארת ? ייקוא ,2014 תנש

 . םינש שמחל םכסה ונל

 ד איתי בסיס: "עו

 הנוע אל  דעה ןיידע לבא ,סינכהל הצ ור אוהש הבושתה תא סינ כהל הצור דעהש ןיבמ ינא

 .ילש הלאשל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , זאו םייסל ול ןתית

 אלון לוי:

 ? הלאשה המ
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 ד איתי בסיס: "עו

 . ךלש ריהצתב םג הז  תא בתוכ התאש האור ינא  ,םעפה דוע רמוא ינא זא

 אלון לוי:

 ? המש

 ד איתי בסיס: "עו

 הרשפ  םוכס םלושש תרמא ךלש  ריהצתב יכ ? רמאנש הממ  ךב רוזחל הצור התא זא

 .הינש עגר  וק הפ םישנ ואוב ,31.12.2013 דע הנונראה יבויח לכ  לש טלחומו יפוס קוליסל

 ? 2013 דע יפוס  םוכס םלוש ? ןוכנ ? ןוכנ

 אלון לוי:

 .טלחהב ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ןוכנ ,2014 – מ לחה םינשל תמכסו מ המוש םידדצה ןיב העבק נ ןכו ,טטצמ ינא ןכו .יפוי

 אלון לוי:

 ,לבא ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ .רוצע ,עגר

 י:אלון לו

 .ןכא

 ד איתי בסיס: "עו

 ינא ,ךריה צתל 16 ףיעסב רמוא התא  וישכע ,תאזכ איה ילש הא בה הלאשה .ייקוא ,ןכא

 ,'וכו ל פיט רשא יטפשמה ץעויה ן יב ראוד תבותכת קתעה –  רמוא התא זאו ,עגר ץפוק

 רמוא י נא וישכע .םינש שמח לש ה פוקתל המכסהב לחוה ןכא  הרשפה םכסה יכ עדימה

 ? ןוכנ ,2018 ,2017 ,2016 ,2015 ,2014 ונל שי , 01.01.2014 – מ  לחה ,דחיב רופסנ אוב ךל

 :אלון לוי

 .אל



 
 
 

 69 

 ד איתי בסיס: "עו

 ? אל

 אלון לוי:

 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  10 ףיעסב תבתכש המ תא  ןקתל הצור התא ,אוב זא

 אלון לוי:

 ןאכ ינא זא  ,ריהבו ריהנ אל והשמש  ןמיס יתבתכש המ לע יתוא  לאוש התא םא לבא .אל

 ,ךתניחבמ ש יש ןיבמ ינא יכ ךל תונעל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ףיעסב תועט שי

 אלון לוי:

  ?  רדסב ,ותוא ךל ריהבהל הפ  ינאו ןיבמ אל התא הארנכ ש והשמ שי .תועט לע אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .השקבב

 אלון לוי:

 קלח א ל םצעב הזש ? ייקוא ,םכס הה תפוקת וזש ףטוש שי , 2013 ןובשח רמג שי ,דחא

 ,ךמדוק  ,ירורד םרימע םע םכסהה  לע ונדבע ונחנא הבש הפו קתה וז ,םכסהה תפוקתמ

 ךכ לע םיר בדמ םה ,ריהצתל יתעדל ם יפרוצמ םהו ךכ לע םירבד מש םיליימיא שי ? ייקוא

 שמ ח ונתניחבמו ? ייקוא ,םינ ש שמח לש הכורא הפוקתל  םכסה םישקבמ ונחנאש

 ,םינשה

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  יתממ תוליחתמ

 אלון לוי:

 .2015 – מ תוליחתמ
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 ד איתי בסיס: "עו

 ? 2015  רפסמה בותכ 10 ףיעסב הפ יא יל תוארהל לוכי התא

 אלון לוי:

 , - ו רח אמ ,רמואו אב ינאש המ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? 2015 10 ף יעסב שי ,ךתוא לאוש ינא

 אלון לוי:

 רחאמו  ,יתוא לאוש התא יכ ותוא  ריהבמ ינא זא ךל רורב אל  אוה ילוא ,10 ףיעסב שי

 תפוקת ,רמ וא ינא זא .יטפשמ ךילה  הז ,קיידל לדתשמ ינאו ךל  הנוע ינא זא טלקומ ינאו

 ךירצ היה  לבא ? רדסב ,םינשה שמח מ קלח הנניאש םלוכל רו רב היה ? ייקוא ,םכסהה

 -ב תו ליחתמש םינש שמח ןה םי נש שמחהו .םכסהה ךותב  התוא ונרגסו התוא רוגסל

 ןיד ךרועה  םג ,הז תא ןיבמ ינא םג , הז תא ןיבה םרימע םגו ,2019 – ב תומייתסמו 2015

 . הז תא וניבה םלוכ  ,הז תא ןיבה ילש לפטמה

 ד איתי בסיס: "עו

 ףוסל דע י מעפ דח םוכס םלושש 10 ף יעסב רמוא התאשכ .בוש  ךתוא לאוש ינא זא .ייקוא

 ,2019 דע 2015 הז רמוא םצעב התא  ,2019 דע 2014 – ל תמכסו מ המוש העבקנ ןכו ,2013

 ?  רמוא התאש המ הז

 אלון לוי:

 , יתנבה ינא ינארת

 ד איתי בסיס: "עו

 .לאוש ינא

 אלון לוי:

 , תיטפשמ םגש יתנבה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? אל ו א ןכ ,רמוא התאש המ הז
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 אלון לוי:

 . ךל תונעל הצור ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .הלא שה לע עגר יל הנעת לבא

 אלון לוי:

 . הנעא ינא ,עגר

 יתי בסיס: ד א"עו

 ,דיגהל  הצור התאש עדוי ינא ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תיפיצפס אר ונ הלאש ךתוא לאש אוה  .הלאשה לע הנעת השקבב

 ד איתי בסיס: "עו

 – 2014 םי נשל תמכסומ המוש םידד צה ןיב העבקנ ןכא בותכש כ םאה .יפיצפס דואמ הז

 ? 2019 – 2015 תנווכתה םאה , 2019

 אלון לוי:

 ,  2014 ףוסמ איה הנווכה

 ד איתי בסיס: "עו

 ? 2014 ףוסמ

 אלון לוי:

 . 2014 ףוסמ ,ךכ הז תא  תוארל הצור התא םא .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 .2014 ףוסמ

 אלון לוי:

 , תיטפשמ םגש ךל ריבסי  אוה ,יפרוח ןיד ךרוע םע  רבדל לכות התא בגא ךרד

 ד איתי בסיס: "עו
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 התא .רמ וא התאש המ תא תיפוס  ריהבהל קר הצור ינא וישכ ע .רבדנ ךכ רחא תיטפשמ

 רוחה אר קנש המ םצעב שי הז ירחא  ,2013 ףוס דע יפוס םוכס  םלושש 10 ףיעסב רמוא

 התאש המ  הז .לח םכסהה 2014 ףוס מ קרו ,2014 ףוס דע 01.01.2014 – מ אוהש רוחשה

 ? רמוא

 אלון לוי:

 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 ? 2014 תנש לכ םע הרוק המ זא

 אלון לוי:

 ןיבה רחא  והשימ ילוא ,התא .רורב  בשוח ינא יתרבסהש בשו ח ינא לבא ,ריבסמ ינא זא

 ,  - ה ןיינממ קלח אל איה ? ר דסב ,םכסהה לע ונדבע הב ש הפוקתה וז 2014 .יתוא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םכסההמ קלח אל איה

 אלון לוי:

 . םכסההמ קלח איה

 ד איתי בסיס: "עו

 . םכסההמ קלח איה

 אלון לוי:

 ?  רדסב ,םינש שמחל 2019 ףוס דע .2019 רבמצד  דע אוה םכסהה לבא .ןוכנ

 ד איתי בסיס: "עו

 , רמוא התא , - מ אוה  םכסההש תרמוא תאז זא

 ח לירז שוורץ: "רו

 . שמח אל ,םינש ששל אוה  םכסהה םירבדל .םינש 6

 אלון לוי:

 .םינש  שמח דועו ,2014 תא רגוס  אוה ,2013 תא רגוס אוה
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 ד איתי בסיס: "עו

 .םי נש עבש אוה תרמוא תאז

 אלון לוי:

 ? המ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םינש עבש אוה

 אלון לוי:

 .הז תא בשחמ  התא ךיא עדוי אל ינא .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 , ןויסינ הזיא הפ ש יו הרורב דואמ דואמ הבו שת הנע ירבח ,הפ שי .אל

 ( דחיב םירבדמ)

 ד איתי בסיס: "עו

 ,םי נש שמח דועו 2014 ,2013

 פי: ד אלעד חור"עו

 .קיפסמ  רורב היה הזש בשוח ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . םינש רשעל עיגנ ףוסב

 אלון לוי:

 .עדוי אל ינא

 איתי בסיס:  ד"עו

 . רדסב ,םדקתנ ואוב ,בוט

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ןיינעה תא  ונבה .ךלש ןויערה תא ונב ה ,ולש הבושתה תא ונבה

 אלון לוי:
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 ירחא תונ שרפ ? ייקוא ,ןאכ םיפרוצמ ש םיליימה לכב םג הבוגמ  הזש בשוח ינא לבא .עגר

 ,ןיד ךרוע ,ה נש ףוס ,הנש תליחתל הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ומצע ד עב רבדמ ריהצתה ,רדסב

 אבנר דוידוב: ד "עו

 .תונפ הל לוכי התא ,תיארה המל  תונפהל יבגל לבא .ךירצ  אל התא תונשרפ יבגל ,אל

 אלון לוי:

 . םעפה דוע הנפמ ינא זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . יאדווב ,הבושתב  יאשר התא תונפהל לבא  ,ןתיי רבכ אוה הז תונשרפ

 אלון לוי:

אז אני מפנה את תשומת לב גם של יושב ראש הוועדה לנספח א' שלי בתצהיר, אוקיי ? 

 ואני כותב את זה, אוקיי ? אל העורך דין שלי, מצב תחשיב מוסכם, אודה על הכנת,

 . םינש שמח ,הכורא הפוקת ל היהי םכסההש שקבאו

 ד איתי בסיס: "עו

 . םינש שמח לש הפוקתל  שקבמ התא .םינש שמח

 אלון לוי:

 .ןוכנ

 ד איתי בסיס: "עו

 רמוא  התאו ךלש ליימל הנפמ הת א ,רמוא התא זא ,ייקוא . עגר םכסהה תא יל הארת

 . םינש שמחל היהי  םכסההש שקבמ התאש

 אלון לוי:

 . הכורא הפוקתל

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  םכסהה םתחנ יתמ ו .םינש שמח תשקיב ,ןכ
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .2014 ץרמ ,םכל רוזעא ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? - דע  2014 ץרממ היהי אוהש תש קיבש תרמוא תאז .ןוכנ

 אלון לוי:

 .2014 ץרממ  היהי אוהש יתשקיב אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .םינש ש מח תשקיבש תרמא לבא

 ן לוי:אלו

 .םע פה דוע ריבסא ינאו ,הז תא  יתרבסהש בשוח ינא זא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? אוה יתמ  דע ,ץרמב םתחנ אוהו םי נש שמחל היהי םכסההש  ,םינש שמח תשקיבשכ זא

 אלון לוי:

 , הרורב הבושת יתינע ינא

 ( דחיב םירבדמ)

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םימוכיסל הז תא ריאשת

 ד איתי בסיס: "עו

 . רדסב ,םדקתנ

 אלון לוי:

 . רורב הזש בשוח ינא

 ס: בסיד איתי "עו

 ,םילדגהש  איה םכסהה יפל החנהה  ,םכסהה יפ לעש ןיבמ ינא  וישכע .רומג רדסב ,ייקוא

 ? ןוכנ ,םכ סהל ב/2 ףיעסב םיטרופמ  סכנב םימייקש םילדגה

 אלון לוי:
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 . םכסהה תא חתפנ אוב

 ד איתי בסיס: "עו

 הלא .הלאה  םילדגל םאתהב ... םחתמ  ביוחמ םוימ לחה .לכתסת ו םכסהה תא חתפנ אוב

 ? ןוכנ ,ת ומכסה ומכסוהו םכסהה  ךרענ םסיסב לעש םילדגה

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 אל םכסהה  זא הנתשי םהב שומישה  וא ונתשי הלאה םיחטשה  םאש תרמוא תאז .ייקוא

 ?  ןוכנ ,םהילע לח

 אלון לוי:

 ? םהי לע לח אל םכסהה הז המ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ןוכנ ,רתוי בי יחל רשפא ,ותוא תונשל רש פא זא ,םצעב םכסהה זא

 אלון לוי:

 .ןכדעל רשפא

 ד איתי בסיס: "עו

 ,בותכ  םכסהל 5 ףיעסב .םכסהל  5 ףיעסל ךתוא הנפמ ינא וי שכע .ייקוא ,ןכדעל רשפא

 'וכו תו נעט לכ ... אלמה יפוסה םצ יקל אובי הז םכסה תמית ח םע ,הככ בותכ קוליסה

 ?  ןוכנ ,31.12.2013 םוי  ללוכו דעש הפוקתה רובע  ,'וכו 'וכו ...ה תוברל ,'וכו

 אלון לוי:

 .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ךליהו 2014 -מ .2013 ףוס דע קר א וה םידדצה לש תונעט קול יסה םצעבש תרמוא תאז

 ? ןוכנ ,תו שדח תונעט תולעל תולוכי

 אלון לוי:
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 ,ררבל  רשפא ,תיטפשמ הלאש וז

 ד איתי בסיס: "עו

 . רומג רדסב ,הבושת םג ו ז ,עדוי אל התא ,תיטפשמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הז תא ריעהל וניצר ונחנא  וליפא ,יתיצר ,רמוא ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . רדסב ,ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תויטפשמ ... הז ,ריאשת

 ד איתי בסיס: "עו

 . גלדא ינא זא ,ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . חיטבמ .. הפ ךל שי

 איתי בסיס: ד "עו

 ,לכבו  םכסהה יטרפ לכב איקב  ינא – רמוא היה אל דעה ם א לאוש יתייה אל יכ ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ולש  דיקפתה הז ,רומג רדסב ה ז , .. אוה ,איקב אוה ,אל

 אלון לוי:

 ?  ... ונחנא המ ליבשב .ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? 2013 תנ שב םיבלושמ עוניש יתורי ש תרבח םע הרשקתה לאר שי תבכרש ןוכנ הז וישכע

 ?  הז תא ריכמ התא

 לוי:ון אל

 . תיעמשמ דח הרו צב ךל דיגהל עדוי אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו
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 ?  ררעל 'ט חפסנכ ףרוצש  חפסנה תא ריכמ אל התא

 אלון לוי:

  .הארנ אוב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  ןווכתמ התא המל

 ד איתי בסיס: "עו

 . ..ב הלבוה הזוח – 'ט חפ סנ .2018-2019 םינשל ררע ה בתכל ,ררעל 'ט חפסנל

 אלון לוי:

 .ייקוא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  הז תא ריכמ התא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .דגנתא ינ אש ינפל עומשל הצור ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .דג נתמ התאש ינפל הלאשה  תא עמשתש םוחב ץלמומ

 ד אלעד חורפי: "עו

 , - ה  ןיב רשקה המ ,ירחסמ םכ סה הפ שי ,ןכ .דגנתמ ינאש  ינפל עמשא ינאש ץלמומ

 ד איתי בסיס: "עו

 . ימיטיגל הז ,ריכ מ אל ינא דיגהל לוכי אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 . םתס דגנתהל הצור אל  ינא ,עמשנ ואוב זא ,ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לאשת הללאי

 ד איתי בסיס: "עו
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 ,ויפל םכסה ב עוניש תרבח םע הרשקת ה תבכרה הזה םכסהה יפ לש ךל רמוא ינא זא .בוט

 תונורק עוני שה תרבח תושרל תבכרה  הדימעה ויפל ,ףרוצש המב  םש הז לע בותכ םג הנה

 ? הז תא ריכ מ התא .תולוכמ תלבוהל

 אלון לוי:

 . בותכש המ ריכמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 הז רושקש  המ לכבו תולוכמב םצעב  שומישהו הקזחהש תרמו א תאז .ייקוא ,בותכש המ

 ? ןוכנ  ? אל ,הרבח התואל ורבע

 אלון לוי:

 . ןיד ךרועה תא  לאשת ,תיטפשמ הלאש וז

 ד איתי בסיס: "עו

 ? אל  וא שומישה לע הקזח עדו י אל התא ? עדוי אל התא

 אלון לוי:

 . ןיד ךרועה תא  לאשת ,תיטפשמ הלאש וז

 ד איתי בסיס: "עו

 הלאשה  לע רתווא ינא ,הרשפה םכס הלש םג יתיא םיכסת .רו מג רדסב .ימיטיגל ,ייקוא

 הנש לכ  2014 – מ תקדב התא םאה  .תויטפשמ תולאש לע רת ווא ינא .תרמא הז םג יכ

 םייונישה  לכ תא תקדב םאהו תכלה  ? חטשב םינומיסה וא חטש ב שומישה הנתשה םאה

 ? הלאה

 אלון לוי:

 .םחת מב ונייה תעל תעמ ונחנא

 ד איתי בסיס: "עו

 וא תוחפ ש תיארו תלכתסה תניוזמ  יתלב ןיעב ארקנש המ תר מוא תאז ,םחתמב תייה

 ,לוכה רתוי

 אלון לוי:
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 ? ןכ  ,םחתמה להנמ םע ונרביד

 ד איתי בסיס: "עו

 יל דיגת ילו א ,תיטרואית הלאש ךתוא  לאוש ינא םתס ,סקיא הנ שבש תויהל לוכי לבא .ןכ

 ילוא  ,הנסחא ךרוצל חטש רתויב  ושמתשהש ,ושעש תויהל  לוכי ,אל יל דיגת ילואו ןכ

 ?  עדוי אל התא ? הנ סחא ךרוצל חטש תוחפב

 אלון לוי:

 .ריבס אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . ייקוא ,ריבס אל

 אלון לוי:

 .יל עודיש אל

 ד איתי בסיס: "עו

עכשיו תסכים איתי גם שעל פי ההסכם שטחי מסילת הברזל או שולי המסילות, או 

 את שטחי האחסנה והמעצרות בכלל לא חויבו ולאשטחי הכבישים הסלולים המקיפים 

 ? ןוכנ ,םכס הל ץוחמ ויה םה ,ודדמנ

 אלון לוי:

 . וביוח אל םה ,ויה םה

 ד איתי בסיס: "עו

 . תולאש דוע יל ןיא  .רומג רדסב ,וביוח אל םה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  תרזוח הריקח .רדהנ

 ד אלעד חורפי: "עו

 .דבלב תח א הלאש ,ןכ ,רצק והשמ

 ד איתי בסיס: "עו

 .לצ נתמ ינא .תונורחא תולאש  יתש וראשנש האור ינא  ,ינאש החילס ,עגר החילס
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .השקבב ,הא

 ד איתי בסיס: "עו

 ,הל אה םידרשמה ? ןוכנ ,םחת מב םידרשמ שי ,םחתמב  םיאצמנש םידרשמה יבגל

 : סאימחנ רורד ד"וע

 ? הבושתה לע  "ןכ" קר דיגהל לוכי התא

 יתי בסיס: ד א"עו

 . םיעמוש אל ,קדוצ  .ךתוא ועמש אל ,ןוכנ ,ןכ

 אלון לוי:

 . םינפ יוהיזל המלצמ  ךירצ ,אל הקימימה .ןכ

 דוב: דויד אבנר "עו

 . אבה בלשה הז

 ד איתי בסיס: "עו

 . סכנב רחא קיזחמ לע ?  ןוכנ ,קיזחמ יוניש לע הצע ומל םלועמ םתחוויד אל

 אלון לוי:

 . הלאשה תא יתנבה אל

 ד איתי בסיס: "עו

 םירחוס וא  םירחא םישמתשמ הלאה  םידרשמב םיקיזחמש רמ וא התא .בוש לאשא ינא

 ?  ןוכנ ,םירחא

 אלון לוי:

 .םה ב קיזחמ ימל יתסחייתה  אל ,םידרשמ שיש יתרמא

 ד איתי בסיס: "עו

 ? םהב  קיזחמ ימ עדוי אל התא

 אלון לוי:

 ? המ
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 ד איתי בסיס: "עו

 ? םהב  קיזחמ ימ עדוי אל התא

 אלון לוי:

 . תבכרה ידי לע  םיקזחומ םידרשמה בור

 ד איתי בסיס: "עו

 םה ימ י די לע ,תבכרה י"ע םיקזחו מ אלש טעמהו ,תבכרה ידי  לע םידרשמה בור .ייקוא

 ? םיקזחומ

 אלון לוי:

 .רכוז אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  ימ ידי לע רכוז אל התא

 אלון לוי:

 .אל

 ד איתי בסיס: "עו

 הלאה םיט עמה םידרשמב קיזחמ יונ יש לע הצעומל החוויד תבכ רה םאה עדוי התא םאה

 ? םיקזחומ אלש

 י:אלון לו

 .רכוז אל ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 .רכוז אל

 אלון לוי:

 תאז .הצ עומה םעטמ םישנא ויה ..  ה אשונ לכו תעמשמ שיש  עדוי קר ינא ,רכוז אל ינא

 םרימע תו ככסה תא וליפא .רבד םוש  היה אל ,םהיניעמ ערגנש  רבד םוש היה אל תרמוא

 .תוככס ר"מ  2 לע םש חכוותה ירורד

 ד איתי בסיס: "עו
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 אל הת א ? קיזחמ יוניש לע החוו יד תבכרה םאה ,ומצע קיז חמה יבגל קר יתלאש ינא

 ?עדוי

 אלון לוי:

 .הזכ והשמ  ,ר"מ 100 וא תורשע לש  הפ תופסות ויהש עדוי ינא  .הז אל ינא ? החוויד איה

 ד איתי בסיס: "עו

 .עגרכ  םידרשמה לע רבדמ ינא

 אלון לוי:

 היה ובש  םוקמבש עדוי ינא ,טיבה  לש המרב היה המ רכוז אל  ינאו רחאמ רמוא ינא זא

 ? רדח עב ר וא הככס התייה וז םאה  .םירבדה ונכדוע – ןוכדע

 ד איתי בסיס: "עו

 .ילש תולאש יתשה  הז ,רדסב .עדוי אל התא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רדהנ

 ד איתי בסיס: "עו

 .הדות

 בנר דוידוב: ד א"עו

 .השקבב

 

 

 יפרוח  דעלא ןיד ךרוע י"ע יול ןול א דעה לש תרזוח הריקח

 

 ד אלעד חורפי: "עו

 זא הזה  אשונה לע תלאשנו רחאמ  ,ךלש ריהצתל 16 ףיעסל בו ש ךתוא הנפמ קר ינא .ןכ

 לוכי הת א ,ריהצתל 'ב חפסנל ךשמ הב תפריצ השעמל .הרהב ה יהשוזיא הצור קר ינא

 ?  יגח הירא ? הפ םותחש  ןיד ךרועה הז ימ יל דיגהל
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 אלון לוי:

 , אוהו כ"ב היה יגח הירא

 ד איתי בסיס: "עו

 . דובכה לכ םע תר זוח הריקחל הלאש אל וז

 אלעד חורפי: ד "עו

 . ריבסא ינא זא ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םיכסמ ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , - ו רח אמ .הלאשה תא לאוש ינא  המל ךשמהב ריבסמ ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 , - ל ךירצ ןכ םג זא ריבסהל  הצור התא םא זא ,עגר זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .אל ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 .ייקוא

 : רפיד אלעד חו"עו

 .הז ידמ  רתוי ילבמ הרצקב .ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? ןכ .לוכ םד וק תרתומ איה םא הארנ

 ד אלעד חורפי: "עו

 תלוכת יבגל  לאשנ אוהו ,הרשפה םכסה  לש אשונה לע לאשנ ןולא  ריהצמהו רחאמ .ייקוא

 'ב חפסנ ה םאה לאושו דדחמ קר י נא זא וריהצתב םיחפסנל ה ינפה התייהו ,'וכו םינשה

 , - ה םוכיס ם צעב אוה ריהצתל ףרוצש

 ד אבנר דוידוב: "עו
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 .ךישמנ וא וב ,תרתומ הניא הלאשה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? המ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ךישמנ וא וב .תרתומ הניא הלאשה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .בוט ,ייקוא

 אלון לוי:

 , ריעהל לוכי ינא לבא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ןולא לוכי אל התא ,אל

 חורפי: עד ד אל"עו

 .רדסב הז  ,ומצע דעב רבדמ ריהצתה

 ד איתי בסיס: "עו

 .םיללכ שי

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הריקחל םיללכ שי

 ד אלעד חורפי: "עו

 .רדסב

 אלון לוי:

 ? הרע ה ריעהל לוכי אל רקחנה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . בותכל ךירצ ת ייה דיגהל תיצרש המ לכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רומג רדסב לוכה
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 אלון לוי:

 . וילא הבושתכ ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תמאב ,רדהנ ...

 ד אלעד חורפי: "עו

 הריקחה  תליחתב תלאשנ .הנטק  תפסונ הרהבה .זוחא האמ  .רדסב לוכהו בותכ לוכה

 םיכי לה ריהצתב תמשר םגו רח אמ לאוש קר ינא ,םימדוק  םיכילה יבגל ךלש תידגנ

 ןכ םאו , םג םדוק םכסה היה ,ריהב הל ידכ קרש וא 2014 םכס הב רבודמ םאה ,םימדוק

 ,זא

 אלון לוי:

 , - ש  ןבומכו םדוק םכסה היה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . לאשנ אוה ,לאשנ אוה

 אלון לוי:

 תא  ונדמל םג לבא 2014 – ב תי שיא ברועמ יתייה ,ונחנא  ,עגר רמוא ינא .הינש ,עגר

 ,םכסה הש וע התאו אב התאשכ .וילא מ רורב הז ,2010 תא םג  ? ןכ ,םימדוקה םימכסהה

 לוכי אל הת א תרמוא תאז .הירוטסי ה שי ,רמוחה לכ תא חקול  התאש ןבומכ זא ? ייקוא

 .םימדו ק םימכסה לש תורכיה שי  ,ןכ זא ? רדסב ,שולת םכס הכ םכסהה תא ליחתהל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רדסב לבא ,תינע תא םג

 אלון לוי:

 , ינא אל ? רדסב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 וא םי ברב םימכסה הז םאה ךתו א לאש אוהשכ תתנ הבושת  התוא תא רמוא ינא ,אל

 .דיחיב
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 אלון לוי:

 עדוי אל  ינא ? רדסב ,שומישו העיד י ןיבל תישיא תוברועמ ןיב  דדחמ ינא ,אל .רדסב ,ןכ

 התוא ד מול התאו הירוטסיה שי ם כסה השוע התאשכ רורב  הז לבא ,ןאכ ןודנ הז ךיא

 . התוא ריכמ התאו

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הבר הדות

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . חמש גח ,ונל תמ ענ .תודעה לע הדות ,תעג הש הבר הדות .הבר הדות

 

 
*** 

 

 

 

 

 י פרוח דעלא ןיד ךרוע י" ע יסגול ביני דעה תריקח

 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 לאש ית התא .הפי ? ךמולש המ  ,ביני .יסגול ביני רמ תא  וישכע ונל שי ,םירבח בוט

 .ל יחתנ ואוב .ךכל רבעמו ,ךת וא לאוש אוהש המל הנעת  ,יפרוח ד"וע ע"ע תולאש

 ד אלעד חורפי: "עו

 .םולש ביני

 יניב לוגסי:

 .םולש

 ד אלעד חורפי: "עו

 . תודידמ הגוחמ תר בחמ דדומ התאש ריהצתל  2 ףיעסב הפ ריהצמ התא
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 יניב לוגסי:

 .ןוכנ

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ת צק ונל ריבסת ? הצעומל ם יתוריש תנתונש תינוציח ה רבח וז ? טרפל לוכי התא

 יניב לוגסי:

 . תרמאש ומכ ,הצ עומל םיתוריש תנתונ ונחנ אש תינוציח הרבח ונחנא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - התא ? הצעומה דבוע אל  התא תרמוא תאז .ייקוא

 יניב לוגסי:

 . ינוציח דבוע

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ךתרשכהב  דדומ התא .ינוציח דדומ

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . ךתרשכהב דדומ אל התא

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  ךלש הרשכהה המ זא

 יניב לוגסי:

 ,הנש 20 – ל בורק  רבכ דדומ ינאש הזמ ץוח

 ד אלעד חורפי: "עו

 . ךתרשכהב דדומ אל  התאש תרמא התא לבא

 יניב לוגסי:
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 . הדידמ תדועת יל ןיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םצעב המ זא

 תי בסיס: ד אי"עו

 לש טירשת ה דגנכ הנעט אל תבכרה , תקולחמ ןאכ ןיא ,דגנתהל  הצור ינא ,רמול הצור ינא

 .הצעומה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,סיסב ד"וע

 ד איתי בסיס: "עו

 .ןכותב  םישומישה לע חוכיוו קר  שישכ ולבקתה תודידמה

 נר דוידוב: ד אב"עו

 ,הז לע לכות זא

 ד איתי בסיס: "עו

 , - ה לש הרט מה המ רמוא ינא זא ,אל

 אבנר דוידוב:  ד"עו

 , ביני ךליבשב הרעה קר

 ד איתי בסיס: "עו

 , -  המ דעה תא ףוקתלמ ץוח

 ד אלעד חורפי: "עו

 .דמחנ יד  ינאש םירמואש הלאכ שי  וליפא ,לוכה ךסב .הלילח , דעה תא ףקות אל ינא ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הז ירחא לכונש ,תטל קומ תודעה ,לוקה תא םי רהל הפיט ,ךתושרב ביני

 לעד חורפי: ד א"עו

  ,תיללכ  שממ הלאש לאוש ינא זא

 יניב לוגסי:
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 .ה טושפ שממ הבושת יתינע

 ד אלעד חורפי: "עו

 קדוב םצע ב התא ינוציח דדומכ הזל  ארקנ ךלש דיקפתה תרגסמ ב זא ,ייקוא .רומג רדסב

 ? 'וכו םישו מישה לש ןפה לע יאנונראה  אשונה תא ריכמ םג התא ש וא דבלב םיחטשה תא

 גסי:יניב לו

 . םיסימ וצה תא ארוק ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הדי דמ לכל אצוי התאש ינפל ם יסימה וצ תא ארוק התא

 יניב לוגסי:

 לש םיסימ  וצה תא ארוק ינא ,תמיוס מ תושר םילבקמ ונחנא ?  רדסב ,הדידמ לכ ינפל אל

 . ןוויכה תא רתוי וא ת וחפ תעדל ליבשב תושרה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הלש הנ ונראה וצ תא ריכמ התא  ,תיפיצפסה הצעומה יבגלו

 יניב לוגסי:

 .ןכ  ,רתוי וא תוחפ ריכמ ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םי גוויסה לש תורדגהה תא ר יכמ התא ? רתוי וא תוחפ

 יניב לוגסי:

 ? המ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  וצה יגוויס לש  תורדגהה תא ריכמ התא

 יניב לוגסי:

 .ןכ ,ו צה יגוויס לש תורדגהה תא  רתוי וא תוחפ ריכמ ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , טירשתה יבג לע ןמסמ התא שכש תרמוא תאז .ייקוא
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 יניב לוגסי:

 ,2019 דיגנ ואוב ינפל וצה תא ית ארק ינאש תרמוא תאז רת וי וא תוחפ רמוא ינאשכ

 . תונעל ןמזומ ינא תול אש ךל שי םא .הזכ והשמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 לכבש בל  םש ינאו ,ריהצתל ךלש הד ידמ טירשתה תא תפריצ ה תאש תרמוא תאז .ייקוא

 תרמוא  תאז .הנונראה וצ ךותמ גוו יסה לש ןומיס תישע םג הת א תדדמ התאש חטש את

  שי הנונראה  וצ ךותבש ךל רמוא ינאש  11/א לעמ תמשר הסופת  עקרק תבתכ ובש םוקמב

 תא ריכמ ה תא םאה .הסופת עקרק וז  11/א המאתהבו ,גוויס לכ  לש םיטוריפה תא םצעב

 םתוא  ןמסמ התאש וא הלאה םי נומיסה תא ןמסמ התאש  ינפל גוויסה לש תורדגהה

 ?  הזכ יללכ ןפואב

 יניב לוגסי:

 ,עיפומ טירשתב  חטש את לכב ,ןמסמ ינא  השוע ינאש המ ,םעפ דוע

 ד איתי בסיס: "עו

 . הדובע תטישה תא ריבסת

 יניב לוגסי:

 .היעב ןיא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 דוע לאש תש אל ,םעפה דוע רמוא  אוהש ןווכתה אוהש יל הא רנ טושפ ,יפרוח ד"וע ,אל

 .םעפה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ריהצתל ףר צמ התאש טירשתב תנמיס ש חטש את לכ לע .דדחא  ינא ,רמוא ינא זא .ייקוא

 ,ךלש

 יניב לוגסי:

 . הלאשה תא יתנבה ינא

 ד אלעד חורפי: "עו
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 ?  ךדי לע ונמוסש  םיגוויסה לש תורדגהה  תא ריכמ התא זא .ייקוא

 יניב לוגסי:

 ינאש ינפ ל םיסימ וצה תא ארוק ינא  יללכב ,ךל יתרמא םעפה  דוע ינא ,ריכמ ינא ,הארת

 ? רדסב  ,ןוויכה המ רתוי וא תוחפ  תעדל ליבשב חטשל עיגמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  - ו 7/א ,11/א גוויס ה תורדגה תא ריכמ התא

 יניב לוגסי:

 , אל הז יכ ריכמ אל ינא

 ורפי: ד אלעד ח"עו

  .ייקוא ,תו רדגהה תא ריכמ אל התא

 יניב לוגסי:

 . המ הז המ עבוקש ינא אל  הז יכ ריכמ אל ינא רמוא  ינא .יתמייס אל לבא ,עגר

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ךדי לע ונמ וס הלאה םינומיסה .עגר

 יניב לוגסי:

 ? המ

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הז ה ריהצתה לע םותח התא

 ב לוגסי:יני

 ,ינא

 ורפי: ד אלעד ח"עו

 ? ךד י לע ונמוס אל םינומיסה

 יניב לוגסי:

 המ םהל  ריבסמו םלצמ ,טטרשמ  ,םשור ינא .השוע ינא המ ח טשב םהל םשורש הז ינא

  .רבד לכ הז
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 ד אלעד חורפי: "עו

 אל ינא . המצע הדידמה לש ךיראתה  הז , 26.06.2019 – ה לש  ךיראת הפ שי ,ביני .ייקוא

 ? ונל דיגהל עד וי התא ,ךרענ םצעב אוה י תמ טירשתה יבג לע האור

 יניב לוגסי:

 .םש הז ת א םיכרוע םהו דרשמל טי רשתה תא ריבעמ ינא .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 הז םי גוויסה לש םינומיסה תובר ל הפ םיעיפומש םינומיסה  לבא תרמוא תאז .ייקוא

 ? רחא ו השימ ידי לע וא ךדי לע ןכמ  רחאל ךרענ הזש וא םוקמ ב עצבמ התאש םינומיס

 י:לוגס יניב

 . רחא והשימ ידי  לע םיכרענ םינומיסה ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ךדי  לע אל ,רחא והשימ ידי לע

 יניב לוגסי:

 .ידי לע אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 תא ןמ סמ קר התא ,ךדי ירפ אל  םצעב הז הזה טירשתב הפ  בותכש המ תרמוא תאז

 .םיחטשה

 יניב לוגסי:

 , הז המ הנומת ןתונ ינא ,רב ד לכ הז המ םשור ינא ? ןכ  ,םיחטשה תא ןמסמ ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . ןיבמ אל ינא ,ןיבמ  אל ינא זא עגר ,תאז המ

 ד איתי בסיס: "עו

 .רבד לכ  לש הנומת ןתונ ינא רמא  אוה ,םייסל ול ןתית ,עגר

 יניב לוגסי:

 .תט טרשל הז תא ריבעמ ינאו  רבד לכ הז המ םשור ינא , רבד לכ םלצמ ינא ? רדסב
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 ורפי: ד אלעד ח"עו

 חטש  את לכ דיל 11/א ,7/א בתוכ  ימ ? הפ יל םיעיפומש םיג וויסה תא עבוק םצעב ימו

 ? דדומ התאש

 יניב לוגסי:

 .ןהלש  דיקפתה הז ,תוטטרשה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? תוטטרשה

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הצע ומה לש ? תוטטרש הזיא

 יניב לוגסי:

 ? המ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הצעומה לש

 יניב לוגסי:

 . הרבחה לש ,ונלש ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ה גוחמ תרבח לש תוטטרש

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םיגו ויסה יבגל עדיה תא ךל ןיא שכ םיגוויסה םע ריהצת ת פריצ התא םצעב המל זא

 ד איתי בסיס: "עו

 ,רמא אוה זא
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 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הפ  םינמוסמ םיגוויסה המל

 יתי בסיס: ד א"וע

 .םימל צמו םימשור םהו ,עדימה  לכ םע ,תונומתה םע הז תא  ריבעמ ינא רמא אוה זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,סיסב ד"וע

 ד איתי בסיס: "עו

 . הז תא רמא קר אוה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ףיסו מ םג התא ,טלקומ םג הז  ,ונעמש ונחנא ,רמא אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ייקוא  .ןאכ תודיעמ אל ןה ,םויה  הפ תואצמנ אל תוטטרשה

 יניב לוגסי:

 . ןתוא םתנמזה אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 רי הצמ התא .האבה הלאשל  רובענ ,ייקוא .הצעומה םעט מ םיריהצת ןתונ אל ינא

 . ךלש ריהצתה יפל סכנב  ופצנש םישומישה תא תקד ב התא הדידמה דעומבש

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ףיעס הזיא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .5 ףיעס

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הדידמה  דעומב חטשב ופצנ רשא  םישומישה טוריפ ןלהל ,5  ףיעסל ,ןכ ךתוא הנפמ ינא

 יניב לוגסי:

 .ייקוא
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 ד אלעד חורפי: "עו

 תקידב  תרמוא תאז המ ? תאזה  הדידמל אצוי התאש ינפל  לבקמ התא תויחנה הזיא

 ? םישומישה

 יניב לוגסי:

 . רבד לכ שמשמ המ  ? םישומיש תרמוא תאז המ  ,םישומישה איה הנווכה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ריהצ מ התא ,ךתוא לאוש ינא

 יניב לוגסי:

 . רבד לכ שמשמ המ .ייקוא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . תאזה הדידמל תאצי שכ םישומיש יבגל תלביקש  תויחנהל תואמגוד יל ןת

 יניב לוגסי:

 ,םירוק מ םיחטש ,םינבמ שי םא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  םירוקמ םיחטש ,םינבמ

 יניב לוגסי:

 .םינק תמ ,םירוקמ םיחטש ,ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ןכ

 יניב לוגסי:

 והשמ ל ש גוס הז םא ,הנסחא לש  גוס הז םא ,םיאוליס לש  םילטיה ,םיאוליס שי םא

 .םירבעמ ,םישי בכ ,הנסחאה תא שמשמש

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הינש ורצעת ,םירבח עגר

 ד אוריאל ברששת: "עו
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 .ךישמהל רשפא

 אבנר דוידוב: ד "עו

 . ןכש בשוח ינא איה תמאה

 ד יהונתן דוד: "עו

 . הלאשה לע רוזחל רשפא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ךלש  הבושתה עצמאב תייה זא

 יניב לוגסי:

 . הבושת ךל יתינע

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . עצמאב תייה ,אל

 יניב לוגסי:

 ? המ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .עצמאב תייה

 וגסי:ניב לי

 .שקיב א והש המ לכ ול יתרבסה , - ה לכ תא ול יתרבסה ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . לביק אוהש תויחנ הל תואמגוד 'סמ ןתנ אוה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,רשפא םא זא . יתבקע אל ינא זא ,עגר זא

 יניב לוגסי:

 ? המ
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 .יתעמש אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? בוש הלאשה ל ע רוזחא ינאש הצור התא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .אל ינא  הבושתה תא קר ,הרורב ה לאשה .תויחנהה תא ,אל

 וגסי:יניב ל

 ,תוככ ס ,םינוגג ,םינבמ הז םא  ? ןכ ,רבד לכ דודמל ,הז המ  תעדל ,הככ ןה תויחנהה

 לש םי חטשה תא דיגנ םישמשמש  םירבעמ ,םילכמ וא תולו כמ לש םילטיה ,םיאוליס

 . תובכרה לש ,המ עדו י ינא יחטש .הלאכ םירבעמ  ,המ עדוי אל וא ןוסחאה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ייקוא

 יניב לוגסי:

 . םידרשמ ? רדסב

 ד אלעד חורפי: "עו

תה בעצם א םישומישה יבגל חט שב רוריבה תא תישעשכ  ,דיגת .רומג רדסב ,רדסב

 ?  םישנא תרקחתש וא ךינ יע תואר לע קר תהסתמכ

 יניב לוגסי:

 . תולאש לאוש םג ינא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? תלאש ימ תא

 יניב לוגסי:

 .לאוש ינא עד וי אל ינאש והשמ שי םא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  םוקמב תלאש ימ תא
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 יניב לוגסי:

 . םייתנש ינפל הדי דמה ,ימ תא רכוז אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םידבוע תלאש

 יניב לוגסי:

 . םוקמהמ םידבוע ,םידבוע

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  חרוא ירבוע תלאש

 יניב לוגסי:

 . םוקמהמ םידבוע

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םת וא תלאש תבכרה ידבוע

 יניב לוגסי:

 ,י די לעש םדא ןב ,םוקמ הזי אל עיגמ ינא .תבכרה ידבו ע ויה םה םא עדוי אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , - או הש חטשל תעגהשכ לשמל

 יניב לוגסי:

 .הוו למ ףרוצמש תומוקמ שי לל כ ךרדב .הזכ והשמ וא הוו למ יל ףרוצ אלש דיגנ אוב

 אוה ימל  עדוי אל וא עדוי אל ינאש  והשמ הזיא שי םא זא .הו ולמ ףרוצ אל הזה הרקמב

 .לאו ש ינא זא , - ל וא שמשמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? תלאש ימ תא  ונל דיגהל רכוז אל התאו

 יניב לוגסי:

 .םייתנש ינפל  היה הז ? רכוז ינא הפיאמ

 : חורפיד אלעד "עו
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 55 – ו  54 'סמ חטש יאת יבגל ויש כע .רומג רדסב .רדסב ,רכ וז אל התא ? ודיקפת המ

 תורמ ל ,טירשתה ףוגבו .ךלש רי הצתב עקרק חטשב רבודמ ש ריהצמ התא ,טירשתב

 הז ת אז לכב לבא ,םיגוויסה תא  ךמצעב בתוכ אל ארקנש  המ םצעב התאש תרמאש

 .הסופת  עקרקכ הזה חטש אתה תא  רידגמ התא ,ךמעטמ ריה צתכ תשגה התאש ךמסמ

 גיצמ ינא  םצעב ,תונומת ךל גיצא ינ א .הלאה חטשה יאת לש ת ונומת ךינפב גיצמ ינא זא

 .בגר יעור ל ש ריהצתל 'ז חפסנ תא ול

 יניב לוגסי:

 ,  - ב הז לע תרביד אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 , םש םיאור רתיה ןיב ,ןכ

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  'ז ? חפסנ הזיא

 רפי: ד אלעד חו"עו

 . לזרב תוליסמ הפ םיא ור השעמל .הנומתב םג ךל  גיצא ינא ףכיתו 'ז חפסנ

 ד איתי בסיס: "עו

 ? הזה חפס נל ותוא הנפמ התא ? הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 שולש  ,תונומת יל שי ,בגר יעור לש  ריהצתל 'ב חפסנב םג תו ארל ןתינו , 'ז חפסנל ,ןכ

  .ריהצת  ותואל 'ב חפסנ .תונומת

 : ד איתי בסיס"עו

 ? 'ב

 ד אלעד חורפי: "עו

 יל רשא ל לוכי התא .ףדפדל רשפא  ,תונומת 'סמ שי .לזרבה ת וליסמ תא םש םיאור ,ןכ

 ?  לאמש דצמו ןימי דצמ םחת מה תא תופגאמש לזרב ת וליסמב רבודמש השקבב

 יניב לוגסי:
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  .ןכ ,ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,11  'סמ חטש את .רומג רדסב

 יניב לוגסי:

 ?  ייקוא ,םג ביבסמ שיש  ץצחהו לזרב תוליסמ הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .55 – ו 54 חטש  יאת יבגל יתלאש ינא ,אל

 יניב לוגסי:

 ?רדסב ,רט מ 1 בחור הז דיגנ לזרב תל יסמ ,לזרב תוליסמ שי .םע פה דוע ךל ריבסמ ינא זא

 ? רדסב ,ץצ חה תא םג ללוכ הזש בחו ר רטמ 4 ומכ והשמ שי רבד  לש ופוסב ,ןכש המ לבא

 י: חורפ ד אלעד"עו

 .רדסב ,ןכ

 יניב לוגסי:

 .ייקוא

 ד אלעד חורפי: "עו

 חטשב רבוד מש ריהצמ התא ,ר"מ 2,552 לש חטש יפל ותוא תדד מ ,11 'סמ חטש את יבגל

 .הסופת  עקרקכ ותוא רידגמ התא  טירשתה ףוגבו עקרק לש

 יניב לוגסי:

 .ייקוא

 ד אלעד חורפי: "עו

  ? ןוכנ

 יניב לוגסי:

 .ןוכנ

 ד אלעד חורפי: "עו
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 תאז  ? הזה םחתמה לש רדגל  ץוחמ אוה הזה חטשהש הש קבב יל רשאל לוכי התא

 .רמוש  םע רעשב םצעב רובעל ךיר צ ינא םחתמה ךותל סנכיה ל הצור ינא םאש תרמוא

 ? ה ז תא יל רשאל לוכי התא

 יניב לוגסי:

 .רמוש םע  רעשב הפ רבוע אל התא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? רמ ושו רעש םע רבוע אל ינא

 י:יניב לוגס

 ?  11 לע רבדמ התא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ריהצתב 11 'ס מ חטש את לע רבדמ ינא

 יניב לוגסי:

 . רמוש ןיאו רעש ןיא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  רמוש ןיאו רעש ןיא

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רבד ותוא לע םי רבדמ םכינשש בשוח ינא

 ד יהונתן דוד: "עו

 .ה'רבח רב ד ותוא לע םירבדמ םתא

 ר דוידוב: ד אבנ"וע

 .רעשה ינפל הזש  ךומכ קוידב ןווכתמ אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ר מוש םע רעשב רובעל ךירצ  ינא תבכרה לש םחתמל ס נכיהל ידכ .דדחא ינא זא
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 ד איתי בסיס: "עו

 .רמוש  ןיאו רעש ןיאש רמא אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תבכרה לש םחתמל

 רפי: ד אלעד חו"עו

 רבוע ינא ם אה ,תבכרה םחתמ ךותל  11 'סמ חטש את לש הבחר המ סנכיהל ךירצ ינא םא

 ?  רמוש םע רדגב

 יניב לוגסי:

 .ןכ ,ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

   .רומג רדסב ,ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רבד ות וא לע םירבדמ םתא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,םינבמל  דומצבו ריהצתל 40 חטש א תמ קלחבש ךל רמוא ינא

 יניב לוגסי:

 .40 ,ןכ .ץפוק  התא ? 40 הז הפיא ,עגר

 ד אלעד חורפי: "עו

 – ו 21 חטש  יאתב םיאצמנש םינבמל  ,םינבמל דומצבו 40 'סמ  חטש אתבש ךל רמוא ינא

 ? ןוכנ הז ש יל רשאל לוכי התא .תב כרה ידבוע םינוח הבש תר דוסמ הינח תבחר שי 22

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? תבכרה  ידבוע תיינח הז 40 .עגר

 ד אלעד חורפי: "עו
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 םינבמל  דומצב ,לודג דואמ דואמ ח טש את אוהש 40 חטש את מ קלחבש רמוא ינא .אל

 , תיאר םאה ,22 ,21

 י:יניב לוגס

 , לבא .ןכ ,תוינח םש שי

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  הינח תבחר תיאר

 יניב לוגסי:

 . ייקוא ,הינח תבחר םש שי

 ד איתי בסיס: "עו

 .ד יגהל תלחתה ,תרמא לבא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . החילס ,החילס הא

 ד איתי בסיס: "עו

 .רמא אוה לבא  .ךישמת ,לבא רמא אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ןיינעל אל הז

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . דיגהל ול ןת רמ א אוה םא םג .הנשמ אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .קפוא מ דואמ דואמ יתייה ינא

 יניב לוגסי:

 ? טפשמה תא םי יסל לוכי ינא .רדסב לוכה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .הצ ור התאש המכ לוכי התא

 ד אלעד חורפי: "עו
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 . לוכי יאדווב התא וישכע

 יניב לוגסי:

 ? םעפה דוע 40  את לע וא וישכע 11 את לע  יתוא לאוש התא םא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הז לע  תינע ,בוש יתרמא זא ,אל

 יניב לוגסי:

 אוהש חט ש הז יכ הזה חטשה תא  יתנמיסש איה הביסה ,11  את לע םירבדמ ונחנא םא

 . דבלב םתוא שמשמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתלאשש המ אל הז ,אל

 יניב לוגסי:

 .ייקוא הא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .יתלאשש המ אל  הז יכ קוחמל שקבמ ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םימו כיסב סחייתהל אל רשפא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .יתלאשש המ אל  הז יכ סחייתהל המ ןיאש  לוקוטורפל דיגא ינא זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רומג רדסב

 ד אלעד חורפי: "עו

 , - ל 46 -ו  42 ,36 חטש יאת תא שי . תולוכמה תוגורע לש אשונה  יבגל ,הככ וישכע .ייקוא

 יניב לוגסי:

 .שולש

 ד אלעד חורפי: "עו
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 .46 – ו ,42 ,36 .אל

 יניב לוגסי:

 .תוגורע שולש

 ד אלעד חורפי: "עו

 .תולוכמ  לש תוגורע שולש .ןכ .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  - ו , 42 ,36 .עגר

 ד אלעד חורפי: "עו

46. 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ת ולוכמ תגורעה הז ,46 – ו

 ד אלעד חורפי: "עו

 תא  רידגהל תרחב התא .ךתו א לואשל הצור ינא הלאה  םיחטשה יבגל וישכע .ןוכנ

 ,גוויס  יפל םתוא תנמיס ,ךלש טיר שתב הז תא תנייצ התא ,ם ידרשמכ הלאה םיחטשה

   .החילס ,םינסחמכ ,12/א  – כ ךדי לע םינמוסמ םה

 ד איתי בסיס: "עו

 .םולכ םי אור אל זאו ךשוח טעמ דוע ש ינודא ךל רמוא קר ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  תושעל לוכי ינא המ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ואו ב .רדסב ונחנאש בשוח ינא  לבא .עבקנ ,ןויד דוע הליל ח ךרטצנ םא .רדסב לוכה

 .םדקתנ

 ד אלעד חורפי: "עו

 . האור ינא םייתניב

 יניב לוגסי:
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 . תולוכמ םחתמ םושר ,ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ןסחמ חטש  רדגומ ךיא עדוי התא .תו נושארה תולאשל ךתיא רו זחא ינא בוש זא .תולוכמ

 ?  הנונראה וצב

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  רדגומ אוה ךיא ? ןכ

 וגסי:ניב לי

 ,  - ה ןונגסב והשמ  היה הז העוט אל ינא םא

 י בסיס: ד אית"עו

 . וצ שי ? שחנל המל

 יניב לוגסי:

 .רכו ז ינא םא יתוא לאש אוה

 ד איתי בסיס: "עו

 .וצה תא חק

 ד אלעד חורפי: "עו

 לבא .רדסב  הז התוא אורקל ,אל ? תא זה הרדגהה תא ריכמ התא  ,אוה םא לאוש ינא ,אל

 ? ריכמ התא

 סי:ב לוגיני

 ? םינסחמ  לע וא ןוסחא חטש לע רב דמ התא .ןוסחא חטש הז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .12/א ,םינסחמכ  הז תא תגוויס .םינסחמ

 יניב לוגסי:

 .הזכ  והשמ ,םילכמ וא תולוכמ  לש לטיה וא הרוקמ חטש ה ז םצעב םינסחמה .ייקוא
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 ד אלעד חורפי: "עו

 .הנע דעה ,י יקוא ,חטשב םאה ? םילכמ  לש לטיה הז 12/א גוויס

 יניב לוגסי:

 .םינסחמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  הזה גוויסה לש  הרדגהה תא ריכמ התא .גו ויסה םש הז םינסחמ ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . שחנל רומא אל דעה  ,שחנל רומא אל אוה לבא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,םי רבח ינא ? 12/א הז תא תג וויס המ סיסב לע .12/א רו תב הז תא גוויס דעה לבא

 ( דחיב םירבדמ)

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . רובעת אל האבה הערפה ,ך תוא םיבבחמ ארונ ונחנא

 ד איתי בסיס: "עו

 ,  - ב בותכש והשמ  שחנל דעמ שקבל לבא .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . היעבה אל וז .רד וסמב עירכנו אציי אוה ,דג נתת – דגנתהל הצור התא

 יניב לוגסי:

 ?  ןוכנ ,דעה ינא  ,רבדל יל ונתת ,עגר לבא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . החילס ,החילס

 יניב לוגסי:

 . םידרפנ לבא םינס חמ לע יתוא תלאש התא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , זה מופיע12א/ –כן, אבל אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. השטח הזה סווג על ידך כ 
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 .ךלש ריהצתב

 יניב לוגסי:

 .ייקוא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? גוויסה לש  הרדגהה תא ריכמ התא  םאה .םינסחמל גוויס הז  12/א גוויסש ךל רמוא ינא

 יניב לוגסי:

 . ןכש ךל יתרמא זא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הרדגהה תוהמ תא הש קבב יל ריבסת זא .ייקוא

 יניב לוגסי:

 ? ןכ ,םד וק ךל יתרמאש ומכו הפ  םושרש ומכ קוידב ,הנסחא  חטש הז הרדגהה תוהמ

 .םילכמ  לש לטיה יחטש ןכו ,םירוק מו םיפוחמ םהש דבלבש

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הרוקמ  חטש אוה הזה חטשה ,םח תמב תייהש הדידמה דעומ ב ,הלאה תוגורעה .ייקוא

 ?  והשלכ יופיח וילע שי

 יניב לוגסי:

 . םילכמה לש לטיהה תא  ול שי לבא ,יופיח וילע ןיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  - ה לש לטיהה תא

 יניב לוגסי:

 .םילכמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םילכמ

 יב לוגסי:ינ

 .הזל אר קתש ךיא ,תולוכמ וא ,ןכ
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 ד אלעד חורפי: "עו

 דגנל תיאר  םצעב 12/א – כ הזה חטש ה תא גווסל תאבשכ ,יתנ בה ,תאבשכ תרמוא תאז

 ? " םילכמ" הלימה תא ךיניע

 יניב לוגסי:

 . ריבסא םעפה דוע ינא

 ד איתי בסיס: "עו

 . הלאשה תא ןיבמ אל םג  ינא ,תמאה תא דיגא ינא

 ורפי: לעד חד א"עו

 ,םילכמ יל טיהל גוויס אוה הזה גוויס הש עגרכ תרמא .הלאשה  תא ריהצמל דדחא ינא זא

 . תרמא התא הככ

 ניב לוגסי:י

 .ייקוא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,חטש ה תא דודמל תאבשכ זא

 ד איתי בסיס: "עו

 .דעה תא  תועטהל אל לבא .םילכמ  גוויס הז רמא אל אוה ,דג נתהל שקבמ ינא ,החילס

 רפי: עד חוד אל"עו

 .החילס  ,הז ליבשב לוקוטורפ שי

 ד איתי בסיס: "עו

 . השקבב תועטהל הז לבא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . אצת .ךירצ אל

 ד אוריאל ברששת: "עו

 .דבל ןיבמ ....

 ד איתי בסיס: "עו
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 . ותוא תועטהל הז  תרמאש המ הז ול דיגהל . רמא אוהש המ אל הז ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רמא אוהש המ הז לבא

 יתי בסיס: ד א"וע

 .תרמא ש המ הז ול רמוא התא ז א .בויחה הז רמא אוהו ףי עסה תא אירקה אוה ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 , - לש תפתושמ  תודע וזיא הפ שי םגו ,לו קוטורפ הז ליבשב שי ,אל

 ד איתי בסיס: "עו

 . תרמאש הממ קלח לע קר  תרמא התא – ול דיגהל ,ו תוא תועטהל הז לבא ,אל

 פי: ד אלעד חור"עו

 . ןיינעל אל הז ,אל

 יניב לוגסי:

 .םגו םג ית רמא ינאש ןיבה אוה ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .םדקת נ ,רדסב .קיפסמ םירבח

 יניב לוגסי:

 . ונ רדסב .יתוא ן יבה אוהו ותוא יתנבה ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 יכ ,וצב א ירקהל ילבמ תקיודמ רשפ א םא הבושת הנעתש םג ש קבמ ינאו בוש דדחא ינא

 ,  - ל תאבשכ םג ףוסב

 יניב לוגסי:

 .וצה  המ יתוא תלאש .וצב הלחת הב יתארקה אל ינא לבא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,ייקוא תרמ או תאבש וא הנונראה וצ  ךניע דגנל דמע ךלש הדידמ ל תאבשכ .השקבב הינש

 ?  הרדגהה תא ריכ מ התאש וא ? עקרק יל הא רנ הז ,הנבמ יל הארנ הז
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 יניב לוגסי:

 ינא ,ךל ר יבסמ ינא ,תושעל הז דדומ  רותב ? ןכ ,ילש דיקפתה  .ךל ריבסא םעפה דוע ינא

 .רבד לכ םוש רלו טרפל רבד לכ ליבשב  הנונראה וצ תא ארוק אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רדסב ,ייקוא

 יניב לוגסי:

 . םתוא םלצל ? ןכ ,חט שב םירבדה תא ןמסל הז  תושעלש המ ילש דיקפתה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? חטשב ךדי  לע הזה חטשה ןמוס ךיא

 ד איתי בסיס: "עו

 . םייסל ול ןתית

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  ןמוס אוה המ  רותב ? ןמוס אוה ךיא זא  ,ןמוס הז רמוא התא ,אל

 יניב לוגסי:

 .תול וכמו םינסחמ לש םיחטש

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םינסחמ

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ריכמ  התאש ומכ ןסחמש וא וצב  הנונרא יכרוצל ןסחמ הז  ,ןסחמ רמוא התאשכ לבא

 ? יללכ ןפואב

 יניב לוגסי:

 . יללכ ןפואב ןוסחא

 ד אלעד חורפי: "עו
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 ? יללכ ןפואב

 יניב לוגסי:

 .יללכ ןפואב

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הנונרא ה וצב הרדגהל רשק אלל

 יניב לוגסי:

 . הנונראה וצל רושק אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רומג רדסב ,ייקוא

 ב: דוידו ד אבנר"עו

 ?  טילחמ אוה הז הנונראה וצ  יפל הזש ךל רמוא אוה םא  לבא ,החילס יפרוח ד"וע

 ד איתי בסיס: "עו

 . הב עירכהל ךרטצנש  תיטפשמ הלאש וז םויה  ףוסב , - ה לע לבח .קוידב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . תויתדבוע .... ,ךל ונרמאש  ומכ לבא ,ךרוא הפיט דו ע ןתינ .תיטפשמ הלאש וז

 : ד אלעד חורפי"עו

 .הפוחמ  אלו הרוקמ היה אל אוהש  רמוא התא הזה חטשה

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רומג רדסב ,ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תיתדבוע הלא ש טלחהב תאז תמועל וז

 יניב לוגסי:

 ,הלוכמ לעמ תאצ מנש הלוכמ םא הלאשה
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 ד אלעד חורפי: "עו

 .הדות ,הבו שתה תא יתלביק ינא ,אל

 יניב לוגסי:

 . הרוקמ הלוכמ א יה הנותחתה הלוכמה זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,אל ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הד ות ,יתלביק הבושתה תא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לאשנ ה תאש תולאשל הנוע התא

 ד אלעד חורפי: "עו

 קודבל לו כי התא ,רמוא ינא ךל ,ולש  המיכסה ,הזה חטשה ,הש קבב יל דיגהל לוכי התא

 .יתוא

 :יניב לוגסי

 ?  רבדמ התא חטש הזיא לע

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ר"מ 6,298  – ל ילש ןובשח יפל םכתסמ  46 ,42 ,36 חטש יאת לש

 יניב לוגסי:

 ? המכ

 ד אלעד חורפי: "עו

   .ןמזומ התא זא ית וא קודבל הצור התא םא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  םכתסמ הז המכב

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ר"מ 6,298.09
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 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? הלאשהו

 ד אלעד חורפי: "עו

 , םא ,אל .הלאשה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הביס ךל היהתש ךתו א םג םידדועמ ונחנא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 םה ,ר"מ  6,298 – ה לכ ,הזה חטשה  לכ .רבד הזכ ךתוא לאוש  ינא וישכע זא .רומג רדסב

 ?  ךלש הדידמל תעגהשכ תו לוכמב םיסוכמ ויה םלוכ

 יניב לוגסי:

 . םבורב ,ןכ ,םבורב

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  םבורב תרמוא תאז המ

 יניב לוגסי:

 . תולוכמ ובורב הי ה הזה חטשה לכ .םבורב

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הזה הז המ

 יניב לוגסי:

 ןמוסמה ח טשה .תולוכמ ויה םבורב  םהילע רבדמ התאש םיחט שה תשולש לע רבדמ ינא

 רכוז אל  ינא ,לוחכ ספ וא ,םש היה ש המ ,ןבל ספב ,ןבל וקב  םלצא ןמוסמה חטשה הז

 . שיבכה לע ןמוסמ היה  אוהש ,היה הז עבצ הזיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  תולוכמב הסו כמ ולוכ היה אל אוה לבא

 יניב לוגסי:

 .תולוכמ ויה  ולוכב אל ,תצק ןבומכ ויה
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 ד אלעד חורפי: "עו

 ? - ןפואב ךירעהל לוכי התא

 יניב לוגסי:

 .95% – ב ךירעמ ינא

 ורפי: ד אלעד ח"עו

95% ? 

 יניב לוגסי:

 .ןכ ,תול וכמ ויה הזכ והשמ ,90%

 ד אלעד חורפי: "עו

95%. 

 יניב לוגסי:

 ,אל רבכ הז  .הבוגל תולוכמה תא תחקל  ךירצ םג התא ןבומכו .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

   .יתלאש אל ינא הז ,אל

 לוגסי: יניב

 . 200% – ל ילוא עיגת התא  זא הבוגל עיגת התא םא

 ד איתי בסיס: "עו

 .400% וא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , הפרוצש הנומתה  תא ךל תוארהל הצור ינא

 יניב לוגסי:

 ? רפסמ הזיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . בגר יעור לש ריהצתל 'ב  חפסנל תישילשה הנומתה

 יניב לוגסי:
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 ?  ילש וא יעור לש

 ד איתי בסיס: "עו

 ?  בגר יעור לש חפסנ הזיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ךלש ריהצ תל ךתוא הנפא ינאו תואר הל יתיצרש הנומתה לע ר תוומ ינא ? המ עדוי התא

 תא  םצעב הפ שי .הבוט הרוצ ב םג ןהמ תוארל רשפאש  תונומת ןאכ תפריצ .טושפ

 .ךלש ריהצתל  תפריצש תאזה הנומתה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . ונתוא תונפהל םג

 : סאימחנ רורד ד"וע

 ? וז תאז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .תאז  יל תיארנ אל תאז אקווד

 ד אבנר דוידוב: "עו

   .עבצב ילש תא חק אוב

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - ש יל רשאל לוכי התא

 יניב לוגסי:

 .םדוק ה נומתה תא יל הארת ,עגר

 ד איתי בסיס: "עו

 ? ותוא  הנפמ התא הנומת הזיאל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 , הזיא הל תתלו םיוסמ םש ב התוא תונכל ךירצ ,ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - ה לכל ןומיס והשזיא  היה אל יתיארש המכ דע
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 ד איתי בסיס: "עו

 . ףוסהמ תישימחה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 וא למשח  ידומע ןימי דצמו לאמש  דצמ תולוכמ םיאור הנומת ב ,ךתוא הנפמ ינא ,הככ

 . השקבב .סחייתהל  תעדל עדנש ידכ ,הרואת

 ד אלעד חורפי: "עו

 הגורע ה לכ תא ףיקמש דצהמ םג  ןומיס שי ןוכנ האור ינא  םאש תרמוא תאז .ייקוא

 ? הגורעה  חטש ךותמ הז המכ ךרעב  ךירעהל לוכי התא ,תאזה

 ד איתי בסיס: "עו

 . הלאשה תא יתנבה אל ? הג ורעה חטש ךותמ המ המכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . םילצנתמ ונחנא ,הלא שה תא יתנבה אל םג ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 יללכ ןפוא ב דיגהל עדוי אל אוה םכו תמש ר"מ 6,298 לוכה ךס  שיש ריהצה דעה .בוש זא

 ?  ןוכנ ,זוחא 90-95  – כב הז תא ךירעמ אוה לב א ,תוסכמ תוגורעה המכ

 יניב לוגסי:

 . ןכ ,90% – ה תוביבסב .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 הנומתב ,תו גורעה לש ינוציחה ןומיסה  תא שי זא ןוכנ ןיבמ ינא  םאש תרמוא תאז .ייקוא

 םיחוור ם ג שי ןיבל ןיבו ,תולוכמב ף וסה דע הסוכמ אל ןבומכ  אוה הזה ןומיסהש םיאור

 . חינמ ינא רבעמל

 יניב לוגסי:

 .םינמו סמ אל םיחוורה לבא ,אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? החילס
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 יניב לוגסי:

 , ןיב הז םיחוור ה ,םינמוסמ אל םיחוורה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  ךדי לע וסנכנ אל םיחוורה

 יניב לוגסי:

 .רחא חטש  אתל חטש את ןיב הז .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  חטש אתל חטש את  ןיב הז הפ האור ינאש המ

 יניב לוגסי:

 .טי רשתה לע עגר לכתסת .ןכ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  בשוחמ הז הפ ללחה  .םש םג וניאר הפ ללחה

 יניב לוגסי:

 , םיאתה תשולש ןיב

 ד אלעד חורפי: "עו

 .עגר ,עגר

 ( דחיב םירבדמ)

 יניב לוגסי:

 , חטש אתל חטש את ןיב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  הזה חטשה הז ,ןכ

 יניב לוגסי:

 .חוור שי

 דוידוב: ד אבנר "עו

 .ייקוא
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 יניב לוגסי:

 , יתעדל הזה חוורה

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? הז – הז

 יניב לוגסי:

 .ןכ הז  יתעדל לבא רכוז אל ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ייקוא ,ךתעדל

 ד אלעד חורפי: "עו

 , התאש הממ תרמוא תאז

 גסי:יב לוינ

 . ןכ רכוז ינאש הממ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ןמצע  תולוכמה ןיב רבעמ יחטש א לל אוה ולוכ הלוכמה לש  חטשה לכ רכוז התאש המ

 .ללכב רבעמ  יחטש ןיא .הגורע לכ ךותב

 יניב לוגסי:

 .ויה אל ,א ל יתעדל לבא ,רבעמ יחטש  ויה אל םא רכוז אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ךנורכי ז בטימל רבעמ יחטש ןיא

 יניב לוגסי:

 יתעדל  .ךל ריבסמ םעפה דוע ינא , ויה אל יתעדל .רכוז אל ינא  ,םעפה דוע .רכוז אל ינא

 . רבעמ יחטש ויה אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ייקוא

 יניב לוגסי:
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 תאז .היינ של תחא תודומצ ןה ןתוא  האור התאש ומכ תולוכמה  םג .ביבסמ רבעמ יחטש

 ,תרמוא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הז כ דחא שוגב לוכה הז ,הגור ע לכ ךותב ללכב ןיאש רמו א התא זא ,לאוש ינא ,אל

 יניב לוגסי:

 .דחא שוג

 ד אלעד חורפי: "עו

 . רבעמ יחטש ללכב ןיא

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - כ וא םינסחמכ  ןובשחב םתוא חקול תייה  זא רבעמ יחטש ויה םאו

 בסיס:  ד איתי"עו

 . תיטרואית הלאש וז

 עד חורפי: ד אל"עו

 ,יל  שי יכ יטרואית אל הז ,אל

 יניב לוגסי:

 ,ןומיסה  ומכ ןמוסמ היה הז םא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 הלאש  וז ,ךתיא םיכסמ ינא לבא ת ודגנתהכ הז תא תרמא אל  םנמוא ,ינא איה תמאה

 .ויה ןכ  – ויה אל םא ,תיטרואית

 יניב לוגסי:

 . ול הנעא ינא ,אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .לצנתמ ינא  ,הלאשה תא ריתמ אל ינא
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 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - ה ןיב רבעמ יחטש  שיש ךל דיגא ינא םא המו

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .השקבב  ןיטולחל תרחא הלאש וז

 ד אלעד חורפי: "עו

 . והשמל ליבומ ינא לבא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 והשמ הז  תישע אלו "שי" רמוא הת א םא .רחא והשמ הז "הי ה םא" רמוא התאשכ .אל

 .רחא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הנסחאכ  ךדי לע ונמוסש תולוכמה  ךותב רבעמ יחטש שיש ךל  דיגא ינא םא המו .ייקוא

 הלאה םי חטשה תא גווסמ תייה ?  ךלש הדידמה תורדגהמ ,ךל ש הדידמהמ הנשמ תייה

 ,םיחטשכ

 יניב לוגסי:

 הפ ומש  םויה ,עדוי אל ינאש יארע  והשמ רבעמ יחטש ויה םא  ,םעפה דוע ,היה הז םא

 המל  ןוכנ לבא ? ןכ ,הלאמש מ" ס 20 התוא וריבעי רחמו , המ עדוי ינאו הלוכמה תא

 , חטשב יתנמיסש

 ד אלעד חורפי: "עו

 , לאוש ינאש המ הז ,אל

 גסי:יניב לו

 .לאוש הת א המ ךל דיגא ינא ,בוזע

 ח לירז שוורץ: "רו

 . ומייסיו הקד יצ ח ושעי םהש ידכ הטלקהב  הקד יצחל הקספה ךירצ

 דוידוב: אבנר ד "עו

 . הלאשה תא םייסל תוינש  רשע ונל ינתת זא ,ייקוא
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 יניב לוגסי:

 ינאש  ןומיסהש ךיירבד תליחתב  ךל יתרמא .טפשמה תא םי יסל קר יל ןת תוינש רשע

 . ביבסמ ספה .םש ה יהש ספה יפל הז יתנמיס

 ד אלעד חורפי: "עו

 ךותב רבעמ  יחטש םהש םיחטש שי ם א יתלאש ינא .תרחא התי יה ילש הלאשה לבא ,עגר

 ? הג ורע ול ארוק התאש שוגה

 יניב לוגסי:

 ,ן בלב םינמוסמ ויה םה םא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - וסמ ויה םה םא

 יניב לוגסי:

 .םת וא דירפמ יתייה ,ןכ זא ן בלב םינמוסמ ויה םה םא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  םתוא גווסמ תייה ךיאו

 יניב לוגסי:

 ? המ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  םתוא ןמסמ תייה ךיא  ? םתוא גווסמ תייה ךיא

 יניב לוגסי:

 . הנסחאל חטשכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  הנסחאל חטשכ

 יניב לוגסי:

 .ןוכנ

 ד אלעד חורפי: "עו
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 ,  - ה יפל זא .ייקוא

 יניב לוגסי:

 .הנסח אל חטשכ ,םינסחמכ אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 אוהש חטש  אל אוה תולוכמ וילע תו חנומ אלש חטש לכ השעמל  תאזה הירואיתה יפל זא

 ? ןוכנ ,ןסחמ

 יניב לוגסי:

 . ךלש הירואיתה וז

 ד אלעד חורפי: "עו

 .לאוש ינא

 יניב לוגסי:

 .יתישע  ינא המ ךל יתרבסה ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , חטש היה םאש  תרמא עגרכ יכ לאוש ינא

 יניב לוגסי:

 ?  רדסב ,ןהלש ןוסחאה חטש  הפיא קוידב ןיוצמ היה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ןכ

 י:לוגס יניב

 ספה הז  םא ךל דיגהל עדוי אל ינא  .ןבלה ספה יפל יתנמיס ,חט שב יתישע ינאש המ הזו

 . בורק רתוי אוה ספה הזש  ? ןכ ,הנומתבש הזה ןבלה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,עגרכ  תרהצה התא .רורב רתוי ד וע הלאשה תא לאשא ינא  .לאוש ינאש המ אל הז זא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ץופיש תו דובע ךרוצל עגר םירצוע ונ חנא ,םירבח .רורב רתוי דו ע הלאשה תא רוכזת ,עגר
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 ד אלעד חורפי: "עו

 וילע  תוחנומ אלש חטשש רמוא  התא .תדקוממ רתוי הרו צב בוש רוזחא ינא וישכע

 עק רק אוהש חטשכ וא ןסחמ  אוהש חטשכ טירשתב ךד י לע ןמוסמ היה תולוכמ

 ?הנסחאל

 יניב לוגסי:

 ?  הנומת הזיאל ךתוא תונ פהל לוכי ינא , - ש חטשה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  עקרק וא ןסחמ אוה םא ה ,הלוכמ וילע ןיאש חטש  שי םא .טושפ דואמ ,אל

 יניב לוגסי:

 לע  ןיוצמ היהש חטשה אוה טי רשתב יתנמיס ינאש חטשה  ,ךל יתרבסה ,חטשה לכ

 ויהש  ,םינסחמ ויה םהילעש םי לודג םינבלמ 3 ,עקרקה לע  ןבלמ ןיוצמ היה ,עקרקה

 . טירשתב יתנמיס ינא  םתואו ,םינסחמ ,תולוכמ

 ד אלעד חורפי: "עו

 .יתלאשש  הלאשה אל בוש הז לבא

 יניב לוגסי:

 ויה אל  יתנמיסש הזה חטשהמ 90% יתכרעהל ךל יתרמא , םדוק רבכ יתוא תלאש זא

 .תולוכמ וילע

 ד אלעד חורפי: "עו

 .יתנבה אל ,ה יה ? תולוכמ וילע ויה אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .תינע ךופה

 יב לוגסי:ינ

 . תולוכמ ויה אל 10%  .תולוכמ ויה ןכ 90% ,הא

 ד אלעד חורפי: "עו

 , וא תבייח התא ,יל רשא ל לוכי התא םאו םכסמ ינ א םא תרמוא תאז .ייקוא
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 יניב לוגסי:

 . רבד םוש יתבייח אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 םא הנחבא  ךורעל ילבמ חטשה ללכ ת א םינסחמכ ךלש טירשתב  תנמיס התא .הינש ,עגר

 . הלוכמ וילע ןיא  וא הלוכמ וילע שי םא ,ןס חמ אל הזש וא ןסחמ הז

 יניב לוגסי:

 , - ש המ יפל

 ד אלעד חורפי: "עו

 . הזה עקרקה חטש לש ינוצ יחה יללכה ןומיסה יפ לע

 יניב לוגסי:

 .קוידב

 ד אלעד חורפי: "עו

  .ייקוא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? תב כרה לש ןומיס הז ? ותוא  השע ימ ,עקרקה לע ןומיסה  .הדעו תלאש ריענ ונחנא

 יניב לוגסי:

 . חטב ,תבכרה לש

 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתנבה אל ? המ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ,עקרקה  לע היהש ןומיסה יתלאש

 ד אלעד חורפי: "עו

 .יאדווב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 . הדות ,תבכרה וז
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 ד אלעד חורפי: "עו

 .הנסחאל  דעויש חטשה הז .יאדווב

 יניב לוגסי:

 .תו לוכמה ויה ןומיסה ךותבו

 ד יהונתן דוד: "עו

 ?  םילדגה לע תקולחמ שי

 ד אלעד חורפי: "עו

 . עגר הזל חיננ ואוב

 יניב לוגסי:

 .דצ  לכמ חטב רטמ יצח דירות

 ד אלעד חורפי: "עו

 . .. ה אל הזש םיכס מ ינא הז לבא .חיננ ואוב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .רדסב  הז ,הזב םימיכסמ ונלוכ

 פי: ד אלעד חור"עו

 חט ש ,תולוכמ וא תוגורע אל  ,עקרקכ יללכ ןפואב ךדי לע  ןמוסש חטש שי .בוט .ןכ

 ? הנסחא ל עקרקכ ותוא תנמיסש  תמיוסמ הביס שי .הזה םח תמה לכב יללכה עקרקה

 ?  - חטש הזש וא תולוכמ  וילע תוחנומ הזה חטשה

 יניב לוגסי:

 .רבדמ הת א חטש הזיא לע יל דיגת

 ד אלעד חורפי: "עו

 עקרקה חטש מ ירקיע קלח ביכרמ אוה  ,לודג דואמ דואמ אוהש  לשמל 40 חטש את הפ שי

 .סכנב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? 40 ןוגילופ
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 ד אלעד חורפי: "עו

 .ןכ

 :יניב לוגסי

 . ךתיא ינא ,ייקוא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? תוגורעב  ונמוסש םיחטשה טעמל  הזה חטשב תולוכמ תיהיז

 יניב לוגסי:

 ?  הלאשה המ ,םעפה דוע

 חורפי:  אלעד ד"עו

 ?  - ה לש הלאה תוגורעב  קר וא תוחנומש תולוכמ  תיהיז םאה 40 חטש אתב

 יניב לוגסי:

 .םג ןתוא יתנ מיס ,תולוכמ המכ הפ ויה

 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתוא הנפת ? הפיא

 יניב לוגסי:

 .הלאה תו לוכמה שולש לבא ,עגרכ ם ירפסמה המ עדוי אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .40 חטש  את לע לאוש ינא לבא ,אל

 יניב לוגסי:

 ? ונ

 ד אלעד חורפי: "עו

 , - וא  תורחאו הלאכ ןוסחא תו לוכמ ? 40 חטש אתב תואצ מנש תולוכמ תיהיז םאה

 יניב לוגסי:

 .ןוס חא תולוכמ שולש ויה .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו
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 .הש קבב יתוא הנפת ? הפיא

 יניב לוגסי:

 .הנה

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? רפסמ הזיא

 יניב לוגסי:

 . ןוסחא תולוכמ המ כ םש ויה .עגרכ רפסמה  תא ךל דיגהל עדוי אל ינא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . ןהלשמ חטש את ולביק  ןה ,40 חטש אתב אל לבא

 יניב לוגסי:

 .ןכ ,הא

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  40 חטש אתב םאה

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? תיהיז אל

 יניב לוגסי:

 .אל הבושתה

 י: ד אלעד חורפ"עו

 יס דנה ןקתמ הזש בתוכ התא  ,ר"מ 61 – כ ךדי לע דדמנ  19 'סמ חטש את .ייקוא

 .הליקשל

 יניב לוגסי:

 .ןוכנ

 ד אלעד חורפי: "עו
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 ?  תויאשמ לקשמב רב ודמש יל רשאל לוכי התא

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? הזה לקשמ ל והשלכ יוריק שי םאה

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? ןיא

 לוגסי: יניב

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  והשלכ יופיח שי

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ?  םולכ , - ש והשמ

 יניב לוגסי:

 .ןקתמ ,לקשמ

 ד אלעד חורפי: "עו

   .רומג רדסב ,ייקוא

 יניב לוגסי:

 .הנבמ  הז ןקתמ םיסימ וצב ,בגא

 ד אלעד חורפי: "עו

 . יתלאש אל ינא הז
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 יניב לוגסי:

 .ייקוא

 אלעד חורפי: ד "עו

 ןקתמכ ריה צתב ךדי לע ורדגוהש חטש  יאת לש בר רפסמ שי ,7  ,6 ,5 ,34 ,32 ,1 חטש יאת

 . היצקורטסנוק

 יניב לוגסי:

 .םעפה דוע ,עגר

 ד אלעד חורפי: "עו

 .היצקורטסנו ק הלימב שמתשהל תרחב

 יניב לוגסי:

 .םעפה דוע הש קבב רפסמה תא יל דיגת

 ד אלעד חורפי: "עו

 .50 ,49 ,48 , 47 ,45 ,44 ,39 ,38 ,37 ,35  ,34 ,32 ,1 .ךל אירקא ינא

 וידוב: ד אבנר ד"עו

 .הי צקורטסנוק/ןקתמ תמשר

 ד אלעד חורפי: "עו

 . היצקורטסנוק/ןקתמ

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? הלאשהו ,ןכ

 יניב לוגסי:

 ? הלאשה המ

 ד אלעד חורפי: "עו

 .הל אכ שא יוביכ ינקתמ לש גו ס הארמ השעמלש הנומת  ךינפב גיצא ינא זא .ייקוא

 יניב לוגסי:

 .םיטנרדיה
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 ד אלעד חורפי: "עו

 ? - ה הזש רשאל  לוכי התא .ןכ ,םיטנרדיה

 יניב לוגסי:

 .ןכ ,רש אמ ? הנותחתה הנומתב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? חפסנ הזיאל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ,  - הז יתעדל ,ילצא ךותח תצ ק הז ,חפסנ לע רבדמ ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 .ייקוא  ,רדסב הז שא יוביכ ,הא

 : יפרוח דעלא ד"וע

 ןקת מ ךדי לע ארקנ םצעב הז ש יל רשאל לוכי התא זא , ייקוא , - ה תא ונרבע רבכ

 . היצקורטסנוק

 יב לוגסי:ינ

 .יתרשיא

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ךלש  טירשתב םימ וליס תובאש מ רדחכ ורדגוה 10 ,8 חטש  יאת .רומג רדסב .ייקוא

 יניב לוגסי:

 .ייקוא

 ורפי: ד אלעד ח"עו

 וליס  לכימכ םימה לכימ תא רי דגמ תייה םאה .7/א -כ ךד י לע ונמוס וא וביוח םהו

 ?  םדוקמ ונל תטטיצש  וצב ולש הרדגהל םאתהב

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו
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 , ר"מ 461 ךדי לע דדמנ 51 'סמ חטש את .ייקוא .ןכ

 יניב לוגסי:

 . ךתיא ינא ,ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? דעו מ ותואב וב השענש הממ ת משרתה ? וב תרייס התא

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? לולס אוה

 יניב לוגסי:

 . לולס היה אל אוה

 ד אלעד חורפי: "עו

 .לולס אל אוה

 יניב לוגסי:

 .אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 דעומב  םש תונוחש תולוכמ ,םש  םירבועש םילעופ ,השענש  שומיש והשזיא םש תיאר

 ? הדידמה

 סי:יניב לוג

 .יל רוכזש אל

 ד אלעד חורפי: "עו

 ? םש  ךלש הדידמה הכרא ןמז  המכ ,בגא .ךל רוכזש אל

 יניב לוגסי:

 . םוי יצח רוזאב

 ד אלעד חורפי: "עו
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 ?  סכנל תעגהש הד יחיה םעפה וזו ? םוי יצח

 יניב לוגסי:

 .ןכ

 ד אלעד חורפי: "עו

 .יתמיי ס ינא .רומג רדסב ,ייקוא

 
*** 

 

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ?  תרזוח הריקח  שיש וא יתיעט ,סיסב ד"וע  .םכל הבר הדות ,םירבח

 ד איתי בסיס: "עו

 .אל

 ד אבנר דוידוב: "עו

 ? םימוכיסל ךי רצ התא ןמז המכ ,םירבח  .יתיעט אלש הז לע הדות

 ד אלעד חורפי: "עו

 .ףרוטמ ץחלב  ינא יכ םוי 60 שקבא ינא

 ד אבנר דוידוב: "עו

 םג בוט םו י 60 ,סיסב ד"וע .תפסונ ה סמעמ ףכית ךילע ליטנ םג  ונחנא ,הז קר אל .לבקת

 םימוכיס ה צור ינאש םכל רמוא ינא ז א תושרופמ הטלחהה תא  רמאנש ינפל ,םירבח ? ךל

 ורפסומי םי חפסנ .דבלב עבצב ופרוצי  תונומת .דרפנב תקולחמו  ןוגילופ לכל םיסחייתמש

 .9 דומע ג /7 חפסנ יל רמוא התאו חפ סנל הנפמ התא .ץר רדסב

 בסיס:  ד איתי"עו

  . תושדחה תונקתל םאתהב

 ד אבנר דוידוב: "עו

 תונקתה  תא םאות תצק הז םנמוא  .תקיודמ הטלחה םכל תת ל עדנש הזל םאתהב ,אל

 דובעי אל  ,הב םיאורש המ יפל הנו מת תונכל םיכירצ ונייהשכ  םויה ומכ לבא תושדחה
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 .ךירצש ומכ  לגודמ ,ךורכ היהי לוכה  ,דחא רבד דועו .תרדוסמ  הרוצב זא ,הטלחה ןתמב

 םג ףר צל אנ ובנ םיטפשמה רגאמ ב היוצמ אל איה םא היל א םינפמ םתאש הקיספה

 ?  ייקוא .רדסב הז ,ונל  שי היוצמ איה םא .התוא

 

 :הטלחה

 ןפוא  .ןכמ רחאל םוי 60 ךות הב ישמהו םויהמ םוי 60 ךות  הימוכיס שיגת תררועה

 . חמש גח ,םלוכל הב ר הדות .םידדצל רהבוה  םתרוצ ןיינעל םימוכיסה

 

 

 

 ** הטלקה ףוס **

  

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


