
  נהריהית יעיר

 2020 בספטמבר 2 2/2020 נייןמועצה מן המבת שיי

 

 1 נהריה תייריע

 2   ןיינמה ןמ הצעומפרוטוקול ישיבת 

 3 9/2020 מס'

 4  תש"פאלול ' ביג', 2020 ספטמברב 02ביום  ד', 

 5 בהיכל הספורט בשכונת עין שרה 18:00 הבשע

 6 משתתפים:

 7 ויו"ר הוועדה רה"ע  מר רונן מרלי, •

 8 סגן ומ"מ ראש העיר  , מר דימה אפשטיין •

 9 סגן ראש העיר  מר אייל וייזר, •

 10 חברת מועצה   רנץנת לועגב'  •

 11 אש העירייה בתוארסגנית ר  , גב' שרית מולכו •

 12 עצהבר מוח   מר אור כהן •

 13 בר המועצהח  , מר חיים רואש •

 14 חברת המועצה , עו"ד קלאודיה מרקוב •

 15 חבר מועצה  מר בוריס שטארקר •

 16 חבר המועצה  ,מר זכריה חי •

 17 חברת מועצה  גב' אורנה שטרקמן •

 18 החבר המועצ  ,מר יצחק פרץ •

 19 חברת המועצה  , גב' שרית נס פררו •

 20 חבר המועצה  , עו"ד אורן סודאי •

 21 חברת המועצה   ,לירז איתמרגב'  •

 22 ם:נעדרי
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 1 חבר מועצה   פריאטמקס א •

 2 חבר מועצה  מר עופר אלקיים •

 3 חבר מועצה   מר יצחק פרץ •

 4 :משתתפים

 5 העירייה למנכ"  מר אלי אלבז, •

 6 גזבר העירייה  ,רו"ח מיכה זנו •

 7 מבקרת העירייה  ן אבירםמגב' קרן דרכ •

 8 ש מנהל חינוך וקהילהרא   מר אילן וקנין •

 9 מאירע"ש גולדה  ותמנהלת ביה"ס רע  הגב' איריס אללוף •

 10 היועץ המשפטי לעירייה  עו"ד אורן ארבל, •

 11 מהנדס העיר  אינג' פארס דאהר,  •

 12 מנהל המחלקה לתכנון עיר  מר רוני לוי, •

 13 מזכיר המועצה  אילוז, מר דוד •

 14 פיקוחמחלקת רישוי ומנהל   , אני חיודו אלדעו"ד  •

 15 

16 
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 1 על סדר היום:

 2 םיר"בת

 3 2021 תנשל תוכימת תקולחל םיניחבתאישור  .6

 4 לארשי יעעקרקמ תושר לומ םכסהאישור  .7

 5  תינופצ תלייט תמקהו תיינב (2019-ב לחהש טקיורפ) אישור הגדלת חוזה .8

 6 םינוריעה םידיגאתה לשדוח כספי  .9

מס'  ד"סמ
 ר"תב

תקציב  קייםתב"ר  סכום הוצאות סכום הכנסות תב"רשם 
 מעודכן

 ערותה

1 
 

15 
 

 שדרוג תאורה
 ברחבי העיר

בפארקים 
 ובטיילת

עב'  775,246 משרד השיכון
 קבלניות

775,246 
 

מול  ישןהסכם גג-משרד השיכון 775,246
מטיילת המזח ודרומה  חדש

 כולל שפך הגעתון

2 
 

16 
 

 עבודות בטיחות
 ונגישות במוסדות

 ציבור
 

עב'  200,000 היטל השבחה
 קבלניות

200,000 
 

 תקציב חדש 200,000

עבודות חשמל,גלאי אש ,איטום 
במועדוני הנוער והמרכזים 

 הקהילתיים .
  

3 
 

17 
 

פיתוח סביבתי 
 ות בטיחותדועבו

 

-הרשות
מהיטל 
 השבחה

עב'  500,000
 קבלניות

500,000 
 

 תקציב חדש 500,000

ריהוט 
רחוב,תאורה,מעקות,עבודות 

 בטיחות וכד'
 

4 
 

7 

 
 

הכנת מוסדות 
לפתיחת  חינוך

 שנה"ל תשפ"א
 

-הרשות
 מהיטל

 השבחה

עב'  400,000
 קבלניות

 יב קייםצעדכון תק 900,000 500,000 400,000

 ₪אלפי  300גנ"י 

 ₪אלפי  600בתי ספר 
  

5 
 

951 
 

 נגישות אקוסטית
 ות חינוךלמוסד

 

 210,000  משרד החינוך
 

עב' 
  קבלניות

 

210,000 
 

1,100,000 
 

1,310,000 
 

 עדכון תקציב קיים

 ₪ 1,100,000תקציב קיים : 
משרד החינוך  -עדכון תקציב

לבתיה"ס  ₪ 210,000
"אוסשקין,בגין,וייצמן,מדעים 

אביר יעקב 'ישיבת  ואומנויות,
 אביר יעקב וגן סביון.

לכל אחד ממוסדות ₪  30,000
 החינוך
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 1 פרוטוקול

 2 שקב ןליא .ךוניח להנמ שארמ שקבמ ינא ליחתנש ינפל ,ןליא ,יקוא :ע"הר ,מרלי ןנומר ר

 3 עיגתש הדלוג תוער רפס תיב תלהנמ ,סיריאמ םג ונשקיב ונחנאו רבדל

 4 רעובש אשונ הז .רפסה תיב לעו הלש תונכהה לע םילימ המכ רמאתו

 5 רקיעב ,דומילה ימיו הנורוקה לש רופיסה ,לארשי תנידמ לכב םויה

 6 רחא ןתינ .רמול ךל שיש המ רמאתש שקבמ ינא ,ןליא זא .ו-ה תותיכב

 7 .םדקתנו סחייתהל סיריאל ךכ

 8 לכב .תבכרומ דואמ הפוקתב תמאב ונחנא .םלוכל בוט ברע זא מר אילן וקנין:

 9 .הירהנ ריעב ךוניחה תכרעמל עגר סחייתא ינא .םלועה לכב ,הנידמה

 10 תא תושעל םיסנמ ונחנא לבא ונביבסמ ונתוא תפטוע הפ הנורוק

 11 םידליל בוט יכה ךוניחה תא איבהל לכונ ונחנאש ידכ םומיסקמה

 12 ונל שי .םייעוצקמ דואמ םילהנמ ונל שי ,הז תא תושעל ידכ .ונלש

 13 טניבק ונחתפ ,תאזה הנשה תא וניכה ,ץיקה לכ ודבעש םילהנמ

 14 ילעב לכו םיחקפמה ,םילהנמה ללכמ בכרומש ינוריע הנורוק

 15 רשיו והשמ רמול הצור ינא .הליהקו ךוניח להנמב םידיקפתה

 16 דואמ תויחנה איצוה ךוניחה דרשמ .היעבה דקומל סחייתהל

 17 החנה ךוניחה דרשמ ,ו-ה תותיכל רושקש המ לכב .תורורבו תוטרופמ

 18 רמולו סחייתהל הצור ינאו עובשב םיימעפ לש םומינימל ונתוא

 19 רפס יתב שי ,תאז רשפאל ונלוכיש הירהנ ריעב רפסה יתבבש

 20 םינטקה רפסה יתב הלא לבא ,םימעפ שש םגו עברא םג םידמולש

 21 םילודג רפס יתב םה הירהנ ריעב םיידוסיה ונלש רפסה יתב בור .ונלש

 22 הז .םידימלת 700 לעמ רפס תיב םע סיריא יירוחאמ תבשוי .דואמ

 23 יתב ונל שיו לודג יכה אל םא ולוכ זוחמב םילודג יכה דחא רפס תיב

 24 שאר ינודא ,וישכע .הירהנ ריעה לכב הזה רוזאבו 600-650 לש רפס

 25 רתויל רובעל ,הארוה יל ונתתש עגרב .היעב םוש יל ןיא ,יירבחו ריעה

 26 המל ריבסא ינא .לק זה לבא יטסילופופ הז ,לק הז עובשב םיימעפמ

 27 ,תורצחב ונלש םידליה תא דמלנ ונחנא תחא היינשב יכ .יטסילופופ הז
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 1 םידבכמ אלו םייואר אל הםש םיאנתב ,םילבא ילהואב, םיטלקמב

 2 םילהנמהש םכל דיגהל הצור ינא .םימאתומא לש הארוה ישנא םעו

 3 תושרה הארוה ירזוע 90-כ ףסונ םדא חוכ ץיקה ךלהמב וסייג ונלש

 4 הדובעה לע שארמ הבר הדות ,םיס"נתמה תשר תרזעב הטלק

 5 דמלל דבל םילוכי אלש הארוה ירזוע 90-כ ונטלק .תיתועמשמה

 6 המנדט תא םהל ןיא .םירומה םע דחיב קר סנכיהל םילכוי ,תותיכב

 7 תרזעב רישכהל ונייה םיכירצ ונחנא .התוא דמללו הצובק תחקל

 8 תתלו הזה םדא חוכהל כ תא ונלש םימיהדמה םילהנמה םיגיהנמה

 9 ךוניחה דרשמ .יספא ןמז לש חווטב ןתינש לככ יעוצקמ אוהש הנעמ

 10 ןיב אוהש םוקמב .ירשפא יתלב םוקמב ךוניחה ישנא תא ,ונתוא םש

 11 קדצב םישפחמ דחא דצמ םירוהה רשאכ ,תואיצמה ןיבל םירוהה

 12 םרובע שפוחה תא רתויש המכ תתלו הדובעל תאצל ,םתוא ןיבמ יאנו

 13 םיללכ עבק ךוניחה דרשמ .רפסה יתבל םידליה תא חולשל ולכויש ידכ

 14 רוזאב ילש םירבחה לכש םירמוא .עצמאב תויושרה ונתואושם 

 15 .הז תא יתקדב ינא ,ןוכנ הז ,עובשב םיימעפ רשאמיותר  םירשפאמ

 16 םידליהש םיאנתה המו םהלש רפסה יתב לדוג המדוק בל ךירצ

 17 ינאש ,ריעה שאר ינודא ךל רמוא ינאו םכל רמוא ינא .םהב םידמול

 18 תא תתלו אובל טושפ יכהו יעוצקמ ןפואב ץילממ ,ךוניחה לנהמ שארכ

 19 ונלש םילהנמה תרזעב םילוכי ונחנאש םידליה לש בוטכי ה ךוניחה

 20 ואיבהש הלא םה ,ונלש םילהנמה לע וכמסת .ונלש םירומה תרזעבו

 21 תואצותה לכב םוצע רופיש הפל ונל ואיבהש הלא םה .ךוניח סרפ ונל

 22 הז .ט"עשת-ל ו"עשת ןיב הרידא הציפק םעי דוסיב היהרנ ריעה לש

 23 םילוכי ונחנא ךיא םילהנמל ונרמאו ונדמע ךכ זא .םהלש םיידיב

 24ם יזכמרה לכ תא ,םיס"ל המתנכ תאם רכובע חתפנ ואוב ?םלכ רוזעל

 25 .םרבוע םידימלתה תא איצוהלו אולב ולכותש שיש םלתיייהקה

 26 הרמאו םירומהות רדתסה הבא ה.יעב םוש ילב ומיכסה םילהנמה

 27 רפסה תיב חטשמ אציש דלי לכ .םכל רוסא ,םירקי םינודא ,םכל

 28 שממ םתוא ומש םה .םילהנמהה על ז ,םכילע הז ,והשמ ול הרקיו
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 1 ומלשי ונלש םילהנמהש ןכומ אל ינא ,הרקי הזש ןכומ אל ינאו דקומב

 2 רמול הצור ינא .הזה ןיינעב ונירוחאמ תדמעו אל הנידמה יכ ריחמ

 3 דוע רישכהלו תאצלו אובל ספא חווטב הזה עגרב םיכירצ ונחנאש

 4 תודועתם הל ןיאש ,םירשכומ אל םהש םישנא דוע רישכהל .םישנא

 5 .ךוניחה יתב ךותבו תושרדמה ךותב םתוא שפחל ליחתהל ,הארוה

 6 ונחנא .ןולוחב אל םגו ןויצל ןושארב אלו ביבא לתב םיאצמנ אל ונחנא

 7 הדובעה חוכ תא אוצממאוד ל םיתקשמ ונחנא ,הירפירפב םיאצמנ

 8 תוכרעמב וקסעתה קר אל ונלשים להנמהש םכל דיגהל הצור ינא .הזה

 9 םירומה לכ תא ורישכהו וכלהם ה .היגוגדפב וקסע םה ,ץיקה לכ

 10 .םשל רבוע םלועה לכ .םים אחריאנתבו תנווקמ הארוהב דמלל םהלש

 11 הל אין ,קוחרמ קר ץרממ תדמול ,הטיסרבינואב ניהש הנש ילש תבה

 12 תאזהידה מלה תא לצנמו רבוע םלועל הכ .התיכב םידומיל ללכב

 13 ךוניחה יגיהנמל רשפאנו אוב .תרת אחיגודגפ הדימל .הנוש הדימלל

 14 רמואי נאו דוחב םתיא דחיב ינאימה. דק ךוניחה תא ליבוהל ונלש

 15 ץיקה ךלמהב הנשה םימעפ שמח וננפגש .ץמאמעשו כל  םה, םכל

 16 תפוקתב ונחנא .רתויב הונכנה הרה בצוז תא םישוע ךיא ונבשחו

 17 ,םכל רפסל הצור ינא .ריעה שי ראנודא תבכרומ דואמ ,דואמ הנורוק

 18 רפס יתב השולש םע ונחתפ 1.9-את ה ם.יעדוי םתא םא עדיואני לא 

 19 יתש ונל שי ,הנורוק תתמואמ תלהנו מנל שי .םהלשם ילהנמה ילב

 20 ריעב הפ והשימ ?הזב םתשגרל הלכב םתא .דודיבב ויהש תולהנמ

 21 שישו כנחלצה אלש הביסה ?בקשיים ונילע רבע 1.9-הש שיגרה הירהנ

 22 הבעזרת המנהלים האל ונחלצהש .םימיהך מדוניח יגיהנמ ונל

 23 האלפומך כ לכ רהוצב הלאה םירבדה תא תושעלו תויוכמס ליצאהל

 24 רפסה יתב תחיתפל הרושקחת שא הלקת וליפא ילב 1.9-ה תא ונרבעו

 25 .תולוספקב ,הורונק םע ,תוכיסמ םעי. ל ונימאת ,םיטושפ אל איםנתב

 26 םעפב םיכנחמה תאו םית הילדא םוזב םיאור םידליהמ קלח

 27 תואיצמה תאז ,תאזהמציאות ה תא ונאצמה ונחנא אל .הנושארה

 28 םילהנמה תא תוארלוח כדי ת רולדג ילעב תויהל ךירצ .ונילע התפכנש
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 1 םינעמ שפחל עגר ונתנו ל ,עגר ,תונלבס .הז תא םישוע הלאה

 2 ,נהפ ל"כנמה ,רראש העיל יתינפ ינא ,הנשה תלמתחי רבכ .םייעוצקמ

 3 םיימעפ ונפיק לסמ אל הז ,ונרמא .ונלש םנהלימל ונינפו תינפ התא םג

 4 םידבוע םה .תושעל רשפא המ דוע ובשחת ,ונל ורזעת ,ואוב .עובשב

 5 תא עגר ונל ןת .ל זהע םידבוע םהו נהשה תחיתפ ךותב עגר םה .הז לע

 6 םתא םא עדוי אל ינא .אגיד משהו נוסף ינא .הז תא תושעל ןמזה

 7 דסומ הזיא לע בצמ תוכרעה יתש פחותי לל שי םוי לכבל בא םיעדוי

 8 ,הזה הדובעם ויה לכ ךותב .רפס יבת ,םידלי ןג .הנורוק ול סנכנש

 9 םירומ הרשע ,הנומש ,שישה דבאמ םילהנמהמ דחא לכ םואתפ

 10 םייחרכהה םיאנתלו לוציפל ובתמש שהל םילוכי אם להש ,הלאכ

 11 יל לק יכה זא .לא מדבר על תוספתיים ללכב ינא .ךוניחה דרשמב

 12 ינא ,היחנהה תא יל ןתית התאומר, א רבכ ינאו יראלופופ תויהל

 13 אוב עגר שקבמ ינל אבא .םימעפה רפסמ תא הלעא תחא הבשניי

 14 סנכנ ואוב ,שקאני מב .ךוניחה תדעוו תא סנכנוא ב .הז לע בושחנ

 15 .הדעווה לש םויר הדס לעזה  תא םישנ ואוברי. שפאה םדקהב התוא

 16 אלשברים דהוך תמ תושעל רשפא דוע המ בושחנ ואוב ,ץעייתנ ואוב

 17ם ים. בואו נראה כיצד אנחנו יכולילהנמה תא עמשנ ואוב .ונישע

 18ד משהו. הייתי וע םכל דיגהל הצור ינא .הלאה םינאת המעחיב רהל

 19תי סגן מנהל בי ,םינש 11 יגוגדמנהל פ יתייה .םינש 8 רפמנהל בית ס

 20 םידודהרו םיקירה םירלדב ןתינ ונחנא םא .עוצקמה ישנא ונחנא .רפס

 21 .לופינ ונחנא םשם, לוכ לע םיירלופופ תויהל ןוצר ךותמ ונתואביל והל

 22 םתא ימל .התכה תא םיתיבשמ נוחנא ,תרמואו 1'ו תתיכ האב רשאכ

 23 קזנ םימגור םה ?םיהלנמל ?םירומל ?ונלק? זנ םימגור םהש םיבשוח

 24 ולפית לא .היצאוטיסהאת  להנל עגר ונל ונתם. הלש םירוהל ,םידללי

 25 ,ונב קרו ךא עגפת התההשב .תיבשנ רחמ לש תותחנה ינימ לכב ונילע

 26 ינא ,נוסף רבדו .דובעלם הלש םירוהה תא איצוהל ולכוי אלש םידליב

 27בית הלת נמ ,סיריא יירוחאן מאכנמצאת , תמאבש רמול עגוצה רר

 28 תא עימשהלו אובלי דכ יע לכאןגהל הני ממשתקיב ינא .הדלוג רספ
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 1 םושב התוא ועמשתש קטעו אותה,ת אוד שלאמ יל בושח .םירבדה

 2 סרפ תא ןאכל ונבאה ,םילהנמה רתיבזכות ו סריות איכזב יכ לכש

 3 םע דחיב הז תא ואיבהש הלא םה ?ןכ .הירהנ ריעה לש ךוניחה

 4וקהילה. אבל הם אלה  ךוניחוות מנהל צ ד עםחיב ,םילהנמה

 5 ,לבלבתנ אלש .לכה תא םיגפוסש םג הלא הם .תיוד החנחב םיאצמשנ

 6 לכ תא מבקשיםם ויהורה םיעיגמ םהילא .םה הז ,ונחנא אל הז

 7 ימ לכש י מציענא זא .תואצותה תא םישקבמ םהם מגו .םירבדה

 8 ,ק שניהר .הזל תוירחאה תא חקיי םגש תונעטב אובל שקבמש

 9  .סיריא השקבב

 10ו נלוכל קפס ןיא ,ןליא ךירבדל ךשמהב .ריעה שאר ינודא בוט ברע איריס אללוף: 'גב

 11 דובעל רפסה יתב ילהנמ ,ונתיאמ שרדנ הזו תרגתאמ הפוקתב ונחנאש

 12 םייתריצי תויהל ,אספוקל ץוחמ בושחל תצמואמו השק הדובע

 13 הירהנב שהתברכנו רמול הלוכי ינא .עגרל עגרמ הנתשמש תואיצמב

 14 24/7 ,ןועשל ביבסמ םידבועש ,םיימניד ,םיצורח םילהנמ לש תווצב

 15 תלהנמ ,ןומחוז הצפ ,ךוניחה דרשחה שממש ינא .הירהנ ידלי ןעמל

 16 ריעה שאר ,הינשיו הקבר תרבג תחקפמה ,ןוחמש הנור רוטקוד זוחמה

 17 ונלש םיכרצל ,םילהנמה ונל םיבושקמן זה לכ ,ןינקו ןליאון נור הירהנ

 18 ריעב ךוניחה תכרעמ תא ליבלהוו ךישמהל חוכה תא ונל םינתונו

 19 .םוריחב הדימלל הרגשמ .םידחה םירבעמה תא םיווח ונלוכ .הירהנ

 20 ונלוכו העשה וצ והזש הדבועה תא רתוי דוע םיקזחמ וללה םירבעמה

 21 וךינח ישנארים, ומ ,םילהנמ .הרטמ התואל םיסיוגמ תויהלם יכירצ

 22 לש תוששחל הבשקהו הבשקה ,םימנהלה ונתיאמ תשרדנ? ןוהורים, כ

 23 ןופלט תוחיש ,ןמזה לכ תלבקמ ינאש םירוה לש תוששח ,םידימלת

 24 דע םיחדשהים דימלתה לש 'אתות יכמ ,תושונהכיתות המ םירוה לש

 25 תארקותם לא ןיכהל םירומא ונחנאש ,הספר תיב ירגוב ,'ו תותיכ

 26 םע דחי .תווקתל םגו תויפילצ םירומ לש תוששח .םבינייה תביטח

 27 סחילהתי םג םיכירצ םלוכו עוצקמ ישנא ונחנאש רמול יל בושח ,תאז

 28 ונב ןומאה .הנמאנ םתדובע תא תושעל םיעדויה עוצקמ ישנאכ ונילא
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 1 ,ליבוהל ךישמהל חוכה תא ונל ןתיי ונב ןומאה .בושח דואמ ,דואמ הזו

 2 דחיב ונישעש יפכ םיגשיהל הירהנב ךוניחה תכרעמ תא ענשל ךישמהל

 3 ונאבה ,ריעה שאר דובכ ,הברה יתחמשלו הירהנב רפסהי תב ילהנמ לכ

 4 איה וז .םישגרתמ ונלוכש הירהנ ריעל ךוניחה סרפ תארב  דובכב

 5 סייגל ,הצקה לצקמה ארוה תוטיש ,הדימל ילגרה תונשל השק הדובע

 6 ונישעש יפכ םידימלתה יגשיה תא םדקלו תוינכות תונבל ,םיפסכ

 7 רפהס יתב לש םידימלתה לכל ש םינותנת האם יאור .בצימה ינחבמב

 8 תיכוניחה הדובעה ,בושח יכה הזו תיגוגדפה הדובעה .הנהרי ריעב

 9 שדחה הוותמה תא ולביק םילהנמה לכ .לכהמ הבושחה איה תיכרעה

 10 אוה הוותמה .םידומילה תנש תחיתפ ינפל םייעובש .גוסטוא עצמאב

 11 תואירבה דרשמ לש תוארוה לע ססבתמ אוהו וךניחה דרשמ לש

 12 .א"פשת הל תארוק ינאש הנורוקה תנשב ךוניחה תכרעמ תלעפהל

 13 חיטבלה הז ,חכשנ אל לבו הנושארהו תינושארה הרטמה לכ םדוק

 14 ייםקל ,ינש דצמו .םירומה תווצ לשו יםדימלתהשל  תואירבה תא

 15 לע םכל רפסל הצרו ינא .םידימלתה יגשיה םודיקל תיבטימ הדימל

 16 רפס תיב הז .ריאמ הדלוג רפס תיב ,ונלש ךוניחה יתב .ילש רפסה תיב

 17 טלחהב רפס תיב .םידימלת 740 הנומ ,ןליא רמשא פיכ יתכלממ ידוסי

 18 רפסמ .םייעוצקמ םיכנחמו תותיכ יכנחמ 41 ונל שי חוז.מבו ריעב לודג

 19 הכירצ יתייהש תולוספקה רפסמ .תותיכ 26 אוה תיזיפ ונלשת ותיכה

 20 41 הז ,'ו דע 'א תותיכמ םידימלת 18 דע הז הלוספק לכ ירה יכ ,תונבל

 21 15 ,תותיכ רסוח לש רעפה תא תוארל םילוכי ם. כבר אתתולוספק

 22יו ה, ,יל ויהש חפסה ירדח רפסמ .תותיכ 26-ל תולוספק 41 ןיב תותיכ

 23 יישתיא יכ חפס ירדח רתוי ילין א ןבומכם לוכו םירדח 4הכל  ךסב

 24 םיבייח ונחנאו םוקמ ונל ןיא ,ןוכנ .תופסונת הולוספקה תא םש

 25 תיב לש ולדוגש הז תא רמוא ינאש בושח .לוגסה ותה יללכב דומעל

 26 .םוריח ימיב אלש חטבו הרגש ימיב אל .ץעורל אל ואה ונלש רפסה

 27 יבטימ הנעמ תתל ידכ תויהל לוכיש בוט יכהת א םישוע תמאב ונחנא

 28 אוה ,ונרצי ינאו ילש םירומהות צוש הוותהמ .לנוש םידימלתל
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 1 ופוסב .רושיא וילע םגו נלביקו ךוניחה דרשמ לש חוקיפה םע םאתומ

 2 רפסה תיבב םיימוי םהש ו-ה תותיכ תבכש וזבעיה ה רקיע רבד לש

 3 לבר אוכזל בושח .קוחרמ הדימלב תויהל םירומא םה םימי שהולשו

 4 םיליבומהמ אוה ונלש רפסה תיב .רפסה תיבב קר הניא הדימלש

 5 אוהו םימדקתמהו םיינשדחה רפסד מבתי החא אוה .ןופצה זוחמב

 6 הדימל ונדיתלמל קפסל לוכיו .תודשנחה תונורקע יפ לע לעופ

 7 ונחנא .תרחא וא תיזיפ הדימלה מכרעב תדרוי הניאש תיתועמשמ

 8 בושח הז .יגוגדפה לוהינה לכ לע םיארחא םירומהו םילהנמה

 9 רבד .םידימלתה לש םיישגהה תחלצהל ןומאה תא ונב תתל וכישמתש

 10 רופתל ךירצו .תרחא רכבומו יונבת ספר ב לכ ,רמא ןליאש יפכ ,ףסונ

 11 .ולש תולוכילו ולש יםלצרכ ,רפסת יב לכל המיאתמה הפילחה תא

 12 דחא םוי ונל הלא הי ,שפוחיה לנו ה אל םחרוניאה םיישדוחה ךלהמב

 13 םע דחי .הצפח שפנוח ותפ בלב החמשפר בסה תיב תא ונכה .השפוח

 14 הדימל תוינכות ונרצלנו. יש עיוצהמקונפלא ה םירומה תווצ לכ

 15 תויגולונכט תויומלתשה ונרבע .בורקמו קוחרמ הדימלל תושדח

 16 ונלש םירגות הבוא ללכלנו בש םידימלתה תא ןיכהל ידכ תושדח

 17 תכרעמ תחא ,תוכשתי מער ,רכותעמ ונרצי .םייניבה תביטח תארקל

 18 .תינורכניס-או תינכרוניס רחוקמ הדימלו בורקמ הדימל תבלשמה

 19פר סה תיבב שדח םדאגייסנו כוח  .תילטיגיד הדימל תביבס ונחתיפ

 20 םהש הארוה יעוזר 9תי סייג ינאחצי. ו עובש לש הרצק ךכ לכ הפוקתב

 21 שיש הלאכ וליפא וא ראות יבעל וא םיכירדמ וא ,הארוהל םיטנדוטס

 22 .םתאו ירתחב ,אינטליגנטים םישאנ לבא ןויסינ םע םוקמ אלממ םהל

 23 םילהנמה ונל תרשפאש שמחה דואמי נא ,ריעה שארו הירהנ תייריע

 24 .םירחא ואלה אכ םידבוע ונילע תיכפ אלו אהרוהה ירזוע תא רוחבל

 25 .םירומ העברא דוע יתסייג ,ףסונב .לנו היה בושח דואמ ,דואמ הז

 26 ךא .תועש ונל ןתנ ךוניחה דרשמ םגו תועלנו ש הנתנ הירהנ תייירע

 27-ג תותיכ ידימלתל ורק ךא םמיועדי ל"כנמ הזוח יפ לע הלאהשעות ה

 28ראה, וה יוזרע ,םירזוע 13 גויסו לכה ךס .ו-ה תלכיתו םיעדוימ נםיאו ד
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 1 ותוא ונלביק ,נורמאש יפכאת המתווה כמובן ו םירומו הארוה יכמות

 2י רזוע תווצ לש שרהכהה .המישמלד ניגשנו ימו הרצק הארתהב

 3 ךלהמב ונישע זה לכ ,םיקיתו, הוחדשיםה םירומה תווצ אה,רוהה

 4 תובישיב התיכה תוכנחמחד עם י אהורהה ירעוז ובשי .לודגה שפוחה

 5הכנה  התייה תאזו הדימלתו דימלתל כ םע הרוק המ לדעתי דכ ליפורפ

 6 םצעב ןליאש החמש דואמ ינא ,ךכל ףסונב .ללכה ןוצאת מי תיעוצמק

 7 תלוכיו םש אישנה ןגס םע רשק יתרצי .רדוןוג תללכמ ןיבל יניב ךתיוו

 8 תונייטצמה ןהש תופסונ תסטודנטיו 10קבל ור לשיאה תא ונממ לבקל

 9 עובשב םיימוי ועיגי. הן ישיבצתאותן  םגו ימדקא תימע טקיובפר

 10 ,םכל תרמוא ינאש המ לכ םצעבו הספר תבל ליפכמ חוכ הז יתניחבמש

 11 תוחוכ דוע הזיא אוצמל הסינו שפיחיה רהנב להנמ לכפר, ס תיב לכ

 12 .ונלש רפת הסיבל ףיסוהל םילנו יכוחנא םייתוכיא הארוה ידבוע לש

 13 דואמ ,דואמ איה תיזיפה הביבסהי כ םישדח םיבחרמ ונכה ו,נצפיש

 14 לש בצמב םיאצמנ ויה םידימלתעו. היגי םידימלתהש ידכ הבושח

 15 דואמ איה תיזיהפ הביבסכן גם הלו ילהגר תואיצמב אל ,ץחל

 16 הזה ןיינעב םג ועזרת לנש זבלא ילא ךלות דוהל הצור ינאו תיתועמשמ

 17 ,תועש לע םי מדבריכ בושח דואמ הזצם ועבו נגאד .םיצופישה לש

 18של  ישגרה דצהפה יאו על מבנים םירבדומ םירומ לעים ברדמ

 19 לע םירבדמ ונחנא ?ןסוחה תאהם ל רוציל לש ןיינעה הפיא ?םידליה

 20 ילש םירומה תווצ ןכלו .מאוד קשה ,דואמ תואיצמב םיאצמנש םידלי

 21 חותיפל ךוניחה דרשמב ורכוהשות שדח תוינכות חתיפו השפוחב בשי

 22 .םהלש ןסוחה ןמוי ,הזל ונארק הנורומן קוי ביבס הזש ישיאה ןסוחה

 23 םידומילה תנש תחיתפ ינפל התיכנכת חמ לכש םכל רמווצה לר ינא

 24 איה רשאכ םוז תשיגפב הרעם כל הוו דימלת לכ םע תישיא השגפנ

 25 תא רוציל ןבומכורה עליו החופשה בע ךם כל אידוק תוארל התסינ

 26 תוצובק וחתפנ .רפסה תיביעו לגה םידימלתהש ינפל ינושארה רשקה

 27ה מכם החשובים יזה לתת מידע ירבדהמכי אחד  םיורהל פאצוו

 28 לעמ הננע לש השוחהי תשוזיאב יוהי אל םהש ידכ םירוהל שיותר
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 1 ידכ םירכזמ רתויש המכ םיעדימ ונתנ .ינושעש המ הז ןכלו םשאר

 2-ה ינפל דורים כיתתיות עוה תופסא ונמייק .הרוק המ וניהורים יבהש

 3באספות ההורים. שמענו את  םוזב תותיכ 25-ל יתסנכנ .רבמטפסב 1

 4 דואמה להם יה ,ד עם זהחי לבא תוששח םע ויה םירוהההורים. ה

 5 םע היעב וניש לשין יייבת לצכן ח ינא .הוותמה תא עומשל ןוכנ דואמ

 6ל ת שוששחללתת מענה  םיסנמ ונחנא הל םגשת הספר ב לש 1'ו התכ

 7 סביבמ םידבוער הספ יתב ילהנכל מ תמאב ,תמאב ונחנא .םירוהה

 8 תא םירוהל רוציל ידם כצעב הז ונכהש המ לכ ,תוינכותה לכ .ןועשל

 9 תואירבל םיגאחנו דונאו ךומסל ימ לע םכל שי לכ םדוקש השוחתה

 10 הלחתהב הירנה ייתריעמ ונשקיב .ךוניחל חטבו חטב לבא םידליה לש

 11הם רצו לט בהחו ארעיים םינבמל ונל וגאדיש ,רמא ןלשאי יפכ

 12רים ומה תדרותסהמ העדוהה תא ןבומכ וננו ואז קיבלבשמחה לתת ל

 13 תא רותפל ךיאושב באמת ח להנמ לכ ,הזל ףסונבינו. על הרסאש

 14 היעבה תאו ו-ה תותיכל קר עגרכת בעיה מייק ,תאז לכב יכ היעבה

 15 ונחנא .וז העבש אל לבא י מניחה.נא הככ ,התוא לפתור ןתינ ,תאזה

 16 יל על פועפל נו לנות .םידומילה תנש תחשל פתי ינשה םויל םירבדמ

 17ם. יגחה רחאל תוחה עד לפז תא תושעל זה נכון םג .ונלעפש םיוותמה

 18 תפסונה תינכותה תאן יהכלו ןנוכתהל ידכ ןמזה תא רתוי ונל ןתיי הז

 19 תוחפל םימי השימח ועיגי ו-א-מ רפסה תיב לש םידימלתי שכל הדכ

 20 תמאב םיאנת אים שהםנתב ,תולוספקב תויעובש תועש 25 ,עובשב

 21 םכל ןייצל הלויכ ינא .ונלש םידימלתה רובע םייבטימו םנורמטיביי

 22ם שלישי וכדי להוסיף עוד י תושעלו עצבל יתחלצהש ףסונ רבד דוע

 23דברים ה דחא הזו הימיבה רגשב םידמול ונלצא 'ה תותיכ .'ה לכיתות

 24 תודסומה לכגם ב ורזעתבואו  ונל ורמא ןליא םג ,ריעה שאר ,ןנורש

 25 .ךוינחה דמשר לש אישוריםבותנה מ הז םג ןבומאבל כ ביבסמש

 26 .ונלצא 'יל תלמיד כיתות הבשב ינש תיהיא ב ההימיי ,בהרה יתחמשל

 27 םידימלתהש תיניה השמנשה הזו רפס תיב תלהנמ םינש 8 יר אנבכ

 28 .תדמלמ היווח איהשם חוויה ווים שחו הימיל עובשב םעפ םיעסונ לש
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 1 היכול ינאש עובשב םעפ תוכת 3י ל ןתנ אוהו ההימיי לש ללמנה יתינפ

 2 וייקח ולש םיכירדמה רשאכ ,'ה תותכ לש םידימלתה תא םשל איבהל

 3 .'ה תותיכ תא 12 דע 8-מ ודמלי תוכנחמהו םילתם יא ודריו תולוספק

 4 רדהנ םיבאשמ םוגיאו הלעופתוף ישו הבישח יהשוזיא איזו ה ,הנהאז 

 5 תיבב ןאכ הליהקב רושקש המכל  םע דחי םילהנמה ןאכ ונל שיש

 6 למו םינפ ם פעמיים בשבועיהם לומד ןוכ', נו תותיכ הזסף לונב .ספרה

 7 3-ו רפסה תיבב ףסוניום  דועו ישישיום ב תועש 9 ,רפסה תיבב םינפ

 8 םויהזה שזה  םויב ראשכ םוי עוד םהל ונפסוהו קוחרמ הדימלב םימי

 9 םירומה ,תויוכזהו םיאנתה יפ לע ורהמ לכל עיגמש הרומ לש ישפוח

 10-א ןהש תומישמו תודובע םישמעל הזה ישפוחה םויב םידבוע

 11 ישישה םויב םג םידשהיל ידכ בודקים םירכך המו רחאש תוינורכניס

 12 .יאמצע דמולל םהל םנו מקניחנאש תויונמוימה יפ לע דומלל ולכוי

 13א ל .חילצהל לכונ דחיב קרפט הזה ששמב רמולו םכסל הלוכי ינא

 14 תודחא לש הנש איה הנשה ד.חיב חילצנו השענ טפשסתם המ

 15 עקרה ישער תא לרטנלזרו לנו עתש בושח דואמ ,דואמ ןכלו תופתושו

 16 היהתונאמנה. ש תיעוצקמשלנו  הדובעה תא תושעל לכונ ונחנאש ידכ

 17  .הבר הדות .הבוט הנש ונל

 18  ,סיריא ,סיריא .ךיילא הלאשי ל שי ,סיריא עגר שרית מולכו: 'גב

 19 .ןכ איריס אללוף: 'גב

 20  .הלאש כו:שרית מול 'גב

 21 ,ש ורמא טושפ איריס אללוף: 'גב

 22 .היעב ןיא ,אל :םיחכונהמ

 23  .יקוא איריס אללוף: 'גב

 24 ןטקה .ידוסיב אל םנמא ילש םידליה .ךתוא לואשל הצור ינא אמאכ שרית מולכו: 'גב

 25 םידליהש םירוה לע רבוע המ ראתל הככ הסנמ ינא לבא 'א-ב ילש
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 1 הז .עובשב תועש 9 ,תילטנורפ הדימל םידמולו 'ו-ו 'ה תותיכב םהלש

 2 הזה ליגב םידליל המיאתמ הדימל אל וז םוזב הדימל .ייניעב ףרוטמ

 3 המ לכ תמאב ונישע םאה ?לכה וניסינ םאה ,ילש הלאשה .ייניעב

 4 ןתינש ןוכנל תבשוח תלהנמכ תאש תונורתפ םהשזיא שי ?רשפאש

 5 המכ דוע דומלל ונלש םידליל רוזעל תוסנלו תושרכ ונל עיצהל תמאב

 6 דוע רישכהל ,תומלוא דוע ילוא רישכהל ,לשמל ?רפסה תיבב תועש

 7 .ימואל תורישב םיבדנתמ םישועש הלאכ שי תעדוי תא וליפא ,םישנא

 8 םידליה םע תובשוי ימואל תוריש תונבש קיפסמ .םתוא רישכהל ילוא

 9 ןתונ םג הז .םויב םייתעש דוע תיבה ירועישב םהל תורזועו הלאה

 10 ינאש םירעפ םילשהל הרוצ יהשוזיאב ,תעדוי תא הלאה םידליל

 11 םלוכ אלו םוזה ךרד הרוק המ םיניבמ םלוכ אל יכ ווצריושי החינמ

 12 קלח יכ .תונוכנה תולאשה תא לואשל תנמ לע םוזה תא וליעפי

 13 רשפא יא .םהל חונ אל וא םהל םיענ אלו םישייבתמ םידליהמ

 14 ונישע םא ילש הלאשה .תילטנורפ הדימלו םוזב הדימל ןיב תוושהל

 15 תנמ לע תושעל ןתינש םירבד דוע תלהנמכ ךתעדל שי םאו לכה תא

 16 המכ דע םוזהמ םידליה תא קיחרהלו תילטנורפה הדימלה תא םדקל

 17 דומלל ילוא יטסילופופ הזש רמא ןליאש תורמל ,בגאו .רשפאש

 18 הדלי רובת תרכוזי נא ,תבשוח ינא .ןוכנ הזש תבשוח אל ינא ,תורצחב

 19 תאצל .המיענ דואמ ,דואמ היווחכ רצחב הדימלה לש היווחה תא

 20 וא הקיטמתמ ומכ תועוצקמ של ,תעדוי תא הדימל אקוודו אל ,רצחל

 21 ,תורצחב הדימל רשפאל רשפא ןכ הדימל לבא ,הלאכם ירבדו תורפס

 22 הז יתעדלל בא .ךשמהב ליוא ,םויכם ימייקה ריוואה גזמ יאנתב אל

 23 תועש 9 יםלבקמש ו-ה תותיכב רקיעב ונלש םידליל רועזל לוכי ןכ

 24 .עובשב הדימל

 25 המיכסמ ךכ לכ ינאש ,תירש םירבד ןומה תרמא ?איה הלאשה זא איריס אללוף: 'גב

 26 .םהל

 27 ונחנאו רבעמ דוע תושעל ןתינש תבשוח תלהנמכ תא םא ,ילש הלאשה שרית מולכו: 'גב
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 1 ?ךומתלו רוזעל םילוכי תושרכ

 2 הז ,תנייצש המ לכש תבשוח ינא .תירש הלאשה לע דואמ החמש ינא איריס אללוף: 'גב

 3 תותיכ ןה תותיכה ,ונלש רפסה יתב .השעמל הכלה הרוקש המ םצעב

 4 אל םה .םהלש יזיפה םוקמה הז יכ םידמול םידימלתה םש תמאבש

 5 ונל שי ,תיאלקח הניג ונל שי ,רפסה תיבב ונל שי ,תותיכב קר םידמול

 6 תכרעמ םהל שי .םידמול םידליה .השרוחה תא ונל שי ,יחה תניפ

 7 .היגולוקאה ,םירבדה לכ תא םהל שי ,תואלקחה תא םהל שיש תועש

 8 .םוריחב םג הזו הרגשהמ קלח הז, ,תרמוא תאז .הז תא םישוע םה

 9-ב םיאצמנ םהו התכה ךותב םינופצ םהש אל הז .שדח והשמ אל הז

 10 לע םירבדמ ונחנא .רבכ ןמזמ םש אל ונחנא אל .םיאצוי אלו תומא 'ד

 11 םירבדה דחא .בושח דואמ ,דואמ והשמ ןאכ תילעה תא .רחא והשמ

 12 .ןוזיא תושעל הזל םתוא ונרשכהו ילש תווצל יתרמא ינאש םיבושחה

 13 םושר םא םג ,תויהל םילוכי אל םידימלתש רמוא הז ןוזיא תושעל

 14 תומלש תועש 3 ךשמב בשי דליש תויהל לוכי אל ,קוחרמ הדימל םהל

 15 הז ,תושדח תוינכות ,ונחתיפ ונחנאש המ ,ןכלו .תועש 4 וא ךסמה לומ

 16 םינפ לומ םינפ אוהש ינורכניס אוהש בותכש רועיש היהיש לכה ךסב

 17 .םתוא תסנכמ הרומהש םוזב הינקה העש עבר ,תוקד 10 דע הז ,םוזב

 18 תא םהל שי ,דומילה ירפס תא םהל שי ,םידליה .ךסמה תא םירגוס

 19 ממיומנויות קלח הז .תומישמה תא םילעמ ,םידבוע םהם, ירסלקה

 20 ,הלועמ תווצ ונל שיו רשכומ םירומה תווצש עגרב .יאמצע דמול לש

 21 הביל ימוחת העבראב דקמתמ ,הסנכרון תא תושעל עדוי ,יעוצקמ

 22 ,םיעדמ ,הקיטמתמ הזש רבוטקואו רבמטפס שדוח ךלהמב דבלב

 23 םהל תתל ידכ םייח ירושיכ תא םיחכוש אל ןבומכו תילגנאו הפש

 24 ונל הרצי הנורוקהש היגליבירפה םצעב הז .רקיעה הז ,ישפנ ןסוח

 25 ונל ורמא הירהנ ריעה ותשרו ךוניחה דרשמש םביוט םירבד ונל הנתנו

 26 70% תא וחק ,םידומילה תינכות לכ תא וחק םילנהמה םתא ,ואוב

 27 םכילע םיכמוס ונחנא .םיבושח אל םהש 30% ודירות ,םיבושחה

 28 הנוכנה ,תקידומה הדידמה תינכות תא םכלש תווצה םע ונבית םתאו
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 1 הצור ינא .םישוע ונחנא ךכו םידימלתב בשחתהל םיכירצ םתא יכ

 2 םוקמב הכז ונלש רפסה תיב ,ףסונ רבד .רדהנ דבוע הזש ךל דיגהל

 3 ,זמיטה תא ורביח םה צםעב הזש טפוסורקייממ ץראב ןושארה

 4 םידימלת המכ וקדבו ריאמ הדלוג רפס תיב תא ,ונתוא וקדב .רתאה

 5 ירחא ינוי ,יאמ ,לירפא ,יאמ לם שישדוחה ,הרבעש הנש ףסוב וסנכנ

 6 ,לש המרופטלפה םצעב וזש זמיטה ךרד וסנכנ םידימלת המכ ,חספ

 7 אסיסמ רתא ךותב ,ןוכנ ,רתא ךותב הז יכ םוז אל הז לבא וםז ומכ הז

 8 רפסה תיב ידימלת ללכמ 94% ונלש רפסה תיבמ וסנכנ .דימלת לכל

 9 ?הזל ונעגה ךיא .ןושארה םוקמב ץראה לכמ .םידימלת 740 םינומש

 10 תא תושעל םיעדוי םירומה לכ .ועצקמתה םירומהש הזל ונעגה

 11 לכ ונחנא .100% ןיאש חטב .ץעורל היה אל הז םידלילו םינוזיאה

 12 תונשל םיצור ונחנאש יאדוובו םיחקל םיקיפמו םידמול ןמזה

 13 ינש לכ ונתוא ןמזמ ןליא ןכלו .תושדח תויצפואוב על שחלו ףיסוהלו

 14 ירחא תופסונ תויצפוא לע דחיב בושחנש ידכ םוז תוחישל ישימחו

 15 אלו רגסל סנכינ אלש הלילחו סחו הנתשי בצשהמ הווקמ ינאו םיגחה

 16  .ונינב התוא םגש תישילשה תכרעמה תא איצוהל ךרטצנ

 17 יתב םצעב ךיא .הנורחא הלאשס. יריא הלאשוד ע .הלאש דוע ,עגר שרית מולכו: 'גב

 18 ,דומילה תועש תא ונדרוה ?םירובגתב םידליל רוזעל םיכרענ רפסה

 19 ?ןליא הנעת התא

 20 .רורב מר אילן וקנין:

 21 .הבר הדות איריס אללוף: 'גב

 22 ינא .תועש תוחפ הברה םילבקמ םידימלתה ,ודרי דומילה תועש .יקוא שרית מולכו: 'גב

 23 םלוכ אלש חכוה יכ םוזב דומלל וחילצי שממ אל םגש החינמ

 24 רקיעב ולביק םידליה ,רפסה יתבב וישכע דע .םוזב דומלל םיחילצמ

 25 ידכ םישוע ונחנא המ .רובגת תועש ולביק ,םיידוסיה רפסה יתבב

 26 ,תושעל המ ,םיחילצמ אלו ?תהכיסאו ןיב םילפונש םידלי רבגתל
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 1  ?הזל םיכרענ ונחנא ךיא ?קוחרמ הדימלב דומלל

 2 תוללוכש תורורב דואמ תויחנה איצוה ךוניחה דרשמ ,םיכרענ ונחנא מר אילן וקנין:

 3 ,דואמ ךרעמ ךרד םיכרענ ונחנאו תיב ירוקיבל רושקש המ לכ וליפא

 4 םיפסונה םינעמה לכ ךרד םג ,רפסה יתבב םג ליחתמש בלושמ דואמ

 5 דעוימ הזש ונלש ירוזא הכימת זכרמ ,ונלש א"יתמה ךרד םיעיגמש

 6 םהבש רפסה יתבבש רמול יל בושח דחוימב .דחוימה ךוניחה ידימלתל

 7 דחוימה ךוניחה ידימלת .ליגרכ םידמול ,ןוכיסב רעונו םידלי שי

 8 ,םדמול

 9 .דחוימ ךוניח לע תרבדמ אל ינא שרית מולכו: 'גב

 10 עובשב םימי 6 םידמול .עגר סחייתמ ינא תאז לכב .עדוי ינא ,ןכ ,ןכ מר אילן וקנין:

 11 השימח םידמול ,ונלש רעונ םודיקבו תוגספ ומכ ונלש רפס יתבבו

 12 רפסה יתב ,ונלש םיליגרה רפסה יתב יבגל .אלמ ןפואב םימי

 13 םג ןתינש תוינטרפ תועש לש הכימת לש ךרעמ ונל שי ,ונלש םיידוסיה

 14 ,רפסה תיבב םוי ותואב הרגשב םיאצמנ םידימלתה םאו םוזה ךרד

 15 ?תופסונ תולאש .םויה ךלהמב עצבתמ הז

 16 וא םדא חוכ רקיעב אוה עגרכ ירקיעה ישוקה .הלאש שי יל ,ןליא ןכ :ירוא

 17 ?םהמ דחא רותפל רשפא ךיא ,ןכ םאו ?םינקתמ רתוי

 18 יתב ,יתרמאש ומכ הירהנ ריעה .בלושמ אוה ירקיעה ישוקה זא יקוא מר אילן וקנין:

 19-ל 600 ןיב .םילודג רפס יתב םה עובשב םיימעפ םידמול םהבש רפסה

 20 ירדח ךירצ טעמכ ללכב ,הרמא סיריאש ומכ ונל ןיאו םידימלת 740

 21 18 לש תוצובקל ולצופ 'ד-ו 'ג תותיכש עגרב .ספתנ לכה ,רמולכ .חפס

 22 בשוח אל ינא ,יתרמאש ומכ .םינימז םהש םינבמ ונל ןיא ,םידימלת

 23 דמלל הזה ריווא גזמב .תירש יתריקי ךיילע קלוח ינאו יעוצקמ הזש

 24 ינא .תיעוצקמה יתעד וז ,םויה ךלהמב םייתעש וא םלש םוי ךרואל

 25 םתס אל .םיבוט םיאנת םהש םיאנתב הז תא תושעל ךירצש בשוח

 26 יכ הלועמ הנעמ תויהל לוכי הז יכ םייתליהקה םיזכרמה תא יתעצה
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 1 ,םדא חוכש היעבה .רדוסמ הנעמל הז תא חותפל ונלוכי תמאב םש

 2 םינעמ ריבעמ ךוניחה דרשמש ןוויכמ תמייק איה םג .רוא קדוצ התא

 3 חוכ סויג לש ןיינע םג ונל שי ,רמוא ינא ןכלו .בצמל םימאתומ םהש

 4  .ןכ ,םירדח לש ןיינע םגו םדא

 5 תא םיאורו ץמאמה תא םיאור .ץמאמה תא האור יאנ 'א ,תבשוח ינא לירז: 'גב

 6 ידוסיה רפסה יתב ידימלת ללכ תא איבהל םיסנמ תמאב .העקשהה

 7 ינאש ךיא וישכע .הרגשה היהש המל בורק יכה םידומילה הוותמל

 8 ירחא ונרזחהשכו .הדנומיל השעת םינומילהמ ,הנורוקה תא האור

 9 .יתינהנ ינא ,הלוספקה ןונגסב הדמל ילש תבהו םידליה תא רגסה

 10 רתוי הברה הדימלהו תורבח 8 םע תדמול איה ,תונב 37 לש התיכמ

 11 אל המל תרמוא ינאו (?) לע םדוק תרביד התא וישכע .תיביטקא

 12 ,ךרעיהל ךירצ המל ןיבהל החילצמ אל ינא .וישכע םג הז תא תושעל

 13 תיבב אצמנ דליהש םוי דועמ םילכסותמ תויהל םירוהל תתל המל

 14 יתיאר ינא .םוזב דמול אוה ךיא האורו וילע חיגשמש דחא ףא ןיאו

 15 ךסמה לע שקשקל וליחתה השעמל םינבהו םינב תתיכ לש םוזב רועיש

 16 ךירצש תבשוח ינא .הלודג תחא הגיגח וז םש ךלוהש המו .הרומה לומ

 17 רתויש המכו םיידומילה םיקזנה תא רעזמל .ריבכ ץמאמ הפ תושעל

 18 הז ,םוצע הנבמ הז .םיסנתמ לש הדימל לולסמל םתוא סינכהל רהמ

 19 ינא .'ו תותיכ המכו 'ה תותיכ המכ םשל איבהל רשפאש םוצע ללח

 20 תעמוש ינא יכ וסנכי ןכ הלאה םירבדהש הצור ינא יכ ןליאל תרבדמ

 21 םויה ונחנאש תבשוח ינאו תורימא ןתוא תא ,םירבד םתוא תא םוי לכ

 22 רותפל ידכ ןושארה םוקמב תויופידע רדסב הז תא םישל םיכירצ

 23 ךות טקש שארב הדובעל תאצל םהל תתלו תאזה היעבה תא םירוהל

 24 וישכע ,ילש דליה אלו .תוניצרב דמול ,תרגסמב םהלש דליהש הנבה

 25 ,תיבב וקושה תא התוש אוה וישכע ,9-ב ותוא ריעהל ךרטצא ינא

 26 תא חיכוה אל הז ,םיאתמ אל הז ,ןיינעל אל הז .םוזל סנכנ אוה וישכע

 27 ןתונ אל הז עובשב םיימוי עגרכש תבשוח ינא ןכלו .הדימלכ ומצע

 28 .ןיינעב תיעוצקמ אל ינאש תויהל לוכיו יתעדל ,יתעדל ןיתמהלו ןורתפ
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 1 תא תחקל ,םיס"נתמה לכ תא סייגל ךירצ עגרכו רתוימ הז יתעדל

 2 ורבע םינש ,בגא ךרדו .םידבוע ונחנא ךיא תוארוה איצוהל ,עדימה

 3 .בלחס טקיורפל םיטנדוטס ונחקל .חרפ טקיורפל םיטנדוטס ונחקל

 4 ונחנא .יטנוולר אל רבכ הז םויה .הז תא יתישע םג תיטנדוטסכ ינא

 5 םיטנדוטס תחקל .רפס יתב לש תרגסמ התואב םיאצמנ אל רבכ

 6 ךותב םתוא בלשל ,תוגלל מש הרימא ידכ ךות םשל םתוא סינכהלו

 7 .תונטק תוצובקב הדימל .תרחא הרטמב םעפה .ךוניחה תכרעמ

 8 ךירצ יתעדל .וןרתפב הפ רוזעל םג םילוכי םירחאו ולאכ םירבד

 9 םיטנדוטסל ארוק לוק הזיא ,ןותיעב העדומ יהשוזיא הפ איצוהל

 10 תא תונשלו .םהלש םידומילה תנש תא םילחיתמ וישכעש םיריעצ

 11 הזב דובע. לםינתונ ונחנאש הירהנ תייריעמ ונלש תוגלמה לש הוותמה

 12 ,ונלש רוביצהש המ תא תמאב תתלו הככ הז תא בלשל ,דחיב

 13כל  רהוק המ הארו ינא .גיםחה ירחא תוכחל לאו .ךירצ ,םיבהתוש

 14 תאצוי אמא ךיא ,רפסה תיבל םיעיגמ םירוהה ךיא האור ינא .םוי

 15 .תיבב הכחמש ןבל הצירב הדובעמה

 16 רתיו סיריא .בוש ריכזא ינאו הזל יתסחיתיה ,הדות לכ םדוק ,זריל מר אילן וקנין:

 17 .םייתליהקה םייזכרמה לכל סנכיהל םינכומ רקובב רחמ םילהנמה

 18 םהמ דחא ףאו םהל תרשפאמ אל םהילע הנגמש םירומה תורדתסה

 19 .ירעצל םהידעלב המידק דחא דצ ןיית אל

 20 בשוי אוה ילש אבא יכ ,הז תא תרמוא ינאש החילס ,ילש אבא ,ןליא לירז: 'גב

 21 ירחבנכ ,רוביצכ ונחנא הפש תבשוח ינאו םירומה תורדתסה שאר

 22 תתלו תושרה תא ,ונלש רוביצה תא וניניע דגנל םישל םיכירצ רוביצה

 23 ,חלשיש ,ולש דליה תא חולשל ןוכנל רחביש ימו .הנעמה תא הל

 24  .חלשיש

 25 תרמוא תא .תירשפא יתלב תואיצמב ונלש םיליבומה תא תמש תא מר אילן וקנין:

 26 רבד .ןושאר רבד הז ,ןכומ אל ינא ,הזו םכל רוסאש והשמ ושעת םהל

 27 ונחנא טלחהבש ונרמאו ונסנכתה רשאכ הז לע ונרביד ,חרפ יבגל ינש
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 1 .תאזה הדוקנל קוידב תוגלמ לש ונלש םיבאשמהמ לודג קלח הנפנ

 2 .ריעה שאר הדות .ןנכותש המל רבעמ הברה הפ תחקל יכ םייסנ

 3 תדעווב סנכתי ןליא ,הרקמ לכב .סיריאל הבר הדות ,ןליאל הבר הדות ע:"מר רונן מרלי, רה

 4 דחי רפסה יתב ילהנמ ,רפסה יתב תולהנמש חינמ ינא זא דעו ךוניח

 5 41 רבכ ונחנאו רבוע ינא .הדות זא .םיפסונ םינעמ שבגל וסני ןליא םע

 6 ורקש םירבד המכ לע רהמ ץורא ינא זא הבישיה תליחתמ ךרעב תוקד

 7 תבזוע תאש האור ינא ,הדות סיריא בוש לכ םדוק .ןורחאה שדוחב

 8 לכלו ךל ,דובכה לכ ךל עיגמ .ךוניחה סרפ לע חוכ רשי זא ונתוא

 9  .ונלש םילהנמה

 10 .הבר הדות איריס אללוף: 'גב

 11 11,523 םע םידומילה תנש תא ונחתפ זא .הדות ןליא ,הדות ,הדות ע:"מר רונן מרלי, רה

 12 ונמייס .א התכ וליחתה דלי 800 ,בגא .רפס יתב 23 ,םינג 98 .םידימלת

 13 המשרה החתפנ .רפס יתב טעמ אל ,םינג טעמ אל ץיקה יצופיש תא

 14 .₪ 10,000 ךס לע סיפה לעפמו חרפ ףותישב תיתנש הגלמ םיטנדוטסל

 15 לכונש תנמ לע ונלש םיריעצה זכרמב םשריהל םינמזומ םיטנדוטס זא

 16 םילשמה זכרמה תא ונכנח לומתא .תוגלמה תא קלחל ךישמהל

 17 םידליה לש תוחפשמל זכרמ םצעב החפשמל םילשמ זכרמ .החפשמל

 18 ןיקשיסואב הז .םירהצה רחא תועשב לעפי םידחוימה םיכרצה םע

 19 ,הכימת תוצובק ,הנווכה ,ץועיי ןתייש ,בושח יכרע זכרמ .םש א"יתמב

 20 םימיסקמה םידליה לש תותבס ,םיבס ,תויחא ,םיחא ,םירוהש המ לכ

 21 לא ונלש היישעה לש רשקהב בושח דעצ דוע .ונממ להנות ולכוי ולאה

 22 הפיקת יעגפנו תועגפנל זכרמה יגיצנ םע םג ונשגפנ .ולאה םידליה לומ

 23 תינכות תונבל לכונ םיבורקה םייעובשבו ידיתע פ"תש יבגל .תינימ

 24 .ונל הרוקש המ לע םירבד המכ הנורוקה יבגל .םתיא דחיב תרדוסמ

 25 ריכזמ ינא לבא .ריעב ביצי בצמב לכה ךסב ונחנא ,בוש ריכזמ ינא

 26 לכ תא תונשלו םישנא תורשע קיבדהל לוכי בוט אל דחא עוריא

 27 םשו תומודא םירע ןהש לארשי תנידמב םירע טעמ אל שי .הנומתה
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 1 שקבמ ינא .בכרומ דואמ דואמ .םידומילה תכרעמ הלחיתה אל

 2 הלילח עיגנ אלש ידכ בושח הז .םיללכה לע רומשלו דיפקהלו ךישמהל

 3 .שדחה 89 שיבכ תא רקובה ונכנח .תויתשת לע םילימ המכ .הזכ בצמל

 4 שיבכ םצעב אוה הזה שיבכה .םינרקס הברה היה .קוקפ היה ,בגא

 5 תמוצ םע 4 שיבכ לש רוזאל דע ירבכ תמוצמ ליבומ .ןשיה 89-ל ליבקמ

 6 שיבכ לע בגא ולש תמוצה .ןיוצמ שיבכ .רודלפמורטל םוגר ןיב קירסמ

 7 תונוכשה תוחתפתה םע .תינמז תמוצ עגרכ איה .דיתעב גרדושת 4

 8ל ש החיתפ טלחהב לבא ,לארשי יביתנ י"ע גרדושת תאזה תמוצה

 9 איה ולש החיתפה לש תיזכרמה תועמשמה .בושח דואמ ,דואמ שיבכ

 10 ינא רשפאיו םילוחה תיבלר ושק םצעבו ןשיה 89 שיבכמ סמוע תדרוה

 11 ימ ,בגא .הלצה יבכר לש רקיעב רתוי הריהמו החוטב העיסנ בשוח

 12-כ לש תולע .ןוכישהו יוניבה דרשמ םע לארשי יביתנ הז ותוא הנבש

 13ו רביד םה .ןמזה ינפלם ישדוח המכ ותוא ומייס .םילקש ןוילימ 256

 14 ל"כנמ ץרפ םיסינל הדות דיגהל תונמדזה וז ,חמש ינאו השנה ףוס לע

 15 דואמ דואמ הירהנ ,ןופצה בשות םיסינ ,םכל רמואי נא .לארשי בייתנ

 16 תוארל העש ,העש ,םוי ,םוי קפודה לע דיה םע ומצעב היה .לו הבושח

 17 תלהנמ יתרינ ,ןוכישהו יוניבה דרשמו תירינם גו .ריצה םדקתמ ךיא

 18 חמש ינאו הרוק הזש תוארל ידכ םמיעפ טעמ אל הפ הרקיב, זוחמה

 19 ינשמ הירהנ-כוע ,וכע-הירהנ 4 שיבכ ,םכל ריכזמ ינא .םויה עצוב הזש

 20 ביתנ ,ףסונ לולסמ תריצי ,תבחרה לע דובעל וליחתי הנשוד הע ,וידיצ

 21ה כורא אל הדובע .רבמבונ רוזאב ליחתת הדובעה ,הרקי הז .העונת בר

 22 ףסונ ביתנ דועל ותבחרה וז שמוחה תינכותב אבה בלשאגב וה ךרד

 23 רוזא תמוצ םג ,םהילע םידבועש םיפסונ םיתמצ ינשו .תינורטמ רובע

 24 הניפ ןבא ונחנה .ביזכא תנוכש תמוצ םגו ונלש יה הצפוניישעתה

 25 61 לש טקירופ ריכשהל הריד טקיורפ ריכמ אלש ימ. ריכשהל הרידל

 26 תא הנושב ימ ,ריכמש ימ .ריעה זכרמב הרכשהל נותטק רויד תודיחי

 27 עיגה עובשה .ןוכישהו יוניבה דרשמ םעף ותישב יוניב עלס הז ,הז

 28 תידוחיי ךרד תצירפ .בושח דואמ דואמ טקיורפ .ןמציל רשה רוקיבל
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 1 להנות ולכויש תוינירהנ תוחפשמ ,םיריעצ תוגוז הנושאר םעפ .ריעב

 2 הזו סובוטואה תונחת ,תבכרהמ הכילה קחרמיר. אגב, עה בלב הרידמ

 3 ניא .תוחפשמם ש ןכשל ום ונוכלמיסקמ םהיומ הדבוע םייתנש

 4בונה  םצעבש הרבחהו ןוכישהוי וניבה שרדמ לש הזה טקיורפה ,ריכזמ

 5 חילצנש הווקמ ינאו .הלש היה חטשהש בינוילע ס תרבח וז ותוא

 6 םישנא טעמ אל םע ונשגפנ .בוחש ,ואלכ םיטקיורפ דוע רצייל

 7 טוליפי הליבומש לאילמג הלגי הביבסה תנגהל הרשה םג .םיבושח

 8 ונשגפנ .אבה עובשב הפ יקורבל עיגת יאה .טסבסא לע הירהנב ידוחיי

 9 ונחנא .ונלצא חתארה ינפג השמ ברה םיכספה תדעוו שאר בשוי םע

 10 ינשמ הרדשה תא םיפיימ ונחנא .ןותעגב גורדש טקיפרול יםאצוי

 11 םצעב אוה לט .סראפ םע דחי ןאכ ושבי ימח לטש טקיורפ .הידיצ

 12 ליבוה אוהש קטיורפ .גגה את הסכם להנמו תילכלכה הרבחה סדנהמ

 13 רשיא ,ןאכ אצמנ סראפ ריעה סדמהנו בעיר םייקתמ הז לבא ותוא

 14 ניא .בוחרהת א גרדשיש הפי טקיורפ .בורקב ךרדל אצנ נוחנאו ותוא

 15 .89 שיבכל םעיחי ךרדן יב ירטסדו עד ללגה בוחר תא ונכפהש זכירמ

 16 תא םג ,תצק הקוריה ירהנ תאם ג יםררחשמ ולאהים ריצה לכ אז

 17 .םים חשוביטקיורפ .שדחה 89 שביכ כשיוע חטב .תויחרזמה תונוכשה

 18 תא םימילשמ ונחנא .םג םיר"בת על רבדנ דימ ונחנא ,תינופצ תלייט

 19 תינופצה תלייטב תכלל ול אצויש ימ גן.ה טוהיר תבצהו ןוניגה תודובע

 20 שקבנ ונחנא .ףייליס ןולמ רוזא דע ןנוגיה תמלשה תא ותארל רשפא

 21 ונחנא לבם אויס ףס לע שממ אוה םצעבה. זה טקיורפה תא ךיראהל

 22 ןב בוחרד ע ףייליסן ולמ דיל ללוכ רטמ 450-ת הא ךיראהל םיצור

 23 תיליט .בושח דואמ ,מאוד ,הזה עטקהת כל א םילשהעצם לב .ןואג

 24 םיקוסעש לטל םגו סרם לפאג ופאשו הדימ הכל קנב המישרמ האצי

 25 ונמקה לילגהו בגנה דרשמ הפ םג זא, םיילוסיקמ םניג .טעמ אזה לב

 26 םג תוארל קיפסהש ימל הללצה ומש םויאגב ה .םיילקיסומ םינג ינש

 27 ילן מוסיקג לש השדח הללצה שי תוילילגגב תלייטב החפשמה קראפב

 28 ימ ס"נתמה דיל הניתנה לספס דיל ןהכ ילאב םקוהש ףסונ ןג. שחד
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 1 ,הריפוא קרפאב םג םיפסונם יקראפל רגע עכ םובדיע ונחנאו .ריכמש

 2 םימה לדגמב הכורעת החתפנ .ןיקשיסואב ךשגם בהמו הנויצבם ג

 3 שארמ םאתל עיגהליך רצ תכם,א ןימזמ ינא זא .דודיב ימיב תונמואה

 4 הבישיל םכתושרב רובענ ונחנא .רצק יתייה ,הוז .הנוורקה בצמ ללגב

 5  .המצע

 6 םיר"בת

 7 .יםר"בת 5 ונל שי .ןיינמהן מ הצעומה לש היבשיה תא ליחתמ ינא זא ע:"מר רונן מרלי, רה

 8ואם  ר"בת לכל סתתייח ,הכימ ,ריבעא ינא .וטיםשפים ר"בת לכה ךס

 9 קראפב ריעה יבחרב הרואת גורדש ,ראשון ר"בת .ךרוצ היהי

 10שם ש ימ ,ונחנא .םילקש ףלא 775 ,ןוכישה דרשממ תוסהכנ .תליבטיו

 11 וננחא .דל ידומע ,םישדח הרואי תדועמ םנשי ,תינופצה תלייטלב ב

 12 תוריסה זור גםאל ,תלייטה זכרמלם ג הרואתהת א ךישמהוצים לר

 13 דרךל תאצל לכוי הזה טקיורפה .המורדו ארקמה שנ שרפמה תליטיו

 14 ?ןוכנ ידימ ןפואב בשוחי נא ,הכמי

 15 .ןכ מר מיכה זנו:

 16 ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ ?תורעה ,יקוא ע:"רה מר רונן מרלי,

 17 טרופמכ 15 סמ ר"בת םויה רדסל 1 ףיעס רושיא

 18  דחא הפ דעב ועיבצה הצעומה ירבח

 19 לטיהמ הז .רוביצ תודסומב תושיגנו תוחיטב תודובע ,ינש ר"בת .הדות

 20 .םיפסונ םילקש ףלא 200 לש המלשה .שדח ביצקת םצעב הז .החבשה

 21 לכ לע ונדבע ונחנא .רוביצ תודסומב תושיגנ ,תוחיטבל רושקש המ לכ

 22 ונישע .םיס"נתמל שדחה יתליהקה זכרמל ונרבעהש םצעב םינודעומה

 23 הזה ןיינעל םילקש ףלא 200 דוע זא .םינודעומה לכב בחר טקיורפ
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 1  ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ ?תורעה .החבשה ילטיהמ

 2 טרופמכ 16 סמ ר"בת םויה רדסל 2 ףיעס רושיא

 3  דחא הפ דעב ועיבצה הצעומה ירבח

 4 ,החבשה לטיהמ תוחיטב תודובעו יתביבס חותיפ ,שולש ר"בת .הדות

 5 תוחיטב תודובע ,תוקעמל הרואת ,בוחר טוהירל הז .םילקש ףלא 500

 6 ןיינעב והשמ רמול הצור ינא .תוקעמ טעמ אל ונדרוה ונחנא .המודכו

 7 תא ונדרוהש ןוויכ .םירגובמ םישנא לש רקיעב השקב שי .הזה

 8 .ןקתמ וא דומע והשזיא םיכירצ ,היצח ירבעמ ירוזאב רקיעב תוקעמה

 9 ידכ הזיחא דומע םצעב ,ולכוי םהש המ לש הזה גוסה תא רחבנ ונחנא

 10 ונדרוהש ירחא לשמל הז .החוטב הרוצב היצח רבעמל תדרל ולכויש

 11 רמוא ינא .הז לע תדבוע הקזחא תקלחמ .ריעה יבחרב לזרב טעמ אל

 12 ונחנא זא ,רתוימ לזרב האורש והשימ שי םאו דוע שיו .טעמ אל ,םכל

 13  .הדות ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ ?תורעה זא .ותוא דירוהל חמשנ

 14 טרופמכ 17 סמ ר"בת םויה רדסל 3 ףיעס רושיא

 15  םיענמנ 1 ,םידגנתמ ויה אל , הצעומ ירבח 13 ועיבצה דעב

 16 

 17 דוע זא .םידומילה תנש תחיתפל ךוניח תודסומ תנכה ,יעיבר ר"בת

 18 300 .םייק ביצקת ןוכדע הז .החבשה לטיהמ תושרה ,םילקש ףלא 400

 19 ךלהמבש רמול הצור ינא .רפס יתבל ₪ף לא 600-ו םידלי ינג ₪ ףלא

 20 שיש ןוויכ רצק ןולח אוה ץיק יצופישל שיש ןולחהש רוכזל ךירצ ,ץיקה

 21 .םיוגרדש טעמ אל ועצובו רצק ןולח ראשנ זא תוקייטנו םינורהצ

 22 םע םייק ןג הז .יולה הדוהי ןגב רודלפמורטב לשמל יתרקיב רקובה
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 1 ,שוטנה ןגה תא ונחקל .םינש הברה שוטנ ןג היה ודיל .םידלי 35

 2 םיסקמ ןג ,םש יתרקיב םויה .בגא הנטק אל תולעב ותוא ונצפיש

 3 ןיידעש ימל ץילממ ינא ,רפסה יתב .תעייס ונפסום הג .רודלפמורטב

 4 םגו ילאל םג הפ חוכ רשיו םינג טעמ אלו וגרדוש ,רקבל זא קיפסה אל

 5 ,םייביסאמ םיצופיש לש טקירופ .הכאלמב קסעש ימ לכל

 6 םצעב ונחנא זא .ריעה סדנהמ םע דחי ,ילא םע דחי .םייביסנטניא

 7  ?םיענמנ ?דגנ ימ ?דעב ימ ?תורעה .םייקה ביצקתה תא םינכדעמ

 8 טרופמכ 7 סמ ר"בת םויה רדסל 4 ףיעס רושיא

 9  םיענמנ ויה אל ,דגנ 2 , 12 ועיבצה דעב

 10 אוה ביצקתה .ךוניח תודסומב תיטסוקא תושיגנל ןורחא ריותב

 11 ונל שיו תיטסוקא תושיגנל שרדנש דלי לכ ,ריכזמ ינא .ךוניחה דרשממ

 12 עיגמ ביצקתה. וזהשות יגנה תא םיעצבמ ונחנא זא ,ולאכ םידלי

 13 הזכ דלי לכשעל  רוכזל ךירצ .בושח דואמ ,דואמ .ךוניחה דרשממ

 14 ולש תלוכיהו דליה ייח תא רפשמ הזו .וזכ תושיגנ םיעצבמ ונחנא

 15 הז .םילקש ףלא 210 אוה ביצקתה זא .תרגסמב ךירצש מוכ דומלל

 16 םידלי םפיסונ ,בגא ךרד הנש לכש ביצקת הזו םייק ביצקת ןוכדע

 17 התיכ השענ םצעבו ןכדענ הנש לכ ונחנאו םיאירב ויהיש םישדח

 18 .הדות ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ .ךירצש ימ לכל תשגנומ

 19 טרופמכ 951 סמ ר"בת םויה רדסל 5 ףיעס רושיא 

 20  דחא הפ דעב ועיבצה הצעומה ירבח

 21 



  נהריהית יעיר

 2020 בספטמבר 2 2/2020 נייןמועצה מן המבת שיי

26 

 1 .12 תנשל תוכימת תקולחל םיניחבת רואיש הז 6 ףיעס

 2 הברה ,ועדתש .טפשמ רמול הצור ינא .ןבומכ זא סחייתהל וצרת ע:"מר רונן מרלי, רה

 3 חמשנ ונחנאו רומג רדסב הזש .הכימת םישקבמו תושרל םינופ םיעמפ

 4 הירהנבש רוכזל ךירצ .תושעל רשפא המ דחיב הפ טילחנו רוזענו

 5 זא לואשל הצעומה ירבח רפסמ םג ונפו .תותומע 197 תולעופ

 6 ונחנא ךיא טילחהל לכש םושב ךירצ .לכה תא םיליכמ םיניחבתה

 7 רקיעב ,רקיעב םיכלוהש רוביצ יפסכ הז ףוסב .םיבצקתמ םצעב

 8 ,ורכזת .טעמ אל הז לע יתלאשנ .םיניחבתה תא שי ןכלו ונלש םידליל

 9 תושקבה םע ,הלש םיכרצה םע התומע לכ .תולעופש תותומע 197

 10 לוהינ ,ןבומכ .שיגהל ךירצש יםכמסמ שי .הלש תונוצרה םע ,הלש

 11 והשימ םא .םיניחבתה רושיא הז םצעב זא .הזב רושקש המ לכו ןיקת

 12  .הדות ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ .החמשב זא ,ריעלה הצור

 13 טרופמכ םויה רדסל 6 ףיעס רושיא

 14  םיענמנ ויה אל ,1 דגנ , 13 ועיבצה דעב

 15 

 16  י"מר לומ םכסה רושיא 7 ףיעס

 17 םיסכנה יוניפו הריכחה תויוכז לע הייריעה רותיו ןיגב יוציפ תלבקל ע:"מר רונן מרלי, רה

 18 ,סראפ 2014-מ םכסה שי םצעב .ןשיה לגרודכה אצטדיון םחתמ לש

 19 לע םירתוומ טעמ דוע םצעב ונחנא .י"מר םע 2014-מ ?ןוכנ רכוז ינא

 20 יוניבה דרשמ הנובש סרפ ןועמש תנוכש תבוטל ונלש ןשיה האצטדיון

 21 חטש .םילוחה תיבל תיברעמ תצק טרופס םחתמ םינובו ןוכישהו

 22 לע דבוע ןאכ אצמנש ,גגה םכסה להנמ ,ימח לט וצרת םא ,לודג

 23 םנוד 50 לע רבוד .םש עקרקה תפלחהל זרכמ רבכ אצי .וזה תינכותה

 24 תבוטל םילקש ןוילימ 17 הייריעל איבה םצעב הזה םכסההו
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 1  .השקבב ןכ ,הלאש לואשל וצרת םא זא .המישמה

 2 רמואש ףיעס םש שי ,לכ םדוק .הזוחה לע רבסה לבקל חמשא ינא אורנה שטרקמן: 'גב

 3 ,הירהנ תייריעל םצעב הז לארשי יעקרקמ דגנ ושגוהש תועיבתה לכש

 4 טסבסא הב שיש ןכתייו וזה עקרקב שי המ םיעדוי אל םג ונחנא זא

 5 ףסונ רבד .יל ריבסהל לוכי והשימ םא זא םינוילימ לש תולע םג הזש

 6 תייריעל עצוה תמדוקה היצנדקב םדוקה ןתמו אשמב ,תעדוי ינאש

 7 17-ו םתמכסהש ןויגיהה תא יל וריבסת ואוב זא .₪ ןוילימ 24 הירהנ

 8  .הבושתה תא עדויש ימ רבסהל חמשא ינא .והז .עגרכ ןוילימ

 9 .הדות .השקבב סחייתת ינור ,ןכ ע:"מר רונן מרלי, רה

 10 אלא ,קיודמ אל הז זא ,טסבסא אשונב תועיבת יבגל .םלוכל בוט ברע מר רוני לוי:

 11 םצעב הנידמה .תרשואמ ריע ןיינב תינכות הנשי הז דבועש המ

 12 הנידמה .הרשואש השדחה תינכותל םאתהבש םישרגמה תא תקוושמ

 13 רשפא הזש תינכותה חטש לכבש םיירוביצה םיחטשה תא תחתפמ

 14 ךותב .עגרכ לאצטדיון ןופצמש קלחב הרוק רבכ הזש תוארל

 15 תונפלו חטשה תא תוקנל יארחא ומצעב םזי לכ ,םייטרפה םישרגמה

 16 .טסבסא םש אצמיש לככ

 17 יתנבה ךכ לכ אל ינאש ףיעס םש שי טושפ ,הנשמ אל ,רחא והשמ וא אורנה שטרקמן: 'גב

 18 ,חמשא ינא זא

 19 .תוירחאמ ומצע תא הקנמ ,םשור להנמה .ריבסא ינא מר רוני לוי:

 20 .רורב אורנה שטרקמן: 'גב

 21 ,רמוא םצעב ,לארשי יעקרקמ תושר םע ,י"מר םע םכסהה לבא מר רוני לוי:

 22 .חטשה לע וא ןיעקרקמה לע תרתוומ הייריעה

 23 ,ותוא הקנמ :אורנה שטרקמן 'גב

 24 .ךירצ םא ריבסנ ףכת .סכנה לש ןוניכה ךרע תא הייריעל םלשמ י"מר וני לוי:מר ר
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 1 ימ .חטשה תא הקנמ אל הייריעה .יוכינה לע תיארחא אל הייריעהו

 2 רבכ עגרכש םיירוביצה םיחטשה ןיב בוש הנחבאה תא השענ ,ש

 3 ןוכישהו יוניבה דרשמ זא טסבסא םש אצמיש לככ םאו הדובעב

 4 .תוקנל םג יארחא היהי חטשה תא חתפל יארחאש

 5 .הזה הזוחב םושר אל הז לבא אורנה שטרקמן: 'גב

 6 ךרע ןיגב םכסה השעמל אוה הזוחה .חותיפ הזוח אל אוה הזוחה יכ י:ומר רוני ל

 7 ,ןוניכ ךרע .ןוניכ

 8 ?עמשמ אורנה שטרקמן: 'גב

 9 ,האצטדיון לש םייקה ןקתמה תא םיחקול םא ,תולע ועמשמ מר רוני לוי:

 10 ,האצטדיון אורנה שטרקמן: 'בג

 11 םיביכרמה לכ םע ,םימייקה הפרוז'קטורים םע ,תונובירטה םע מר רוני לוי:

 12  ,םחתמב םילולכש

 13 ,ןכ אורנה שטרקמן: 'גב

 14 תא תונבל ךירצ 2020 תנשב םויה םא ,שדחמ הינבה תולע ,םהש ומכ מר רוני לוי:

 15 .הלוע הז המכ ,שדחמ הז

 16 הנוב יתייה םא לוכיבכ האצטדיון לש ךרע יוושה הז וליאכ ,האצטדיון אורנה שטרקמן: 'גב

 17 .םש

 18 ,תולע .ןוניכ ךרע הז ,ךרע יווש אל הז .ןוניכה ךרע הז מר רוני לוי:

 19 ,רדסב הז תולע אורנה שטרקמן: 'גב

 20 .ןנוכלמ הז ,ןוניכ ךרע הז מר רוני לוי:

 21 ,זא ,יקוא אורנה שטרקמן: 'גב
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 1 ,,עצוה רבעבש םדוק תרמא ,יוושה הז רבדה מר רוני לוי:

 2 .ןוכנ ,ןכ נה שטרקמן:אור 'גב

 3 ,₪ ןוילימ 24 ועצוה הייריעל מר רוני לוי:

 4 ,ןכ טרקמן:שאורנה  'גב

 5  .ןוכנ אל הז מר רוני לוי:

 6 ?המל אורנה שטרקמן: 'גב

 7 תיעוצקמ הרבח ונמעטמ ונלעפה ונחנא ,הייריעהש הז ןוכנש המ מר רוני לוי:

 8 .ןוניכה ךרע תא רתויש המכ חפנל ,תונידעב רמאנ ,וניסינש

 9 והשימ איבמ התא .ןתמו אשמ םישוע ךכ .ינויגה ,ןתמו אשמ הז אורנה שטרקמן: 'גב

 10 ךלש תיבה תא רכומ התאש ומכ יוושה המ רמואו חטשה תא קדובש

 11 .ןוילימ 17-ל 24 ןיב רעפ הפ שי לבא .ןיינעה הזו

 12  .ןוניכ ךרע הז ,יווש אל הז מר רוני לוי:

 13 .לבקתה לעופבש המ ןיב .שרפהה ,אל ,אל אורנה שטרקמן: 'גב

 14 ישנא ןיב גולאיד הפ היה .רתוי םילודג םירפסמ עיצהל וניסינ ונחנא מר רוני לוי:

 15 ךורא גולאיד היה הזו י"מר לש הרקבה תכרעמל ונמעטמ עוצקמה

 16 .לבקל רשפאש םומיסקמה הזש רורב היה ,םוי לש ופוסבש

 17 .ןכ ,םכתנעטל אורנה שטרקמן: 'גב

 18 ונחכוותה זא םג ,םהלש תא ורמא י"מר םעטמ הרקבהש ירחא םג מר רוני לוי:

 19 .יצחו הנש ,הנשמ רתוי ךשמב

 20  ?ועיצה י"מר המכ :ןאורנה שטרקמ 'גב

 21 ,םוי לש ופוסב .הזכ והשמ ,15.5-16 לע ורביד םה ,24 ונעצה ונחנאשכ מר רוני לוי:
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 1  .םכוסש המ הזו דוע ךירצש ונענכש

 2 הז זא תופסונ תועיבת היהי םא יכ ןוכיס תחיקל הפ שי לבא ,רדסב אורנה שטרקמן: 'גב

 3 .םצעב הייריעה לע היהי

 4 חותיפב רבכ םצעב חטשה יכ תועיבתל םוקמ הפ שיש בשוח אל ינא מר רוני לוי:

 5 ןבומכ םייטרפה םישרגמה .םיירוביצה םיחטשה תא חתפמ ש"בשמש

 6 ,האור אל ינא .הנידמהמ זרכמב הכוזש םזי לכ י"ע

 7  .ודיגי םימי ,רדסב אורנה שטרקמן: 'גב

 8 הממ רתוי תצק הז תלבקמ ריעהש המ ,לבקמ רוביצהש המ ,ןכש המ לוי:מר רוני 

 9 הז תא םושרל רשפא יאש המ ,גגה םכסהב םצעב יכ .םכסהב הפ שיש

 10 .ןוידטצא תושרופמ םילימב בותכ היהיש דגנתמ דימת רצואה יכ

 11 .עגר ךל רוזעל הצור ינא ע:"מר רונן מרלי, רה

 12 ,ש"בשמש גגה םכסה תרגסמב ענכשל ונחלצה ןכ .ןורחא טפשמ קר מר רוני לוי:

 13 לש יוניפהו קוריפה תולע תא ומצע לע חקיי ,ןוכישהו יוניבה דרשמ

 14 לוחי אל הז זא .לדוג רדס ₪ ןוילימ 2-3 הזיא םג הזש ומצע ןקתמה

 15 רתוי תצק אוה םכסהה ,תרמוא תאז .ש"בשמ לע לוחי הז ,הייריעה לע

 16 ,ש הממ לודג

 17  .הדות רדסב ,ייניעב יתייעבה קלחה הז ,רדסב אורנה שטרקמן: 'גב

 18  .הדות ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ ,בוט ע:"מר רונן מרלי, רה

 19 טרופמכ םויה רדסל 7 ףיעס רושיא

 20  3 םיענמנ ,םידגנתמ ויה אל ,11 ועיבצה דעב

 21 תמקהו היינב ,9102-ב לחהש טקיורפ ,71/572 רפסמ הזוח תלדגהל רושיא 8
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 1 תינופצ תלייט

 2 .םיפסונה רטמ 450 םדוק יתרבידש המ ע:"מר רונן מרלי, רה

 3  .400 םושר אורנה שטרקמן: 'גב

 4 ןיב אצמנש פ"צשה ןיבל תינופצה תלייטה ןיב הסינכה בגא ךרד ללוכ ע:"מר רונן מרלי, רה

 5 רבחמש ףסונ דחא ליבש דועו םש תואצמנש תורידל ףייליס ןולמ

 6  ?תורעה .תלייטה םע היילעה בוחר תא םצעב

 7 גגה םכסה לש ביצקתמ אצוי אוה ,םיצורש הזה ףסכה ,ביצקתה ,ןכ אורנה שטרקמן: 'גב

 8 ?וא

 9 בגנה ןוכישה דרשמ י"ע בצקותמש תלייטה לש ר"בתהמ אצוי הז מר מיכה זנו:

 10 .ןוילימ 33-ל עיגמ ביצקתהו תורייתה דרשמו םינפה דרשמ ,לילגהו

 11 תלייטה לש תולעה ,תעדוי ינאש המ וליאכ ,םושר היהש המ הז יכ ,והז אורנה שטרקמן: 'גב

 12  ?ןוילימ 15-ה הפיא זא ,ןוילימ 30 איה

 13  .21 הז דחיב תפסותה סולפ 15 מר מיכה זנו:

 14 .ןושארה זרכמה הז ןוילימ 20 :רהאד סראפ רמ

 15 עגרכ 15 .ןוילימ 30 הז תינופצה תלייטל עצוהש ביצקתה .ןוכנ אורנה שטרקמן: 'גב

 16 .ונעקשה

 17 ,הלדגהל רבעמ תפסונ ביצקת תרתי ונל היהת ןיידע מר מיכה זנו:

 18 ,ה הז ןוילימ 30-ל רבעמ אורנה שטרקמן: 'גב

 19  .21-ל רבעמ מר מיכה זנו:

 20 .ןוילימ 30 הז תינופצה תלייטל הנתנ הנידמהש המ לבא ,אל שטרקמן:אורנה  'בג

 21 .33 יכה זנו:מר מ
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 1 דמוע אוה הפיא ?ףסכה ראש הפיא זא ,רדסב זא ?האור התא ונ ,33 אורנה שטרקמן: 'גב

 2 ?וב םישמתשמ המל ?עגרכ

 3 ?תושעל דוע שי המ :תרבוד

 4 ,התוא ךישמהל ךירצ מר מיכה זנו:

 5  .יקוא התוא םיכישממ אורנה שטרקמן: 'גב

 6 ,איה תירוקמה תינכותה יכה זנו:מר מ

 7  .יקוא אורנה שטרקמן: 'גב

 8 .רטמוליק 3.3 איה ,הנרוא תלייטה :ונז הכיממר 

 9 ?דע וא ?ביזכא דע רוודנלמ אורנה שטרקמן: 'גב

 10 .אל מר פארס דאהר:

 11 ?אוה הפיאמ ,3.3-ה אורנה שטרקמן: 'גב

 12 דועו רטמוליק 1,300 וניצר .3.3 תלייטה לכל תינורקע בא תינכות שי :ונז הכיממר 

 13 .הנופצ ,ןואג ןב דע רטמ 600 הזיא

 14 .םכל ריכזמ ינא םג בויבה תא ונפלחה ע:"ר רונן מרלי, רהמ

 15 בויבה וק לש הלדגה הז תולדגהה .הרצקב ריבסא ינא םא תולדגהה מר פארס דאהר:

 16 ללגב .זרכמה ינפל ,יבלשב דוע ןנכות הז ,יברעמה קלחב ףסאמה

 17 ןוילימ 3.5-כ לש ןדמוא וא תולעב בויבה וק בצקות אל ביצקת תויעב

 18 ונבה ,ןלבק זרכמ אצישכו עוציב לקש ןוילימ 3 הלע סונימ סולפ .לקש

 19 .םייוקיל הברה םע ןשי טסבסא וק אוה יכ וקה תא עצבל םיבייחש

 20 רחא לאשא ינא ,החילס .ךישמת ,החילס ?ןמוסמ ףסכמ םצעב הז זא אורנה שטרקמן: 'גב

 21 .ךכ
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 1 דוע שי .לקש ןוילימ 2.5-כ לש םוכסב הנופצ 400-ה לש הלדגה ונל שי :רהאד סראפר מ

 2 טקיורפה לע ונסמעהש השגנה הז ןהמ קלח ,תופסונ תודובע הזיא

 3 ןוילימב עוציב ידכ ךות ולגתנש םימ"צב ינימ לכ .יגוציי לילג תשגנה

 4 דע יפוס ןובשחל ןלבקה םע עיגהל ונל רשאל תשקבתמ הצעומה .יצחו

 5 .ינורקע רושיא הז לבא ,םיעיגמ חרכהב אל ,50%

 6 םירומא םהו םינמממש םידרשמל םיעיגמ םינדמואהש םג ןבומכ מר מיכה זנו:

 7 .תויולעה תא ונל רשאל

 8 ונחנא המ הארנו עיגנ ףוסבו םיחקול םשמו ףסכה לש קנבהמ הז אורנה שטרקמן: 'גב

 9 .ןיבהל הצור ינאש המ הז ?תוגירח שי םא וליאכ םילשהל םיכירצ

 10 .הלאשה תא יתנבה אל מר מיכה זנו:

 11 תשקיבו קלחב םישמתשמ ונחנא עגרכ .ןוילימ 33-ה תא ונל שי לוכיבכ אורנה שטרקמן: 'גב

 12 ,תורייתמ םילבקמש םידרשמה לש ףסכהמ איה הלדגהה .הלדגה

 13 .יאו ,סקיא

 14 .33 ךותמ מר מיכה זנו:

 15 וליאכ אוצמל ךרטצנ ,תוגירחל עיגנ ףוסבו ,תעדל יתיצרש המ הז אורנה שטרקמן: 'גב

 16 ?וא ךשמהב

 17 .ביזכא תנוכשל דע 'ב בלשב םלשות תלייטה ,רבד לש ופוסב ,אל ע:"מר רונן מרלי, רה

 18 ,לודג םיהולא ךכ רחאו אורנה שטרקמן: 'גב

 19 תא םיצור ונחנא עגרכ .ךרדל ותיא תאצל היהי רשפא 'ב בלששכ הז ע:"מר רונן מרלי, רה

 20 ןוילימ 3.8 וזה המלשהה לש בגא ךרד ןדמואה .ןואג ןב דע המלשהה

 21 ,תוחפ ןוילימ 1.800-ב הכז ןלבקהו ?העוט אל ינא ?ימח ןוכנ .םילקש

 22 ןכלו .'18 ,ןוכנ רכוז ינא םא 2017-מ ולש םכסההמ ןלבק יריחמ שי יכ

 23 .ונל ךסוח יתועמשמ
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 1 .הדות אורנה שטרקמן: 'גב

 2  .הדות ?םיענמנ ?דגנ ?דעב ימ ,בוט ע:"מר רונן מרלי, רה

 3 טרופמכ םויה רדסל 8 ףיעס רושיא

 4  דחא הפ דעב ועיבצה הצעומה ירבח

 5 

 6 םיינוריע םידיגאת לש יפסכ ח"וד .9

 7 ח"ודו 'א ףיעסב טסופמוקה לש רקובמה ח"ודה תא שי זא ,החילס ע:"מר רונן מרלי, רה

 8 ,'19 לש ח"ודה ,רמוא רבכ ינא .'18 ףוסל םהינש ,תילכלכה הרבחה לש

 9 '19 לש רקובמה ח"ודה .לאשש ימ םויה הבושת םתלביקש עדוי ינא

 10 .תויוסחייתה השקבב זא .הזל סחייתי הכימ ,וצרת םא .הדובעב

 11 ,21-ב םיקיזחמ ונחנא ,טסופמוקה יבגל ריכזמ מר מיכה זנו:

 12 .ןופורקימל .םיעמוש אל ונחנא ,לוקמרל קר רבד ע:"מרלי, רהמר רונן 

 13-ב םיקיזחמ ונחנא .2018 לש רקובמה ח"ודב רבודמ ,טסופמוקה יבגל מר מיכה זנו:

 14 .2019-ב תוליעפ םג ןיא .הרבחב 2018-ב תוליעפ ןיא .תוינמה ןוהמ 21

 15 שי הרבחב .יתועמשמ קלח זהש תחפה ביכרמ ןיגב הז תואצוהה תולע

 16 .םש הרוקש המ לע תיתוהמ העפשה ונל ןיא .יצחו ןוילימ לש דספה

 17 רקובמה ח"ודה םג .ןוידל אשונה תא איבהל תילמרופ םיכירצ ונחנא

 18 ותוא איבנ עיגי אוהשכ .עיגה אל 19-ל רקובמה ,ןיידע טסופמוק לש

 19 לש םג ,םייפסכ תוחוד תשגהב םייללכ םיבוכיע שיש ומכ .ןוידל

 20 הרבחה יבגל .תוינוריעה תורבחה לש םגו תוימוקמה תויושרה

 21 לש ןועריגב המייתסה 2018 תנש .הזה אשונב הככ עגינ ,תילכלכה

 22 םכתסמ ןזאמה .₪ ןוילימ 13-כ לש לודג רבצנ ןועריג שי .ןוילימ 1,300
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 1 לש תוליעפהו קנבב הרתי ןוילימ יצח .2.9 הרבחל םיבייח .4.2-ל

 2 לש תוליעפה לכ תא שי םש .9 רואיבב תטרופמ איה תילכלכה הרבחה

 3 ,ץיק יעוריא ,ירטנאק ,םי ףוח ,ש"תמ ןיגב ןה תוסנכהה בור .הרבחה

 4 ,םיריעצ זכרמו תוריד תוריכש ,רלולס למשח ,םינוינח תרכשה

 5 לכ תא תילכלכה הרבחל הייריעה ןיב רידסהל םירומא ונחנאש

 6 תא ונרדסה 2020-ב .הארבה תינכותב בותכ םג הז ,תויונבשחתהה

 7 קלח הז .םולשתה לש זוזיק היה רבכ .םימה םולשת לש אשונה

 8  .הדות ,ותוא שיגנ זא 19-ל רקובמה ח"ודה עיגיש .הארבהה תינכותמ

 9  ?תויוסחייתה ע:"מר רונן מרלי, רה

 10 שיש םיאור םתא .םינפה דרשמ לומ אשונ שי ,ןכ .םינורחא םיבלשב ר מיכה זנו:מ

 11 רבדה תא רידסהל ךירצ .תומדוק םינשמ הייריעה לש לודג בוח הפ

 12 לומ ונחנא .הארבה תינכות לש תרזגנ הז .ךילהתהמ קלח םג הז .הזה

 13 תא ונל היהיש אשונה תא רידסהל ידכ םינוידב םינפה דרשמ

 14  .ח"ודה תא רוגסל עדנ ונחנא זא םירושיאה

 15 ,'19 לש ח"ודה םגו '18 לש ח"ודה םג מר זכריה חי:

 16  ?דחיב ע:"מר רונן מרלי, רה

 17  .(01:05:33םיעמוש אל ...) .תללוכה בצמה תנומת .םינושה םירפסמה מר זכריה חי:

 18 הדות .ךכ לכ ותוא ועמש אל ,ינש תא איבהל ץילממ הירכז ,רדסב ע:"מר רונן מרלי, רה

 19 ?עמוש התא הכימ ,תוחודה ינש ,תוחודה ינש תא איבהל .הירכז

 20  .ןכ ,ןכ מר מיכה זנו:

 21 ,'18-ב הרקש המ .קמועל םתוא דומללו דחיב תוחודה ינש תא איבהל ע:"מר רונן מרלי, רה

 22 ךרדב םהב לפטל ךירצ ןבומכ .רבעה תובוח תא ,'19-ב הרקש המ

 23 .הזב קסועש ימ לומ ,םידיגאתה לומ הב לפטל ךירצש

 24 .יקוא זנו:מר מיכה 
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 1  ,בוט אורנה שטרקמן: 'גב

 2 .רדסב ע:"מר רונן מרלי, רה

 3 ,זא רובידה תוכז תא יל שי ,הצור ינא תלעננ הבישיהש ינפל אורנה שטרקמן: 'גב

 4 .השקבב ע:"רלי, רהונן ממר ר

 5 אוב לכ םדוק זא ,תילכלכה הרבחה לע רבדל ונלחתה זא .הבר הדות אורנה שטרקמן: 'בג

 6 הרבח וזש ,עדוי אל רוביצה םא תילכלכה הרבחה הז המ ריבסנ

 7 םייפסכה תוחודה תא ונשקיב תמאב טסוגוא תליחתב .חוור תורטמל

 8 ימ לע תולאש ונלאש .'19 לש ,2018 לש םג תילכלכה הרבחה לש

 9 זא ,הצעומ םילהנמ הפ ונחנאש תבשוח ינא .רכש ימכסה ,םידבועה

 10 דחוימב ,רבדנ המ לע עדנש ידכ ,תוחודה תא םיאיבמשכ עדנש יוצר

 11 ,ןורקיעב .ןהינימל תושקב ונשקיב .םירבדב ןודל םיכירצ ונחנא םא

 12 אל ונחנא תורשמו רכשש לשמל הז םוי 20 רחאל ונלביקש הבושתה

 13 ינימ לכ וא טרפה תענצ ללגב הלאה םינותנה תא לבקל םילוכי

 14  .יטפשמה ץעויהמ ונלביקש ףיעס יפל םינועיט

 15 ?הז תא הנע ימ ע:"מר רונן מרלי, רה

 16 םצעבש םיעדוי ונחנא ,וישכע .הלאה תולאשה לע הנע יטפשמה ץעויה רנה שטרקמן:או 'גב

 17 הומת תצק הז זא .הירהנ תייריע לש עוציב עורז הז תילכלכה הרבחה

 18 ,ונחנאש דחוימב ,הלאה םינותנה תא לבקל אל רשפא יא עודמ ייניעב

 19 ידכ ונלש שהאינטליגנציה תבשוח ינא .םידבוכמ הצעומ ירבח הפ שי

 20 ,יתרבחו םש הרוק המ תעדלו תילכלכה הרבחה לע עיפשהלו רוקחל

 21 םירזוחש םירבד הפ שיש םיאור ונחנא יכ םיכסת ,וכלומ תירש

 22 ונחנא ,עגרכ םה ,םינותנה תא ונשקיב .2012-מ וליפא ךלש טסופמ

 23 חקינו הלאה םינותנה תא תוארל תורומא אל ונחנאש הבושת ונלביק

 24 ומקוה ,ביזכא ןוויכל ינופצה ףוחב םילהואה לשמל .תחא אמגוד

 25 םיטסיביטקאל דובכה לכ ,לכ םדוק .תאזה העוצרה לע םילהוא
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 1 לבא .תוריהמב הלעפש הירהנ תייריעל םגו הז תא זיזהל וחילצהש

 2 ,םשל ועיגהש ימ וא תילכלכ הניחבמ ריעל םרת הז המ בושחנ ואוב

 3 םיקסע תמועל הייריעה לומ הזוח היה אל .םיניירהנ םיקסע אל הז

 4 ,םיצוציפ קסע הז םא .הפ םיחתופש םירחא

 5 .ונל רוסא הז ,ונל רוסא הז ע:"מר רונן מרלי, רה

 6 ,םתיבג לבא רוסא ,ירוביצ ףוח הז לבא אורנה שטרקמן: 'גב

 7 ,הזוח תושעל רוסא ע:"י, רהמר רונן מרל

 8 ?להוא םש ןהכ םייח המל זא :אורנה שטרקמן 'גב

 9 ?ןהכ םייח הז ימ ע:"מר רונן מרלי, רה

 10 םישלו הרבח חותפל הלוכי אל רמתיא זרילו םש תרמוא ינאם, תס מן:אורנה שטרק 'גב

 11 ,םש

 12 ,תוקוור תביסמ בגא .להוא םש םישל הלוכי זריל ע:"מר רונן מרלי, רה

 13 .יקוא ?הלוכי שטרקמן:אורנה  'גב

 14  .יאדווב ע:"מר רונן מרלי, רה

 15 .ייקוא ,הא שטרקמן:אורנה  'גב

 16 ?ודוד אל ע:"מר רונן מרלי, רה

 17 ,ךולכל ,םי יבצב העיגפ התייהש הזל רבעמ וישכע .יל ןגראת זריל טרקמן:אורנה ש 'גב

 18 ,םילהואה אשונ תא לשמל תלהנמ תילכלכ הרבח םא זא .המהוז

 19 הז ףסכ המכ תעדלו הזל ףשחיהל םיבייח הצעומה ירבח רותב ונחנא

 20  .אל וא תיחוור איה םאו תילכלכה הרבחל סינכמ

 21 ?ךל הנעא ינאש הצור תא ע:"מר רונן מרלי, רה



  נהריהית יעיר

 2020 בספטמבר 2 2/2020 נייןמועצה מן המבת שיי

38 

 1 ךכ רחאו רובידה תוכז תא יל שי .יתמייס אל דוע ינא ,אל ,ונחנא םאו אורנה שטרקמן: 'גב

 2 םש םתמשש טסבסאה לע רבכ םירבדמ ונחנא םאו .יאשר התא

 3 טולייפ טקיורפה ומכ רבדה ותוא הז זא ,טסבסא שישכ םישנא

 4 ?טסבסא אלל ריע הז המ םצעב לבא .טסבסא אלל ריעה לע תרמאש

 5 הרוק המ ?םידעיה המ ?הצעומה תבישיל הז תא איבמ אל התא המל

 6 ?הזש וא קובסייפב טסופ קר הז וליאכ ?םש

 7 .הזל יתסחייתה ,אבה עובש אובת איה ,אל ע:"מר רונן מרלי, רה

 8  .הז המ ריבסתש תרמא אל ,תסחייתה אורנה שטרקמן: 'גב

 9 .הדובע םישוע ע:"מר רונן מרלי, רה

 10 .יקוא אורנה שטרקמן: 'גב

 11 .הירהנ תייריעב הפ 'גארפ וטופ אל הז ע:"רלי, רהמר רונן מ

 12 אל םג זא .םירבד םיקתקתמו רהמ ארונ לכה הז הליגר ינאש הפיא אורנה שטרקמן: 'גב

 13 ךירצ וליאכו הצעומ ירבחל םיחוודמ אל םג ,םילהואל ןיקת לוהינ היה

 14 הז ,תיב גוח הזש וא הצעומ תבישי וזש וא וליאכ זא .הז תא שקבל

 15 ,תירשב ,קרטש הנרואב לזלזמ התאש אל וישכעו .יתנבה אלש המ

 16 תא םילבקמ אל םתא םא .הצעומה ירבח לכב הפ לזלזמ ,זרילב

 17 ,ה ירבח לע חטבו חטב םגו םייפסכה תוחודה לע םג הלאה םינותנה

 18 לוהינ לע הפ םיאגתמ ןמזה לכ ונחנאו .ןוכנ רתוי םיבשותה לע חטב

 19 תילכלכה הרבחב הרוקש המ ןיקת לוהינ אל הז .ןיקת לוהינ ,ןיקת

 20 .רוביצה ידיל אבוי הזש יאדכו

 21 ?בישהל לוכי ינא זא ע:"מר רונן מרלי, רה

 22  .יתמייס וישכע אורנה שטרקמן: 'גב

 23 .הדות :ע"מר רונן מרלי, רה
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 1 .הדות אורנה שטרקמן: 'גב

 2 ודודו ,ש םכל רמול הצור ינאו .דחא ףאב לזלזמ אל םעפ ףא ינא זא ע:"מר רונן מרלי, רה

 3 הרדסה ונישע ונחנא ,וארת .החמשב זא ,יירבד לע ףיסוהל הצרת םא

 4 לכ ,הירהנ לש תינופצה ףוחה תעוצרב םינש הברה ךכ לכ ירחא

 5 ףוח הכאוב ,הירהנ ריעה לש ינופצה לובגה דעו ןואג ןב בוחרמ העוצרה

 6 לש דואמ לודג בשחמ ירחא וזה העוצרה לכ תא ונחקל .'ץיב הננב

 7 םע דחי ,ל"כנמה םע דחי ,וישנא םע דחי ודוד לש חוקיפה תקלחמ

 8 המכמ העוצרה תא קלחל ןוכנ ךיא ונבשח ,לודג בשחמ .ריעה סדנהמ

 9 ימ .הלצה יבכרו רוביצה תבוט ןבומכ הז ליבומה רבדהשכ םיטביה

 10 דחל ךפה ריצה זא .הזה ריצב עונל השק דואמ ,דואמ היה ,רכוזש

 11 וקלחו העוצרה תא וחקלו תונחל רשפא ולש יחרזמה דצב קרו ירטס

 12 םימה וק לע שממ ןואג ןב לש הצקב ,רכוזש ימ םינאוורקה תא ,ותהא

 13 ונמש ,םשמ םינאוורקה תא ונאצוה .םינאוורקה ונח םש .הבחר שי

 14 םויה זא .סנכיהל ולכי אלש תולודג םינבא תעוצר ונמש ,םוסחמ

 15 לש העוצרל םש סנכיהל הצורש ימ לכ .םלוכ ףוחהמ םינהנ

 16 ,רוחאמ םינאוורק ןוינח ונרשכה .סנכיהל לוכי ,רבעב םינאוורקה

 17 רשפא הפיא ,תוחפשמ רשפא הפיא ונקליחו המצע העוצרה תא ונחקל

 18 דחא םוקמ שי .ינוריעה רזעה קוחב הזו הניל רשפא הפיא ,םילהוא

 19 ריהע לש גשיה הז ,בגא .הלילב וב ןושיל רשפאש רטמ 500 ךרעב לש

 20 אל ונחנא ,ועדתש קר ולאה םילהאמה .הזב תואגתהל הלוכיש הירהנ

 21 ץעויה ,ונל רוסא .ןיבהל םיכירצ םתא .ףסכ םהמ תובגל םילוכי

 22 לע םינויד טעמ אל ונמייקש דיעהל לוכי אוה .ןאכ אצמנ יטפשמה

 23 רוחבמ תחקל לוכי אל התא ,םיאבש םישנא שי ףוסב .הזה ןיינעה

 24 תביסמ תושעל הצורש הרוחב וא םיקוור תביסמ תושעל הצורש

 25 אל הז ,ךלש אל הזש ןוויכ ףסכ םהמ תובגל לוכי אל התא ,תוקוור

 26 .םתיא םישוע המו היעבה תא םירתופך יא ונבשח ןכלו .ועדתש ,ונלש

 27 הז זא ,רשפא יא זא רשיא אל ןרוא .ףסכ תובגל רשפאאי ש ונטלחה

 28 .ןיקת להנמ
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 1 ,לקש 500 םימלשמ םה ,םיעבוק ןכ ,אל אורנה שטרקמן: 'גב

 2 רובעב ףסכ םימלשמ אל םה .םייסא ינא ,דיגא ינא זא ,אל ,אל ע:"מר רונן מרלי, רה

 3 ךורב תצצופמ תאזה העוצרה לכש ןוויכ ,הרקש המ .םהלש תולועפה

 4 יבשות ,וישכע .הפשא יוניפ ,ץיקב היהש ימ .םישנא יפלאב םשה

 5 ללכב הפשא יוניפ לע ףסכ ןומה ,ןומה םימלשמ רבד לש ופוסב הירהנ

 6 העוצרב ךרעב ונילע םצעב ונחנאו .טרפב וזה העוצרהמ אצויש המו

 7 ודוד אב זא .ףסכ תמלשמ תושרה .ונלש הנמטה ילטיהב 5 יפ וזה

 8 םילקש 500 וניצר ,ןבומכ םהש הרגא םהילע ונלטהו יטפשמה ץעויהו

 9 הזו םילקש 300-ל רגסנ ריחמה ,ודודל ועיגה ,ושקיב םה .הלחתהב

 10 אל הז ,חוורל רושק אל הז .הירהנ יבשות תבוטל םימלשמ םהש לטיה

 11 לש תונוט םשמ םינפמ ונחנא ףוסבש הזל רושק הז .רבד םושל רושק

 12 .רופיסה הזו םוי כל הפשא

 13 זריל הז .םייטרפ םישנא אל הז .סנזיב םש םישועש םיקסע הז לבא אורנה שטרקמן: 'גב

 14 קסע .קסע הז ,להוא השועש והשימ הז ,החילס ,זריל םתס ,השועש

 15 .רבד לכל

 16 .ונל רוסא לבא ע:"מר רונן מרלי, רה

 17 אשמ םתישעו רוסאש הניבמ ינא ,קסע הזש הזל רבעמ לבא ,היעב ןיא אורנה שטרקמן: 'גב

 18 לעב םע ןתמו אשמ השוע התאש יוזה םג הזש 300 וא 500 לע ןתמו

 19 יקוח אל הז הככ םג לבא ,ולש תוסנכהב הז תא םלגמ אוה יכ קסעה

 20 ףוח הז .יקוח אל הז ,םילהואה לש םוקימה .הז תא בוזענ אוב זא

 21 ,ומכ הארנ הזו ירוביצ

 22 אל דחא ףא ,הנורוקה לש וזה הפוקתב חטבש תעדוי תא ,הנרוא יארת :מר דודו אילוז

 23 ,ה םע ליחתהל הצר

 24  .ןופורקימ חק ע:"מר רונן מרלי, רה

 25 .םלוכל בוט ברע ייה .רודיס והשזיאכ הלאה םייקסעה םילהאמ מר דודו אילוז:
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 1 אצי יל הארנ תצק םייקסע םילהאמה לש הזה רופיסה ,וארת

 2 לבא .קפס ןיא ,הילע בושחלו הב ןודל ךירצש היצרופורפ יהשוזיאמ

 3 יתמ ?ליחתה אוה יתמ תעדוי תא ,םולשתה לש אשונב םג ,רוכזל ךירצ

 4 ?םולשתה ליחתה

 5 .ןמזמ אל :ןמקרטש הנרוא 'בג

 6 ינפל ?וליחתה הלאה םייקסעה םילהאמה יתמו .םייעובש ינפל ,ןוכנ ר דודו אילוז:מ

 7 .הנווכ התייה אל יכ ?וניבג אל המל זא .םיישדוח

 8 .םינש הברה ינפל ,קוידב ע:"ר רונן מרלי, רהמ

 9 ,םש הצר תא .הנש לכ ,םייקסע םילהאמ ויה הנש לכ  מר דודו אילוז:

 10 .20 אל ,םיינש םש היה .הלאכ אל לבא אורנה שטרקמן: 'גב

 11 .תארקל ךלהמ והשזיא ונישע ,הרדסה יהשוזיא ונישע זא .שי הנש לכ מר דודו אילוז:

 12 ונלביק .הנורוק לש השק הפוקתב ונחנא .םישנאה תארקל ונאב

 13 ,תדלוה ימי ,םיקוור תביסמ תושעל םיצורש םישנא לש תוינפ תורשע

 14 תוידירג לש םוקמ ךותמ אל תאזה תורשפאה תא ונתנ .התיכ תוביסמ

 15 .הז תא ףוכאנ אל ונחנא ונרמא זא .אל שממ ,םישנאל ףסכ תחקל לש

 16 ךירצ .הנורחאב וישכע היהש צ"גב והשזיאב םיללהתמ םלוכ םג

 17 איהש אל ,ףוכאל הלוכי תושרהש רמא צ"גב .םש רמא צ"גב המ רוכזל

 18 ללגב הז תא ונישע ,תמאב ה'רבח זא .הלוכי איה ,ףוכאל הכירצ

 19 םיצר וישכע ונחנאש והשמ אל הז .הנורחאה הפוקתה ללגב ,הנורוקה

 20 רומשל ,תובייחתה בתכ םהל ונתנ ,ונלביק .הלאה תופוקתה לכל ותאי

 21 םיתוריש איבהל ,םהירחא תוקנל ,הלילב 23:00 דע הכומנ הקיזומ לע

 22 ונגאד .תרתסנ הניפ וזיאב םהלש םיכרצה תא ושעי אלש םיימיכ

 23 אוהש והשמ הזיא תושעל וניצר ,תמאב .ןמזה לכ םש רובעיש חוקיפל

 24 איבי ,םיריעצ הפל איבי .וזה ריעל ףסונ ADDED VALUE הזיא ןתיי

 25 רבד הז .קלד תנחתב הפ םיקלדתמ ,םיקסעב ןאכ םינוק .םישנא הפל
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 1  .רוכזל ךירצ הז תא םג ,תימוקמה הלכלכה תא עינמש

 2 ?טסבסאה םע המ זא :ןמקרטש הנרוא 'בג

 3  .הז ילב וא הז םע ,םיצחרתמ ףוחב יווינא םישנא מר דודו אילוז:

 4   .יוביג הזל ןתונ תושרכ התא לבא אורנה שטרקמן: 'גב

 5  ?ץחרתהל אבש ימ ףוכאא ינא המ זא מר דודו אילוז:

 6  .ףוכאל לוכי התא :ןמקרטש הנרוא 'בג

 7 .תושרה לע הז ,הרקי הלילחו סח םא ,ועבטי םישנא םא :תרבוד

 8  .הרהבוה הדוקנהש בשוח ינא ,הנרוא ?הצר תא ,השקבב :זוליא ודוד רמ

 9 .רתומ ץורל :ןמקרטש הנרוא 'בג

 10 תונורחאה םייתנשב והשמ הרקש בשוח ינא .השקבב דיגהל הצור ינא מר זכריה חי:

 11 םירבד ינימ לכ דעו התנבנש תלייטהמ .ונלש ףוחה לש אשונב

 12 ינאו .םירבד דוע שי ,םילהוא לע םירבדמ .תורחאו הלאכ תויצקרטאו

 13 המ ,ונל הרק המ םיחקל קיפהל ,הזה ץיקה ףוסב רוצעל ךירצש בשוח

 14 וא תאזכ הרוצב הזב שמתשה ימ ?ןוכנ תוחפ היה המ ?ןוכנ ונל היה

 15 ,הפשא יוניפ ?הזה ןיינעה לכ תבוטל ושרדנש םיכרצה המ ?תרחא

 16 ,רתוי הרוצב האבה הנשל ןנוכתהלו םיחקל קיפהל .ראשה לכ ,הפיכא

 17 .ףוח תרייס ע:"מר רונן מרלי, רה

 18 הירהנב םויה ךירצש ומכ הזל יתארק ינא ,ףוח תרייס הזל ארוק התא יה חי:מר זכר

 19 4-5 לש הרידל 1 רדח לש תיבמ הלדג הירהנ יכ ףוח תרבח תושעל

 20 הז לע לכתסהל ךירצו .קוחר ךכ לכ תלייטה תבחרה תובקעב םירדח

 21 לש הלכלכל רתוי הברה ,שמתשמל רתוי הברה ,יקסע רתוי הברה

 22 להוא וא הזכ להוא לע וישכע רטקנ זא .תיעוצקמ הז תא תושעלו ריעה

 23 .זוחא האמ רדסב ,לקש 300 ,לקש 500 .זוחא האמ ,רדסב ,רחא
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 1 םע יעוצקמ רתוי הברה ןונגסב האבה הנשל ןנוכתהלו םיחקל קיפהל

 2  .הזה ךילהתה לכ

 3 .הזה ץיקב והשמ הרקש םכל ועדתש .ץיקה תא ונמכיס ונחנא ,הדות ע:"מר רונן מרלי, רה

 4 גישהל רדח היה אל תואנולמב ,ןיבמש ימ ,בגא .תצצופמ התייה ריעה

 5 םיחמש ונחנאו םשה ךורב ףסכ ןומה ,ןומה ושע םיקסע ילעב .הירהנב

 6 ושדג םישנא יפלא .לפאלפה ינכוד ,הפק יתב ,ונלש תודעסמה .ךכ לע

 7 לבא תבכרומ הפוקת איהש הפוקתב .ךכ לע םיחמש ונחנאו ריעה תא

 8 ריעל םג ,םלוכל הסנרפ לש תובר םינש ונל לחאמ ינא .בוט בייו שי

 9  .השקבב הא .בוט ברע היהיש ,הדות .הלוענ הבישיה זא .הדות .הירהנ

 10 ןליא תא יתעמש ינא .ךוניחב םייסל םג הצור ינאו ךוניחב ונלחתה שרית נס: 'גב

 11 .סיריא תא תדבכמו הכירעמ ינאו הדלוגב דמול ילש ןבה .סיריא תאו

 12 תושעלו תרחא בושחל היה רשפאש תבשוח ינא ,ריעב הרוהכ לבא

 13 תויהל ךירצ היה הז .אבה עובש ךוניח תדעוו תבישי סנכלו תרחא

 14 ךוניחה סרפ לע ופאש תרמוא לכ םדוק ינא .ינפל םייעובש ,עובש

 15 תמאב ףקשמש והשמ אל הז לבא .הכזנו יצראל הלענו ןמאו יזוחמה

 16 ,ריעב םידמול ילש םינב ינש .דומילה תניחבמ ריעב הרוקש המ תא

 17 המ ןויזיב הז .הרוה ינא ,םירוהה לש פאצוו תוצובקב תאצמנ ינא

 18 המ ,םיגזוממ םילהוא לע ןגראתהל היה רשפא .'ו-'ה-ב הרוקש

 19 היהי אל ,לבקמ 'ה התכב דליהש תועש 9-ב הביל תועוצקמ .ונרבידש

 20 תועש 9 םא יכ ,תונמא היהי אל וא טרופס היהי אלש וא ךוניח תעש

 21 ,תירבע ,תילגנא ,הקיטמתמ ולבקיש ,רפס תיבל םיעיגמ תוילטנורפ

 22 םיאצמנ אלו םידבוע םירוהה בור יכ ךירצ תמאב ,תמאבש המ תא

 23 אלל רוד הזיא לדגנ אלש תדחופ ינאו םוזה תועשב תיבב םתיא

 24 ריע ונחנא ,ןוכנו .לבקל רומא אוהש הממ תינימש לבקמ וא הלכשה

 25 ןופצבו םילודג זכרמב רפס יתב םג שי לבא ,םילודג רפס יתב םע

 26 םיימוי קר םידמול 'ו-'ה-ש םדא ןב ףא םע רבדל יל אצי אל .םלוכו

 27 התלעה תירשו הרמא סיאיר זא .הירהנ ריעב קר .הזכ רבד ןיא ,עובשב
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 1 רשפא .םיגזוממ םילהוא שי .רפס תיבב ץוחב םיבחרמה תא שי .הינפב

 2 דומלל לוכי ןמציו רפס תיב .םיללח המכל טרופסה םלוא תא קלחל

 3 קלחל תולודג קיפסמ תומוק שולש שי .םהוש ןבא לומ טרופס םלואב

 4 םוזב טרופס תושעלו טרופס לע רתוול רשפא .הדימל ימחתמל הז תא

 5 היהי תמאבש הווקמ דואמ ינא זא .הזל טרופסה תומלוא תא לצנלו

 6 ותוא ונלעה הנורחא םעפש וילע רבדל הצור ינאש ינש רבדו .יוניש

 7 לעו נרביד ,תירש .ינוריעה ןקתה ות לע הז .רבמצדב הצעומ תבישיב

 8 היהש תעדוי ינא .םירוגס טעמכ תווצק םתרמא ,הדעו םתסניכ .הז

 9 תעדל הצור ינאו .םייטרפה םינגב תשעוג תומילאה לבא ,הנורוק

 10 שי לבא, שי םירעה לכב אל ילוא ,ןוכנ יכ .הז םע הרוק המ תמאב

 11 רשפאו ינוריע ןקת ותל םירושקש םירבד הברה ומשייש םירע הברה

 12 ,שדוח ינפל הנורחאה הצעומב ונרבידש המ יבגל ,ןורחא רבדו .ותשעל

 13 אל םירוהש העומש תאזש תרמא התאו תרושקתה ינג לע ונרביד

 14 .רתושקתני גב םהלש םיטסיטואה םידליל ןומימב הרזע םילבקמ

 15 רוציקב ,אלש המ ,טושפם ירמוא םתאו בתכמ ולבק ןכ םה לבא

 16 אל .לפועב הרוקש המ לא הז םירוהה םע הבישיב רמנאש המ ,ןיינעלו

 17 העומש ודע העיגהו .םינש המכ גוהנש יפכ הכימתהת א ולבקי םלוכ

 18 ,ותעהסה םויהש .עהומש ןכ ,תרושקתה ינג םע בוש ,םויה וננזואל

 19 עסיי דילש םוקמב .תחא העסהל דחיב תרושקת ינג השולש םתריבח

 20 ךירצ היה דלי ,תויולבגומ םע דליל ידמ רתוי הככ םג הזש העש יצח

 21 םיכסוח אל וי.זה רבד טושפ הזש ריעה ךותב העיסנ העש ןגל עיגלה

 22  .התוד ,תוסחייתה עומשל השקבב הצור .הלאה םירבדב

 23 ?סחייתיש הצור התא ימ וליאכ ,סחייתהל רומא התא ,ריע שאר התא :תרבוד

 24 .סחייתהל הנכומ םג ינא שרית מולכו: 'גב

 25 .הבבס :תרבוד

 26 תעדוי אל ינא .ינוריע ןקת ות ןיינעב ךל הנעא ינאו הלאש יילא תינפה שרית מולכו: 'גב
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 1 לע םידבוע טלחהב ונחנא לבא ,םינורחאה םימוסרפה תא תיאר םא

 2 ונחנא .ןליא םע דחי תיריע ,החוורה תקלחמ לש הלועפ ףותיש .הז

 3 ,ש החינמ ינאו הז תא םימדקמ

 4 .םישדוח המכ ,2019 רבמצד שרית נס: 'גב

 5 ,יארת תאו םהיניב אלמ הלועפ ףותיש ונשי וישכעו .םייוניש המכ ולח שרית מולכו: 'גב

 6 ונחנא .ארוק לוק אצי ,ןכ .לעופל םג הז תא איצונ ונחנא בורקה ןמזב

 7  .ךילהתה לש ומוציעב

 8 לע ביחרהל הצור אל ינא ,םייניע עבראב ךל תונעל תירש חמשא ינא ע:"מר רונן מרלי, רה

 9 םיחוטב ויהת זא ,עגרכ ונתוא עמוש רוביצה לבא ,ןאכ תרושקתה ינג

 10 הפ םישוע לכה ךסב ונחנא ,הז תא םיריכמ םה .םהל םיגאוד ונחנאש

 11 הכימתה לש רשקהב הזו ותוא רשאי ןרואש יקוח היהיש ןיקת ךילה

 12 יבגלו .הז תא השעא ינא זא ,םייניע עבראב הבחרה יצרת םאו

 13 ,םיטרפב םיאיקב םתא םא עדוי אל ינא .ןיוצמ ריכמ ינא זא ,תועסהה

 14 השולש שי .ישיא ןפואב הזב יתקסעש ןוויכ םיטרפב איקב ינא לבא

 15 ,ןופלט ונרבע .םידלי 24 םש םימושר ויהש רתימו בצח ,ריש ,םינג

 16 ןבומכ תרושקתה ינגב םידליה לע םירבדמ ונחנא .הרוה ,הרוה ,ןופלט

 17 אל ונחנאש וניליגו העסהב עסונ אל ימו העסהב עסונ ימ ונקדבו

 18 ,םידלי 15 שי בצחו רישב .רתימו בצח ,ריש ,םידליה לכ תא םיעיסמ

 19 סובוטוא ונחקל לכה ךסבו םיעסונ 4 קר ,םידלי 9 רתימ .םיעסונ 10

 20 ןח ןג יבגל רבד ותוא .ףסכ תצק ונל ךסוח הז .סובינימל ותוא ונדרוהו

 21 .ינשה דיל דחא םינגה תא ונזכיר בגא .ךלילו

 22 .ןגל עיגהל דליל חקולש ןמזה הז לבא ,רדהנ וינפ לע עמשנ הז שרית נס: 'גב

 23 ,רדסב לבא יתינע ינא ע:"מר רונן מרלי, רה

 24 .העש ול חקול העש יצח םוקמב לבא שרית נס: 'גב

 25  .ןוכנ אל הז ,אל ע:"מר רונן מרלי, רה
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 1 .חקול הז ןמז המכ הארנו םתיא רקובב רחמ עסינ אוב שרית נס: 'גב

 2 ,יל ינימאת ע:"מר רונן מרלי, רה

 3 .רקובב רחמ שגפינ אוב ,ריעה שאר שרית נס: 'גב

 4 זא .רקובב םויה השע אוהש המ הז ,ל"כנמהש יעדתש קר .רדסב ע:"מר רונן מרלי, רה

 5 .הז תא ועדתש

 6 ?תמא ירבוד אל םירוההש רמוא התא םצעב זא שרית נס: 'גב

 7  .הלילחו סח ,אל ע:"נן מרלי, רהמר רו

 8 ?המ זא שרית נס: 'גב

 9 .הלחתהמ העומש וזש תרמא ,ונ בוט .ורמא םירוהה המ עדוי אל ינא ע:"מרלי, רהמר רונן 

 10 .ךל הנוע ינא

 11 .תויניצב היה הז שרית נס: 'גב

 12  ,ובשחת .ונלעייתה ,ונחקל .ךל ריבסמ ינא .דובכב ךל הנוע ינא ע:"מר רונן מרלי, רה

 13 .תונולת םהל שיש רוביצ תותרשמכ םיאשונ תולעמ ונחנא ית נס:שר 'גב

 14 ,עדוי ינא ע:"מר רונן מרלי, רה

 15  .האלה הז תא תוריבעמ ונחנא שרית נס: 'גב

 16 רבכ ימצע תא תרצוע ינא ,תמאב .והשמ ריעהל תבייח ינא ,תעדוי תא לכו:שרית מו 'גב

 17 ונחנא .תולאשה לע תונעל םדא ןבל םינתונ אל םתא .תובישי המכ

 18 רשא תא רמול םכל םירשפאמ ,דובכ הברה ךכ לכ םכל םינתונ ונלוכ

 19 דובכה תא םדא ןבל תתל יוארה ןמ .תונעל םדא ןבל ונת .םכביל לע

 20  .ונממ םילבקמ םתאש

 21 ,ונחנא ,תירש שרית נס: 'גב
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 1 .ןיינעל אל שרית מולכו: 'גב

 2  .ןוכנ אל שרית נס: 'גב

 3 .ןיינעל אל הז ,תובישי המכ ימצע תא תרצוע ינא שרית מולכו: 'גב

 4 הדות ,ונתוא םיעמוש םיבשותהש ללגבש רמוא ינא זא .תירש הדות ע:"מר רונן מרלי, רה

 5 .15 ךותמ םידלי 10 ,בוש ,רתימ ,בצח ,ריש ןג .בגא בושח היה .תירש

 6 .תועמשמה תא ןיבהל ךירצ ,סובינימ ונחקל ,רתימב 9 ךותמ םידלי 4-ו

 7 םילקש 168 ,ךולה םילקש 168 .תינומ הלוע המכ םכל םלקדל לוכי

 8 ,סובורקימ הלוע המכ עדוי ינא ,סובינימ הלוע המכ עדוי ינא .רוזח

 9 המכ ,סובורקימב המכ ,סובוטואב רשפא םיעסונ המכ עדוי ינא

 10 דועו דליל ןולעמ םע טיזנרט םג ,בגא .טיזנרטב המכו סובינימב

 11 ,ךלילו ןח םינג ,רבד ותוא .םיטרפל ונדרי ,יל ונימאת ,ריכמ .השימח

 12 ,ילא .םיעסונ 17 קרש וניליג .םירוהה לכל םינופלט ונישע .םידלי 24

 13 הצור ינא .הבושתה תאז זא ,ךלילו ןח לע טרופמ ריקחת םויה תישע

 14 ריעה לכ ,הצעומה ירבח לכ ,דחיב ונחנא ,םיעיסמ ונחנאש םכל רמול

 15 יאכז אלש ימ םג ,ולאה םידליה לכ תא םיעיסמ הלודג הבהאב הירהנ

 16 םויה ,םייתפש םינג ,רבעב םהל וארקש המ םינגה לכ ,בגא ךרד

 17 אל ,בגא ולאה םינגה לכ .רפסמב 6 ,םייתוחתפתה םינג םהל םיארוק

 18 רמול הצור ינא ,ונל שיו העסהל םיאכז תרושקת ינג 5 .העסהל םיאכז

 19 .םידלי תעסהל הירהנ ריעהמ רקוב לכ םיאצויש םילכ 100 ךרעב םכל

 20 םיסובוטוא שי .תויולעה תא םיריכמ םתא ,הז תא םיריכמ םתא

 21 ,דחא דצמ ןיקשיסואל םירזפמ ,הקוריה הירהנ תנוכשל םיעיגמש

 22 םידלי םיאיבמש םיסובוטוא שי .ינש דצמ ם"במר ןוסלנצכל םירזפמ

 23 רודלפמורטש ןוויכ ,הדלוגל ,ןמציול ,זמרל רודלפמורט תנוכשמ

 24 ביזכאמ םיאצויש םילכ שי .ורחב םהש הפיא ,רפסה יתב לכב םידמול

 25 תתל ןיידע תלוכיב ונכרבתה ,םשה ךורב .רפסה יתבל ריעה ךותל

 26  .הדות ,הלוענ הבישיה .הדות ,ךירצש ומכ תוריש
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