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 1 1202.6.02ה מיום חקירפרוטוקול 

 2 ןגד  ר ואילבמשרד עוה"ד 

 3 

 4 ן גד רואילעו"ד  משתתפים: 

 5   יניז ןוטיב ירובד ד"וע 

 6 ר ורד עומרי ד"וע כ"בו ירא ןב דרו 'בג 

 7 

 8 פרוטוקול 

 9  ל ש  ןמאנה  ,ןגד  ר ואיל  ד" וע   :םי חכונ  , 20.6.2021-ה  ם ויה  , בוט  רקוב : ןגד ד" וע

 10    , ירא  ןב  לאכימ  לשו  קוריפ  יכילהב  תאצמנש  ,לארשי  EGFE  תרבח

 11  . ידרשממ  יתיא  תאצמנ  יניז  ןו טיב  ירובד  ד" וע   ,'וכו  דלפנירג  דיו יד  לקיימ

 12   . דרו בוט  רקוב ,ירא  ןב דרו ונתיא הפ תאצמנ

 13   .בוט רקוב : ירא ןב דרו

 14 ? ן יד  ךרוע ,החוכ אבו : ןגד ד" וע

 15   .רור ד עומרי ד" וע : רורד ד" וע

 16 יפ  לע  תילאמרופ  הריקחב  הפ  םיאצמנ  ו נחנא  .רורד  עומרי  ד" וע : ןגד ד" וע

 17  י רפסת  יאוב  .ןוער יפ  תולדח  קוחל  281  ףיעס   חוכמ  יל  ונקוהש  תויוכמס

 18   .קיימו תא ,םתרכה ךיאו יתמ ,השקבב יל

 19   .27 יתדלוה ם וי ינפל  םייעובש קיימ תא יתרכה : ירא ןב דרו

 20 ? 27-ה  ךתדלוה םוי  ינפל םייעובש : ןגד ד" וע

 21   .27 ליגמ : ירא ןב דרו

 22 ?היה הז  הנש הזיאב : ןגד ד" וע

 23   .2000 תנשב ,ןכ  ,2000-ב  םג ונתחתה ונחנא .2000 : ירא ןב דרו

 24 ?םג םתנתחת ה ,םתרכהש  הנש התואב : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2   .יקוא : ןגד ד" וע

 3 .הנ ש  םצעב  הז  ,רפונ  לש  הדילה  דעו  ונלש   תורכההמ  ונחנא  ,ונאצי : ירא ןב דרו

 4   . הריד ,ן ד ןוכי שב תיב ונינק ,ונתחתה םישדוח  4 ירחא ,ונרכה ונחנא

 5 ? 8 רטכר באז הז ,הרידה : ןגד ד" וע

 6   . 21.9.2001-ב הדלונ ונתב ר פונו 12.8.2000-ב ונתחתה .ןוכנ : ירא ןב דרו

 7  ק וסיעה  היה  המ  , ךליאו  2000  תנשמ  וזה  ה פוקתב  ,םתרכהשכ  .יקוא : ןגד ד" וע

 8 ?תדבע המב ?ךלש

 9 ? ךליאו  2000-מ : ירא ןב דרו

 10 ה מ  יל  ירמאת  ,המ ידק  תולאשה  תא  רבכ  ךוסחנ  ,םוי ה  דע  2000  תנשמ : ןגד ד" וע

 11  .תקסוע תא

 12 םושב  יתדבע  אל  ,םייתנש  התיא  יתייה  ,הדלונ  רפונשכ  ,לכ  םדוק : ירא ןב דרו

 13   .םוחת

 14  ?קיימ תא תרכהש ינפל : ןגד ד" וע

 15  .הדלונ רפונשכ : ירא ןב דרו

 16 ? תדבע ,קיימ תא תרכהש ינפל ,רמוא ינא ,אל : ןגד ד" וע

 17 ?יתקסע המב : ירא ןב דרו

 18  .תקסע המב ,ןכ : ןגד ד" וע

 19  ת אז  ,ילש  שורגלו  יל  .םישנ  ינבל  ,המיטניא  תשר  יל  התיה  .יאדווב : ירא ןב דרו

 20  .ם יימעפ השורג ינא ,תרמוא

 21  ?ךלש ןו שארה שורגה לש ומש המ : ןגד ד" וע

 22   .שילק הדוהי : ירא ןב דרו

 23 ד יקפתה  היהה  מ  ?המיטניא  תשר  ,תרמוא  תא  המו  .יקוא  ,שילק  הדוהי : ןגד ד" וע

 24 ?םש ךלש
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 1   .תויונח תשר ונל התיהם גו המיטניא לש תי בה תינמגוד  יתייה םג ינא : ירא ןב דרו

 2 ?ימל ,ונל תרמוא תאשכ : ןגד ד" וע

 3   .שילק הדוהילו יל : ירא ןב דרו

 4   .םדוקה ךלעב ,ךל שורגה : ןגד ד" וע

 5   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 6 ?תויונחה תשר  לש םילעבה םתייה םתאש : ןגד ד" וע

 7   .םישנ ינבל המיטניא לש ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 8 ? ןכ .יקוא : ןגד ד" וע

 9  .תרכ וז אל ינא ,םיוסמ םוכס יתל ביק ,ונשרגתה ונחנאשכו : ירא ןב דרו

 10 ?םתשרגתה יתמ : ןגד ד" וע

 11  .תרכוז אל ינא : ירא ןב דרו

 12  .ךרעב : ןגד ד" וע

 13  .'96-בש תב שוח ינא ,'94-ב דלונ ןדרי : ירא ןב דרו

 14  .םינושארה םיאושינהמ ךלש ןבה הז ןדרי : ןגד ד" וע

 15   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 16   .'96 ךרעב תרמוא תא ,'94-ו : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18  ' 96-ב  ךרעב"   .הל ימב  ךתוא  ספות  אל  ינא  , רתוי  וא  תוח פ  הז  םא  םג : ןגד ד" וע

 19 ?םוכס ?המ תלביק ש תרמוא תאו ," ונשרגתה

 20  , ר לוד  100,000  ומכ  והשמ  יל  היה  לבא  ם וכסה  תא  תרכוז  אל  ינא : ירא ןב דרו

 21   . רתוי וא תוחפ .הזכ והשמ

 22  ,-ה רו בע תלביק ,ךלש ןישוריגה תרגסמב וליאכ הזש .יקוא : ןגד ד" וע

 23   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 24   .דחי םתרבצש המ : ןגד ד" וע
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 1   .הזה םכסההמ  רלוד  100,000 יתלביקו  ן ישוריג םכסהל ונעגה .ןוכנ : ירא ןב דרו

 2   .יקוא : ןגד ד" וע

 3   ,ךכ רחא ,והזו : ירא ןב דרו

 4   ,עגר רזוח ינא זא ,עגר זא : ןגד ד" וע

 5  ' 96  .םינש  4  ירחא  ,2000  תנש ב  יתרכה  קיימ  תא   הז  ירחאו  '98-ב  הז : ירא ןב דרו

 6   .םינש 4  ירחא יתרכה קיימ תאו

 7 , םתנתחתהשכ  ד ימש  ן יבמ  י נא  םצעב  , ויש כע  . יקוא  , 2000  תנשב : ןגד ד" וע

 8   .8 רטכר  באזב הרידה תא םתשכר

 9   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 10 י תש  ,הז  המ  .2  הק לחו  1  הקלח  הל  שי  ,8  רט כר  באזב  הרידהש  יתיאר : ןגד ד" וע

 11 ? ת ורבוחמ תוריד

 12   .לבלבתמ הת א ש יל הארנ ,אל ,אל ,אל : ירא ןב דרו

 13 .עדוי אל ינא ,לאוש ינא : ןגד ד" וע

 14  .ביבא תמר ינויבס לע רבדמ התא ילוא : ירא ןב דרו

 15 באז  ל ע  רבדמ  י נא  , ביבא  תמר  י נויבס  לע  ר בדמ  אל  ינא  ,אל  ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 16   .2 הקל חו 1 הקלח בותכ רטכר בא ז לש ובאטה חסנב .רטכר

 17 . גשומ יל ןיא : ירא ןב דרו

 18  .תחא הריד התי ה תאז לבא .תעדוי אל תא : ןגד ד" וע

 19   .תחא הריד : ירא ןב דרו

 20   .יקוא : ןגד ד" וע

 21   .ןג תריד : ירא ןב דרו

 22 ? ןג תריד : ןגד ד" וע

 23   .ןכ : ירא ןב דרו

 24 ?השכרנ איה י תמ ,וישכע ,יקוא : ןגד ד" וע
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 1   .2000 תנשב : ירא ןב דרו

 2   .םתנתחתהש ירחא : ןגד ד" וע

 3  .הנש התואב ,הפו קת התואב ,ן כ .ינפל וליפא : ירא ןב דרו

 4  ,היה הזש תרכוז תא ,ינפל  וליפא תרמוא תאשכ ,יקוא : ןגד ד" וע

 5  .הנותחה ינפל : ירא ןב דרו

 6  .הנותחה ינפל : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

 8 ? הרידה  תשיכר תא ןמימ י מו .יקוא : ןגד ד" וע

 9  .ונינש : ירא ןב דרו

 10 ? יצ ח יצח ,ונינש רמוא הז המ : ןגד ד" וע

 11  , לכ  ם דוק  .םיאנת  ונחקלו  הלודג  אתנכשמ  ו נחקלו  ןמוזמב  הזכ  והשמ : ירא ןב דרו

 12  י ל   ויה  זא  ,תירוה  דח  םא  רותב  יכ  ימש  ל ע  המושר  התיה  הרידה

 13  .ימש לע המושר התיה איה ןכל זא ,תובטה

 14   ,םתטלחה ,תרמוא תאז ,יקוא : ןגד ד" וע

 15  .ףסכ ונל היה אל : ירא ןב דרו

 16  ,ךמש לע םשרית הרידהש םצע ב םתטלחה ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18 ? תירוה דח ם אכ תובטה ויה ךלש ללגב : ןגד ד" וע

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20 ?תובטה הזיא ,המ : ןגד ד" וע

 21  ת ואוולהה  זא  .אתנכשמב  תואוולהב  רקיעב  ,אתנכשמכ  ,האוולהכ  םג : ירא ןב דרו

 22 , רתוי ןה

 23 ? ר בודמ המ לע ?תירוה דח םאל שי תובטה הזיא : ןגד ד" וע
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 1  א ל  ינא  ,הלודג  רתוי  האוולהה  ,תוכומנ  רתוי  תויבירהש   תבשוח  ינא : ירא ןב דרו

 2  .לכהב לפיט או ה ,יאקנב אוה קיימ ,שממ

 3  ,ךמש ל ע קר המשרנ תאזה הרידה  םצעב זא ,יקוא זא .יקוא : ןגד ד" וע

 4   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 5  ,8 רטכר באזב : ןגד ד" וע

 6   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 7 תא   םצעב  הז  ,הל ש   הש יכרה  תא  ןמימש  ימ  ,בוש  לא וש  ינא  ,םצעבשכ : ןגד ד" וע

 8   .יצ ח יצח אוהו

 9   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 10 ?תרכוז תא ,הרידה התלע איה המכ ,םולשתה ,וישכע : ןגד ד" וע

 11  .תרכוז אל ינא ? ןוי לימ יצח ,תרכוז אל ינא  ,תואמ עברא תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 12 ?רלוד ,לקש : ןגד ד" וע

 13   ,גשומ יל ןיא ?לקש : ירא ןב דרו

 14   .ם ירלודב ורכמ ד וע 2000  .רלוד ב היה דוע 2000 ,אל : רורד ד" וע

 15  .ב וט ? רלוד ןו ילימ י צח .יקוא : ןגד ד" וע

 16   .י דמ רתוי ,רזומ יל הארנ : רורד ד" וע

 17   .הוב ג ריחמ ,הובג ?המ : ןגד ד" וע

 18   . הובג הז 2000 תנשל ,ןכ  ,ןכ ,רלוד  ןו ילימ יצח : רורד ד" וע

 19   .ןוי לימ 10 תא זה הרידה הווש איה םויה : ירא ןב דרו

 20 ?השיכר םכסהה לש קתוע  ךל שי ,ידיגת : ןגד ד" וע

 21  .תיבב יל שיש תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 22 ם תמלישש  םדוק  תרמא  תאו  . ותוא  ונל  יריבע תש  שקבא  ינא  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 23 ם ולשתה  ליהמת  ה יה  המ  ת רכוז  תא  ,תוא וולהב  קלחו  ןמוזמב  קלח

 24 ? הרידה רובע
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 1  .אל : ירא ןב דרו

 2  ,המכו םתחקל האוולה המכ : ןגד ד" וע

 3  .תיבב תריינה תא יל שיש תוי הל לוכי לבא תרכוז אל ינא : ירא ןב דרו

 4  ,-ש המו יקד בתש שקבא ינא זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 5  .הנש 22 ינפל לע יתיא רבדמ התא : ירא ןב דרו

 6   .ןוכנ ,ןכ : ןגד ד" וע

 7  .תרכוז אל ינא : ירא ןב דרו

 8   .ונל יריבעתש םישקבמ ונחנא זא ,שי םא ,רמוא ינא : ןגד ד" וע

 9  י ל  שי  ,החוטב  אל  ינא  לבא  , רלוד  450,000  הלע  הז  ,העוט  אל  ינא  םא : ירא ןב דרו

 10   .תיבב תריינה תא הארנכ

 11  תא  יקדבת  ,תוגייתסה ה  המשרנ  ,הטלקהב  הז  ,תרמא  ,רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 12  ,תרמוא תאשכ ,וישכע .הז

 13   .לפיט  קיימ דימת הלאה םירבדב : ירא ןב דרו

 14 3?ןתמו  אשמב  לפ יט   קיימ  ?השיכרב  לפיט  ק יימ  ,ןמוזמ   תרמוא  תאשכ : ןגד ד" וע

 15 ? הזוחב לפי ט קיימ

 16  .לכהב : ירא ןב דרו

 17 ת ורוקממ  ףסכ  תא בה   תאש  תרכוז  תא  ,תרמוא  תא  ,ףסכבו  ,וישכע : ןגד ד" וע

 18 ?ךלש

 19   .םג : ירא ןב דרו

 20 ?המכ תרכוז תא : ןגד ד" וע

 21  .הזכ והשמ ,ר לוד 100,000 איבה קיימו  רלוד  100,000 יתאבה ינא : ירא ןב דרו

 22   .אתנכשמ םתחקל ש תרכוז תא ראשהו ,יקוא : ןגד ד" וע

 23   .ןכ : ירא ןב דרו

 24   ,שקבמ ינא זא ,בוט .יקוא : ןגד ד" וע
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 1  .הרבחה תמקה ינפל דוע הז לבא : ירא ןב דרו

 2   . עדוי  ינא ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 3   .2004-ב המקוה הרבחה : ירא ןב דרו

 4 ךיא  ררבמ  קר  י נא  ,םתינקש  הז  לע  הנעט   םושב  ךילא  יתאב  אל : ןגד ד" וע

 5 ? יקוא ,הנמומ השיכרה

 6 . יקוא : ירא ןב דרו

 7 אל  ,רושק  אל  וא  רושק  הזש  רמוא  אל  ינא  ?יק וא  .יטנוולר  הז  יניעב : ןגד ד" וע

 8  תמקה  ינפל  היה  ה זש  עדוי  ינא  .הזה  רש ק הב  רבד  םוש  יתרמא

 9  .הזל עדומ ינא ,הרבחה

 10   .יקוא : ירא ןב דרו

 11  ,-ה יבגל תואת כמסא  ךל שיש לככש הז  שקבמ ינאש המ זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 12 דואמ  ינא  ,םירסלק ה  תא  וילא  חקל  דימת  קי ימ  ,הז  לכו  תריינה  לכ  םג : ירא ןב דרו

 13   .קודבא ינא .תיבב והשמ יל שיש הווקמ

 14   .בוט : ןגד ד" וע

 15   ?אל ,ובאטהמ חטב איצוהל רשפא : רורד ד" וע

 16   .ןומימה תורוקמ תא אל : ןגד ד" וע

 17   .יאדו וב השיכרה םכסה תא ,אל : רורד ד" וע

 18   .הסנא ינא ,אוצמל חילצת אל איה םא : ןגד ד" וע

 19   ,תעדוי א ל ינא ןומימה תורוקמ ,הא : ירא ןב דרו

 20  ה ל  שי  םא  ,'בו  .שי  םא  השיכרה  םכסה  תא  ,'א  ,הצור  ינאש  המ : ןגד ד" וע

 21 זא  ,תאצומ  אל  תא  ם א  .שי  ,שי  ם א  .ןומימה  אשונ  יבגל  תואת כמסא

 22  .תאצמ אלש יל ע ידוי ךלש ן ידה ךרוע

 23  .קודבא ינא : ירא ןב דרו
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 1 ו לצא  ויה  םיכמסמ ה  לודגב  תרמוא  תא  לב א  .יקדבתש  שקבמ  ינא : ןגד ד" וע

 2   .רקיעב

 3   .דימת : ירא ןב דרו

 4   .יקוא : ןגד ד" וע

 5   .ולצא היה דימת  הז ,ףסכל רושקש המ לכ : ירא ןב דרו

 6  .םיפסכה לכ םע קסעתהש  הז היה םצעב אוה .יקוא : ןגד ד" וע

 7  , ם יפסכב  ןיבמ  א וה  ,וליאכ  , תומוצע   םייניעב   וי לע  יתכמס  ינאו  .ירמגל : ירא ןב דרו

 8 .םיקנבה  לומ  תויבירה  תניחבמ  ןתמו  אשמ  ל הנל  עדוי  אוה  ,יאקנב  אוה

 9   .ןבומ כ ,תישפוח די ול יתתנ זא

 10 ? ותיא  תרביד הנורחא םעפ יתמ : ןגד ד" וע

 11  .תועובש השולש ינפל : ירא ןב דרו

 12 ? תועובש השולש : ןגד ד" וע

 13   .ןכ : ירא ןב דרו

 14 ? ותיא תרביד ךיא : ןגד ד" וע

 15   .ילוא שדוח : ירא ןב דרו

 16 ? תינופלט : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18 ?ולש ירגנט נומה לש יראלולסב : ןגד ד" וע

 19  ,רפואה לש  ןופאלפל רשקתה אוה .ןכ : ירא ןב דרו

 20 ?השקבב רפסמה תא יל דיגהל הלוכי תא : ןגד ד" וע

 21 ?רפסמ הזיא : ירא ןב דרו

 22 ?ולש  רפסמה תא תרכוז תא : ןגד ד" וע

 23   .רשקתה אוה .אל : ירא ןב דרו

 24 ? ךלש ךתיא הפ ירא לולס ךל שי  .עדוי ינא ,אל : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2   .הראית איה ,רפואה  לש ןופלטל רשקתה אוה : רורד ד" וע

 3  .רשקתה אוה רפסמ הזיאמ תעדל הצור קר ינא : ןגד ד" וע

 4   .רפואה  לש ןופלטל רשקתה אוה : ירא ןב דרו

 5  .רשקתמ  אוה תירפואה לש ןופלטל : רורד ד" וע

 6 ?החילס : ןגד ד" וע

 7   .רשקתה אוהש הרמא איה תירפואה לש ןופלטל : רורד ד" וע

 8 ? תירפואה לש ןופלטל : ןגד ד" וע

 9   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 10  .יתע מש אל זא ,הא : ןגד ד" וע

 11  .ילא  רשקתה אל אוה : ירא ןב דרו

 12   ,תירפואה לש ןופלטל רשקתה אוה זא .יתנבה ,ךילא תורישי אל : ןגד ד" וע

 13   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 14 ?ךתיא רבדל שקיבו : ןגד ד" וע

 15   .ןכ : ירא ןב דרו

 16   ?םתרביד המ לע : ןגד ד" וע

 17  י תסעכ  דואמ  דואמ   דואמ  ינאו  ץראהמ  םלענ  אוהש  ך יא  קוידב  היה  הז : ירא ןב דרו

 18  ףוסבו  םיסעכ  לש  החיש  התיה  תאז  רקיעב  זא  .יתוא  ךביס  הככ  אוהש

 19   .ןופלטה תא יל קתינ אוה

 20 ?אצמנ אוה הפיא רמא אוה : ןגד ד" וע

 21  .אל : ירא ןב דרו

 22 אוה  ,אל  .ורגנטנו מ   בותכיה  ה  .ורגנטנוממ  ןופלט ה  הארנכ  היה  הז  לבא : ןגד ד" וע

 23  .תעדל הצור אל םג ינאו יתלאש אל םג ינא .אצמנ אוה הפיא רמא אל

 24 ?ו תיא תרביד אל זאמו ,יקוא : ירא ןב דרו

28

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 11                                                                                                         בס"ד  

 

 
 08-9104446 :פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 
.ilcope.yt-www.true     type.co.il-eice@truoffmail: -E 

 1  .אל : ןגד ד" וע

 2 ? ותיא תרבדמ ךלש תבה : ירא ןב דרו

 3  .אל : ןגד ד" וע

 4 ? ותיא תרבדמ ךלש תבה : ירא ןב דרו

 5  .אל : ןגד ד" וע

 6 ? רפו נל ,ותיא רשק םוש הל ןיא : ירא ןב דרו

 7  א יה  .הניכמה  ףו סב  הילא  רשקתי  אוהש  הל  ר מא  אוה  .רשק  םוש : ןגד ד" וע

 8  .22-ב הניכמה תא תמייסמ

 9 ?הל שי הניכמ הזיא : ירא ןב דרו

 10  .רובת תניכמב איה : ןגד ד" וע

 11 ? רובת רפכ דיל : ירא ןב דרו

 12   .ןוכנ : ןגד ד" וע

 13 ? הזש : ירא ןב דרו

 14  .רובת  רה דיל ,רובת רפכ דיל אל : ןגד ד" וע

 15   .הזכ תוריש תנש : רורד ד" וע

 16   .םוקמ ותוא ב הז רובת רפכו רובת רה : ןגד ד" וע

 17   .טפושה תמרב הז ,ןכ : ירא ןב דרו

 18  .המש הרע ו'ג דיל הז טפושה תמר .רחא והשמ הז טפושה תמר : ןגד ד" וע

 19   .ודיגמל םע נקוי ןיב שיבכה הז יתעדל : רורד ד" וע

 20   .ודיג מ דיל ,ןוכנ : ינ יז ןוטיב ד" וע

 21 ?ץר אהמ חרב אוהש זאמ ותיא הרביד אל רפונ םצעב זא : ןגד ד" וע

 22 ולאש  ,ךרע  תוריינב  הריקחב  התיה  םג  איה  .הלימ  ותיא  הרביד  אל  .אל : ירא ןב דרו

 23  .ותיא הרביד אל איה ,הלאש  התוא תא התוא

 24   .יקוא : ןגד ד" וע
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 1  .תמאה תא ,ותיא רבדל הצור אל םג איה : ירא ןב דרו

 2 ?המל : ןגד ד" וע

 3   .וילע תסעוכ איה : ירא ןב דרו

 4 ךל  התיהש  הילע  ת רבדמ  תאש   החיש  התוא  זאמ  םצעבו  ,ידיגת  .יקוא : ןגד ד" וע

 5  ך רד  אל  ,ותיא  רש ק  םוש  ךל  היה  אל  ,שדוח  ,תועובש  השולש  ,ותיא

 6 ום דבר?ש ,םיפאסטאוו ,ליימה

 7   .רבד םוש : ירא ןב דרו

 8 ?טפשמ תי בל וזה השק בה השגוהשכ : ןגד ד" וע

 9 ? השקב הזיא : ירא ןב דרו

 10  ת רביד  אל  תא  ,היציזופסידה  אשונב  טפשמ  תיבל  יתש גה  ינאש   השקב : ןגד ד" וע

 11 ?ותיא תרושקת םוש ךל היה אל ?ותיא

 12  ינא  ז א  תכלוה  ינ א   המ  תארקל  יתעדי  רבכ  י נא  םדוק  לב א  ,אל  ,אל  .אל : ירא ןב דרו

 13  י לע  דבע  אוהש  ה מכ  ול  יתרמא  , ןופלטה  ת חישב  דואמ  וילע  יתסעכ

 14  ם צעב  ינאשו  ,'וכו   'וכ ו  ונתוא  המיר  אוהשו  ו נתוא  ריקפה  אוהש  המכו

 15 יל  רמא  אוהו  יתסעכ  דואמ  דואמו  הזה  רופי סה  לכב  לודג  יכה  ןברוקה

 16  א וה  ףוסבו  ," ןופל טה  תא  ךל  קתנמ  ינא  ,ןופלטה  תא  ךל  קתנמ  ינא" 

 17 ותיא  רוציל  ךיא  תעדוי  אל   ינא  םג  .רשק  יתי א  רצי  אל  אוה  זאמו  .קתינ

 18  .רשק

 19  . חינמ ינא ,ולש ירגנטנומה ןו פלטה תא תעדוי תא .יקוא : ןגד ד" וע

 20 הז  תא  יתנבה  .ן מזה  לכ  םינופלט  ףילחמ  או הש  הניבמ  ינא  ,יתנבה  ינא : ירא ןב דרו

 21   .סייו  ןורודמ

 22   .רשק ותיא רוציל תיסינ א לש תרמוא תא לבא .יקוא : ןגד ד" וע

 23  .אל : ירא ןב דרו

 24   .יקוא : ןגד ד" וע
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 1   ?יל רוזעל לוכי אוה המ , רשק ותיא ר וציל המ יל ןיא : ירא ןב דרו

 2  ר שק  ו תיא  רוציל  הביס  ךל  שיש  ם ירבד  הב רה  לע  ב ושחל  לוכי  ינא : ןגד ד" וע

 3   .םה יבגל תולאש ותוא לואשלו

 4  .התא יל די גת ,יל רוזעל לוכי אוה המ : ירא ןב דרו

 5  ,לע ,ךל הרוקש המ לכ לע : ןגד ד" וע

 6  , ם יפסכ  יל  חולשל   ?יל  תתל  לוכי  אוה  המ  ?י ל  רוזעל  לוכי  אוה  המ  ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 7 ?המ .לוכי אל אוה

 8 ?ותי א רבדל המ ןיא זא ,םיפסכ חולשל לוכי אל אוה םא זא : ןגד ד" וע

 9 ? רתוי  דוע יתוא ךבסי או הש ?ותיא רבדל יל שי המ : ירא ןב דרו

 10  ה דלונ  2001  רב מטפסבש  תרמא  םצעב  ,י ד יגת  וישכע  .יתנבה  ,יקוא : ןגד ד" וע

 11   ,רפונ

 12   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 13  .םכלש הדיחיה תפ תושמה תבה םצעב איהש : ןגד ד" וע

 14   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 15  ד ע  , 2000  תנש  ,םצעב  םכלש  ןיאושינה  זאמש  ם צעב  וזה  הפוקתבו : ןגד ד" וע

 16  וזה  הפוקתה  לכב   ם צעב  ,2008  תליחת  ,2007  ףוס  הזש  , ןישוריגה

 17   ,וא רטכר בא זב הרידב םתרג השעמל

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19 ?8 רטכר באזב : ןגד ד" וע

 20   .ןכ  ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 21 ? ביבא ינויבסב רוגל  םצעב םתרבע יתמ .יקוא : ןגד ד" וע

 22  ה תאש  ומכ  ,םישורג  ונחנא  .ונש רגתה  רבכ  , יתרבע  ינא  ,םתרבע   אל  הז : ירא ןב דרו

 23   .הנש 14 טעמכ הזש ,2008 תארקל ,רמוא

 24 ? ןכ : ןגד ד" וע
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 1 ולש   תיבה  לש  חתפמ  ול  היה  אלו  דחיב  ונייה  אל  ,ירמגל  םישורג  ונחנא : ירא ןב דרו

 2  .תטלחומ הדרפה .הלאכ לע תולאש ינימ לכ יתוא ולאשו

 3 ? תיפסכ םג : ןגד ד" וע

 4   .ןכ ,תיפסכ םג  .תטלחומ הדרפה ,םיסחי  תוכרעמב דימת יתייה ינא : ירא ןב דרו

 5 ?תטלחומ  הדרפה התיה תיפסכ םג : ןגד ד" וע

 6 , שדוח  לכ  ילש  הא ושת ה  תא  יתלביקש  ,ילש  ףסכה  תא  יל  היה  .ירמגל : ירא ןב דרו

 7  .תוחכוהה לכ  תא ,םיכמסמה לכ תא שי

 8  .הזל עיגנ ףכת : ןגד ד" וע

 9 ולצ א  היה  המ  גשו מ  יל  ןיא  .תיפסכ  םג  ירמגל   הדרפה  םג  התיה  זא  .ןכ : ירא ןב דרו

 10 םג  .קסעב  תברועמ  יתייה  אל  ללכב  ינא  ,קסעב  ותיא  המ  ,קסעב

 11  . יתוא  ן יינע  אל  ,אל  שממ  ,קסעב  תברועמ  י תייה  אל  ,םיאושנ  ונייהשכ

 12 ?הל אשה התיה המ

 13  ,יתלא שש המ : ןגד ד" וע

 14 , אל  ר בכ  אוה  ,בי בא  תמר  י נויבסל  יתרבע  ינאשכ  , ןכ  זא  ? הזב  ונרג  םא : ירא ןב דרו

 15  .דבל יתר בע ינא ,ם ישורג ונייה רבכ

 16 ?יתמ היה הזש : ןגד ד" וע

 17  ה י ה  תיבהש  דע  ךר עב  ,הנש  יכ   .2009-ב  יתס נכנש  תבשוח  י נא  ,2008 : ירא ןב דרו

 18   ,-ב י תייה ,ןכומ

 19   .ן יבמ ינא ,2005 רוזאב ם תישע השיכרה תא ,יארת : ןגד ד" וע

 20   .2006  ו א 2005 ?אל , 2006 .ןוכנ : ירא ןב דרו

 21  לבא  ,הזה  ביבס  רמוחה  לכ  תא  ןיי דע  יל  ןי א  .2005  ,ןיבמ  ינאש  המ : ןגד ד" וע

 22   .יל היהי

 23   .תויהל לוכי : ירא ןב דרו
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 1  ל ע ופב  הרידל  הסינכהש  תרמוא  תא  זא  ,2005  רוזאב  הזש  ןיבמ  ינא : ןגד ד" וע

 2 ? 2008-ב קר התיה

 3 . ןכ ,תוחפל םינש שולש : ירא ןב דרו

 4  ר בכ  יכ  ,רפונ  םע   הש עמל  תס נכנ  תא  ,תסנ כנשכ  םצעבו  םינש   שולש : ןגד ד" וע

 5   . םישורג םתייה

 6   .ןד ריו  רפונ .ןוכנ : ירא ןב דרו

 7 ? ן דריו  רפונ םע : ןגד ד" וע

 8   .ןכ : ירא ןב דרו

 9   ,-המ ןבה ,יקוא : ןגד ד" וע

 10   .ןכ  ,ןכ ,ם ישורג ונייה : ירא ןב דרו

 11 ? זא ןדרי היה המכ ןב : ןגד ד" וע

 12   .14 : ירא ןב דרו

 13 ? ן דרי , םויה ךתיא רג אוה .יתנבה : ןגד ד" וע

 14   .27 ןב אוה ,אל רבכ : ירא ןב דרו

 15  .ךתיא הר ג רפו נ קר םצעב זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 16   ,-ו םייעובשל  תחא העיגמ איה לבא ,ןכ , יתיא הרג איה  ,םג איה .ןכ : ירא ןב דרו

 17   .ןכ ,םצעב איה לבא ,אבצהמ : ןגד ד" וע

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19 ?הילצרהב ה נירמב הרידב ר ג ימ .יקוא : ןגד ד" וע

 20  .התוא יתרכשה וישכע : ירא ןב דרו

 21 ?-ל : ןגד ד" וע

 22   .ם ירייד : ירא ןב דרו

 23 ? ןורחאה שדוחב תרמוא תא ,וישכע : ןגד ד" וע

 24  ,ימצעל התו א יתיצ ר הנורוקה ןמזב .ןמז ה לכ תרכשומ התיה איה : ירא ןב דרו
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 1  ?המל ?ךמצעל  התוא תיצר הנורוקה ןמזב : ןגד ד" וע

 2   ,הלוכי א ל ,זוזל הלוכי אל ,סוטל הלוכי אל , םי , ריווא יכ ?המל : ירא ןב דרו

 3 ?בי בא ינויבסב הרידל ףסונב ה תוא תקזחה ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 4   .ן כ ,ףסכ יל היה . ןוכנ .ןוכנ : ירא ןב דרו

 5 ?ךמצעל תושרהל תלוכ י רמולכ ,ףסכ ? ןכ ,יקוא : ןגד ד" וע

 6  .הנורוקה ןמזב התוא קיזחהל  ,ןכ ,ימצעל תושרהל יתלוכי : ירא ןב דרו

 7 ? ןכ : ןגד ד" וע

 8  ת אז  ,התוא  ריכש הל   יתצלאנ  ,הזה  רופיסה   לכ  ללגב  וישכעו  ,והזו : ירא ןב דרו

 9   .עגרכ  יל שיש הדיחיה הסנכהה

 10   ?הנורוקה י נפלו ,יקוא : ןגד ד" וע

 11  .דימת תרכשומ התיה איה : ירא ןב דרו

 12 ?ימל : ןגד ד" וע

 13  ד וע  ו יה  וינפל  ,םי נש  שמח  עובק  רייד  יל  הי ה  לבא  ופלחתה  ןמזה  לכ : ירא ןב דרו

 14  .הנש הפ  ,םייתנש הפ ,ם ירייד

 15  ?השכרנ וזה הרידה יתמ : ןגד ד" וע

 16   .2007-ב : ירא ןב דרו

 17 ? 2007-ב : ןגד ד" וע

 18   .ןכ : ירא ןב דרו

 19   ,הינש עגר רזוח ינא .תאזה הריד ל רוזחנ ףכת ,יקוא : ןגד ד" וע

 20   .ךירחא תבקוע אל ינא  ,אשונל אשונמ ץפוק התא : ירא ןב דרו

 21  ,הצור תא ,טאל רתוי הז תא  השעא ינאש הצור תא םא : ןגד ד" וע

 22 ,רדסב  לבא  .הזה  אשונל  הזה  אשונל  הזה  אשונהמ  הז  ?בל  תמש  ,אל : ירא ןב דרו

 23  .ךתיא ינא

 24  .ידקמתת : רורד ד" וע
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 1  ע יר פמ  הז  םא  ,ינא ש  המ  לש  תולאשה  תא  לאוש  ינא  , לכ  םדוק  ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 2  ר ובעלו  דחא  אשונ  םייסל  לדתשא  ינא  זא  ,אשונל  אשונמ  תוציפקה  ךל

 3   ,אבה אשונל

 4  ,הלועמ : ירא ןב דרו

 5   , רתוי ךל היהיש ידכ : ןגד ד" וע

 6  ם ע   החישב  ונייה  .הנשמ  אל  ,םדוק  יל  תרמא  טושפ  לבא  ,ךתיא  ינא  ,אל : ירא ןב דרו

 7  י נא  לבא  .רטכר  באז  לע  ם ואתפו  הנירמב  הרי דה  ם ואתפו  הזה  ל עו  קיימ

 8   .יקוא ,בצקב תדמוע

 9  ה זש  ,דח יב  םתייהש  ם צעב  םינשל  רזוח  ינא  זא  , יקוא  , ונרמא  זא  .יקוא : ןגד ד" וע

 10  ?תדבע תא  וזה הפוקתב . 2008 תלי חת , 2007 ף וסל 2000 ןיב

 11 ? יתממ , םעפ דוע .אל : ירא ןב דרו

 12 דע  םתנתחתהש   עגרהמ  ,תרמוא  תאז  .ן ישוריגה  ד ע  2000-מ : ןגד ד" וע

 13 ?יהשלכ הדובעב  תדבע תא ,םתשרגתהש

 14   .יל אבמתי ש ,תירסנלירפ ,עדוי התא לבא ,סיטליפ  תכירדמ יתייה : ירא ןב דרו

 15 ?הפיא ?הז תא תישע ןמז המכ ?המ הזש ,יקוא : ןגד ד" וע

 16  .ביבא תמרב ן'גיסקואב .הלאה םינ שה  ךלהמב הז תא יתישע : ירא ןב דרו

 17 ? ןוינקב ,ביבא תמרב ן'גיסקוא : ןגד ד" וע

 18  .ןמזמ רגסנ רבכ הז ,היה הז .ןכ : ירא ןב דרו

 19 ? הכירדמ  םש תייה ןמז המכ ,יקוא : ןגד ד" וע

 20   .עובשב םי ימעפ ,םוי לכ אל לבא ,םינש שמח : ירא ןב דרו

 21 התיה  איה  ?הז ה  רבדהמ  הס נכהה  התי ה  המו  .עובשב  םיימעפ : ןגד ד" וע

 22 ?ההובג ,תיתועמשמ

 23  .העשל לקש 50 ךרעב הז : ירא ןב דרו

 24 ? עובש ב םיימעפ העשל לקש 50 : ןגד ד" וע

35

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 18                                                                                                         בס"ד  

 

 
 08-9104446 :פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 
.ilcope.yt-www.true     type.co.il-eice@truoffmail: -E 

 1   .ןכ ,העשל לקש 50 : ירא ןב דרו

 2  .עו בשב םיימעפ םש תכרדהו : ןגד ד" וע

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4 ?ותיא תקסעה  וא תדמל וליאכש והשמ הז : ןגד ד" וע

 5   .יאדוו ב ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 6  .ע דוי ינא וליאכ " יאדווב"  תרמ וא תא .לאוש ינא ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 7  .תדמלו הדו ע ת ךל ןיא םא סיטאליפ ירועיש ריבעהל לוכי אל התא : ירא ןב דרו

 8   ,וישכע .יקוא : ןגד ד" וע

 9   .ילש םידליה תא יתלדיג רקיעב לבא : ירא ןב דרו

 10   .ןד ריו רפונ תא : ןגד ד" וע

 11   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 12 תא  השעמל  .ןיאושינה  תפוקת  יבגל  תולאש  לואשל  עגר  הצור   ינא  .יקוא : ןגד ד" וע

EGFE 13  .הרבחה תא ,דחיב םתאש ןמזב ם יקמ אוה 

 14   .2004-ב : ירא ןב דרו

 15  ה לא ש  עגר  הז  ת א  לאשא   ינא  ,הל אש  לאוש  ינא  ,ו ישכע  .2004-ב : ןגד ד" וע

 16  המ  לכב  ,םצעב  .תויפיצפס  רתוי  תולאש  לא שא   ינא  ךכ  רחאו  תיללכ

 17  , ו ל  ו יהש  םירחא  םיקסע  ו א  EGFE  הזש  , קיימ  לש  םיקסעל  רושקש

 18  ?הלאה םיקסעב תוברועמ התיה ךל ,ל" וחב ,ץראב

 19   .םולכ : ירא ןב דרו

 20 ?ולש םיקסעב תברועמ ת ייה אל םלועמ ?רבד םוש : ןגד ד" וע

 21   .אל שממ : ירא ןב דרו

 22  ם י ישיאה  םג  , םייפ סכה  םיניינעה  לכ  םצעבש  ,ד יגהל  ןו כנ  הז  םאה  .יקוא : ןגד ד" וע

 23 ? קיימ  ידי  לע ידעלב ןפואב ולהונ ם צעב ,םייקסעה םגו םכלש
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 1  ו ל  שי  הפיא  ,ול  שי  תונובשח  הזיא  יתעד י  אל  וליפא  ינא  .ירמגל : ירא ןב דרו

 2  . ףסכ ול שי הפיא ,תונובשח

 3  ?לשמל ,ףתושמ ןובשח םכל היה : ןגד ד" וע

 4   ,ימואלניבב ןובשח ונל היה .תויהל לוכי ,תרכוז אל ,תמאה : ירא ןב דרו

 5 ?יארשא סיטרכ ךל היה הפיאמ ?תלהנ תה תא הממ : ןגד ד" וע

 6   .ם ייק ם ויה דע אוהש ,ימואלניבב ילש ןובשח יל היה : ירא ןב דרו

 7 ? הזה ןובשחה ,ןיאושינה ינפ למ ,ןכ ינפל םג היה אוהש : ןגד ד" וע

 8  .אל ,אל ,אל : ירא ןב דרו

 9   .דחי םתייהש ןמזב ותוא תחתפ ,תרמוא תאז ,הא : ןגד ד" וע

 10  ן ו בשח  ונל  היה  םא  ת רכוז  אל  ינא  ,ןובשח  ונל  היהש  תבשוח  ינא  זא : ירא ןב דרו

 11  . 2000 תנשב היה הז ,תרכו ז אל ינאש תמאב .ףתושמ

 12  .רדסב ,אל ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 13 .קנבב  ינא םו יה דע  .םויה דע הז ה קנבב יתראש נ ינא לבא : ירא ןב דרו

 14 ? חדיב םתייהשכ תחתפש ןובשח הז ימואלניבב : ןגד ד" וע

 15   .ןכ : ירא ןב דרו

 16 היה  םצעב  אוהו  ת לה נתה  ת א  םצעב  ונממש  ןובש חה  הז   ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 17  ,הזה ןובשחל ףסכ סינכמ

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19   ,וישכע .יקוא ,תלהנת ה םשו דחי םתייהש ןמזב : ןגד ד" וע

 20 הזיא  ,םיפסכה  וי ה  הפיא  ,םיפסכה  יבגל  רבד  םוש  יתעדי  אל  ינא : ירא ןב דרו

 21  ח א   םע  ת ויוברועמ  י נימ  לכו  ל" וח ב  םיפסכ  שיש  י תעדי  ינא  .תונובשח

 22  י לב  יאצת  ת א"   י ל  רמא  א וה  ,ונממ  שרגתהל   וליפא  יתיצרשכ  .הזו  ולש

 23  ." םולכ

 24 ?המ תא : ןגד ד" וע
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 1  .ם ולכ י ל ןיא .םולכ ילב יאצת : ירא ןב דרו

 2 ? ונ ממ שרגתהל תיצרשכ ,המ : ןגד ד" וע

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4   ?ךילע םייאל לש עטקב וליאכ : ןגד ד" וע

 5  י נאש  יל  רמא  ןמזה  ל כ  אוה  ,שרגתהל  יתיצר  ם דוק   דוע   םינש  שולש  .ןכ : ירא ןב דרו

 6  ם יד וקב  לכהו  ףסכ   שיש  חי כוהל  הלוכי  אל  ינא   םצ עב  יכ  , םולכ  ילב  אצא

 7 תומוקמ  ינימ  לכב  ,ץיוושב  הלאכ  תויורשפא   היה  דוע  זא   .הזב  לכהו

 8   .רבד םו ש חיכוהל הלוכי יתייה אל  ינא ,ןוכנ  הז תמאבו הלאכ

 9 ?ינפל םינש שולש ונממ שרגתהל תיצר המל ,ידיגת : ןגד ד" וע

 10 ?הזל סנכינש ,אוה ,וה : ירא ןב דרו

 11 אל  , רמולכ  .יתוא   ןי ינעמ  תוחפ   הז  ,םיטר פל  וישכע  לולצל  ילבמ : ןגד ד" וע

 12  י נא  ,יללכ  ן פואב  ם ג  הז  תא  ד יגהל  הלוכי  תא  ,םיאתה  אל  ,םתרדתסה

 13   .ו ישכע יתוא ןיינעמ אל הז ,הפ שפחמ אל

 14   ,אל הז ,רדסב הז ,ןיינעמ אל הז םג דיגהל הלוכי תא : רורד ד" וע

 15   .תרומרמצ יל השוע הז : ירא ןב דרו

 16   ,אל הזש חינמ ינא : רורד ד" וע

 17 ,תרמוא תאז ,ו ליאכ ,יתוא ןיינעמ  םתס ,אל הזש  תמאה ,אל : ןגד ד" וע

 18  .םישנא ינש הז ,י בטוק וד  ?יקוא , יבטוק  וד  םדא ןב היה קיימ : ירא ןב דרו

 19 ? הינרפוזיכס ,ןחבואמ ל ש  המרב ,תרמוא תאז המ : ןגד ד" וע

 20  אוהש  ךל  דיגהל  הלוכי  ינא  לבא  ,ןחבואמ  אל   אוה  ,ךל  דיגהל  הלוכי  ינא : ירא ןב דרו

 21   . יבטוק וד

 22   .ןרפ וזיכס הז יבטוק וד : ןגד ד" וע

 23  ,הז ,ןרפוזיכס אל הז : ירא ןב דרו

 24  ,הרדגהה : ןגד ד" וע
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 1   .תילובג תוישיא ת ערפה ,תיגולוכיספ אל ינא : ירא ןב דרו

 2   ?רמוא הז המ יל ריבסהל הלוכי תא ,ד ואמ יטנוולר הז ,יקוא : ןגד ד" וע

 3  .םישנ א ינש הזש : ירא ןב דרו

 4   .תיווח תא המ וליאכ : ןגד ד" וע

 5  ל וכי  הזו  .תוומה  ךאלמה  קיימ  תא  שיו  ךאלמה  קיימ  תא  שי  ,םישנא  ינש : ירא ןב דרו

 6   .העש עבר וליפא םימעפל .העש יצח לכ  תונתשהל

 7   .יקוא : ןגד ד" וע

 8  .(הכוב תעמש נ) .הינש .השק דואמ הזו : ירא ןב דרו

 9  .תנוקספה השענ ,הינש רוצעת אוב : ןגד ד" וע

 10 ( הקספה)

 11  .ינשה דצה  תא עדוי  ותיא יחש ימ קר : ירא ןב דרו

 12 וא  ביבא  ינויבסב  ה רידה  תא  זא  .ךישמנ  ,הטלקהל  ונרזח  זא  ,בוט  .יקוא : ןגד ד" וע

 13   ,םצעב תורבוחמה ,ביבא ינויבסב תורידה יתש תא

 14   ,תוריד יתש הז : ירא ןב דרו

 15 ?םיאושנ םתייהש ןמזב םתשכר םתא ,םצעב ןהש : ןגד ד" וע

 16  .ההא : ירא ןב דרו

 17  ן ו מימה  ,איה  ךילא  ילש  הלאשהו  2005  תנשב  ה ז  ,עדוי   ינאש  המ  יפל : ןגד ד" וע

 18 ,הרבחה  לש  םיפ סכמ  וא  קיימ  לש  םיפסכמ  םצעב  אב  הרידה  תשיכרל

 19 ?ןוכנ הז

 20  .אתנכשמ ונחקלו רטכ ר באז תא ונרכמ ,אל ,אל : ירא ןב דרו

 21 ?ר טכר באז תא םתרכמ יתמ : ןגד ד" וע

 22  םצ עבו  ונינק  ונחנ א  .אל  ,עגר  ,-ש  ומיכסה  ם הו  ונינקש  ינפל  יצחו  הנש : ירא ןב דרו

 23 ? םעפ  דוע .ן כומ תיבהש ינפל יצחו הנש

 24  ,-ה תא  ינגראת ,היעב י ל ןיא ,ךיא םצעב וליאכ ילש  הלאשה : ןגד ד" וע
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 1   ,-ה לש הריכמהמ : ירא ןב דרו

 2 ? ביבא ינויבס ב הרידה התלע המכ ?השיכרה םצעב םתנמימ ךיא : ןגד ד" וע

 3   .ןו ילימ 5 : ירא ןב דרו

 4 הש יכרה  תא  םתנ מימ  ךיא  ,ילש  הלאשה  םצע ב  .יקוא  ,םילקש  ןוילימ  5 : ןגד ד" וע

 5 ? השעמל תורידה יתש לש ,ביבא ינויבסב הרידה לש

 6   .אתנכשמ ונחקל ו רטכר באז לש הריכמהמ : ירא ןב דרו

 7 ?םתרכמ המכ ,רמולכ ,אתנכשמ םתחקלו : ןגד ד" וע

 8  .אתנכשמ לקש 750,000 ונחקל : ירא ןב דרו

 9   .י לוא רלוד 750,000 : ןגד ד" וע

 10  ,אל  ינא זא ,םיפסכב העורג ינא : ירא ןב דרו

 11   .יתרכז הזמ ,ןישו ריג םכסהב בותכ הז יכ רל וד 750,000 עדוי ינא ,אל : ןגד ד" וע

 12  ,תלבלבתמ דימת ינא ,ןכ : ירא ןב דרו

 13  ן והה  ,תרמוא  תא  ,הרתיהו  אתנכשמ  רלו ד  750,000  םתחקל  זא : ןגד ד" וע

 14  ,הרי דה תשיכרל םצעב ימצעה

 15  .א יבה אוהש םיפסכ היה אל : ירא ןב דרו

 16 לש  הריכמה  ךותמ  אב  הז  ,םילקש  ןוילימ  5-ה   לכ  םצעב  תרמא  תא : ןגד ד" וע

 17  ,רטכר באזב הרידה

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19   .רלוד  750,000 אתנכשמ סולפ : ןגד ד" וע

 20   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 21  .תו אדווב תרכוז תא הז .יקוא : ןגד ד" וע

 22   .ןכ : ירא ןב דרו

 23   ?קתוע ,ביב א ינויבסב הרידה לש השיכרה םכסה תא ךל שי .יקוא : ןגד ד" וע

 24   ?ותוא ךל יתאבה אל .ןכ : ירא ןב דרו

40

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 23                                                                                                         בס"ד  

 

 
 08-9104446 :פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 
.ilcope.yt-www.true     type.co.il-eice@truoffmail: -E 

 1   .(ונושלב קצקצמ עמשנ) : רורד ד" וע

 2 ה מ  יבגל  תואתכמסא  ךל  שי  .יל  וריבעתש  םג  שקבא  ינא  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 3  ,םצעב וישכע תרמאש

 4 ?ןומימה לש : ירא ןב דרו

 5 יבא  ןד  לש  ןבל  ,ןיבמ  ינא   ,הז  תא  םתרכמ  ,ם תלביקש  םיפסכה  םצעבש : ןגד ד" וע

 6   .קחצי

 7   . ןוכנ .ןוכנ : ירא ןב דרו

 8 ?תרכוז תא ,הרידה תא םתרכמ המכב : ןגד ד" וע

 9  י נא  . רלוד   ןו ילימ  י צח  ו מכ  והשמ  לבא  , םירפסמב  הבוט   אל  הז  המ  ינא : ירא ןב דרו

 10  .תיבב הז תא יל שי ילוא לבא החוטב אל ,תעדוי אל

 11   ,םילקש ןוילי מ 5-ה לכ לש ןומימה םצעבש תרכוז ןכ תא לבא ,יקוא : ןגד ד" וע

 12   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 13  ,-המו רטכר בא ז לש הריכמהמ אב : ןגד ד" וע

 14  .אל ,ומצעמ ףסכ איבה אל אוה : ירא ןב דרו

 15 רובע  םימולשתה  לש  אשונה  יבגל  תואתכמסאה  , וישכע  .רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 16  ן וכנ  הז  םא  קודבל   הצור  ינא  ,םצעב  תרמוא  תאש  המ  ,רמולכ  ,השיכרה

 17  ,הח ישה ךרוצל , קיודמ אוה ךלש ןורכיזהש וא ,ןוכנ אל וא

 18  ,ונל שי ,אתנ כשמה תא הפ רבכ ונל שי : ירא ןב דרו

-ה  לש   אתנכשמה  לע  תואתכמסא  ךל  ש י  ,יקוא  ,אתנכשמה  ,ןכ : ןגד ד" וע 19 

 20 ? רלוד 750,000

 21 .ןכ : ירא ןב דרו

 22   .יל ירי בעתש שקבא ינא זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 23  ?ךל שי : רורד ד" וע

 24  .ךל יתרבעה : ירא ןב דרו
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 1 . תיר וקמה 750,000-ה לש  אתנכ שמה לש : רורד ד" וע

 2  .החקלנ המכ תירוקמה : ןגד ד" וע

 3   .תירוקמה ,הא : ירא ןב דרו

 4 .ירחא  םינש   שולש  הזש  ,2008  רבכ  הז  ןישוריג  םכסהב   ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 5  ת שיכר  רובע  הדיחיה  החקלנש  את נכשמה  התיה  תאז  םא  הלאשה

 6   .הרידה

 7  ,ונחקלש  הנושארה  אתנ כשמ ה תאז .הנושארה : ירא ןב דרו

 8  ,תואתנכשמ ויהש עדו י ינא ,ןכ : ןגד ד" וע

 9   .ןכ : ירא ןב דרו

 10  .השיכרה לע עגרכ לאוש ינא . ןהילע רבדנ ונחנא ךכ רחא : ןגד ד" וע

 11   .רלוד 750,000 : ירא ןב דרו

 12  ,השיכר ה לע אתנכשמ : ןגד ד" וע

 13   .ןכ : ירא ןב דרו

 14  .תרכוז תא הז תא , החקלנש  אתנכ שמה לכ הז : ןגד ד" וע

 15   .ןכ  ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 16 ב א ז  לש  הריכמה   הז  ףסכה  תרתי  םצעב  תרמוא  תאו  .הלועמ  ,יקוא : ןגד ד" וע

 17  ,רטכר

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19  ת א  ירתאת   לבא  ,הריכמה  ריחמ  היה  המ  קיודמב  תרכוז  אל  תאש : ןגד ד" וע

 20  .םש ם וכסה היה המ הארנש ידכ  ,ונל יריבעתו רכמה םכסה

 21  ,העוט אל ינא םא ,הסנת : ירא ןב דרו

 22  .רטכר בא ז לש רכמ םכסה : רורד ד" וע

 23   .רטכר באז לש : ןגד ד" וע

 24  .הריכמה תא  םגו ם דוק תיצר השיכר םג : ירא ןב דרו
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 1   .ןוכנ ,ןכ : ןגד ד" וע

 2  ה ז  המכ  , 750,000-ה  סולפ  ר לוד  ן וי לימ  יצח  ו א  רלוד  450,000  הסנת : ירא ןב דרו

 3   ?אצוי

 4   .רלוד  1,250,000 הז : ןגד ד" וע

 5 . לקש ןוילימ  5 הז ,הפוקת התואב 4 היה רלודה םא : רורד ד" וע

 6   .ןוכנ : ןגד ד" וע

 7   .הז הז ,הנה זא : ירא ןב דרו

 8 ?הז הז תואדווב תרמוא תא  ,הז הז ,הז הז םא .הלחא : ןגד ד" וע

 9   .זוחא ןו ילימ ,ןכ : ירא ןב דרו

 10 ,ךל  שיש  תואתכ מס א  הזיא  שקבמ  ינא  ,קר  זא  .רומג  רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 11   .יל יריבעתש

 12   .יקוא : ירא ןב דרו

 13 ם ג  ,הז  המל  האור  התא  ,הנ הש  םושמ  ,הז  תא   לאוש  ינא  ,הארת  וישכע : ןגד ד" וע

 14 ן מימ  רטכר  באז  יכ  ,רטכר  באז  תא  ןמימ  ימ  תעדל  , בושח  ןיינעה  ךרוצל

 15  .ביבא ינויבס לש השיכרה תא םג

 16   .יט נוולר תוחפ הז וניבל הניב םיסחיה לש טביהב : רורד ד" וע

 17 ,סנכנ  אל  ינא  ,תולאש  דואמ  הברה  ה פ  שי  י כ  ,סנכנ  אל  י נא  ,עגר  בוזע : ןגד ד" וע

 18 ת א  ןיבהל  הכירצ  תאש  רבד  םג  הזו  ןיבהל  יל   בושח  ינא  ,רמוא  ינא  לבא

 19  ם כילא  י תינפ  ינאשכ  , יתניחבמ  ,הז  תא  ן יבהל  ך ירצ  התא  םגו  הז

 20  ת ו רוקמ  המ  תעדל  ה צור  י נא  ,ןו מימה  תורוקמ המ  י ל  וד יגת  םכל  יתרמאו

 21  ד וע  הרבחהש  םיע דוי   ונחנאשכ  ,הריד  ונק  2000  תנשבש  הזו  .ןומימה

 22  .תו עמשמ הזל שי ,המקוה אל

 23 ף סכמ  הנקנש  תי ב  ה ז  םצעבש  ,יתרמא  די מת  ינאש  המ  ה ז  .יאדווב : ירא ןב דרו

 24  .השרפל רושק אל  ללכבש
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 1  י מצעה  ןוהה  םצ עב  היה  םג  הז  ,תרמוא  תא  ,ולש  לוגלגהו  ,יקוא : ןגד ד" וע

 2   .ביבא ינויבסב הרידה תשיכרל

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4   .רומג רדסב : ןגד ד" וע

 5   .ינפל היה הזו רטכר באז תא ונרכמ םגו אתנכשמ םג ונחקל : ירא ןב דרו

 6 םג  וניאר  הז  תא ו  ,רלוד   750,000-ה  לש  םצעב  אתנכשמה  ,וישכע : ןגד ד" וע

 7  ק יי מ  ידי  לע  הער פנ  איה   ,ידי  לע  םלוש  םצעב  הז  ,ןישוריגה  םכסהב

 8   .םצעב

 9   .ערפיהל הרומא התיה : רורד ד" וע

 10   .ק יימ ידי  לע ערפיהל הרומא התיה : ןגד ד" וע

 11   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 12 ?ק יי מ ידי לע הערפנ אל איה : ןגד ד" וע

 13   ,ינא וישכע .אל וישכע  .ןכ ,בזע אוהש עגרה דע : ירא ןב דרו

 14 ת ואתנכשמ  דוע  ויה  לבא  ,ןכ  ,ומלוש  ןמזה  לכ  ,ךלה  אוהש  עגרה  דע : ןגד ד" וע

 15   ,ךרדב

 16   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 17   .ןהילע רבדנ ףכת : ןגד ד" וע

 18   .םיעדוי ונחנאש המכ  דע ,הערפנ אל ן יידע איה : רורד ד" וע

 19  .ת ירוקמה רלוד  750,000-ה : ןגד ד" וע

 20   .ףוסה דע הערפנ אל איה : ירא ןב דרו

 21   .רדסב ,יקוא : ןגד ד" וע

 22   .ןוכנ רתוי  ,הקלוס אל ןיידע : רורד ד" וע

 23 תאז  םצעב  ןישוריגה  םכסהב  ,ולש  תובייחתהה  תניחבמ  לבא : ןגד ד" וע

 24   .רלוד  750,000-ה תא ,דבל התוא עורפל  ךירצ היה אוהש תובייחתה
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 1   .ןוכנ , ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 2   .יתנבה ,יקוא : ןגד ד" וע

 3  .םכסהב הא רת םא ,התוא קלסל רומא  היה אוה 2010 דע ,בגא : רורד ד" וע

 4  .הז תא ךשמ דועו הז תא ךשמ םעפ לכ אוה : ירא ןב דרו

 5 י לכות  זאו  םימכס הה  לע  עגר  רבדנ  ףכת    ?עדוי  התא  זא  .יקוא  ,ןכ : ןגד ד" וע

 6 וזה  אתנכשמה  לש  , רלוד  750,000-ה  לש  אשונל  םג  סחייתהל

 7  ?הילע יל רפסל הלוכי תא המ ,תר ש הוונב הרידה .תירוקמה

 8  ,הזכ והשמ ,ןיאושינה תל יחתב שממ התוא יתינקש : ירא ןב דרו

 9  .השכרנ איה , 2003-ב הזש עדוי ינא ?יתמ הזש : ןגד ד" וע

 10  , ןכ  .ןיאושינה  תלי חתמ  שממ  אל  הז  זא  .2003-ב  זא  ,יקוא  זא  ?2003 : ירא ןב דרו

 11  .ירחא םינש שולש

 12   ,יתינק תרמוא תאשכ ?ן כ .2003-ב ,ןכ : ןגד ד" וע

 13   . דחיב ו נינק .דחיב ונינק : ירא ןב דרו

 14  .םכינש  םש לע המשרנ : ןגד ד" וע

 15   .ןכ : ירא ןב דרו

 16 ה ילע  התיה  אלש   הריד  הז  ?הרידה  לש  השיכרל  םיפסכה  הפיאמ : ןגד ד" וע

 17   .אתנכשמ

 18   .ףסכ חי וורה ק יימ ,םיפסכ : ירא ןב דרו

 19   .חי וורה קיימש םיפסכהמ הז זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 20   .ןכ : ירא ןב דרו

 21  .הרידה תא םתינק הזמ : ןגד ד" וע

 22   .ןכ : ירא ןב דרו

 23  ם צעב  ,ן ישוריגה  םכסה  תרגסמבש  ןיבמ  ינא  , וישכע  . יקוא  ,תרש  הוונב : ןגד ד" וע

 24  .ךל ריבעה או ה הרידב ולש 50%-ה תא
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 1   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 2   .2010 רבמטפסב תרכמש ןיבמ ינ א הרידה תא ,וישכע .יקוא : ןגד ד" וע

 3   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 4  לכ ש  תרמוא  תא  ,םצעבו  הבוגתל  ,יתיאר  ,הז ה  םכסהה  תא  םג  תפריצ : ןגד ד" וע

 5  תא זה הריכמה לש הרומתה

 6  .רביר ולבב יתעקשה : ירא ןב דרו

 7  .רביר ולבב תעקשה : ןגד ד" וע

 8   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 9  ת פריצש  יתיאר  ,ומצע  ףסכה  ,תרמוא  תאז  ?ףסכה  תא  תרבעה  ןאל : ןגד ד" וע

 10  ן ובשחל  וא  EGFE  לש  ן ובשחל  ?רבע  ףסכה   ןאל  ,ימואלניבהמ  רושיא

 11   ?קיימ לש

 12  , קנבב  תא  שי  .תונובשח ב  הז  תא  שי  לב א  תרכוז  שממ  אל  ינא : ירא ןב דרו

 13 . תעדוי אל ,תורבעהב

 14  ה לא ש  עגר  לאוש ינא  ?יקוא  ,רביר  ולבב  יתעק שה  םצעב  תרמוא  תאשכ : ןגד ד" וע

 15  . י פיצפס  והשמ  הז ל  שי  םא  ת יפיצ פס  ידיגת  םג  , הצור  תא  םאו  תיללכ

 16 תרכמ  ,תרש  הוונ  לש  אמגודה  תא  חקינ  ,דיג נ  תאשכ  ,ךתניחבמ  םצעב

 17   ,יל המדנ  1,200,000-ב הרידה תא

 18   .1,180,000 .1,200,000  ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 19   . 1,200,000 טעמכ : ןגד ד" וע

 20   . 1,180,000 : רורד ד" וע

 21 ךלש  קנבה  ןובשח מ  הזה  סיפדתה  תא  ונל  ת פריצ  ם צעבו  1,180,000 : ןגד ד" וע

 22   ,6 ח פסנכ ףרוצ הז ,ימואלניבב

 23  .ההא : רורד ד" וע
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 1 הזש  ח ינמ  ינא  ,די   בתכב  האור  ינא  םצעב  םש ו  ,היציזופסידל  הבושתב : ןגד ד" וע

 2   .קיימל הרבעה  ,הריד תרש הוונ ,דרו לש

 3   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 4  .לקש 650,000-ו לקש 400,000 : ןגד ד" וע

 5  .ההא : רורד ד" וע

 6  .תורבעה יתש : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

 8 ? קיימ לש ישיאה ןובשחל הז ,קיימל הרב עה תבתוכ תאשכ ,וישכע : ןגד ד" וע

 9  .ןכש תבשוח ינא לבא ,יתרבעה ןאל תרכוז אל ינא .החינמ ינא : ירא ןב דרו

 10 ? קנבה םע ותוא קו דבל הלוכי תאש והשמ הז : ןגד ד" וע

 EGFE? 11-ל הזש וא ישיאה ןובשחל הז םאה : ירא ןב דרו

 12 תא  ריבעהל  הרומא  תא  ,רביר  ולבב  יתעקש ה  תרמוא  תאשכ  יכ  .ןוכנ : ןגד ד" וע

 13  ו א  קיימ  לש  ישיא   ןובשחל  רבע  הזה  ףסכה  ,לאוש  ינא  .הרבחל  ףסכה

 14 ?הרבחה לש ןובשחל

 15   ?ר בע הז ןאל קנבב בותכ אל : ירא ןב דרו

 16   ,תתנש יאקנבה סיפדת המ ןוזינ עגרכ ינא ,יארת : ןגד ד" וע

 17   .הזל וא הזל וא הז : ירא ןב דרו

 18  .קי ימל הרבעה הפ תבתכ תא : ןגד ד" וע

 EGFE.   19 לש ןובשחל אל ,קיימל  הרבעה הזש תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 EGFE ,  20  –  קיימ  ךתניחבמש  ,הזמ  ןיבמ  ינא  םצעב  ,תרמוא  תאז  .יקוא : ןגד ד" וע

 21   ,רבד ותוא היה הז

 22   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 23  .רבד ותוא הזל תסחייתה : ןגד ד" וע

 24   .ירמגל : ירא ןב דרו
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 1 ,ילש  השקבה  ,ויש כע  .הז ה  רבדה  תא  ןיבהל   הצור  ינא   הז  ללגב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 2  ,-ש חינמ ינא ירה ,רשפא םא

 3  . ןתיי קנבה םא עדוי אל ינא : רורד ד" וע

 4  ,-ש  והשמ אל הז ,הז תא  םתאצוהש חינמ ינא ,אל : ןגד ד" וע

 5   .רור ב ,ןכ ,ןכ : רורד ד" וע

 6  ם ג  שיש  תויהל  לוכי  זא  .םכל  איצוהו  קנבב  םתשקיבש   ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 7  ל ע  הטילש ה  תא  םג  שי  יל  ,םג  ינא  .רבע  הז  ןאל  תעדל  את כמסא

 8  ש י  . רבע  הז  ןובשח   הזיאב  טושפ עדו י  אל  ינא   ,ולש  םיישיאה  תונובשחה

 9   ,ירה ול

 10 ? םש בותכ אל הז : ירא ןב דרו

 11   .תונובשח המכ ירה ול שי : ןגד ד" וע

 12  .םיכיראת ךל שי ,ףסכ סנכנ  םא תוארל לוכי התא לבא : רורד ד" וע

 13   .רבודמ ןובשח הזיאל  עדוי אל ינא לבא ,עדוי ינא : ןגד ד" וע

 14   ,םיסיפדת ךל שי ,ךל  שיש תונובשחב לבא : רורד ד" וע

 15  .ילצא קודבל הסנא ינא : ןגד ד" וע

 16   .הרוחא םינש 10-11 ונחנא ,םירמוש םא , םיקנבל םא עדוי אל ינא יכ : רורד ד" וע

 17   .יבגל ןוכנ תו י הל לוכי םג הז ,ךיבגל רמוא התאש רבד  ותוא ,עומרי : ןגד ד" וע

 18   .ם יסיפדת שי םא רתוי לק היהי ךלצא ,רמוא ינא לבא : רורד ד" וע

 19  ק ו דבל  ם ילוכי  םתא  ם א  ,שקבמ  ינאש  המ  . ונלצא  קודבנ  ו נחנא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 20 הזיאל  ,הרבעה  ם אה  ילצא  קודבל  הסנא  ם ג  ינא  ,תרמוא  תאז  ,םג

 21  ם צעב  תרמוא  תא  , וישכע  , יקוא  .הזה  ףס כה  רבעוה  ק וידב  ןובשח

 22 ? רביר ולב ב ךלש  העקשההמ קלחכ םצעב רבעוה הזה ףסכהש
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 1  הריד ה  תא  םג  רו כמל  שארה  לע  י ל  בשי  ןמז ה  לכ  אוה   ,בגא  ך רד  .ןוכנ : ירא ןב דרו

 2  5%  םצעב  תלבק מ  ינאש  י לע  ק חצ  אוה  , הנירמב  ם גו  תרש  הוונב

 3  , זא .15% ו א 14% םוקמב

 4  ,ףסכה תא יל יאיבת ,ירכמת ךל רמא אוה : ןגד ד" וע

 5 .ןכ : ירא ןב דרו

 6 ? 15%  וא 14% ילבקת זאו : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

-ה  הז  ,ינשה  ףדב   ,3.2-ב  הרתיה  לש  תפסונ  הרבעה  שי  ,בגא  ,רואיל : רורד ד" וע 8 

 9  . םיפ סונ  120,000  הלביק  איה  1.2-ב  ,האר ת  םא  , םיפסונ  200,000

 10  .ר כמה םכסהל םאתהב ,תונמ א נב הקזחוהש הרתיה הז

 11 ? רחא קנבל הרבעה ,הא : ןגד ד" וע

 12   .ןכ : רורד ד" וע

 13 ?לקש 200,000 : ןגד ד" וע

 14   .הרתיה הז ,ןכ : רורד ד" וע

 15   .יקוא ,יתנבה : ןגד ד" וע

 16 ,הלביק  איה  ,1,180,000-ב  הרכמנ  הרידה  ,םכסה ב  הארת  םא  יכ : רורד ד" וע

 17   ,-בו 1,060,000 ?הז המכ ,הפ דומעב

 18   .295,000-ו 765,000 הלביק איהש האור ינא : ןגד ד" וע

 19  , 120,000  דוע  ה ארת  אבה  דומעבו  1,060,000  ה ז  לכ ה  ךס  זא  ,יקוא : רורד ד" וע

 20   .1,180,000-ל םימלשמש

 21  ,האור ינא : ןגד ד" וע

 22  .תונמאנב וקזחוהש םיפסכ הז : רורד ד" וע

 23   .טנוקסידמ יוכיזה : ןגד ד" וע

 24   .םיסימ םולשתל ,עדוי הת א ,ףסכה תונמאנב קזחוה : רורד ד" וע
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 1   .יק וא ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

-ה  תא  ,וילא  הרת יה  תא  הריבעה  איה  ,הז   תא  הלביק  איהשכ  ,זאו : רורד ד" וע 2 

200,000.   3 

 4   .הלאה 200,000-ה ם ג הז ,תרמוא תאז .יתנבה : ןגד ד" וע

 5   .הלאה םימוכסה תשולש הז ,ןוכנ : רורד ד" וע

 6  ,הז  לכה ךסב זא ,יתנבה : ןגד ד" וע

 7   .וילא הר יבעה איה . 200,000 דועו  1,050,000 . 1,250,000 : רורד ד" וע

 8   .האור  ינא .קדוצ התא ,ןכ : ןגד ד" וע

 9  ,םכסה ל הינשה תפסותב י כ ,םאות אלו םאות הזו ,ןכ : רורד ד" וע

 10   .קיימל תפסונ הרבעה ה ז .עומרי ,תחא הינש ,עגר : ןגד ד" וע

 11  דועית  תיבב  שי  םא   ,הלאה  תורבעה  תשולש  תא  קודבל  יל  יתמשר  ינא : רורד ד" וע

 12  .רבע הז ןובשח הזיאל

 13   ?ה מש ,ךלש הרעהה התיה המ ?דיגהל תלחתה המ ,ןכ : ןגד ד" וע

 14 ,הככ  םשור  הז  ,ןישוריגה  םכס הל  הינשה  תפסותה   לע  לכתסת  םא : רורד ד" וע

 15  ,21-ב המתחנש

 16 ? 2010 ץרמ הז הינשה : ןגד ד" וע

 17   .2010 רבמבונ הז הינשה .אל : רורד ד" וע

 18   .יק וא ,2010 רבוטקוא : ןגד ד" וע

 19   .21.11 : רורד ד" וע

 20   . 21.11 טפשמ תיב רושיא : ןגד ד" וע

 21   , 21.11-ב טפשמ תיבב רשואו םתחנ : רורד ד" וע

 22   .2010 רבוטקואמ אוה  ומצע םכסהה ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 23  ," הסכם זה רושיא םו יב ףיסות דר ו"  :ןאכ םושר ,הארת םאו : רורד ד" וע

 24   ?ףיעס הזיאב : ןגד ד" וע
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 1   .6 ףיעס : רורד ד" וע

 2 תרבחב  תוקזחומ ו  תומושרה  ,רביר  ולבב   תויפסכ  תויוכז  דרול"  : ןגד ד" וע

EGFE ",   3 

 4   .רלוד 550,000 לש ךס"  : רורד ד" וע

 5   ," רלוד 550,000 לש ךס"  : ןגד ד" וע

 6 הרומתה  הזש  ," 1,200,000  לש  ךס  הז  םכסה  ר ושיא  םוי ב  ףיסות  דרו"  : רורד ד" וע

 7  ה ז  ונרמא  ,םידעו מהו  . 1,250,000  הריבעה  איה  לעופב  .הריכמה  לש

 8  ר שואו  28.10-ו  24.10-ב  ויה  תורבעה  השעמל  ,27.10.2010-ב  םתחנ

 9 דעומ  םהל  עבק  טפשמ  תיבש  דע  הארנכ  ןמז  חקל  ,טפשמ  תיבב

 10  .םכסהה רושיאל

 11  .הז תא האור  ינא ,28.10-ו 24.10 ,האור ינא ,ןכ : ןגד ד" וע

 12   .3.2-הו : רורד ד" וע

 13  .המלשהה םצעב הז 3.2-ה .ןכ : ןגד ד" וע

 14   .םוכס ה לש ,ןוכנ ,המ לשהה הז : רורד ד" וע

 15  ת רש  הוונב  הרי דה  ל ע  .הרהבהה  לע  הדות  , רומג  רדסב  ,בוט   ,יקוא : ןגד ד" וע

 16 ?ן וכנ ,יל תינעו ךתוא יתלאש

 17  .ההא : ירא ןב דרו

 18  א יה  יתמ  ,הילצרהב  הנירמב  ה רידה  .יקוא  , הריכמה  תא  וניארו  הינק : ןגד ד" וע

 19 ? השכרנ

 20   .2007-ב : ירא ןב דרו

 21 ה ת לע  איה  המכ  ,קיימש  וא  חיוורה  קיימש  םיפסכמ  ,חינמ  ינא  ,םג  הזו : ןגד ד" וע

 22 ? וזה הרידה

 23  .ר לוד  450,000 תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 24 ? רלוד 450,000 : ןגד ד" וע
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 1  .ההא : ירא ןב דרו

 2 ?הנירמב הריד  דוע התיהש ןיבמ ינאו : ןגד ד" וע

 3  .אל : ירא ןב דרו

 4 ?הדיחיה התיה תאזש וא : ןגד ד" וע

 5   .הדיחיה : ירא ןב דרו

 6  .הנירמב הרי ד ד וע התיהש םירוביד םתס  הז ,תרמוא תאז .יתנבה : ןגד ד" וע

 7 ? רמא ימ ? רביד ימ ?תרמוא תאז המ : ירא ןב דרו

 8  .תורבדמש  תובוט תומשנ הברה שי : ןגד ד" וע

 9   .יקוא ,הא : ירא ןב דרו

 10  .הנירמב איהש ,השכרנש םצעב הדיחיה ה רידה תאז ,רמוא ינא לבא : ןגד ד" וע

 11 םינפ  םושב  שרגת הל  הצר  אל  קיימ  ,ךל  יתר מא  ,םצעבש  ,הרקש  המ : ירא ןב דרו

 12 , הלוח  שממ  יתי יהנ  ,ותיא  יתרבעש  המ  לכ  ללגב  ,רבכ  ינאו  ןפואו

 13  .הנש טעמכ סרק ילש ףוגה ,יתסרק

 14 ? ן ישוריגה ינפל : ןגד ד" וע

 15   .ןכ : ירא ןב דרו

 16 לש  המרב  ,ךתוא  ץירעה  שממ  אוהש  םירמוא   םהש  ,יתעמש  ,הלאכ  ויה : ןגד ד" וע

 17 ? ןוכנ הז ;וליאכ

 18 ? יתוא ץירעה : ירא ןב דרו

 19  ,שממ וליאכ אוהש : ןגד ד" וע

 20   .ךורדל רתויש המכ ינשהו  ןכ דחא ,םיינש ויה זא ,ךל יתרמא זא : ירא ןב דרו

 21   .יקוא : ןגד ד" וע

 22  , י תיא  היהתש  ,ונתיא  רוגתש  ילש  אמא  תא  איבהל  יתצלאנ  ו ליפא  זאו : ירא ןב דרו

 23   ,רבכ ינא יכ ,ילע רומשת

 24 ? תיבב ,הרידב : ןגד ד" וע
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 1  ן ואכידלו  תודרחל  יתס נכנו  וליק  48  לש  לקש מ ל  יתעגה  רבכ  ינא  ,ןכ : ירא ןב דרו

 2 ,ךממ  היהנ  המ  יא רת  יל  רמוא  אוה  הלחתהב   ,הככ  יתוא  האר  אוהשכו

 3  ת אצוי  אל  ינאו  ינ יצר  הזש  ןיבה  אוה  ךכ  רחא   זאו  .הז  ךיא  ,תיארנ  תא

 4 זאו  .הזו  םיאפורה  לכל  י תיא  ץ רו  השק  דואמ  הז  תא  ח קל  אוה  זא  ,הזמ

 5 .תואירב  הז  םי  י ליבשב  יכ  ,םיה  ת א  תוארל  ,םי  תבייח  ינא ש  ול  יתרמא

 6 ת אש  המ  יל  ידיגת  קר  ,הצור  תאש  המ  ,הצור  תאש  המ  יל  רמא  אוהו

 7  ך ות  ,הנירמל  ונכ לה  ,שממו  . םיב  הריד  הצ ור  ינא  ו ל  יתרמא  .הצור

 8   .תאזה  הרידה תא ונינק םייעובש

 9   .יקוא : ןגד ד" וע

 10   .הז תא םליש אוהו ,והזו : ירא ןב דרו

 11 ? וא תודרפיהה לש ךילהתב םצע ב םתייהש רבכ הזו .יקוא : ןגד ד" וע

 12  קר  ,הצור  תאש  ה מ  ,לכה  ןכומ   היה  אוהו  , ף וסב  ףוסב  ףוסב  רבכ  הז : ירא ןב דרו

 13 י לבקת  אל  תא  ן מזה  לכ  יל  ר מא  אוה  י כ  ,ול  יתרמא  זאו  .שרגת  אלש

 14 הצור  התא  םאש  ול  יתרמא  זא  ,הז  אל  ת א  ,יעדת  אל  תאו  לקש

 15  . ילש  ןוחטיבה  תא  יל  היהיש  ,ןוממ  םכסה  הצור  ינא  זא  ,דחיב  ראשינש

 16  י נפל  ה יה  דוע  הז  .םכסהה  תא  ונישעו  קלופ  ל חר  ן יד  תכרועל  ונכלה  זאו

 17  ת אז  .הזב  יתדמע  אל   לבא   .שרגתנ  אלש  יאנ תב  ה יה  הזו  .ונשרגתהש

 18 . רתוי  הלוכי  אל  י נא  ול  יתרמא  רבכ  ךכ  רחא   םישדוח  השולש  ,תרמוא

 19   .תודרח ,תורוחרחס תלבק מ יתייה  ,ותוא האור יתייה

 20  .תרמוא תא  ,םכסהה תא םתישעש ירחא וליאכ םישדוח השולש : ןגד ד" וע

 21   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 22  .יתנבה : ןגד ד" וע

 23  . שרגתהל הצור ינא ,הזב תדמוע אל ינא ול יתרמא זא : ירא ןב דרו

 24 ?תונברב תילאמרופ וליאכ : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2 ,תרמוא  תאז  ,ידי   לע  יל  רמאנ   המ  ךל  רמוא  ינא  ,עגר  ידיגת  .יתנבה : ןגד ד" וע

 3  , ם יעוריאה  ,הנש  לכ  ך רוע   היה  אוהש  ,ויהש  ם יעוריאב  ד יגנש  םירמוא

 4   ,הזל ארקנ םינצחומה ,הזל אורקל ךיא עדוי אל ינא

 5   .םי נצח ומ ויה םיעוריאה לכ אל : ירא ןב דרו

 6   ,םיעוריאל ותיא האב תייה תא םצעבש ,יל רמא נש המ זא : ןגד ד" וע

 7   .אל שממ : ירא ןב דרו

 8  ,לאוש ינא הז ללגב ,עגר : ןגד ד" וע

 9   .אל שממ .רקש : ירא ןב דרו

 10   .הזל ךלש תוסחייתהה תא הצור ינא יכ לאוש ינא : ןגד ד" וע

 11  ,םינש  7 גוז תב יתייה ,אל שממ : ירא ןב דרו

 12  ,תרמוא תאז ,רותב ותיא האב אל הז ,ותיא  האב רמוא ינאשכ ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 13 ?ולש גוז תבה ינאש : ירא ןב דרו

 14 ה לאה  םיעוריאב  םצעב  ?יקוא  ,ךלש  םילי מב  הז  תא  יראתת  יאוב : ןגד ד" וע

 15  ,השעמלו העיגמ תייה תאש יתנבה

 16  .יתעגה אל ללכב ם יעוריא המכל ,לכ םדוק : ירא ןב דרו

 17   .יקוא : ןגד ד" וע

 18  .ונשרגת הש ירחא לע תרבדמ ינא  ,םיעוריא השולש הזיא ויהו : ירא ןב דרו

 19   .םתשרגתהש  ירחא לע  רבדמ ינא ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 20  ג וז  ןבה  םע  יתעגה  לבא  ,יתעגהש  ם יעוריא  השולש  הזיא  ויהשכ  ,ןכ : ירא ןב דרו

 21  .ילש

 22 ? ךלש גוז ןבה היה הז ימ : ןגד ד" וע

 23   .רואיל : ירא ןב דרו

 24 ?החפשמה םש המ : ןגד ד" וע
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 1   .ד וד ןב רואיל : ירא ןב דרו

 2  .רדסב : ןגד ד" וע

 3  , עמשת  ,היה  אוה ש  תעדוי   ינאו .םינש  עבש  ט עמכ  ותיא  י תייה   .רשק  ןיא : ירא ןב דרו

 4 ,ינא ש  הזב  ףנפנל   הס נמ  היה  אוהש  ןבומכ  ,רעפ  לש  םינש  14  וניניב  שי

 5  א ו הו  ם ישורג  וניי ה  .ותשא  ינאש  רמא  םג  אוה ש  יתעמש  ינאש  הלאכ  שי

 6   ,-ו וליבשב תיגוצ יי י תייה ,ול יאכ .יתשא תאז רמוא היה

 7 ?ולי בשב תיגוציי תייהש ללגב ,הזב ףנפנל הצר אוה המלו : ןגד ד" וע

 8   .יאדווב : ירא ןב דרו

 9   .יקוא : ןגד ד" וע

 10  המ  הזו  .הזב  שמתשה  א וה  ,תוינמה  תא  ו ל  תולעהל  לוכיש  המ  לכ : ירא ןב דרו

 11 הברה  הריכמ  אל   ינא  . ןיידע  ותשא  ינאש  ובשח  קלח  .השע  אוהש

 12  , םיקיתוה  םיקיתו ה  םיקיתוה  תוחוקלה  תא  הריכמ  ינא  ,תוחוקלהמ

 13  ,ןד  ןוכישב  ,תיבב   ילצא  ונישע  ינשהו  ןושארה  סנכ ה  תא  ,םינושארה

 14  40  וא  20  הזיא  ונייה  ,היהש  המ  הז  וליאכ   ,םי'ציוודנס  יתנכה  ינאש

 15   .תוחוקל

 16  .הללאו : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18  ת אש  תעדוי  תאש   ,םינש  הברה  רבכ  ותיא  םיצרש  דיגנ  םישנאה  ימ : ןגד ד" וע

 19  ?הזכ  יביבא סומע ?םתוא הריכמ

 20  א ל  ינא  .הלחתהב   ולש  חוקל  היה  אוה  , ןכ  ?ולש  חוקל  ן יידע  יביבא  סומע : ירא ןב דרו

 21 חוקלה  היה  םג  םרוי  ןב  לארשי   לבא  ,ולש  תו חו קל  ןיידע  םה  םא  תעדוי

 22 .םירבח  לש  הקילק   ונייהנ  , ויה  םג  םהש  ,ןמר ד פ  דדועו  הל חתהב  ונלש

 23   .דחיב  ל" וחב םג ם ימעפל ,דחיב  םילבמ ,ד חיב םיאצו י ונייה

 24 ?תרכה ץיבורזייל הירא תא : ןגד ד" וע
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 1 ? ימ : ירא ןב דרו

 2   .ץיבורזייל הירא : ןגד ד" וע

 3  .אל : ירא ןב דרו

 4  .יקוא ?םשה תא הריכמ אל : ןגד ד" וע

 5 אל  ם ג  י נאו  תוחו קלל  רשק  ם וש  י ל  היה  אל  ללכב  ונשרגתהש  ירחא  .אל : ירא ןב דרו

 6  .קסעתמ אוה המב יתעדי

 7  העיקשמש   ימ  לש  ןקת  לע   תאב  םצעב  ,העיגמ  תייה  ןכש  םיעוריאל : ןגד ד" וע

 8 ? םצעב רביר ולבב

 9   .ירמגל החוקלכ : ירא ןב דרו

 10 ?החוקלכ : ןגד ד" וע

 11 א יה  ,הל ש  אבא  ה ז  תאז   לכב  ,ילש  תבה  םג  ,היה  ילש  ןבה  םג  לבא  ,ןכ : ירא ןב דרו

 12 אבא  םגו  החוקלכ  םג  .הזכ  יתחפשמ  ס נכ  הזכ   היה  הז  ,-ו  ותוא  הצירעמ

 13  .ילש  תבה לש

 14  ם כסה  לש   אשונה  לע  ךתיא  רובעל  הצור  ינא  ,רובענ  עגר   יאוב  .יקוא  .ןכ : ןגד ד" וע

 15  ה ז תא  השענש י דכ  ,הצור טושפ ינא .ןושארה  םע  עגר ליחתנ .ןישוריגה

 16 םכסהה  תא  שי  ,העברא  לכה  ךס  שי  ,ךל  גיצהל  ה צור  ינא  ,רדוסמ

 17  ש יו  2010 רבוטקו אמ ןוקיתה תא ,2010 ץרמ מ ןוקיתה תא שי ,ירוקמה

 18  ה מ   לע  ם עפ  לכ  עדנש  י דכ  ט ושפ  ה צור  ינא  זא  . 2017-מ  ן וקיתה  תא  ונל

 19  . תרדוסמ  הרוצב  הזה  יפל  םתוא  ךל  גיצהל  הצור  ינא  ,םירבדמ  ונחנא

 20  ת נש ב  רשואש  י רוקמה  ןישוריגה  םכסה  םע  עגר  ליחתנ  ונחנא  זא

 21 ךלומ  קתוע  םג  ך ל  היהיש  הצור  ינא  ?הז  לש  קתוע  דוע  ונל  שי  .2007

 22  ן יי נעה  ךרוצל  ,ותוא  ןמסנ  ונחנא  .תולאש  המ כ  וילע  לואשל  הצור  ינאו

VBA/1, 23   ?רדסב הז 
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 1 קיימש  תורבעה  ל ע  יתיא  ךלוה  רבכ  התא  VBA  .בוט  אל  הז  VBA  ,אל : רורד ד" וע

 2   .ק חוצ ינא . VBA ןמיס

 3 בתכ  אוהש  ,יתלביק  אלש  לקש  250,000  לש  הרבעה  לע  ונעמש  ,ןכ : ירא ןב דרו

VBA.   4 

 5   .קחוצ ינא : רורד ד" וע

 6   .תומוקמ הברהב עיפ ומ VBA םשה : ןגד ד" וע

 7  .הזמ תעדוי אל איה : ירא ןב דרו

 8 המ  ,היעב  יל  ןיא  לבא  ,VBA  רותב  הרבחה  לש  םירפסב  תגתוממ  איה : ןגד ד" וע

 V/1 ? 9 הזל ארקנש םיצ ור ,םיצור םתאש

 10   . 1/דרו : רורד ד" וע

 11  ם צעב  הז  ,יארת  ו ישכע  ? יקוא  , V/1  הזל  ארקנ  , רדסב  , דחא  דרו : ןגד ד" וע

-המ  אוה  םכסה הש  םצעב  תרמוא  תא  ,תרמוא  תאז  ,םכסהה 12 

 13  ה ז  ,20.12.2007-ב  החפשמ  יניינעל  טפשמה   תיבב  רשוא  ,15.11.07

 14  ל חר  ד" וע  לצא  ר ושיג  ךילהב  םתעגה  השעמל  םתאש  םכסה  םצעב

 15 ? קלופ לחר ל םתעגה ךיא ,בגא .קלופ

 16  .הכרבל הנורכיז : ירא ןב דרו

 17  .הלש ןבה םע  םתישע '17 תאש יתיאר  יכ הרטפנ איהש יתנבה ,ןכ : ןגד ד" וע

 18   .ןכ : ירא ןב דרו

 19 ?בגא ,הילא םתעגה ךיא ,המ : ןגד ד" וע

 20   ,ינא ,איח י ןו ד ינב .איחי  ןוד לצא הדבע איה ,ונכלה : ירא ןב דרו

 21 ריכה   אוה  וא  התו א  תרכה   תאו  ולצא  הדבע   איה  ,תרמוא  ת אז  ,הא : ןגד ד" וע

 22 ?התוא

 23  ז או  םכסה  תושעל  איחי  ןוד  ינבל  תכלל  הצור  ינאש  הל  יתרמא  ינא : ירא ןב דרו

 24  ,ונל רמא אוהו וילא ונכלה
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 1 ?ילוא ךלש  םינושארה ןישוריגהמ ,הא ? איחי ן וד ינב אקווד המל : ןגד ד" וע

 2   ,עדוי התא ,םכסה  יתיצר  ,בוט ןי ד ךרוע אוהש  יתעדי ינא טושפ ,אל ,אל : ירא ןב דרו

 3  ,-ו הדבע איה זא .יתנבה : ןגד ד" וע

 4   ,ונעגה ונחנא ,ךל יתרמא ינא ,רושיגל ו נכלה ונחנאו הדבע איה זא : ירא ןב דרו

 5  , לוק וטורפב  םג  םת רמא  ,תרמוא  תאז  .רושיג ל  םתכל הש  הפ  בותכ  ,אל : ןגד ד" וע

 6   .יתיאר

 7 תא ש  המ  יל  רמא   אוהש  ,ךל  יתרפיסש  המ   ללגב  ,רושיגל  ונכלה  ,ןכ : ירא ןב דרו

 8  .שרגתנ אלש רקיעה ,הצור

 9 ?תרכוז תא ,םש םכל  ויה  רושיג תובישי המכ .ןכ : ןגד ד" וע

 10   . םיימ עפ ילוא ,דואמ טעמ : ירא ןב דרו

 11   ?ם יימעפ : ןגד ד" וע

 12   .ןכ : ירא ןב דרו

 13   ,והשמ ךל דיגהל עגר הצ ור ינא , יארת וישכע ,יקוא : ןגד ד" וע

 14  .רדוסמ םכסה םע ונאב רבכ ונחנא : ירא ןב דרו

 15 ?החילס : ןגד ד" וע

 16  .רדוסמ םכסה םע הילא ונעגה רבכ ונחנא : ירא ןב דרו

 17  .הילא : ןגד ד" וע

 18   .ןכ : ירא ןב דרו

 19   .םכיניב תושעל ם יצור םתא המ םתעדי רבכ ,רמולכ : ןגד ד" וע

 20   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 21   .םצעב ,םכרובע בתכה לע  הז תא התלעה םצעב איהו : ןגד ד" וע

 22   .ק וידב ,ןכ : ירא ןב דרו

 23 ה רימאכ  הז  תא  רמוא  י נאו  והשמ  ך ל  דיגהל  ה צור  י נא  ,יארת  .יתנבה : ןגד ד" וע

 24 תא  יתארק  ינאשכ   ,םצ עב  ?רדסב  ,הזה  רב דל  יסחייתתש  ה צור  ינאו
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 1  . י דד צ  דח  דואמ  הארנ  אוה  ילש  דצהמ  יל  ?י קוא  ,הזה  ןישוריג  םכסהה

 2 ם יסכנה  לכ  טעמכ   םצעבש  ,הזה  ן בומב  יד דצ  ד ח  דואמ  הארנ  אוה

 3  ר לוד  1,500,000-ה  סולפ  ,ךתושרל  ,ךתקזחל  ,ךילא  םירבוע  םצעב

 4  ,ךל ןתונ םצעב הז ה םכסההש

 5  .לכה תתל  ןכומ היה אוה ,ךל יתרמא : ירא ןב דרו

 6   .רלוד 750,000 הז  ,רלוד 1,500,000 אל הז : רורד ד" וע

 7   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 8 לש   םולשתה  הז  םיפסונה  750,000-ה  .עגר ל  יל  ןת  .הינש  ,עגר  ,עגר : ןגד ד" וע

 9  .את נכשמה

 10 . ןוכנ : רורד ד" וע

 11   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 12   .םיימעפ הז תא רופסל רשפא יא : רורד ד" וע

 13  ה רומא  איה  , ינויג ה  םירבד  בצמב  ,ן יידע  לבא   , קדוצ  התא  ,אל  ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 14 ,ומצע  לע  הז  תא  ח קל  אוהש  הז  .יצחב  תאשל  רומא  אוהו  יצחב  תאשל

 15   .תאז ה תרגסמב הל ןתינש  והשמ דוע הז ,ףסכ דוע הז

 16  .הרבחב קלח םוש היהא ינאש הצר אל אוה ,ינש דצמ לבא ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 17  ה לוע  הזה  םכסההמ  וליאכ  ,השעמל  .םצעב  י לש  הלא שה  תאז  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 18 םתא  ,סקלפודה  תריד  י כ  ,םצעב  סקלפודה   תריד  תא  םגש  ,םצעב

 19  .םכסהב בותכש  המ הז .רפונל רובעי ולש קלחה 2021-ב םתמכסה

 20   .הלחתההמ רבע אל הז המל י שפיט ןכ םג הז : ירא ןב דרו

 21  .הארנכ ,הר קי אל רבכ הז ,בוט ,יקוא : ןגד ד" וע

 22  ?תרמוא תאז המ : ירא ןב דרו

 23  ,תרמוא תאז ,הרקי אל הז : ןגד ד" וע

 24   .הרקי הזש יאדווב : רורד ד" וע
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 1   .םכל רוזעי אל הזו הל ש תיבה תא לבק ת רפונ ?הרקי אל הז המ : ירא ןב דרו

 2 ה מ  אל  הז  יתכרעה ל  ,הרקיש  תבשוח  תאש  המ  הז  םא  ,רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 3 ?רדסב ,הרקיש

 4  .טילחיש טפשמ תיב שי .רדסב : ירא ןב דרו

 5   ,ןו עריפ  תולדחל עיגמ והשימשכ .טפשמ תיב שיש ללגב אקווד : ןגד ד" וע

 6  .רפונ לש הז  .ולש אל הז ,רפונ לש הז : ירא ןב דרו

 7 ול  שיש  ה ז  זא  ,ןועריפ  תולדחל  עיגמ  ו השימשכ  .עגר  יבישקת : ןגד ד" וע

 8  ו מכ  קוידב  הז  ,והשמ  תושעל  ןו עריפ  לדחה  דצ מ  ?יקוא  ,תובייחתה

 9  ו ל  שיש  ,ףסכ  םהל   בייח  אוהש  םירחא  םישנא  ףלא  דוע  יפלכ  תובייחתה

 10   ,תויוברע

 11   .קיודמ אל הז : רורד ד" וע

 12  ,סנכיהל הצור אל ינא ,הנשמ אל .ןיד קספ  ןי א וא ןיד  קספ שי םא ןיב : ןגד ד" וע

 13   ,קיודמ אל הז : רורד ד" וע

 14  ,הז לע חוכיול סנכיהל הצור אל ינא : ןגד ד" וע

 15   .הז לע רבדל ןמזה אל הז : רורד ד" וע

 16  ה מ  םע  םדקתנ  ע גר  יאוב  לבא  הז  לע  חוכיו ל  סנכיהל  הצור  אל  ינא  .ןכ : ןגד ד" וע

 17  ם ג  תובייחתה  ול  התיה  םצעב  תרמוא  תא  זא  ,םצעב  .לואשל  יתיצרש

 18  טעמל  ,םיסכנה  ל כ  ם צעב  ,תרמוא  תאז  .הז ל  ולש  קלחה  תא  ריבעהל

 19 ? ןוכנ .ךתולעבל םירבוע  םצעב ,EGFE הרבחה

 20   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 21  ם כיניב  םתעבק  המ  ךמס  לע  ,םצעב  איה  י לש  הלאשה  , וישכע  .יקוא : ןגד ד" וע

 22 והשזיא  הפ  היה  תרמוא  תא  יכ  ,ךילא  ורבעי  םצעב  הלאה  םיסכ נה  לכש

 23 ה פ  שיש  ,הפ  בותכ   וא  םצעב  תרמוא  תא  ,תרמוא  תאז  .וניניב  ןוזיא
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 1 יהשוזיא  םתישע  םאה   ,לאוש  ינא  .םכיניב  םיבא שמ  ןוזיא  ןמ  והשזיא

 2  ,הרבחל יווש תכרעה

 3 הילא  רבועש  המ  ,השעמל  יכ  ,הככ  הז  תא  גיצהל  ןוכנ  אל  הז  ,רואיל : רורד ד" וע

 4  י צחהו  .לכה  הזו  ףד צב  הריד   יצ ח  ,תרש  הוו נב  הריד   יצח  הז  ,השעמל

 5   ,יצח הז ה םכסהה  תרגסמב תלבקמ איה .תבל רבוע םינויבסב

 6   .רלוד  1,500,000 סולפ : ןגד ד" וע

 7 א יה  זא  ,יקנ  םינויבסה   תא  הלביק  איה  םא  יכ  ,רלוד   750,000  סולפ : רורד ד" וע

 8   .750,000 קר הלביק

 9  , וליאכ  שקבמ  ינא   קר  ,הזו  ברעתמ   התאש  היעב  יל  ןיא  ,הארת  .יקוא : ןגד ד" וע

 10  ,הל ש תובושתה תא הצור ינא

 11   .רומג רדסב : רורד ד" וע

 12   .בישקמ אל התא ,הבושת ה תא ךל יתתנ ינא : ירא ןב דרו

 13 ? הבושתה המ : ןגד ד" וע

 14   .שרגתנ אלש ידכ לכה יל תתל ןכומ היה אוהש : ירא ןב דרו

 15   .יקוא : ןגד ד" וע

 16 .הרבחהמ  יתוא  איצוה  אוה  לב א  .לכה  .לבקל  יתלוכי  הזמ  רתוי  םג  .לכה : ירא ןב דרו

 17  .ףסכ הברה הווש התיה ,ףסכ הברה הווש הרבחה

 18 ?זא הווש התיה איה המכ : ןגד ד" וע

 19  ,השע אוה לבא .ית עדי אל םעפ ףא , גשומ י ל ןיא ,תעדוי אל ינא : ירא ןב דרו

 20  ,ילש  הלאשה התיה קוידב תאז : ןגד ד" וע

 21 רתויו  ףסכ  הברה  הש ע  אוהו  לג  ל ע  הלע  אוה  .ףסכ   הבר ה  השע  אוה : ירא ןב דרו

 22   .תוח וקל רתויו

 23 ?ףסכ ה ברה השע אוה ןמז ותואב : ןגד ד" וע
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 1 רשפא  יא  ,לג  לע  הלע  אוהו  תוח וקל  דועו  ד ו ע  ופרטצה  ןמזה  לכ  .ןכ : ירא ןב דרו

 2   ,דיגהל

 3 ה שע  אוהש  המ  י רה  ,שי  ,ףסכ  הברה  השע  תרמוא  תאשכ  ,יארת  וישכע : ןגד ד" וע

 4 ? יקוא ,הזה ףסכ ה תא םרובע עיקשהו םישנאמ ףסכ חקל אוה ,םצעב

 5   .ןכ : ירא ןב דרו

 6   .תעדי הז תא ירה : ןגד ד" וע

 7   .רורב ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 8 אוהש  ףסכה  ,תרמוא  תאז  . דוס  היה  אוהש  והשמ  אל  הז  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 9  ,תרמוא תאז ,הרבחה לש ףסכ אל םג או הו ולש ףסכ אל אוה ,סייג

 10   . חיוורה א וה לבא ?תרמוא תאז המ : ירא ןב דרו

 11 ףסכ ה  אל   ,הלאה  תועקשהה   םאה  םצעב  אי ה  הלא שה  .הלאשה   תאז : ןגד ד" וע

 12  ף סכה  תועצמאב  עיקשה  אוהש  תועקשהה  םאה  ,םישנאהמ  חקל  אוהש

 13  ר בעמ  ח יוורה  הז  םאה  , חיוו רה  הז  םאה  קר  אל  ,ח יוורה  הז  םאה  ,הזה

 14  ,שי  ירה יכ ?םישנא םתואל רי זחהל בייחתה אוהש המל

 15   . תעדוי אל ינא ,ותוא  לואשל ךירצ התא הז תא : ירא ןב דרו

 16   ,םילקש 100 והשיממ וישכע חקול ינא : ןגד ד" וע

 17 וליאכ  ,הלאה  תואקסעב  ו תיא  יתייה  ינא  וליאכ  יתוא  לא וש  התא  לבא : ירא ןב דרו

 18  א וה המכו השע אוה המ גשומ יל ןיא .הרבחב הפתוש ותיא יתייה ינאש

 19   ,-ו  חיוורה

 20  ל ע  ,ףסכ  הבר  הווש  התיה  הרבחה  הרימא  יל  תרמוא  ת אשכ  יכ  ,אל : ןגד ד" וע

 21  ?הז  תא תרמוא תא המ ךמס

 22  ק לח  ייהת  אל  תא   לבא  הז  לכ  תא  יל  תתל   ן כומ  ה יה  אוה  ,הדבועש : ירא ןב דרו

 23  .הרבחהמ
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 1  ם לועהמ  ללכב  אב  הזש  תויהל  לוכי  ,ךל  ת תל  ןכומ  היה  אוהש  הז : ןגד ד" וע

 2   .יל כלכה םלועהמ אלו ישגרה

 3  ך ל ןיאו תוינמ ךל ןיא ,הרבחהמ תאצוי תא ,ה רבחהמ קלח ייהת אל תא : ירא ןב דרו

 4   .הרבחב תויוכז  לב א ישקבת לא .הז תא ך ל ןתונ ינאו הרבחב תויוכז

 5  , היצמרופניא  יהשו זיא  ךל  היה  וא  םצעב  תעדי  תא  ,רמוא  ינאו  .יקוא : ןגד ד" וע

 6  ל ש  יוושה  המ  וא  הווש  ת אזה  הרבחה  המכ  ךירעהל   תלוכי  הסיסב   לעש

 7 ? וילע תרתוומ  לוכיבכ תאש ,הזה רבדה

 8   .תיסחי ,ךרדה תליחתב הי ה הזש חכשת לא םגו ,אל : ירא ןב דרו

 9  .הברה הווש היה אל הזש רמוא הז ,ךרד ה תליחתב היה הז םא זא : ןגד ד" וע

 10  . הברה  הווש  ןכ  הז  וליאכ  להנתה  אוה  .הדב וע  ,היה  אוה  , גשומ  יל  ןיא : ירא ןב דרו

 11 . םירפסמב תברועמ יתייה אל ינא

 12 . יקוא : ןגד ד" וע

 13 א יבה  אוה  הפיאמ  .הנירמב  הריד  יתלביק  ,ה נירמב  הריד  יתשקיב  לבא : ירא ןב דרו

 14  ת א  ערק  א וה  ,24/7  דבע  א וה  ,ולש  הדובעה מ  .הרבחהמ  ?ףסכה  תא

 15   . ןורחאה םויה דע תחתה

 16 ? קיימ ,ןזבזב ם דא ןב היה אוה ,י דיגת .ןכ : ןגד ד" וע

 17  , ם ידגב  ו ל  הנוק  יתיי ה  ינא  . ומצעל  הנוק  היה  אל  אוה   םייברג  .אל  שממ : ירא ןב דרו

 18 אל  יכהו  ןזבזב  אל  יכה  אוה  לבא  ,םיאושנ   ו נייהשכ  ול  הנוק  יתייה

 19  .ו נממ תעגתשמ יתייה םימעפל .אל שממ שממ ,ןתוואר

 20   ,ךירעהל , שחנל ךממ שקבל וא ךתוא לואשל דיגנ ך ירצ יתייה םא : ןגד ד" וע

 21  .אל שממ אוה לבא ,ךל דיגה ל הלוכי ינא ,תינזבזב ינא : ירא ןב דרו

 22  ,-ש םישנא ה ברה ךכ לכמ רבכ יתעמש תינז בזב תאש הז ,אל ,ןכ : ןגד ד" וע

 23  ו נייה  םיאושנ  ונייה שכ  ,אוה  לבא  ,ךל  דיגהל  הלוכי  ינא  ,תינזבזב  ינא  ,ןכ : ירא ןב דרו

 24  . ה ליגר  ם יריית  תקלחמב  א והו  סנזיב  אני  ,תי רבה  תוצראל  ,ל" וחל  םיסט
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 1  י נא  .הרוק  היה  הזו  ןולמב  ינאו  ףירצב  ןשי י  אוה  .היעב  ול  ןיא  וליאכ

 2  . ולש חא לש הרידב ןושיל ךל וה היה אוהו  יתרקוי ןולמב

 3 איה ,הנק אוהש הרידה תא יתיאר ,רבעש עו בש טווי טב יתייה   ,בוט .ןכ : ןגד ד" וע

 4  ,אל

 5 ? טוויט הז המ : ירא ןב דרו

 6   .ורגנטנומב הז טוויט : ןגד ד" וע

 7 ?תייה התא : ירא ןב דרו

 8   .יתייה ינא : ןגד ד" וע

 9   ,אל ינא ,תעדוי אל ינא ?הריד םש הנק אוה ,הא : ירא ןב דרו

 10   ,דואמ הריד םש הנק אוה : ןגד ד" וע

 11 ? הפי : ירא ןב דרו

 12   .י תרקוי  דואמ טקיורפב : ןגד ד" וע

 13  י נא  ,גשומ   יל  ןיא  ,אל  ינא  , םילוז  א רונ  םיריחמה  םש  חטב  לבא  ,רדסב : ירא ןב דרו

 14   .הריד ול שיש י תעדי וליפא

 15  ,לואשל יתיצרש המ : ןגד ד" וע

 16 . יתוא ןיינע מ אל הזו .םולכ ,ץראב ול ש י םיסכנ הזיא גשומ יל ןיא : ירא ןב דרו

 17  .תעד יש חי נמ ינא ,דחיב םתייהשכ זא .תעדוי אל תא םויה : ןגד ד" וע

 18  ו ל  ויהש  יתנבה  , םיאושנ  ונייהשכ  ם ג  .תעדו י  אל  ינא  ונשרגתהש  זאמ : ירא ןב דרו

 19 יתעדי  אל  ,הזב  ומכ  ,סאגווב  ומכ  ,םהילע   יתעדי  אל  ינאש  םיסכנ

 20  .םהילע

 21 ?ולש חא םע  תפתושמה הרידה וז סאגוו : ןגד ד" וע

 22   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 23  ?ןתנו'ג תא וא סנרול תא תרכה תא ,בגא .ןכ : ןגד ד" וע

 24   ?שולש ,ם יימעפ ,םתוא יתיאר המ .םולש םולש : ירא ןב דרו
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 1  .תירבה תוצראב ,ץראב םהש : ןגד ד" וע

 2   .ןכ : ירא ןב דרו

 3   ?םתוא תשגפ הפיא : ןגד ד" וע

 4  ,ץראל עיגה אוה  ,יראל ול ם יארוק ,לכ םדוק : ירא ןב דרו

 5   .ןכ ,יראל ,סנרול : ןגד ד" וע

 6 ונתחתה  .תירבה  תוצראב  ונת חתהשכו  ץראל  םיימעפ  עיגה  אוה  ,ץראב : ירא ןב דרו

 7  .תירבה תוצראב

 8 ?תירבה תוצראב  התיה םכלש הנותחה ,הא : ןגד ד" וע

 9 .ןכ : ירא ןב דרו

 10  .הללאוו : ןגד ד" וע

 11  ,-ה תאו ולש  החפשמה תא יתרכה זא : ירא ןב דרו

 12 ? םייחב זא היה ולש  אבא ?התיה ולש אמא םג : ןגד ד" וע

 13   . רפונ םע  ןוירי הב יתייהשכ רטפנ אוה ,ןכ : ירא ןב דרו

 14 ?הזה ר ופיסה ןוכנ הז ?טפוש היה תמ אב ולש אבא : ןגד ד" וע

 15  .תמ אב תמאב : ירא ןב דרו

 16 ? טפוש היה ולש  אבאש : ןגד ד" וע

 17   . ילרדפ טפוש : ירא ןב דרו

 18   .אל וא ןוכנ הז םא יתעדי אל ,הז תא יתעמש .ןכ : ןגד ד" וע

 19  .יתימא : ירא ןב דרו

 20 ? הנותחה התיה הפיאו : ןגד ד" וע

 21   .םירוהה לש םירבחה מ דחא לצא ,סל 'גנא סולב : ירא ןב דרו

 22  .יתנבה : ןגד ד" וע

 23   .הכירב םע תיב : ירא ןב דרו

 24   .ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע
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 1  .תחרואכ יתאב ינא : ירא ןב דרו

 2  .הלכ תחרוא : ןגד ד" וע

 3 ,םירבחה לכ ,תרמוא תאז .הלכ תחרוא : ירא ןב דרו

 4 ?התיה םג ךלש החפשמה : ןגד ד" וע

 5  .אל : ירא ןב דרו

 6 ?םשל ךלש  החפשמהמ ואב אל ,הא : ןגד ד" וע

 7  100-ו  ילש  ןבה  םע  יתייה  ינא  ,הלש  גוז  ןבהו   יתוחא  .העיגה  יתוחא  קר : ירא ןב דרו

 8   .םירוהה לש םירבח

 9 ?ינשה ח אל ןתנו'ג ,ו ל םיארוק ךיא ,ינשה חאה וא  יראל ,ידיגתו : ןגד ד" וע

 10   .ינו'ג : ירא ןב דרו

 11  ת וברועמ  יהשוזיאב  תלקתנ  תא  ?ולש  םיקסע ב  ם יברועמ  ו יה  ם ה  .ינו'ג : ןגד ד" וע

 12 ? -ב םהלש

 13  .תעד וי אל שממ .תעדוי אל ינא : ירא ןב דרו

 14  א ל  תאש  והשמ  לע  לאוש  אל  ינא  .תעדוי  תא ש  המ  קר  לאוש  ינא  ,אל : ןגד ד" וע

 15   .תעדוי

 16  ,אל לבא .ולש תומיתח םשו הפ  יתיאר ,יראלש אני יודעת : ירא ןב דרו

 17   .ןכ : ןגד ד" וע

 18  .אל שממ ,ולש תוברועמה תמר המ תעדוי אל : ירא ןב דרו

 19  ,סאגו וב הרידה דיגנ : ןגד ד" וע

 20   ,ןיד  ךרוע אוהש תעדוי ינא : ירא ןב דרו

 21  ת עדוי  תא  ,התוא  ה נק  אוהש  הריד  הז  ,הנק  אוהש  די גנ  סאגווב  הרידה : ןגד ד" וע

 22 ? דחי םתייה םתאשכ היה הז ,תרמוא תאז ?יתמ

 23  .התוא הנק אוה םיאושנ ונייה ונחנאשכ : ירא ןב דרו

 24  .סאגווב הרידה תא : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2  ,תאז ה תיתחפשמה תונמאנהו : ןגד ד" וע

 3 ?המ .בג א ךרד ,הזמ יתעדי אל ינא : ירא ןב דרו

 4 ? תעדי ןכ יתמ : ןגד ד" וע

 5  .ןמזמ אל : ירא ןב דרו

 6 ?ןמזמ אל : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

 8 ? ולו ךל ,תו אווצ םכל ו יה ,יד יגת .יקוא : ןגד ד" וע

 9   ,אל .האווצ שי יל : ירא ןב דרו

 10 ? תואווצ  םתישע ,דחי םתייהש ןמזב ,אל ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 11  ה יה  הז  לבא  .ןייט שנוז  הקיבצ  לצא  הז  תא  ונישע   זא  ,ןכ  ם א  .תרכוז  אל : ירא ןב דרו

 12 ה מ  לע  היהש  יל  הארנ  אל  .םייק  היה  אל  הז   לכ  ,אל  דוע  הז  ,הלחתהב

 13   ?ן ד ןו כיש לע ,האווצ ול היה אל אוה .האווצ תושעל

 14 . תואווצ םתישע לכ םד וק יכ ,לאוש ינא ,אל .יקוא : ןגד ד" וע

 15 ? ןוכנ ,הקיבצ לצא : ירא ןב דרו

 16  .הלאה תואווצה תא יתיאר ינא לבא ,הקיבצ לצא הז םא עדוי אל ינא : ןגד ד" וע

 17  .תחא האוו צ ?תואווצ הז המ : ירא ןב דרו

 18   ,האווצ תישע תאו האווצ השע אוה .ךלשו ולש ,אל : ןגד ד" וע

 19   ,תעדוי אל ינא : ירא ןב דרו

 20  רמוא  הז  .לאוש  י נא  הז  ללגב  ,םש  תרכז ומ  ט ושפ  סאגוו ב  הרידהו : ןגד ד" וע

 21  י נא  ה ז  ללגב  ,הנורחאל   אל  הז  ,תרמוא  תא ז  .תמייק  איהש  תעדיש

 22   .הלאש ה תא לאוש

 23   .סאגווב הרידה לע תעד וי הנורחאל אקווד ינא ,אל : ירא ןב דרו

 24 ?תמא ןמזב הילע תעדי אל : ןגד ד" וע
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 1  ,אל ינא .םייתנש ינפל סיר יש לצא יתישע ינאש ילש האווצ שי יל : ירא ןב דרו

 2   ?2003-ב האווצ תישעש תרכוז אל תא .ןכ : ןגד ד" וע

 3  .2003 לע יתיא רבדמ התא : ירא ןב דרו

 4 , לאוש  ינא  .ןמז  הברה  הזש  עדוי  ינא  ,תרכוז  אל  ,תרכוז  אל  תא  םא  ,אל : ןגד ד" וע

 5 ?הז  תא תישע ש תרכוז אל תא

 6  3ונישע  זא  ,ונישע   םא  ,תרמוא  ינא  ,הזו  םימ כסה  הברה  ךכ  לכ  ונישע : ירא ןב דרו

 7   .םולכ  היה אל ,םגו .הקיבצ לצא

 8 ? ךלש ,ולש ןיד ךר וע היה אוה ,בגא ,הקיבצ : ןגד ד" וע

 9  .ולש : ירא ןב דרו

 10  ?םכינש לש : ןגד ד" וע

 11  .ולש : ירא ןב דרו

 12   .םיניי נעב ךרובע לפיט ם ג הקיבצש ןיבמ ינאו ?ולש : ןגד ד" וע

 13   ?םיניינע הזיא : ירא ןב דרו

 14  ?הזכ  רבד היה אל ,ךרובע לפיט  אוהש םיניינע ינימ לכ ,אל : ןגד ד" וע

 15 ,רבד לכ ,תבשוח ינא ,תרש הוונב הרידב לפי ט אוה ,אל ?ירובע הז המ : ירא ןב דרו

 16   .ולש ן יד ךרוע הז

 17  .קיימ לש : ןגד ד" וע

 18  .קיימ לש : ירא ןב דרו

 19  ל פיט  אוה  םצעב  זא  ,תרש  הוונב  הרידה  תא   דיגנ  תרכמשכ  ,וליאכ  זא : ןגד ד" וע

 20 ? הקיבצ ,יבצ תועצמאב ק יימ ?םצעב ךרובע הזב

 21   .לפיט אוה  ןד ן וכישב הריכמב םג ,ןכ : ירא ןב דרו

 22   .רטכר באז לש : ןגד ד" וע

 23   .ןכ : ירא ןב דרו

 24   .לפיט יש ןוז תא : ןגד ד" וע
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 1   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 2   .קיימ היה הז ,ולומ להנתהש ימ ,םצעבו : ןגד ד" וע

 3   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 4 , תויוריכשה  לש  א שונה  לכ  ,הנירמב  הרידה  לש  הרכשהה  ד יגנ  ,ידיגת : ןגד ד" וע

 5  י מ  ? םיפסכ  תייבגה  םע  ,תוריכש  םכסהה  םע  ?הז  םע  קסעתה  ימ

 6 ?הז םע קסעתה

 7   .קיימ : ירא ןב דרו

 8 ?וכלה ןאל  ,הרידה לש תוריכש ימדהו : ןגד ד" וע

 9 . קיימל : ירא ןב דרו

 10 ?המל : ןגד ד" וע

 11  .ילש העקשה ל .העקשהל : ירא ןב דרו

 12   ,הז תא תינקש ע גרהמ היה הז ,תוריכש ימדה לכ םצעב ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 13 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 14   ,2007-ב היה הזש : ןגד ד" וע

 15   ,לקש 100,000 יתלביק  םעפ לכ .ןוכנ : ירא ןב דרו

 16 ?הנ של ,המ לקש  100,000 תלביק םעפ לכ : ןגד ד" וע

 17   .רביר ולבב ילש  העקשהל : ירא ןב דרו

 18 ? קיימל  הז תא תרבעה תאו ךילא רבוע היה הז ,המ .יתנבה : ןגד ד" וע

 19  ם ג  הז  תא  שי  , קיימל  ה ריבעמ  ית ייהו  ילא  ר בוע  ה יה  הז  םימעפל : ירא ןב דרו

 20  . קיימל  חוקלהמ  ת ור ישי  רבוע   היה  הז  םימע פלו  קנבה  לש  םיספדהב

 21   . קיימל ריידהמ

 22 ?ותיא  הזכ םכסה והשזיא ךל שיו : ןגד ד" וע

 23 ?המש : ירא ןב דרו
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 1 הווהמ  הז  תוריכשה  דגנכו  קיימל  תוריכשה  תא  תנתונ  ת אש  רמואש : ןגד ד" וע

 2 ?רביר ולבב העקשה

 3   .רביר ולב לש חודב הז תא יל שי : ירא ןב דרו

 4 ?הזה רב דה תא ןגעמש ,םכיניב םכסה והשזיא שי ,רמוא ינא : ןגד ד" וע

 5  .תועקשהל יתפסוה טושפ ינאש ,ילש ףסכ ה ז ,םכסה  אל הז ,המל .אל : ירא ןב דרו

 6  ת או  ן ישוריג  םכסהה  תא  םתישע  ירה  ,המ   ךל  דיג א  ינא  ,יארת  .ןכ : ןגד ד" וע

 7 ? י קוא ,' וכוד םינוקיתה

 8 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 9  ה ז  לע  םירבדמ  ם הש  הלאה  םימכסהב  םו קמ  םושב  יתיאר  אל  ינא : ןגד ד" וע

 10 תא  השעמל  ,הני רמב  הרידהמ  םייתנשה  תו ריכשה  י מד  וא  תוריכשהש

 11   ,הריבעמו תרתוומ םצעב

 12  .ילש הטלחה הז ,תרתוומ אל ינא : ירא ןב דרו

 13 הזשו  קיימל  תוריכש  ימדה  תא  םצעב  הריבעמ  ,תרתוומ  אל  ,החילס : ןגד ד" וע

 14 . םוקמ םושב הז תא יתיאר אל ינא .רביר ולבב העקשהשכ בשחיי

 15   ,ילש הטלחה הז : ירא ןב דרו

 16 ?החילס : ןגד ד" וע

 17  י נ או  ילש  הרידה  תרומת  יתלביק  ינאש  ,ילש  ףסכ  הז  ,ילש  הטלחה  הז : ירא ןב דרו

 18  1,000  הז  לקש  100,000  לכ   יכ  ילש  העקשה ל  הז  תא  יתפסוה  טושפ

 19   .רביר ולבב ילש  תועקשהל הז תא יתפסוה זא .שדוחב לקש

 20   ,-ל ןוגיע והשזי א הזל שי ,לאוש ינאו .יקוא : ןגד ד" וע

 21   , קיימ ןי בל יניב םכסה ןיא ,הזל ןיא : ירא ןב דרו

 22 ? יפל ק ןבואר הז ימ תעדוי תא : ןגד ד" וע

 23  .חטב : ירא ןב דרו

 24 ?הז ימ : ןגד ד" וע
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 1   .הרידב רג  היה אוה םינש שמח .רייד : ירא ןב דרו

 2 ?ותוא תשגפ תא : ןגד ד" וע

 3   .יאדווב : ירא ןב דרו

 4 לע  םיאנ תה  תא  םצעב  להינ  ימ  ,ולומ  ת ישע ש  תוריכש  םכסהה : ןגד ד" וע

 5 ?תוריכשה

 6   .קיימ : ירא ןב דרו

 7 ? ןתמו אשמה תא : ןגד ד" וע

 8 ,הנירמב  תדבועש  תכוותמ  ותוא  האיבה  ,לכ  ם דוק  .להינ  אל  אוה  .קיימ : ירא ןב דרו

 9  .התיא תדבוע ינאש

 10 ? וז ימ : ןגד ד" וע

 11  .לכימ : ירא ןב דרו

 12 ?המ לכימ : ןגד ד" וע

 13   .ירא ןב םג : ירא ןב דרו

 14 ?ךילא הרושק : ןגד ד" וע

 15  .אל : ירא ןב דרו

 16 .יתחפשמ רשק ן יא ,ירא ןב איה : ןגד ד" וע

 17 םצעב  הז  ,ירא  ן ב  םג  .יתחפשמ  רשק  ןיא  ,אל  ,ירא  ןב  אוה  הלעב : ירא ןב דרו

 18  .ק יימ ,ד ילפנירג אוה .תורבע

 19   .יקוא ,הא : ןגד ד" וע

-מ  התוא  הריכמ  ינאו  הנירמב  תדבוע  איה  ל בא  ילא  הרושק  אל  איה : ירא ןב דרו 20 

 21   .םצעב הריד ה תא יתינק הכרד ,2007

 22   .יקוא : ןגד ד" וע

 23  , ןבוארו  תוחוקלה  תא  יל  האיבמ  איה  .הרידב  תלפטמ  איה  ,הלפיט  איהו : ירא ןב דרו

 24  ו ל  דירוא  ינאש  הצ ר  אוה  הנור וקה  ןמזב  ,םצע ב  ןור חאה  ריידה  היה  אוה
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 1  , הנורוק  יתרמאו  יתבשח  זאו  יל  םיאתמ  אל  הזש  ול  יתרמא  זא  ,ריחמב

 2  ר ג  ה יה  אוה  .הרי דהמ  אצי   אוה  ז א  ,ימצעל  הר י דה  תא  הצו ר  רבכ  ינא  זא

 3  ,לבא .םינש שמח םש

 4 ?הזה ןבוארה ריבעה או ה ןאל ,תוריכש ימדה תאו : ןגד ד" וע

 5   . קיימל תורישי ריבעה אוה : ירא ןב דרו

 6   .קיימל תורישי : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

 8 ? ןאל תעדוי תא : ןגד ד" וע

 9  .אל : ירא ןב דרו

 EGFE ? 10-ל וא קיימל רבעוה הז : ןגד ד" וע

 11  .רבד ותוא הז יתניחבמ ,הלאש הת וא תא יתוא לאוש התא : ירא ןב דרו

 12   ,םצעב  ךתניחבמ תא ,תרמוא תאז ,הלאשה קוידב הז .יקוא : ןגד ד" וע

 13  .ותוא לואשל לוכי התא : ירא ןב דרו

 14 ?החילס : ןגד ד" וע

 15  .ותוא לואשל לוכי התא : ירא ןב דרו

 16 ? ותוא הז ימ : ןגד ד" וע

 17  .ןבואר תא : ירא ןב דרו

 18  .ותוא יתלאש : ןגד ד" וע

 19 ? ריבעה אוה ןאלו ,ונ : ירא ןב דרו

 20   .הירג נוהב ולש יטרפה ןובשחל . הירגנוהב קיימ לש ןובשחל : ןגד ד" וע

 21   .השקבב ,הנה .רדסב : ירא ןב דרו

 22  .הדות .(קחוצ עמשנ) : ןגד ד" וע

 23  100,000  דוע  יל  שיש  ןיינע  יתוא  .רבעוה  ה ז  ןאל  ןיינע  א ל  הז  יתוא : ירא ןב דרו

 24   .הסנכה תל בקמ ינא ,רביר ולבב לקש
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 1 תא  ךל  םלשמש  י מו  קיימ  לש  י טרפה  ןובשחל  רבוע  ףסכהשכ  לבא  ,ןכ : ןגד ד" וע

 2  י ניעב  ,הרבחה  לש  ןובשחהמ  EGFE  הז  ,ישדוחה  םולשת ה  תא  ,ףסכה

 3   .יתייעב הז תוחפל

 4 ? תרמוא תאז המ : ירא ןב דרו

 5  ת ועקשהה  לע  האו שתה  תא   ךל  םלשמש  ימו  ףסכ  קיימל  הריבעמ  תא : ןגד ד" וע

 6   .קיימ אל הז ,הרב חה תאז ,רביר ולבב ךלש

 7 ?ונ : ירא ןב דרו

 8  ת ו רישי  רבוע  ףסכ   ,םכסה  ךל  ןיא  ,תא  ,רמוא  ינא  . ישיא  ןפואב  קיימ  אל : ןגד ד" וע

 9 םכסהה  לע  ןתמו  אש מה  תא  להנמ  אוה  ,הירגנוהב  קיימל  לש  ןובשחל

 10  ,-ה ןובשח לע הז ,עמשת תרמואו האב תאו תוריכש

 11  .תוריכש םכסהה לע ןתמ ו אשמ ה תא להינ אל אוה : ירא ןב דרו

 12  .רמוא יפלקש המ הז : ןגד ד" וע

 13  .אל : ירא ןב דרו

 14 לכ  תא  ותיא  להי נש  ימ  .המיתחב  קר  ךתו א  שגפ  אוהש  רמוא  יפלק : ןגד ד" וע

 15 ןבוארש  המ  הז  . קיימ  היה  הז  ,םכסהה  לש  םיאנתה  לע  ןתמו  אשמה

 16   .רמוא יפלק

 17  ,םכסהה  תא לכ םדוק ,םואתפ המ : ירא ןב דרו

 18  .ךלש תוסחייתהה תא הצור  ינא .ידיגת ,ןוכנ אל הז םא : ןגד ד" וע

 19  תרגוסש  י מ  ,לכ  ם דו ק  ,םוכסה  ל ע  ותיא  רגסש   י מ  ,לכ  ם דוק   .תויוטש  הז : ירא ןב דרו

 20  א ל  אוב  .ילש  הריד  הז  ,ינא  תאז  ,םוכסה  תא  תעבוקו  םוכסה  תא

 21 ינא  םוכס  הזיא  ,םוכס  ונבקנו  ותוא  האיבהש   לכימ  תא  שיו  .לב לבתנ

 22 אוהו  שדוחל  לקש  8,000  םליש  אוה  זא  ,לקש  8,000  היה  הז  ,הצור

 23  ,םליש

 24   .8,500 : ןגד ד" וע
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 1  , 102,000  ךרעב  אצי  הז  זא  ,שארמ  הנש  םליש  אוהו  . יק וא  ,8,500 : ירא ןב דרו

 2  ,ילא הז תא ריבעה אוה םי מעפל זא ,הזכ והשמ ?ןוכנ

 3   . 17,000  דוע ו 85,000 ,ןכ : רורד ד" וע

 4  ,ןובשחל ילא הז תא ריבעה אוה םימעפל : ירא ןב דרו

 5  , יל  רמא  אוהש  המ   ע דוי  ינא  ,הרבעה  תא  לע ופב  י תיאר  אל  ינא  ,אל  ,ןכ : ןגד ד" וע

 6  ,הזש

 7   , םימעפלו ןובשחל ילא הז תא ריבעה אוה םימעפל : ירא ןב דרו

 8 ? יפלק ןבואר : ןגד ד" וע

 9   .ןכ : ירא ןב דרו

 10 ריבעה  אל  םלועמ   אוה  .קיימל  השע  אוה  תור בעהה  לכ   תאש  רמוא  אוה : ןגד ד" וע

 11  .ףסכ ךל

 12 ?ןובשחל יל ריבעה אל אוה : ירא ןב דרו

 13  י ל   רמוא  אל  יפלקש   תויהל  לוכי  .ךתוא  לאוש  אני  ,רמוא  יפלקש  המ  הז : ןגד ד" וע

 14   .האל מב הנומתה תא

 15   ,-ב ילש תוסנכהה לש טוריפ ה תא ,הזה לכ תא ונל שי : ירא ןב דרו

 16   ,טור יפ ךל שי ךיא : ןגד ד" וע

 17   .םיסיפדתב : ירא ןב דרו

 18 ?תורישי קיימל רבעש ףסכ הז םא : ןגד ד" וע

 19  ה ז  םא  .ילש  קנב  ןובשחב  הז  ת א  שי  זא  ,ילא   רבע  ה ז  םא  ,תרמוא  ינא : ירא ןב דרו

 20 ינא .קיימל תורישי  רבע הז זא ,קיימ לע יתכמס ינא ,קיימל תורישי רבע

 21 יל  שיש  בושח  היה   יל  ,יתניחבמ  .הז  וא    הירגנוהל  רבוע  הזש  יתעדי  אל

 22  .תפ סונ הסנכהכ רביר ולבב הלאה לקש 100,000-ה תא

 23 ?תוכימסב , וליאכ ?ר ביר ולבמ םיסיפדת ה תא תלבקמ תייה יתמו : ינ יז ןוטיב ד" וע

 24 ? תוחודה תא : ירא ןב דרו
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 1 העקשהה  לע  תו ריכשה  רובע  םולשתה  ףקזנש  ת עדוי  תייה  ך יא  .ןכ : ינ יז ןוטיב ד" וע

 2 ?רביר ולבב ךלש

 3   .חודב בותכ : ירא ןב דרו

 4   ?וא ,תרבעהש הרבעה לכ ירח א חוד איצומ היה אוה זא : ינ יז ןוטיב ד" וע

 5  .ןמזה לכ : ירא ןב דרו

 6 ? תוחוד ו נממ תלבקמ תייה ןמזה לכ : ןגד ד" וע

 7   .טרופמ היה לכה לבא םעפ  י דמ תוחוד תלבקמ יתייה : ירא ןב דרו

 8 ? ו א ,ךל םיריבעמ ויהש וא תשקבמ תייה : ןגד ד" וע

 9  .הפ טעמב יל ריבעמ היה אוה : ירא ןב דרו

 10   .חודה תא : ןגד ד" וע

 11   .ןכ : ירא ןב דרו

 12 ?אלש וא ,הרבחהמ והשימ וא לכימ  םע רשקב תייה תאו .יקוא : ןגד ד" וע

 13  .םלועמ התוא יתיאר אל ינא : ירא ןב דרו

 14  ,ולש הרידב  היה דרשמה ירה ,ורג םהשכ אל םג .םתוא תיאר אל : ןגד ד" וע

 15 . ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 16 ?םתוא תיאר אל : ןגד ד" וע

 17   .םעפ ףא ,אל : ירא ןב דרו

 18   ,שדוח לכ ןמוזמב  תלבקמ תייהש םולשת היה םצעבש ,יל רמאנש המ : ןגד ד" וע

 19 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 20 ? תיזיפ ו תוא ךל איבמ היה ימ ,ןמוזמב םולשתהו .הרבעה היהו : ןגד ד" וע

 21 . האיבמ  התיה  לכימ  ,ץראב  אל  אוה  םא  ,אל   םא  .קיי מ  םימעפה  בור : ירא ןב דרו

 22   .תלדה תא הל תחתופ  התיה רפואה ,יתלביק אל םעפ ףא ינא לבא

 23  .תיבב הרגש רפוא .יתנבה ,הא : ןגד ד" וע

 24  .הרג התיה : ירא ןב דרו
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 1  .תיבב הרג התיה : ןגד ד" וע

 2   .רפו א ןיא רבכ םויה : ירא ןב דרו

 3   .יקוא : ןגד ד" וע

 4   .הקנמ ינא םויה : ירא ןב דרו

 5 ? רפואה ,המייס יתמ : ןגד ד" וע

 6   .שדוח ינפל : ירא ןב דרו

 7   .יקוא : ןגד ד" וע

 8   . םיישדוח  ,וליפ א םיישדוח : ירא ןב דרו

 V/1.   9-ל הינש עגר  רזוח ינא זא .יתנבה .יקוא : ןגד ד" וע

 10 ? ןישוריגה םכסה : ירא ןב דרו

 11   . ןישוריג םכסהה ,ןכ : ןגד ד" וע

 12 ? הז לע םושרל ,V/1 : ירא ןב דרו

 13  .םירבדמ  ונחנא  המ  לע  עדנש  יד כ  ,V/1-כ  יל צא  הז  תא  יתנמיס  ינא  ,ןכ : ןגד ד" וע

 14 ," םיאבה  םיסכנה  תא  ןיאושינה  ךלהמב  ורבצ   םידדצה"   ,הארנ  יאוב  זא

 15 4-ב  זא  .ונרביד  הז  ,רטכר  באז  בוחרב  הריד  זא  .5  דומע  4  ףיעסב  ינא

 16   .הילע ונר ביד ,רטכר באזב הריד ,'א

 17  .ההא : ירא ןב דרו

 18   ,קחצי יבא  תחפשמל הרכמנ הרידה : ןגד ד" וע

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20  ,-ל תרבע םצעב זא ,התוא םתינפשכ  ,םצ עב .1.4.08 יו ניפ דעומ : ןגד ד" וע

 21  .הנירמ : ירא ןב דרו

 22 ?הנירמל : ןגד ד" וע

 23  ,הנירמל יתרבע ינא ,אל : ירא ןב דרו
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 1 היהת  ביבא  ינויבס ב   הרידהש  דע  הנירמב  רו גל  תרבע  זא  ,יקוא  זא  ,הא : ןגד ד" וע

 2  .הנכומ

 3 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 4 ?ביבא ינויבסב הרידל תרבע יתמ ךרעב תרכוז תא : ןגד ד" וע

 5   .םישדוח  הנומש ירחאש תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 6 ?הזכ ' 09 תליחת ,' 08 ףוס ךרעב : ןגד ד" וע

 7   .רבמטפס ףוס : ירא ןב דרו

 8   .2008 רבמטפס : ןגד ד" וע

 9 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 10   .ךרעב םיש דוח השימח ,יתנבה ,יקוא : ןגד ד" וע

 11  .'א התיכל התלע ילש תבה קוידב : ירא ןב דרו

 12   .רפונ : ןגד ד" וע

 13   .ןכ : ירא ןב דרו

 14  , תרש  הוו נ  םירי דא  בוחרב  תאצמנ  הרידה  .יתנבה  . זוחא  האמ  ,יקוא : ןגד ד" וע

 15  ה וונב  הרידה  לש   ןומ ימה  תורוקמ  יבגל  ךתוא  יתלאש  .הילע  ונרביד

 16 ?תרש

 17  ,אל הז לבא דחיב הז תא ונינק : ירא ןב דרו

 18   .םיאושינה ןמזב םתייהש כ םתינק הז ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 19   .ןכ : ירא ןב דרו

 20 ?ו נרמא ןוכנ , 2003 ,ןוכנ ,הא : ןגד ד" וע

 21   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 22   ,2003-ב : ןגד ד" וע

 23  ,-הש ינפל דוע הז : ירא ןב דרו
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 1  , קיימ  לש  םיקסעה   לש  ,קיימ  לש  ףסכהמ  הנקנ  הזש  ו נרמאו  2003  .ןכ : ןגד ד" וע

 2  .הז לע ונרביד  ,ןכ .תרש הוונב הרידה ?ןוכנ .הזל ארקנ

 3 ? ןוכנ .בגא ךרד ,המקוה הרבחהש ינפל הז : ירא ןב דרו

 4  ת א  ןי ידע  י ל  ןיא  .יל  רסמנש  ה מ  הז  ,2003-ב  הזש  הז  , עדוי  ינאש  המ : ןגד ד" וע

 5   .ינפל ה ז זא ,ןכ םא לבא ,םכסהה

 6   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 7  .הני רמב הרידה הז ,ונרביד הז  ,3 ף דצ בוח רב הריד .יקוא : ןגד ד" וע

 8  .ההא : ירא ןב דרו

 9   .ונר ביד ,ביבא ינויבס הלטיו ויצי ר ואמ בוחרב סקלפוד רתיד : ןגד ד" וע

 10   .ןכ : ירא ןב דרו

 11  , קיביס  הדנוה  גו סמ  בכר  ,השיאה  םש  לע  םושרה  ק יאויב  גוסמ  בכר : ןגד ד" וע

 12  רלשוטלא  תרבחב   ןדריו   רפונ  םש  לע  למג   תפוקב  ם ירובצה  םיפסכ

 13 ?המ הזש ,םחש

 14   .םולכ םש ןיא : ירא ןב דרו

 15  ו השמ  םש  היה  ,םתש רגתהש  ןמזב  ,תרמוא   תא ז  ,לאוש  ינא  ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 16 ? אל הזש וא יתועמשמ

 17 .ילוא לקש 100 םש שיש תבשוח ינא .גש ומ יל ן יא ,אל ינא םויה דע : ירא ןב דרו

 18  .ונרבידש  ,EGFE תרבח .יקוא ,הא : ןגד ד" וע

 19   .ןכ : ירא ןב דרו

 20 ? הז המ ,סקימ םראפ תיטרפ תילארשי הרבחב תוינמ : ןגד ד" וע

 21  .תוינמה תא יתינק .הז תא יתרכמ ינא : ירא ןב דרו

 22 ?תא זה הרבחה הז המ : ןגד ד" וע

 23  , םירודכ  תחקל  םוקמבש  ,התוא  ק וויש  םג  קיימש  פא  טרטס  הרבח  תאז : ירא ןב דרו

 24   .פא טרטס תרבח הז .הזכ והשמ ,חרומ התאש הזכ םרק ןמ הז
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 1 ?הזיאל ?השוע המש םרק : ןגד ד" וע

 2  ,ה תא זא ,לומקא תחקל םוקמ ב ,וליאכ הזש ,ףצק םרק : ירא ןב דרו

 3 ? וליאכ םיבאכ דגנ והשמ ,הא : ןגד ד" וע

 4   ,ןמ  הז .םיבאכ דגנ והשמ ,ןכ : ירא ןב דרו

 5   ,חרומ הת א זא שאר באכ ךל שי םא וליאכ ,הא : ןגד ד" וע

 6   ,חרומ : ירא ןב דרו

 7 ?שאר באכ ךל ריבעמ הזו : ןגד ד" וע

 8   .םויה הז  םע הרוק המ גשומ  יל ןיא ,ח ילצי דואמ הזש ונבשח ,ןכ : ירא ןב דרו

 9   .יקוא : ןגד ד" וע

 10  ,אל הזש יתיאר ינא : ירא ןב דרו

 11 ?וזה הרב חב תוינמ ויה ךל זא ,עגר : ןגד ד" וע

 12   .ןכ : ירא ןב דרו

 13  ,םצעב הזש : ןגד ד" וע

 14  .ןתוא יתרכמ ינא לבא : ירא ןב דרו

 15   ?יתמ : ןגד ד" וע

 16 שמ מ  יל  היה  לבא  .רבד  םוש  הזמ  אציי  אלש  יתיארש  ירחא  הנ ש  שממ : ירא ןב דרו

 17   .תוינמ דואמ טעמ

 18 ?הז תא תרכמ המכב תרכוז תא ,יקוא : ןגד ד" וע

 19   .לקש 40,000 ומכ והשמ : ירא ןב דרו

 20   .יתועמשמ םוכס אל ,יקוא : ןגד ד" וע

 21   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 22  , אבה  דומעב  הפ  בותכש  האור  ינא  ?בגא  , קיזחה  אוה  המכ  .יקוא : ןגד ד" וע

 23   .תוינמ 169.23 לע ןעשי ת השיאה תולעבש

 24 ?הז המ : ירא ןב דרו
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 1 לש  הית ויוכזו  הקל ח  , V/1-ב  דומ ע  ירבעת  םא   ,אבה  ד ומעב  ,רמוא  ינא : ןגד ד" וע

 2  השיאה  תולעבב"   האור  ינא  'ה  ףיעסב  , ףתושמה  שוכרב  השיאה

 3  תונמאנב  תוקזחומ  תוינמהש"   ,םצעב  הז  ." תוינמ  169.23  הנראשית

 EGFE ".  4 תרבח ידיב

 5   .יקוא : ירא ןב דרו

 6  ?ףסכה תא ך ל הריבעהו הרכמ EGFE-ש וא תרכמ תא םצעב זא : ןגד ד" וע

 7 ,הזה   ףסכה  תא  יתלביק  טושפ  ינאו  ילש  הינמה  תא  הנק  והשימ : ירא ןב דרו

 8   .לקש 40,000

 9 ?הנק ימ תרכוז תא : ןגד ד" וע

 10   .גשומ י ל ןיא .תוחוקלהמ דחא ,אל : ירא ןב דרו

 11  ת א  םא  לאוש  ינא   ,םצעב  EGFE  ידי  לע  ת ונמאנ ב  קזחוה  הזש  הזו : ןגד ד" וע

 12  ,תרכוז

 13  י רחא  היה  םצעב   הז  ,אל  .הזכ  והשמ  ,2003-ב  שממ  היה  םג  הז : ירא ןב דרו

 14   .םישוריגה

 15 ?ףסכה תא ךל ה ריבעהו ךרובע הרכמ םצעב EGFE ,רמוא ינא זא ,ןכ : ןגד ד" וע

 16 .ןכ : ירא ןב דרו

 17 ?היה הז הככ : ןגד ד" וע

 18   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 19  , הרק  המ  ,קט'גרנא  , וישכע  .תונמאנב  קזחו ה  הזש  האור  י נא  יכ   ,יקוא : ןגד ד" וע

 20   ,הרבח וזש ן יבמ ינא ?וזה הרבחה םע רופיסה המ

 21  ,-ש  פא טרטס תרבח ןכ םג הז : ירא ןב דרו

 22   .ק" דסנב ת רחסנ התיה רבכ איה ,אל : ןגד ד" וע

 23  .החילצה אל איה לבא ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 24   .יתנבה םג הז ,ןוכנ : ןגד ד" וע
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 1  .החילצה אל איה : ירא ןב דרו

 2 המ  ,הלש  יוושה  ה יה  המ  תרכוז  תא  ,םתשר גתה  הבש  הפוקתב  לבא : ןגד ד" וע

 3 ?הבצמ

 4  .אל : ירא ןב דרו

 5 ?הווש היה הז המכ : ןגד ד" וע

 6  .אל : ירא ןב דרו

 7 ? ןתוא תרכמ אל ,ןתוא תרכמ ?והשמ תישע הפ תוינמה םע : ןגד ד" וע

 8  ם צעב  הז  תוינמ  150,000  , -ה  תא  יל  רי זחיש  ונממ  יתשקיב  ינא : ירא ןב דרו

 9 ? רלוד וא יתעק שה ינאש לקש 150,000

 10   .רלוד : רורד ד" וע

 11   ?רלוד : ירא ןב דרו

 12   ?ןכ  ,רלוד 150,000 : ןגד ד" וע

 13   .םתוא יל ריזחה אוה זאו : ירא ןב דרו

 14   ?ר לוד 150,000-ה תא : ןגד ד" וע

 15   .ןכ : ירא ןב דרו

 16   ?קיימ הז ,אוה ,תאומר תאז : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18   ,םצעבו : ןגד ד" וע

 19 הצור  ינאש  ול  יתרמא  זא  ,רבד  םוש  השוע  אל  הזש  יתיאר  , םעפ  דוע : ירא ןב דרו

 20   .רביר ולבב םתוא עיקשהלו הרזחב םתוא

 21  ר לוד  150,000  ךל  ריזחה  םצעב  אוה  זא  ,ת רמוא  תאז  ,םצעב  הפ  זא : ןגד ד" וע

 22  ,קט'גרנאב תוינמה רובע

 23   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 24 ? רביר ולבב םתוא עיקשת אלא לעופב יל ריזחת לא תרמא תאו : ןגד ד" וע
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 1   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 2 ?-ה היה הז : ןגד ד" וע

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4  ?הזה רבדה ,הרק הז יתמ : ןגד ד" וע

 5   .חודב םג הז תא שי לבא .ןישוריגה תליחתב שממ : ירא ןב דרו

 6 שולש  , ירחא  םיי תנש  ,ירחא  הנש  , '09  ראו נימ  א וה  הפ  םכסהה  דיגנ : ןגד ד" וע

 7   . לדוג רדס ?ירחא םינש

 8   ?'09 המ ,םכסהה : ירא ןב דרו

 9 ?החילס : ןגד ד" וע

 10 ?'09-ב אוה םכסה הזיא : ירא ןב דרו

 11   ,ו ילע םירבדמ ונחנאש הזה V/1-ה ,רמוא ינא : ןגד ד" וע

 12   .'09-ב אל הז ?םישוריג םכסהה : ירא ןב דרו

 13   .החילס , '07 רבמצד .תקד וצ תא ,ילש תועט ,החילס : ןגד ד" וע

 14   .יקוא : ירא ןב דרו

 15   ?'08 ראו ני הז המ ,ם צעב '08 ראוני : ןגד ד" וע

 16   .לעופ ב ןישוריגה : רורד ד" וע

 17   ,ךרעב זא .'07  רבמצד ,תקדוצ תא ,החילס  .לעופב ןישוריגה הז ,הא : ןגד ד" וע

 18   ,חו ד ב והשמ הפ בותכ ,ירמוע : ירא ןב דרו

 19  .הבוגתל חפסנב לכתסת םא ,חוד בותכש המ : רורד ד" וע

 20 ?הרבחה לש חודב : ןגד ד" וע

 21  .ה רבחה לש תועקשה חודב : רורד ד" וע

 22   ?חפסנ ל הנפמ התא : ןגד ד" וע

 23   .תועקשהה חוד  לבא ,רפסוממ אל הז ילצא : רורד ד" וע

 24 . 8 חפסנ ,ןכ : ןגד ד" וע
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 1 . םיתורישב בוש םכתושרב ינא : ירא ןב דרו

 2 תא  עגר  רוצעת  א וב  .רוצעל  םיכירצ  ונחנא  תכלוה  תא  םא  ,עגר  זא : ןגד ד" וע

 3   .םיתוריש תקספה שי ,הטלקהה

 4 ( הקספה)

 5  .תועקשה ה חודל ךתוא יתינפה ינא : רורד ד" וע

 6  .םכלש הבושתל 8 חפסנ ,ןכ : ןגד ד" וע

 7  ד צ מ  חודה  לש  ןו שאר  דומ ע  ,2007  רבמבו נב  הפ  שי  ,לכתסת  .ןוכנ : רורד ד" וע

 8   .2007 רב מבונ םושר הלע מל לאמש

 9  .קט'גרנא EGFE ,האור  ינא ,ןכ ,ןכ ,הא : ןגד ד" וע

 10   .הרובע קיזחה  אוהש העקשהה םוכס הזש , רלוד 150,000 ,קוידב : רורד ד" וע

 11 ? ןכ : ןגד ד" וע

 12  ת ב ייח  איה  ,קט'גרנא  תא  תרכומ  דרוש  עגרב  ,םושר  הטמל  הרושבו : רורד ד" וע

 13  .רלו ד  150,000 קיימל ריזחהל

 14 ?הז תא האור התא הפיא .הז תא האור אל ינא ?הפיא : ןגד ד" וע

 15   .הפ : רורד ד" וע

 16 ריזחהל  תבייח  א יה  ,קט'גרנא  תא  תרכומ  ד רוש  עגרב"   .ןכ  ,הנה  ,הא : ןגד ד" וע

 17  ." רלוד  150,000 קיימל

 18  ן ימאה  אוהו  ףסכה   תא  ונממ  הלביק   איה  ,דר ו  תרמואש  המ  ק וידב  הזו : רורד ד" וע

 19 ת א  ,ףסכה  תא  לבקמ  אני  , תוינמה  רכמי  הזשכ  ,רמא  אוה  זאו  הרבחב

 20  .ךתוכזל יתפקזש  ,ךל יתתנש ףסכ רזחהה

 21  150,000  ךל  ריזחה  אוהו  ורכמנ  אל  תוינמה  םצעב  ףוסבו  ,יתנבה  אל : ןגד ד" וע

 22   ?רלוד

 23   .ןכ : ירא ןב דרו

 24 ?הליחתכ למ תוינמה תא ךל הנק ימ : ןגד ד" וע

83

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 66                                                                                                         בס"ד  

 

 
 08-9104446 :פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 
.ilcope.yt-www.true     type.co.il-eice@truoffmail: -E 

 1  .אוה : ירא ןב דרו

 2   ?רלוד  150,000 ךל ריזחהל ךירצ היה אוה המל זא : ןגד ד" וע

 3   .םישוריגה  םכסה תרגסמב םתוא הל ביק איה ,הל הנק אל אוה : רורד ד" וע

 4   ,150,000 םישוריגה םכסה תרגסמב ת לביק תא ,החילס ,החילס : ןגד ד" וע

 5   . ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 6  .ולשש המ ך ותמ ,וק לח ךותמ ןתנ ןיינעה  ךרוצל אוהש ,והשמ הזש : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

 8  ם כסהה  ,תאשכ  ם צעב  ,וישכע  ? יקוא  ,םישוריגה  םכסה  תרגסמב : ןגד ד" וע

 9  , וישכע  .יתנבה  , הפ  בותכש  המ  יתנבה  ,-ל   ע גר  רוזחנ  א וב  , ןישוריג

 10 ,ךתוא  לואשל  יתי צרש  המ  ם צעב  הזו  ,םצעבש  בותכ  ןישוריגה  םכסהב

 11  150,000  הנראשית  השיאה  תולעבב"   :'ו   ק" ס  , 6  דומעב  ילכתסת

 12  ינמז  רושיא  השיאל   איצמהל  בייחתמ  לעבה  .קט'גרנא  תרבחב  תוינמ

 13  ו רבעוהש  תוינמ  ה ז  ,רמולכ  ." הלא  תוינמב  הת ולעב  לע  EGFE  תרבחמ

 EGFE.   14-מ םצעב ךל

 15   .יקוא : ירא ןב דרו

 16  .תוינמב תאז ה העקשהה  תא םצעב הקיזחה EGFE : ןגד ד" וע

 17   .י אדווב ,ןכ : ירא ןב דרו

 18  .הפ בותכש המ : ןגד ד" וע

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20  תוקזחומ   ויפל  ,טפ ש  יסוי  ד" וע  דרשמב  םתח יו  ךרעיש  תונמא נ  םכסה"  : ןגד ד" וע

 21  י די  לע  ואצמוי  ,EGFE  תרבח  ידיב  השיאה  תב וטל  תונמאנב  תוינמה

 22  ת ר מא  תא  הבש  ה דוקנב  ,רלוד   150,000  םצעב  םתוא  ,רמולכ  ." לעבה

 23  ל ע  רלוד  150,000-ה  תא  הצור  אני  ,תוינמה   תא  רתוי  הצור  אל  ינא

 24 ,רביר  ולבל  םצעב  הז  תא  ךל  ריבעמ  ינא  רמא  אוה  םצעב  זאו  ,תוינמה
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 1  א יה  ךלש  הבושתה  .קייממ  אל  ,EGFE-מ  תל ביק  תא  םצעב  הז  תא

 2 ת א  ינעתש  הצור  ינא  , on record  הז  תא  י דיגתש  הצור   ינא  ?קיימש

 3  .הז

 4   .רבד ותוא  הז קיימו   EGFE יתניחבמ : ירא ןב דרו

 5  ה וו נ  םי רידא  בוחר  ,לכתסנש  ע גר  הצור  ינא  ,וי שכע  .רומ ג  רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 6 , " סקלפודה  תרידב   תויוכזמ  תיצחמ  השיאל"   .ונרביד  ,הילצרה  הז  .תרש

 7  ת ויוכזה  תיצחמ  ה שיאל"   :בותכ  .ביבא  תמר   י נויבס  יבגל  'ג  6  .יקוא

 8  ר פ ונל  ונקוי ו  ורבע וי  ,לעבה  לש  תויוכזה  תיצ חמו  סקלפודה  תרידב

 9 י מי  לכ  הרידב  תי דעלב  שומיש  תוכז  היהת  השיאל  .21  ליגל  העגהב

 10 רכשות  םא  .'ג  דצל  הריכשהלו  הרידב  ררוגתהל  לכות  השיאה  .הייח

 11  א ל  השיאה  . םיווש  ם יקלחב  ם ידדצה  ן יב  הר ידה  ר כש  קלוחי   ,הרידה

 12 ז א  ,איהש  ילש  הלאשה  ,וי שכע  ?י קוא  ." 'ג  דצ ל  הרידה  תא  רוכמל  לכות

 13  ר לוד  750,000  יל  תרבסה  ,הרידה  לש  ןומימה  תורוקמ  לע  יתלאש

 14 רבדנ  ףכת  ,המלו ש  אל  ,המלוש  ,עגר  הילע   רבדנ  ףכתש   ,אתנכשמ

 15  , 2000  תנשב  התנקנש  ,ןד   ןוכיש  ,רטכרב  הר ידה  תריכמ  תרומתו  הילע

 16  .ונממ אב רלו ד 100,000-ו ךממ אב רלו ד  100,000-ש יל תרמאש

 17   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 18   .ק יודמ ן אכ דע ?יקוא : ןגד ד" וע

 19   .ןכ : ירא ןב דרו

 20 ררוגתהל  תלחתהו  הרידה  תא  םתינקש  עגרהמ  ,וישכע  ילש  הלאשה : ןגד ד" וע

 21  , םינוק ית  ,םימ  ימולש ת  ,למשח  ימולשת  ,הר ידה  לש  תואצוהה  לכ  ,הב

 22 ? םליש ימ , םיצופיש

 23  .ינא : ירא ןב דרו

 24 ? ךסיכמ תמליש תא : ןגד ד" וע
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 1   .יאדווב : ירא ןב דרו

 2   ,-ה לכ ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 3  .ילש תועקשההמ .יתלביקש תוס נכההמ ?יתמליש הפיאמו : ירא ןב דרו

 4   ,הינש עגר לאוש ינא זא ,עגר זא .יקוא : ןגד ד" וע

 5   ,תאזה הרידב תואצוה הברה ךכ לכ שי : ירא ןב דרו

 6 ? תורישי ק יימ ידי   לע וא EGFE ידי לע ומלו ש אל הרידה לש תואצוהה : ןגד ד" וע

 7  .םואתפ המ ,אל : ירא ןב דרו

 8 ?ומלוש אל : ןגד ד" וע

 9 , העקשהה  תא  ,ה אושתה  תא  ,ילש  העקשהה  תא  יתלביק  אני  ,אל : ירא ןב דרו

 10  ,-ו שדוחב ךרעב לקש  45,000 תוביבסב יתלביק

 11 ? 45,000 היה הז ךרעב יתממ : ןגד ד" וע

 12  .יתמליש ינא : ירא ןב דרו

 13 ? ךרע ב 45,000 היה הז יתממ : ןגד ד" וע

 14   ,550 קר היה הז זא ,1,200,000-ה תוחפ יכ תוחפ היה הז הלחתהב : ירא ןב דרו

 15 ר לוד 550,000 : ןגד ד" וע

 16   ,ךכ רחאו  .1,200,000-ה ךכ רחאו רלוד ףלא : ירא ןב דרו

 17  ,רלו ד 550,000 לע 15% הלחת הב היה הז ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19   ,15% היה הז ךכ רחא : ןגד ד" וע

 20  .חכשת לא ,תונוזמה סולפ : ירא ןב דרו

 21 ,לקש 10,000 הזש ,תונוזמה סולפ : ןגד ד" וע

 22   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 23  .הילא תורושק ש תואצוהה לכ ב תאשל בי יחתה אוה ,ד וע שיו רפונל : ןגד ד" וע

 24  ,-ש ןי שוריג םכסה לכ ומכ ,ןכ : ירא ןב דרו
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 1   ,היה םצעב הזש ר מוא ינא ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 2   .ןכ ,םליש או ה  יאדווב הז ,רפס תיב תואצוה ,רפונל רושקש המ לכ : ירא ןב דרו

 3  ל ש  ,תונוזמה  לש  לקש  10,000-ה  תא  ונל  היה  ,הככ  ונל  היה  זא  .יקוא : ןגד ד" וע

 4  ,םכסהה

 5   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 6   ,רלוד  550,000-ה לע  15%-ה תא םצעב ונל היה : ןגד ד" וע

 7   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 8 הוונ  לש  ,םדוק  ם הילע  ונרבידש  ,הלאה  1,200,000-ה  ופרטצהשכו : ןגד ד" וע

 9  ,תרש

 10   . ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 11   , רלוד 550,000-מ 15% תויהל ךפה הז : ןגד ד" וע

 12   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 13   . 1,200,000 סולפ : ןגד ד" וע

 14  .תוסנכה ןתוא רושע טעמכ הז ,קנבהמ םיסיפדתה לכ תא הארתו .ןוכנ : ירא ןב דרו

 15   ,לקש 45,000-ה תוביבסב היה םצעב הזש .יקוא : ןגד ד" וע

 16   , טעמכ 11,000-ל תיבירה םע הלע רבכ הזש  ,10,000 תונוזמ היה הז : ירא ןב דרו

 17   ?ם צעב 56,000 ,55,000 הז ,הז סולפ הז זא : ןגד ד" וע

 18  ל כ  הז  זא  ,ירעצל   ,רלוד ל  דומצ  היה  הזש  , 550,000-ה  תא  ךכ  רחאו : ירא ןב דרו

-ל  25,000-מ  דר י  הז  זא  , ךומנ  רלודה  ו י שכע  ןבומכ  . קחיש  םעפ 19 

 20 .לקש 15,000 ה ז 1,200,000-הו  23,000

 21   .לקש 15,000 הז : ןגד ד" וע

 22   .ןכ : ירא ןב דרו

 23   ?ןמוזמ ימולשתה ו ליחתה יתמו ,יקוא : ןגד ד" וע

 24  .לקש ןוילימ קנבהמ האוולה דוע ונחקל ונחנאשכ : ירא ןב דרו
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 1   .הרידה לע : ןגד ד" וע

 2 .ןכ : ירא ןב דרו

 3  ן וילימה  וכלה  ןאל  ?לקש  ןוילימ  דגנכ  םתדבעש   ,םתנכ שמ  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 4 ?הל אה לקש

 5  .ת ועקשהל הז תא חקל אוה : ירא ןב דרו

 6 ?וילא הז תא חקל אוה : ןגד ד" וע

 7   .ןכ : ירא ןב דרו

 8  ל קש  ןוילימ  הזו  ,םצעבו  לקש  ןוילימ  לש  האו ולה  םתחקל  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 9  ן פואב  םתוא  םלי ש  םג  אוה  ,תרמוא  תאז  .םתוא  ריזחה  םג  אוהש

 10   .ףטוש

 11   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 12   .יקוא : ןגד ד" וע

 13  ,לבא םתוא ריזחהל םייס אל אוה : ירא ןב דרו

 14  ,לבא ,ןיבמ ינא : ןגד ד" וע

 15  ,הז תרומת : ירא ןב דרו

 16   ?דיגהל תעדו י תא ,EGFE-ל וא וילא הז  תא חקל אוה ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 17   ?היהי המ : ירא ןב דרו

 18  ה כירצ  תא  .היהי   ה מ  יל  תרמוא  ר בכ  איה  ,( קחוצ  עמשנ)  ,ינא  ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 on record.   19 הז יכ ,תובושת תונעל טושפ

 20 עיקשה  הארנכ  או ה  י כ  וי לא  הז  יתעדל  .רבד  ו תוא  הז  EGFE  לאו  וילא : ירא ןב דרו

 21  גשומ  י ל  ן יא  .תעד וי   אל  י נא  ,EGFE-ב  אלו   ם ירחא  תומוקמב  הז  תא

 22  .הז תא עיקשה אוה הפיא

 23 ? שדוחל לקש 13,000 םצעב תלביק המ לע זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 24   .םצ עב לקש ןוילימ ול יתתנ .לקש ןוילימ ול יתתנש הז לע : ירא ןב דרו
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 1   ?ןוילימ ול תתנ םצעב המל : ןגד ד" וע

 2  ,'א יכ : ירא ןב דרו

 3   .תדבעשש טקאה תא ןיבמ ינא ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 4  ,הרידה תא ידתבעש : ירא ןב דרו

 5   .לקש ןוילימה  דגנכ ךקלח תא תדבעש : ןגד ד" וע

 6 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 7  ב ייחתמ  אוה ו  ודי   לע  םלושמ  אליממ  הלאה   לקש  ןוילימה  םא  לבא : ןגד ד" וע

 8 ? ףסכ ללכב לבקל הכירצ תא המל זא ,םתוא עורפל

 9  יתניחבמ  ,ןמוזמ  לקש  ןוילימ  וישכע  לבקמ  התא  ?תרמוא  תאז  המ : ירא ןב דרו

 10   .לקש 12,000 ד וע ,לקש 10,000 דוע  הז ,הז ןמוזמ לקש ןוילימ

 11  י נא  ,לקש  ןוילימ  ול  תתנ  ךתניחבמ  תא  םצ עב  ,תרמוא  תאז  .יתנבה : ןגד ד" וע

 12  ,וישכע תילכלכ לאוש

 13  .העקשהכ ה ז לע תלכתסמ ינא ,קוידב : ירא ןב דרו

 14 ולצא  יתמש  םצעב   וליאכ  ,הצור  ינאו  לקש  ן וילימ  ול  יתת נ  תרמא  תא : ןגד ד" וע

 15  ,ילש םהש לקש ןוילימ

 16   . ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 17   .הזה רבדה לע האושת  לקש 13,000 תלבקמ ינאו : ןגד ד" וע

 18  .העקשהכ ירמגל הז  לע תלכתסמ ינא : ירא ןב דרו

 19 ןפואב ה לאה לקש  ןוילימה תא ערופ ,םלשמש  הז אוהש הדבועהו ,יקוא : ןגד ד" וע

 20  ?תילכלכ תועמשמ הזל ןיא ,אל הז ,ףטוש

 21  .הזל םיכסה אוה ,אל : ירא ןב דרו

 22   .יקוא : ןגד ד" וע

 23  .דואמ הלאה לקש ןוילימה ת א ךירצ היה אוהש הארנכ : ירא ןב דרו

 24 ? הלאה  לקש ןוילימה תא םתחקל יתמ ,בגא ךרד ,היה הז יתמ : ןגד ד" וע
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 1 ? 2016  , הא ?2006 : ירא ןב דרו

 2  ו נל  שי  ,תרמוא  תא ז  ?ך רדב  וי ה  םצעב  תואתנכשמ  המכ  . יקוא  ? 2016 : ןגד ד" וע

 3  ,רדוסמ הז תא השענ יאוב ,ןכ ינפל הינש  וא רלוד   750,000-ה תא

 4  ,יכ הז תא יתאצו ה ינא וישכע קוידב : ירא ןב דרו

 V/1 ,  5  תא  םייסל  ק ר  הצור   ינא  .רדוסמ  הז  תא  עגר  השענ  י אוב  ,דרו : ןגד ד" וע

 6  ת יגולונורכ  טושפ  הז  תא  השענ  ,-ל  םג  ונת וא  רבחי  הז  זאו  ?רדסב

 7   .ץפוק ינאש  ם ג םדוק תרמא יכ רדוסמ

 8   .ןכ : ירא ןב דרו

 9  : הככ  ז א  .השקבב   עגר  יחתפת  ,12  ףיעס  7  דומע  ,קיוא  .בשק  תוערפה : ןגד ד" וע

 10 ,לעבה  לבקיש  ם יסכנהו  השיאה  לבקתש  ם יסכנה  ןיב  שרפהה  ןיגב" 

 11   ." רלוד יצ חו ןוילימ ךסב ןוזיא ימולשת לעבה םלשי

 12   .ןכ : ירא ןב דרו

 13  ?הזה םוכסל םתעגה ךיא : ןגד ד" וע

 14   .רושיגה תרג סמב וילא ונעגהש המ הז : ירא ןב דרו

 15  . םכיניב  םילשובמ  םתייה  רבכ  ,תרשגמל  ם תא בש  תר מא  לבא  ,אל : ןגד ד" וע

 16 רפסמל  םתעגה  ךיא  ,תרמוא  תאז  .םכיניב   הז  תא  םתלהינ  ,רמולכ

 17  ת רעה  יהשוזיא  םת ישע  ?ךל  ה ארנ  היה  הככ  וליאכ ש  והשמ   הז  ?הזה

 18 ?ךלצא  ראשנש  המ  תמועל  ולצא  ראשנש  המ  לש  ,הרבחה  לש  יווש

 19 ?הזכ ךילהת והשזיא היה

 20  ,תרמוא  תאז  .קי ר   תיבה  תא  יתלביק  טושפ  ינא  לבא  ,תרכוז  אל  ,תמא : ירא ןב דרו

 21   ,הכיר צ יתייה  .ותוא ץפשל הכירצ ייתיה

 22 ?ביבא ינויבסב תיבה : ןגד ד" וע

 23  ת וחפ  זא  .ןלבקהש   הממ  ?ן וכנ  ,ותוא  גרדשל הכירצ יתייה  .ביבא  תמרב : ירא ןב דרו

 24   ,היה הז רתוי וא
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 1 ? חב טמ ,םיטקרפ ,המ גרדשל : ןגד ד" וע

 2   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 3 ?המ : ןגד ד" וע

 4 ןובשחב יתחקל ז א .תיבה  לש בוציעה לכ תא  .תיבה ל ש בוציעה לכ תא : ירא ןב דרו

 5  ,יל הלעי הז המכ

 6 יקוא : ןגד ד" וע

 7  .הלאה ם ימוכסל ונעגה רתוי וא תוח פו  .תילכירדאה םע דחי : ירא ןב דרו

-ה  לכ  ,תרמוא  תאש  המ  םצעב  ,הלאה  םיפסכה  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע 8 

 9  ם ישנ  ,םכותמ  750,000  ,לאוש  ינא  ,לע  םצ עב  הז  רלוד   1,500,000

 10  רלוד   750,000  לב א  .אתנכשמה  ןו עריפ  םצעב  הז  יכ  ,דצב  עגר  םתוא

 11  , ךרעב  הז  ?ביבא  ינויבסב  תיבה  לש  גורדש  תבוטל  תואצוהה  םצעב  הז

 12 ? הזל םתעגה הככ

 13  .הזה ףסכה ךו תמ ,550,000 יתעקשה ינא ףוסב םכותמ לבא ךרעב : ירא ןב דרו

 14   .הנווכה ו ז ,קיימל וכלה 550,000 : רורד ד" וע

 15   .רלוד 550,000 : ירא ןב דרו

 16  ם צעב  העקשהה  תאזש  ,רלוד   550,000  ם תוא  ,תרמוא  תאז  ,יקוא : ןגד ד" וע

 17   ,רביר ולב לש תירו קמה ,םדוק הילע ונרבידש

 18   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19   .הלאה רלו ד 1,500,000-ה ךותמ הז : ןגד ד" וע

 20   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 21   ?רדסב ,'א  12 ףיעס  לע לכתסת אוב : רורד ד" וע

 22   .ןכ : ןגד ד" וע

 23   .רלוד  200,000 הל ןתנ אוה הלחתהב : רורד ד" וע

 24   .2007 רבוטקוא : ןגד ד" וע
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 1   .ןוכנ : רורד ד" וע

 2   .יקוא : ןגד ד" וע

 3  ה ז  ,םתוא  םכוס  התא  ,'ד-ו  'ג  , 'ב  12  ם יפיעס   , רלוד  200,000-ל  רבעמ : רורד ד" וע

 4   .רלוד 550,000

 5   ,לעופב ףסכ ךל ריבעה אל אוה ,יתנבה : ןגד ד" וע

 6   .קוידב : רורד ד" וע

 7  ,רביר ולבב ךלש העקשה ה תאז ךל רמא אוה : ןגד ד" וע

 8   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 9  .האושת 15% הילע ילבקת : ןגד ד" וע

 10   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 11   .יקוא : ןגד ד" וע

 12  .תועקשה ה חודב הז תא תוארל לו כי התא ,תועקשהה חודבו : רורד ד" וע

 13 .םכתושרב  ,עגר  הינש  ,תאזה   הדוקנה  תא  יל  םושרל  הצור  ינא  ,עגר : ןגד ד" וע

 14   ." רביר ולבב דרו לש העקשה רלוד  550,000" 

 15   .ןוזיא ימולשתה ךותמ : ינ יז ןוטיב ד" וע

 16  ת יצר  ה מ  .רורב  , ןוז יא  ימולשתה  ךותמ  , רמוא  י נא  ,רו רב  ,ן כ  ,ןכ : ןגד ד" וע

 17 ?ףיסוהל

 18   ,תועקשהה חודב םג הז תא תוארל לוכי התאו : רורד ד" וע

 19   . 8 חפסנ ,ןכ : ןגד ד" וע

 20  ם תוא  הז  ,'08  רבמטפס  אוה  העקשהה   ךיראת  ,ישילשה  ףדב : רורד ד" וע

 21   .רלוד 550,000

 22  .האור ינא : ןגד ד" וע

 23  ,םיבינמש  ,רביר  ולב רלוד 550,000 : רורד ד" וע

 24   .שדוח ל רלוד 6,875 : ןגד ד" וע
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 1   .הנתש מה םוכסה הזש הרמא איהש המ הז ,קוידב : רורד ד" וע

 2  .יתנבה ,רלודה רעש יפל הנת שמ הזש : ןגד ד" וע

 3  ף יעס  , םיפיעסל  םכסהל  עגרכ  רוזחנ  ,לכתסת   םא  , '08  רבמטפסו  .ןוכנ : רורד ד" וע

 4  ,-ל 26 ם וי דע םלושמ ת ויהל רומא היה םוכסה ,'ד

 5   .7/09 : ןגד ד" וע

 6  65,000  תויהל  ך ירצ  היה  '08  ראוני  לש  םוכ סה ש  הא רנכ  ,הז  לבא  ,ןכ : רורד ד" וע

 7 עצמאב  והשפיא  ה אר נכ  הז  תא  ופקז  זאו  215,000  '08  לירפא  ,רלוד

 8 אוה  ,ףסכה  תא  הל  ריבעהל  םוקמבש  ,םכסוהשכ  ,'08  רבמטפס  לע

 9  ,הז תא םשר אוה המל עדוי אל  ינא .התוכזל הז תא ףקוז

 10   ,'ד ,'ג ,'ב לכ ,רדסב : ןגד ד" וע

 11   .ןוכנ : רורד ד" וע

 12   .רביר ולבב ה עקשה תבוטל ףקזנ ףוסב : ןגד ד" וע

 13  .רלוד  550,000-ה הז .קוידב : רורד ד" וע

 14 ? ד רו ,ןוכנ : ןגד ד" וע

 15   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 16 ם א  ,ביבא  ינויבסב   הרידה  תא  תצפיש  הממ   זא   ,הלאשה   תלא שנ  זא : ןגד ד" וע

 17  ?ףסכה תא תלביק אל לעופב םצעב

 18   .םינושארה 200,000-המ : רורד ד" וע

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20   .'א 12 ,'א ףיעס ךל שי : רורד ד" וע

-ב  םכתסה  אוה  םצעב  , םדוק   וילע  תרבידש  ץופישה  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע 21 

 22 ? רלוד 200,000

 23  .ףסכ הברה הז רלוד  200,000 .ןכ ,הזכ והשמ : ירא ןב דרו

 24 ?הרידה תא ותיא תצפישש םצעב ףסכה הז  לבא  ,אלש יתרמא אל ינא : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2  ,לש הז ה רבדה לע תואתכמסא םהשזיא ךל שי .יתנבה .יקוא : ןגד ד" וע

 3 ?ץופישה לש : ירא ןב דרו

 4  םה  ירה  ,הלאה  ר לוד  200,000-הש  םצעב  תוארהל  לש  ,ץופישה  לש : ןגד ד" וע

 5  . 2007  רבמצדב  םתרשיא  ומצע  םכסהה  תא   ,2007  רבוטקואב  ומלוש

 6  י ל  תרמא  תא  ,וי שכע  .ךלצא  היהש  ףסכ  רבכ  הז  ,הז  לע  םתמתחשכ

 7 ךרד  ךל  שי  .ירחא   ה נש  ךרעב  הזש  ,הרידל  '08  רבמטפסב   םתס נכנש

 8  ל ש  ץופישל  ושמיש  תמאב  הלאה  רלוד   200,000-הש  יל  תוארהל  וליאכ

 9 ךורא  תיסחי  אוהש   םינמז  תוחפל  רעפ  הפ  שי  ,תרמוא  תאז  ?הרידה

 10   .הנש טעמכ לש

 11  .ךתוא יתנבה אל : ירא ןב דרו

 12   ,תעגה ךיא ךתוא יתלאש ירה ,םצעבש רמוא אני : ןגד ד" וע

 13 ?הנש ץופישה יל חקל ?הנ של רשקה המ : ירא ןב דרו

 14 ינא  .תעדוי  תא  הז  ,ץופישה  חקל  ןמז  המכ  עדוי  אל  ינא  ,לא וש  ינאש  המ : ןגד ד" וע

 15 ?רדסב ,רלוד  200,000  2007 רבוטקואב תלביק ,לאוש

 16   .ןכ : ירא ןב דרו

 17  י ת וא  שמיש  םצעבש  ףסכה  הז  ,הלאה  רלו ד  200,000-ה  תרמא  תא : ןגד ד" וע

 18  .ביבא תמר ינויבסב הרידה לש ץופישל

 19   .יקוא : ירא ןב דרו

 20  ך ר ד  ךל  שי .ירחא   הנש  טעמכ  תסנכנ  ביבא  תמר  י נויבסב  הרידל  ,וישכע : ןגד ד" וע

 21  תלביקש  רלוד  200,000  םתואש  יל  תואר הל   תואתכ מסא  תניחבמ

 22   ,ונממ םצעב

 23   ?רגנל יתמ לישש םימולשתה תא ?ינ ממ שקבמ התא םצעב המ : ירא ןב דרו
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 1  ו כלהש  םיפסכה  ם צעב  הלא  , רלוד  200,000-הש  תוארהל  השעמל : ןגד ד" וע

 2   .ץופיש ךרוצל

 3  .תיבב יל שיש המ קודבא ינא : ירא ןב דרו

 4  ,ינא זא ,הז תא יל תוארה ל ךרד ךל שי םא ,יקדבת : ןגד ד" וע

 5   .2007-ב היה הזש חכשת לא .ןכ : ירא ןב דרו

 6   , ינא ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 7  ,לבא : ירא ןב דרו

 8   . ןיא ,ןיא םא : ןגד ד" וע

 9  , ררקמל  ,םיטיהרל  ,טוהירל  הז  ?ץופיש  הז  המ  .ץופישל   ךלה  הז  לבא : ירא ןב דרו

 10 .ביבא  תמר ינויבסמ יתחקל םג לודג קלח .הלאה םירבדה לכ

 11   .קחוצ ינא ,אל ?הנמ א לש ,תחקל ררקמ הזיא : ןגד ד" וע

 12 לש  ןילטלטמה  לכ   תא  , ביבא  תמר  ינויבסמ  י תחקל  םיר במהד  קלח  םג : ירא ןב דרו

 13   . ןד ןוכישמ ,החילס .יתלביק ינא תיבה

 14 תא  תלביק  םא  זא  ,יקוא  זא  .בותכ  הזש  יתיאר  ינא  ,ןכ  ,רטכר  באז  לש : ןגד ד" וע

 15 . טוהיר ךל היה םצעב זא ,ןילטלטמה לכ

 16   .יתגרדש קלח לבא ,ןכ : ירא ןב דרו

 17  ףיעסב  זא   ,-ה  לש   אשונה   לע  עגר  רבדנ  יאוב  וישכע  .רדסב  ,בוט  .יקוא : ןגד ד" וע

 18  ,אתנכשמה  אולמ  ת א  עור פל  ביי חתמ  אוה  26.7.10  ם וי  ד ע"   :בותכ  'ה

 19  א תנכ שמ  התיה  ת אזה   אתנ כשמהש  ןיבמ  אני  ,וישכע  ." רלוד   750,000

 20   .םצעב תדמוע

 21   ,הזו םיפסכה לש םיניינעה לכ ?תרמוא תאז המ : ירא ןב דרו

 22  ת א  םצעב  לבא  .הבושתה  תאז  יל  י דיגת  ,הבושתה  תאז  ם א  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 23  ר לוד  750,000  ונחקל  ,לקש  ןוילימ  5-ה  תא   םצעב  ונחנא  יל  תרמא

 24   ,אתנכשמ
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 1   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 2  .רטכר באז לש הריכמהמ ונאבה ימצעה ןוהה תאו : ןגד ד" וע

 3   . ןוכנ .ןוכנ : ירא ןב דרו

 4   .ןד ןוכיש לש : ןגד ד" וע

 5   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 6  750,000  ן יידע  הז  ,םכסהה  תא  ם ישוע  םתאשכ  ה פ  ם צעב  ,וישכע : ןגד ד" וע

 7  750,000  לע  םתח קלש  תדמוע  האוולה  התיהש  , ןיבמ  ינאש  ה מ  .רלוד

 8 ? ןוכנ ,הלש תויבירה קר ומלוש הארנכש ,רלוד

 9   .תו אתנכש מה תא ךל יתחלש : ירא ןב דרו

 10 ?החילס : ןגד ד" וע

 11  .תואת נכשמה לש םיסיפדתה לכ תא יל שי : ירא ןב דרו

 12  , הרק  המ  ןיבא  ינאש  יד כ  םתוא  יל  יחלשתש  שקבמ  ינא  ,יאוב  זא : ןגד ד" וע

 13 ?רדסב

 14   .םיימו י  ינפל םתוא יתלביק טושפ : ירא ןב דרו

 15  750,000-ה  תא  היה  ירה  ,השעמלש  ,םצע ב  ילש  הלאשה  יכ  ,יקוא : ןגד ד" וע

 16  ל ע  םתמלישש  ,ח ינמ  ינא  ,תויביר   ויה  יכ  ,םת חקלש  םוכסה  הזש  ,רלוד

 17  י מ  , ידי  לע  ,קיימ  י די  לע  ומלוש  םג  ,הלאה  תויבירהו  תאזה  האוולהה

 18 ?תאזה הפוקתב םצעב תויבירה תא םליש

 19 ?תרמוא תאז המ ,קיימ לכה : ירא ןב דרו

 20 , ירמוע  ,שקבא  י נא  ,תואתכמסא   ךל  שי  ם א  זא  .רדסב  ,קיימ  לכה : ןגד ד" וע

 21  ? רדסב ,םתוא יל וריבעתש

 22   .יקוא : ירא ןב דרו

 23  . 2010-מ  ןושארה  ןוקיתל  ,ןושא רה  םכסהל   ךלנ  יאוב  וישכע  .הדות : ןגד ד" וע

 24   .םירבדמ ונחנא המ לע עדנש  יד כ ,V/2 ותוא ןמסנ ונחנא
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2 :םכלש   הבושתב  הז  תא  םתנמיס  םג  םתא  ,רמוא  אוה  ןושארה  דומעב : ןגד ד" וע

 3  ,םיחותפ  ונראשהש  םייפסכ  םיניינע  שיש  רבודמ  היה  םדוקה  םכסהב" 

 4  ר יבעהל  םיפסכהמ   קלח  השקיב  ד רו  .תורבח  יתשבו  ןרקב  העקשה

 5 .הז   תא  רידסהל  וניצר  זא  ,הסנכה  ןתונו  רתוי  ליזנ   הזש  ,רביר  ולבל

 6  , ת ונוחטיבל  גואדל  וניצ ר  ,בושח  יכהו  אתנכשמה  תא  ר ידסהל  םג   וניצר

 7 ךישמהל  הלוכי  אל  איהש  בצמב  ראשית  אל  ד רוש  ,והשמ  י ל  הרוק  םא

 8 תבוטל  דחאש  ,חו ט יב  תוסילופ  יתאצוה  םג  ןכלו  תפתושמה  הדליה  םע

 9 ." םירבדה  תא  ת רשא מ  ינא  :תשקבמה  .ם ידליל  קלוחמ  דחאו  דרו

 10 ק לח  לש  הרבעה  םצעב  ה יה  ן וקיתל  םצעב  עקרהש  ןי במ  ינא  ,רמולכ

 11  ,'וכו הסנכה ןתונו ליזנ  הזש ,םכלש הטלחהה ,רביר ולבל םיפסכהמ

 12   ,-ו ,-ו ק ט'גרנא ,וילע ונרבידש המ : ירא ןב דרו

 13 ?ינשה הרבחל ם יארוק ךיאו קט'ג רנא הזש ,תורבחה יתשבו : ןגד ד" וע

 14   .סקימרופ : ירא ןב דרו

 15   . יקוא ,סקימ םראפ : ןגד ד" וע

 16   .םימ ייק אל רבכ ,ןשי ךכ לכ הז : ירא ןב דרו

 17  ם צעב  .17.2.2010  ,ומצע  םכסהה  לע  עגר  לכתסנ  יאוב  זא  ,יקוא  .ןכ : ןגד ד" וע

 18   ?ןוכנ ,קלופ םכל התשע הז תא םג ש ןיבמ ינא ,ומצע םכסהה

 19   .ןכ : ירא ןב דרו

 20  . ןושארה  דומעב  בותכ  הז  ," קלופ  לחר  ד" וע  לצ א  םכסהה  תא  ונכרע"  : ןגד ד" וע

 21  ' א  2  ףיעסב  ינא  ." סקלפו דה  תריד ב  תויוכז  ם ידדצל"   ,הארנ  אוב  וישכע

 22 ?ןכ ,םכסהל

 23   .ןכ : ירא ןב דרו
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 1 הרידה  לע  ,'ב  .ב יבא  תמר  ינויבסב  סקלפודה  תרידב  תויוכז  םידדצל"  : ןגד ד" וע

 2  ב ייחתמ  קיימ  .י חרזמ  תבוטל  רלוד  750,000  לש  אתנכשמ  תצבור

 3  ת חאב   הז  םכסה  תמיתח  םוימ  םינש  10  ךות  אתנכש מה  תא   קלסל

 4 ו א  יחרזמ  קנב  תו עצמאב  הנוערפל  םיפטוש  םימולשת  :םיכרד  יתשמ

 5 העיקשה  ןהב  תועקשהה  תחא  תריכמ  /  ת קפנה  תעב  ידי ימ  ןו עריפ

 6 ? יקוא ." םהיניבמ  םדקומ ה יפל ,קיימ תולעבב ש ןוכיס ןוה תונרקמ תחא

 7  .ההא : ירא ןב דרו

 8 ? הפ רב ודמ המ לע ?קיימ תולעבב ש ןוכיס ןוה תונרק הז המ : ןגד ד" וע

 9  ,םלשמ אוה זא ,טי זקא השעי אוה םא ונרביד : ירא ןב דרו

 10  ? ןוכיס ןוה תונרק הזיא לבא ?רבודמ המ לע ,הזיא לש : ןגד ד" וע

 11  .קט'גרנא : ירא ןב דרו

 12 ?סקימ  םראפו קט'גרנא םצעב הז : ןגד ד" וע

 13   .ןכ : ירא ןב דרו

 14 ?רבודמ הז לע : ןגד ד" וע

 15   .ןכ : ירא ןב דרו

 16   .סקימ םראפו קט'גרנא : ןגד ד" וע

 17  ,קר הזש תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 18  .ןוכיס ןוה תונרק אל הז לבא : רורד ד" וע

 19   .ןוכיס ןוה תונרק הז המ הלאש ה תא  לאוש ינא הז ללגב : ןגד ד" וע

 20   ? ןוכיס ןוה תונרק הז המ תעדוי תא : רורד ד" וע

 21  .אל : ירא ןב דרו

 22  .הבושת םג ה ז .תעדוי אל ינא ידיגת זא : רורד ד" וע

 23 .תעדוי אל ינא : ירא ןב דרו

 24   .תעדוי אל י נא ידיגת ,הפ הנווכה המל ת עדוי אל תא םא ,יארת ,ןכ : ןגד ד" וע
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 1  ם אש  ,קיימו  ינא  ,וניניב  ונרביד  ונחנאש  תרכוז  ינא  ,לבא  ,תעדוי  אל  ינא : ירא ןב דרו

 2  את נכשמה  תא  םל שמ  אוה  זא  ,תורבחה  ת חאב  טיזקא  השוע  אוה

 3  .ידיימב אתנכשמ ה תא לסחמ אוה ו ידיימב

 4 לוכי  אוה  המ  לע  ,תרמוא  תאז  .ילש  הלאשה  וז  ?רבודמ  המ  לע  לבא  ,ןכ : ןגד ד" וע

 5 ?טיזקא תושעל היה

 6  .קט'גרנא לע : ירא ןב דרו

 7 ?קט'גרנא : ןגד ד" וע

 8   ?ןכ ,תרעשמ ינא : ירא ןב דרו

 9   .סקימ םראפה ,הינשה הרבחה םג י לואו קט'גרנא .רדסב ,יקוא : ןגד ד" וע

 10   .תויהל לוכי : ירא ןב דרו

 11  ן ו ה  ןרק  הזל  ארקנ   אל  ,תור חא  תועקשה  וא  ן וכיס  ן וה  ת ונרק  ןהשזיא  ויה : ןגד ד" וע

 12  ת עדומ  תייה  תאש  ? טיזקא  ןהב  לבקל  יופ צ   היהש  תועקשה  ,ןוכיס

 13 ?ןהילא

 14  ן וה  תועקשה  הז  ה מ  ,וליאכ  , ןו כיס  ן וה  הז  ה מ  תעדוי   אל  ם ג  ינא  .אל : ירא ןב דרו

 15   .ןוכיס

 16  השוע  אוהש  והש מ  די גנ  ?רדסב  , טיזקא  ,ןו כיס  ן וה   יבזע  לבא  ,אל  .ןכ : ןגד ד" וע

 17   ,חילצמש והשמ ,טיזקא ונממ

 18  .קט'גרנא הז ,תעדוי ינאו זא היהש המ : ירא ןב דרו

 19   .יקוא ,קט'גרנא : ןגד ד" וע

 20  .קט'גרנאב ולו כ לכ היה אוהש תעדוי ינאו : ירא ןב דרו

 21  .הז לע הנב אוה : ןגד ד" וע

 22   .דואמ ,ןכ : ירא ןב דרו

 23 תא  ,בגא  ,חילצה  אל  הז  המל  . יקוא  ,חילצי  הזש  הז  לע  הנב  אוה : ןגד ד" וע

 24 ? תעדוי
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 1   .גשומ יל ןי א .גשומ יל ןיא : ירא ןב דרו

 2  ,יעבטה זגה  םע ולש ר ופיסה לכ ,ידיגת : ןגד ד" וע

 3  .הז הז : ירא ןב דרו

 4 ? ןקלבב יעבטה זגה םע ולש רופיסה לכ לבא .הז הזש עדוי ינא : ןגד ד" וע

 5 ?הא : ירא ןב דרו

 6  .ןקלבב : ןגד ד" וע

 7 ?הז הפיא : ירא ןב דרו

 8  ,היינסובל הניארקוא ן יב יעבט זג  רוניצ וק : ןגד ד" וע

 9   .ינממ בוט  רתוי עדוי התא : ירא ןב דרו

 10  ?והשמ הז  לע תעמש ,לאוש ינא ,אל : ןגד ד" וע

 11  .אל : ירא ןב דרו

 12 ?הז לע תעדי : ןגד ד" וע

 13 .אל : ירא ןב דרו

 14  ו ל  שי  וליאכש  הא רנ  היה  הז  ,רמולכ  ?יעבט  זג  לש  םוחתב  עקר  ול  היה : ןגד ד" וע

 15   ,יהשוזיא וא .הזה םוחתב עקר

 16  ,עיקשהל ךל יאדכ ,הז שיש יל רמא קר אוה : ירא ןב דרו

 17   ? ןוכנ ,םצעב םיקה אוהש  הרבח הז קט'גרנא ,ידיגת : ןגד ד" וע

 18 ?דבל הז תא ם יקה אוהש תבשוח אל ינא : ירא ןב דרו

 19 ? האנשים שאיתו ויה י מ ?ימ םע : ןגד ד" וע

 20   .גשומ יל ןיא : ירא ןב דרו

 21 ?תעדוי אל תא : ןגד ד" וע

 22  .אל : ירא ןב דרו

 23  ?הזה םזימה ,המקוה קט'גרנא ךרעב יתמ : ןגד ד" וע

 24  .ךרדה תליחתב שממ : ירא ןב דרו
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 1 ?ימ לש ךרדה תליחת : ןגד ד" וע

 2  . 2005  ,2004 .הרבחה לש : ירא ןב דרו

 3 ? 2005 ,2004 : ןגד ד" וע

 4   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 5  ,-ה דחא היה הז ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 6   . תעדוי אל ,2006 ילוא , ירחא וליפא ילוא : ירא ןב דרו

 7  .םצעב המק וה הרבחהש ירחא רצק ןמז תרמוא תא ,ךרעב ,יקוא : ןגד ד" וע

 8   . 2006 תארקל רתוי הזש תבשוח ינא : ירא ןב דרו

 9 ל אוש  ינא  ,יל  ורמ אש   םישנא  הברה  יתעמש  ינא  ,עגר  י דיגת  .2006 : ןגד ד" וע

 10  ל ש   לשמל  רבשמב ש  ,והשמ  הז  לע תעדוי  תא   ם א  תעדל  הצור   ינא  ,עגר

 11  ל ע  דיגנ  הטפז  ףט ח  ,הכמ  ף טח  אוה  ,ימלועה  ילכלכה  רבשמה  ,2008

 12   .הזה גוסהמ םירבד ,הינמורב ול ויהש תועקשה

 13  ו נייה  אל  ונחנאו  ן ישוריגה  ירחא  לש  הנש  היה  הז  ,ונחנאש  תמאה : ירא ןב דרו

 14   .ללכב רשקב

 15   .תעדוי אל ,ה ריכמ אל תא ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 16  .אל : ירא ןב דרו

 17 . יקוא : ןגד ד" וע

 18 . יתניינעתה   אל  ם ג  .רבד  םוש  תעדוי  אל  ינא   ןישוריגה  זאמ  ,לכ  םדוק : ירא ןב דרו

 19   ,תאזה  הנשב  ללכב לבא

 20   .ךילא יטנוולרש המ תעדוי תא : ןגד ד" וע

 21  ,ונחנא ל לכב תאז ה הנשב לבא .ןכ : ירא ןב דרו

 22  ?קתנב םתייה : ןגד ד" וע

 23   .רצקב ,ןכ : ירא ןב דרו

 24   ?תשרגתה תאו שרגתהל הצר אל אוה יכ : ןגד ד" וע
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 1  .םיסעכ הברה .םיסעכ ויה .הנושאר הנש  , עדוי התא ,ם יסעכ ויה ,ןכ : ירא ןב דרו

 2  ת ועקשה  וא  הינמ ורב  ן" לדנ  דיגנ  ול  שיש  ת עדיו  ,עגר  ידיגת  .יתנבה : ןגד ד" וע

 3 ?הינמורב

 4  .אל : ירא ןב דרו

 5   .דחי םתייהשכ : ןגד ד" וע

 6 ?םיאושנ  ו נייהשכ ?דחי ונייהשכ .אל : ירא ןב דרו

 7 ת א  רמוא  ינא  ,םעפ   דוע  ,תוקסרתה  התיה  2008-ב  ירה  ,רמוא  אני  ,אל : ןגד ד" וע

 8   ,יל רמא נש המ הז יכ תוריהזב הז

 9  , גשומ י ל ןיא ,תעדוי אל ינא : ירא ןב דרו

 10  ,אל ימצעב ינא : ןגד ד" וע

 11   .גשומ י ל ןיא ,ונ שרגתהש ירחא הרקש המ : ירא ןב דרו

 12  רבכ  ה תיה  2008-ב  תוקסרתהה  י רה  . ינפל  ל ע  לאוש  ינא  לבא  ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 13  העקשההש  ,התי ה  ילש  החנהה  זא  .לפנ  ן" ל דנהש  ,קסרתה  הזשכ

 14  י נ או  ד חי  םתייה  ןכש  הפוקתב  אקווד  התיה  ן" לדנב  הינמורב  המצע

 15   ,תא םא לאוש

 16 ?הרבח ה לשה עקשה לע וא ולש  העקשהה לע רבדמ התא : רורד ד" וע

 17  י נא  ,EGFE  לש  ו א  ולש  וא  . עדוי   אל  ינא  , EGFE  ו א  ולש  .ולש  ,ולש : ןגד ד" וע

 18   .עדוי אל ימצעב

 19   . הינמור לע גשומ יל ןיא : ירא ןב דרו

 20   .עיפומ אל הז ןישוריגה םכסהב יכ : רורד ד" וע

 21  .לאוש ינא הז ללגב . עדוי  ינא ,עדוי ינא : ןגד ד" וע

 22 אוה  2006-ב  ?ןוכנ  ,םיאושנ  ונייה  ,ךכמ  רתוי  .הינמור  לע  גשומ  יל  ןיא : ירא ןב דרו

 23  ,ךכל היארהו .הזמ יתעדי אל ינאו  רביר ולב םע דבע אל רבכ

 24  ,-ש תרמוא תא יכ תעדי אלש רורב : ןגד ד" וע
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 1  ,ךכל היארהו : ירא ןב דרו

 2 ולבב  עיקשי  אוהש   ךל  רמא  אוה  רלוד   550,000-ה  תאש   תרמוא  תא : ןגד ד" וע

 3   .רביר

 4  ו לבב  לקש  ןוילימ  עיקשה  ילש  ןבה  םישדוח  הנומש  ינפל  ,הז  תא  בוזע : ירא ןב דרו

 5   .ילש ןבה .רביר

 6 ףכת  זא  .הלאה  לקש  700,000-ה  תא  ללוכ  הזש  ,הז  לע  רבדנ  ףכת  .ןכ : ןגד ד" וע

 7  , השעמל  ,ןפוא  לכ ב  .הזל  עיגהל  קיפסנש  הו וקמ  ינא  ,םג  הז  לע  רבדנ

 8 דרול"   .דחי  עגר  ותוא  ןיבנש  ידכ  ךמסמל  רוזחל  עגר  הצור  ינא  ,יקוא

 9 רטש  םוליצ  ,המש   ל ע  תומושרה  קט'גרנא  תרבחב  תוי נמ  150,000

 10  ד רול  רשפאי  קיי מ   ,ןי דה  תרושמ  םינפל  .ה זה  םכסהל  ב" צמ  תוינמ

 11 לש  ילאמיסקמ  םוכסל  ד ע  קט'גרנא  יח וור  ןובשח  לע  ךושמל  ךישמהל

 12  תוינמ  150,000  לש  ךסמ  ולא  םיפסכ  זזק ל  ילבמ  ,רלוד  150,000

 13 ה עקשה  תרתימ  ו זזוקי  רלוד   150,000-ל  ר בעמ  תוכישמ  .קט'גרנאב

 14 םיפסכ  תכישמ  רש פאתת  אל  ,קפס  רסה  ןעמ ל  .רביר  ולב  ןרקב  דרו  לש

 15 תכמנהו  ר ביר  ולב   ןר קמ  תידי ימ  הכישמ  ילב   רלוד   150,000-ל  רבעמ

 16  הז  תא  יתארק  ינ א  .הז  תא  יל  יריבסתש  הצו ר   ינא  ." תיטנוולרה  תיבירה

 17 .הפ בותכ המ יתנבה אל ,םימעפ שולש

 18  אוה  ףוסב  לבא  וישכע  ארוק  התאש  המ  ית נ בה  אל  ינא   םגש  תמאה : ירא ןב דרו

 19  .הלאה רלוד  150,000-ה תא יל ריזחה

 20 ירזע ת  תאש  תויהל  לוכי  ,ןיבהל  הצור  ינא  .דרו  ,בותכ  המ  הינש  יארקת : ןגד ד" וע

 21  ה ז  ,תוינמ  150,000  ךל  שי  ,תרמוא  תאז  .הפ   בותכ  המ  חנעפל  עגר  יל

 22 ךישמהל  דרול  רשפא י  קיימ  ,ןידה  תרושמ  םינפל"   :רמוא  אוה  זאו  .רורב

 23  150,000  לש  ילא מיסקמ  םוכסל  דע  קט'גרנא  יחוור  ןובשח  לע  ךושמל

 24 ?הפיאמ ךושמל ." רלוד
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 1 ?קט'גרנאב רלוד 150,000 יתעקשה ינא ןוכנ : ירא ןב דרו

 2   .ן יינעה ךרוצל רלוד  150,000 םיפקשמש ,150,000-ב תוינמ ךל היהו : ןגד ד" וע

 3  .הרזח יתלביק הז תא ףוסב לבא ,קוידב : ירא ןב דרו

 4 ?החילס : ןגד ד" וע

 5   .הרזח םתוא יתלביק ףוסב : ירא ןב דרו

 6  ר מוא  הז  המ  הפ  לא וש  ינא  .תרמא  רבכ  הז   תא  .דרו  ,יתנבה  הז  תא : ןגד ד" וע

 7  ,קט'גרנא  יח וור ןובשח לע ךושמל ךישמהל דרול רשפאי אוהש

 8  150,000-ל  רבעמ  םיפסכ   תכישמ  רשפאתת   אל  .רשפאי  אל  אוהש : ירא ןב דרו

 9   .רלוד

 10 ךישמהל  דרול  רש פאי  קיימ  ,ןידה  תרושמ  םינפל"   בותכ   לבא  ,אל : ןגד ד" וע

 11  150,000  לש  ילא מיסקמ  םוכסל  דע  קט'גרנא  יחוור  ןובשח  לע  ךושמל

 12 ? םיפס כ לש קט'גרנא י חוור ןובשח לע הכישמ התיה ." רלוד

 13  .אל : ירא ןב דרו

 14   .הכישמ התיה אל : ןגד ד" וע

 15   ,150,000-ה תא יתלביק ינא ,אל : ירא ןב דרו

 16   ,רלוד  150,000-ה תא קר  תלביק תא ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18 ?קי י ממ ,EGFE-מ ?םתוא תלביק  יממ תעדוי תא ,םצעב : ןגד ד" וע

 19  .ונממ : ירא ןב דרו

 EGFE,  20  ,קט'גרנא   לש  לס  הז  ןי ינעה  ךרוצל   , קיימ  . ךתניחבמ  ,קייממ : ןגד ד" וע

 21   ,קיימ

 22   .קיימ : ירא ןב דרו

 23  .רלו ד 150,000-ה תא תלביק : ןגד ד" וע

 24   .ןוכנ : ירא ןב דרו

104

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 87                                                                                                         בס"ד  

 

 
 08-9104446 :פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 
.ilcope.yt-www.true     type.co.il-eice@truoffmail: -E 

 1  ,אלא ,םצעב םתוא תלביק אל : ןגד ד" וע

 2   .רביר ולבל ורבע : ירא ןב דרו

 3  . םצעב רביר ולבל ורבע םה : ןגד ד" וע

 4   .ןכ : ירא ןב דרו

 5  .רביר ולבב העקשהכ ב שחנ היה הז ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 6   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 7  .תי ביר תלביק םצעב םהילעו : ןגד ד" וע

 8   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 9  ,-מ רבע ףסכה ,הליא לא קיבה .תואכרימב הלביק איה : רורד ד" וע

 10  .הלביק איה תיביר ,אל : ןגד ד" וע

 11   ,ןכ ,הלביק איה תיביר : רורד ד" וע

 12   ,רלוד 550,000-ה תא הל היה זא : ןגד ד" וע

 13   .רחא םוקמל העקשה הרבע ,ןוכנ : רורד ד" וע

 14  , 550,000-ה  ךותב   ם ה  150,000-ה  ,םצעב  וללכ  רלוד   550,000-הש : ןגד ד" וע

 15 ? דרו

 16  .הבוט הלאש ,והז : ירא ןב דרו

 17 םכסהבו  ןושארה  םכסההמ  םיע בונ  550,000-ה  . תויהל  לוכי  אל  ,אל : רורד ד" וע

 18  , 'ב  ם יפיעס  םהש  ונרמאש  ,550,000-ה  תא   םג  תלבקמ  איה  ןושארה

 19  תוי הל  לוכי  אל  הז   , ףסונב  הז  זא  . תוינמ  150,000-ה  תא  ם גו  , 'ד  ,'ג

 20   .דחי

 21  550,000-ה  תא ה יה  זא  ,תרמוא  תאש  המ  ם צעב  ,תרמוא  תאז  .יתנבה : ןגד ד" וע

 22 ? ןוכנ ,רלוד

 23   ,ןכ : ירא ןב דרו
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 1 ה זש  ,רלוד  150,000  דו ע  םהל  ופסונ  ,רלוד   550,000-ה  תא  היה : ןגד ד" וע

 2  ,קט'גרנאה םצעב

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4   .רביר ולבל ורבעוהש : ןגד ד" וע

 5   .ןכ : ירא ןב דרו

-ב  תרבעהש  1,200,000-ה  הזל  ו פסונו  ר לוד   700,000  הז  דחיב : ןגד ד" וע 6 

2010,   7 

 8   .ןכ : ירא ןב דרו

 9   .ן ד ןוכישב הרידה תריכממ : ןגד ד" וע

 10   .ןכ : ירא ןב דרו

 11  .רביר ולבב ךלש תועקשה ה ךס תא םכסמ הז : ןגד ד" וע

 12   .ןכ : ירא ןב דרו

 13 ?רמוא ינאש המ ןוכנ הז : ןגד ד" וע

 14  ה זש  האור  ינא  , 750,000  הזש  האור  אל  ת וחוד ב  ינא  ,האור  אל  ינא : ירא ןב דרו

550,000.   15 

 16  ,אל אני ,ךתוא  לאוש ינא .700,000 הזש : ןגד ד" וע

 17 המ  הז  .700,000-ה   תא  האור  אל  איה  ,550,000-ה  ת א  האור  איה : רורד ד" וע

 18  .תרמוא איהש

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20   .550,000 הפ הא ור ם ג ינא ,ןי במ ינא ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 21   .1,200,000-ה תאו  550,000-ה תא ם יאור תוחודב : רורד ד" וע

 22  ?הלאה ר לוד  150,000-ה הפיא זא : ןגד ד" וע

 23  .תיבה לע  םג וכלה םהש תויהל לוכי : ירא ןב דרו

 24 ?ביבא ינויבס ?תיבה לע הז המ : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2 ליבשב  םהב  תשמתשה  םצעבו  רלוד   150,000  ךל  ןתנ  אוה  ,הא : ןגד ד" וע

 3 ? תוינקהו ץופישה

 4   .בצמ שי  ,ןכ .ןכ ,ןכ .תרכוז אל ינא ,הארנכ : ירא ןב דרו

 5  .ךילא  ורזח רלוד  150,000 לבא : ןגד ד" וע

 6   .ילא ורזח : ירא ןב דרו

 7 ,םולשתב  ךילא  ו רזח  הארנכ  .רביר  ולבב  אל  ,ףסכב  הארנכ  .יקוא : ןגד ד" וע

 8  .ףסכב

 9 ,לבא .תרכוז אל ינא ,החוטב  אל ינא ,תויהל לוכי  ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 10  .הז תא םושרנ יאוב זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 11  ,רביר ולבב אל הז םא : ירא ןב דרו

 12   ?רדסב ,הזה רבדה תא קודבנ ,עגר הז תא םושרנ יאוב זא : ןגד ד" וע

 13  .הזה תא איבמ ינא הפי אמ , יל שי ךיא עדוי אל ינא : רורד ד" וע

 14 ?החילס : ןגד ד" וע

 15 ?הז תא איבמ ינא הפיאמ : רורד ד" וע

 16  ?המ : ירא ןב דרו

 17  ?ףסכ תלבי ק  םא 2007-ב תוארל ילוא : רורד ד" וע

 18   . '10 הז ,07 אל : ןגד ד" וע

 19   ,לעופב הלביק איה  םא ,2010-ב םא ,הא : רורד ד" וע

 20  ה ז יא  שי  הפ  .רלוד   150,000-ה  תא  הלביק  אל  ן ייד ע  איה  '10-ב  הפ : ןגד ד" וע

 21  ,תרמוא איה המ ן יבמ ךכ לכ אל ינאש הקספ

 22  ,והש מ רדתסמ אל הז י כ ע דוי אל ינא .עדוי אל ינא : רורד ד" וע

 23  .2010-ב ,רלוד  150,000-ה תא הלביק אל דוע איה הפ : ןגד ד" וע

 24 ? חודב בותכ המ : ירא ןב דרו
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 1   .ןושארה ןוקיתב  . עיפומ הזש הדבוע ,הז יכ : ןגד ד" וע

 2  ,ךושמל ךיהמשל : רורד ד" וע

 3  150,000-ה  תא  הלביק  אל  דוע  איהש  הפמ  רורב  הז  ,הארת  .V/2-ב : ןגד ד" וע

 4   .רלוד

 5  ." ךושמל ךישמהל דרול רשפאי"  הפ   םושר יכ .קלח הלביק וא : רורד ד" וע

 6 ,תרמוא  תאז  ,אל   ח טב  אני  , הקידב  ישעת  ,שקבמ  ינאש  ה מ  ,יאוב   ,דרו : ןגד ד" וע

 7  , הלאה  רלוד  150,000-הש  ןיבמ  ינא  .המ  י ל  יד יגתו  עגר  וקדבת  ואוב

 8  ,הז ,תרמוא תאז

 9   .ילא ורזח םהש תעדוי ינא : ירא ןב דרו

 10  .ךילא ורזח םהש : ןגד ד" וע

 11  ,הלאשה .ןכ : ירא ןב דרו

 12  .ם ירועישל הז ם א ןיבו ירחא  הז םא ןי בו ינפל הז םא ןיב : ןגד ד" וע

 13  . ת עדוי אל  אני  ,הבוט  הלאש  תאז  , םתיא  יתי שע  המ  ,םה  הפיא  הלאשה : ירא ןב דרו

 14   ,םתוא האור אל ינא לבא

 15  .תינז בזב תאש תרמא ,בוט : ןגד ד" וע

 16  ,-ב םתוא האור אל ינא .ןוכנ : ירא ןב דרו

 17  ף ס כ  רבע  ,תיזיפ ךילא  ורזח  םה  םאה  איה  הל אשה  .דרו  ,הלאש  שי  ,אל : רורד ד" וע

 18  ,ךילא

 19   .תויהל לוכ י ,תעדוי אל ינא ,והז : ירא ןב דרו

 20  150,000-ה  תא  תעקשה  יכ  150,000-ה  תא  ךל  םיבייח  אלש  וא : רורד ד" וע

 21  .הלו ע םש ךלש העקשהה זאו .רביר ולבב םיפסונה הלאה

 22   .בותכש המ הז ,הנה : ירא ןב דרו

 23   ,הילא רזח הזש תרכו ז איהש הרמא איה ,הארת : ןגד ד" וע

 24  .רדסב : רורד ד" וע
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 1  .הז תא וקדבת ואוב .הז תא וקדבת ואוב לבא : ןגד ד" וע

 2   .(ללמתל ןתינ אל – לומלמ ידכ ךות המצעל תארוק) : ירא ןב דרו

 3  ת רתימ  וזזוק י  םה   רמוא  א וה  ," רלוד  150,000-ל  רבעמ  תוכישמ"  : ןגד ד" וע

 4   .התעקשה

 5 תלביק  150,000-ה  יכ  .רביר  ולבמ  זזקל  ך יר צ  אל  150,000-ה  דע : רורד ד" וע

 6  .קט'גרנא רובע

 7   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 8  והשמ  והשזיא  םכ ל  שי  םא  וארת  ,הזה  ןיינעה   תא  וקדבת  ואוב  זא  ,בוט : ןגד ד" וע

 9 ?רד סב ,הזה רשקהב ףיסוהל

 10 . יקוא : ירא ןב דרו

 11 ת ומושרה  ,רביר  ולב  ןרקב  תויפסכ  תויוכז   דרול"   :'א  4-ב  ,וישכע : ןגד ד" וע

 12   ." רלוד 550,000 לש ךסב  EGFE תרבחב תוקזחומו

 13   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 14   ?יקוא : ןגד ד" וע

 15  .ההא : ירא ןב דרו

 16   .םצעב דרפנ הזש םיאור ונחנא : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18 ,הנשל  14%  הז  ןובשחב  תיבירה"   .הזל  ןוכנ  תישדו ח  חו ד  יפ  לע : ןגד ד" וע

 19  ."מ" עב לארשי  EGFE ןובשח מ עבק ראתוהב תמלושמ

 20  .ההא : ירא ןב דרו

 21  ה ז  ," 77  ,14%  לופ כ  רלוד  550,000  ,תיבי רה  בושיחל  אמגוד"   ?יקוא : ןגד ד" וע

 22   ?ןוכנ ,תלביקש שדוח ל 6,400-ה

 23  ינא  .15%  םושר  הל  ןתנ  אוהש  חודב  יכ  ,המ אתה  רסוח  הפ  שי  ,בגא : רורד ד" וע

 24   .ךביל תמושת תא הנפמ
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 1   .יקוא : ןגד ד" וע

 2 הז  ,15%  תמאב  ריבעה  אוהו  15%  םושר  חודב  ,14%  םושר  םכסהב : רורד ד" וע

 3   .רלוד 6875

 4  , 'ב  4  לע  עגר  ילכ תסת  .רדסב  ,הזל  יתוא  תי נפהש  הדות  .רדסב  .יקוא : ןגד ד" וע

 5   .דרו

 6   .תלכתס מ ינאש המ הז : ירא ןב דרו

 7 ,יחרזמ  קנבב  םי נש  5-ל  רלוד   250,000  ךס ב  האווולה  ולטנ  םידדצה"  : ןגד ד" וע

 8  ןרקב  דרו  לש  הת ע קשה  תלדגה  ךרוצל  ביבא   ת מרב  תיבה  דובעש  ךות

 9  ." תישדוח עבק תארוהב לקיי מ ידי לע ע רפית האוולהה .רביר ולב

 10  .ההא : ירא ןב דרו

 11  היתויוכזו  הקלח  ךותמ  רלוד  300,000  לעמ   לש  ךס  רוכמת  דרו  םא"  : ןגד ד" וע

-ה  לש  האוולהה   תרתי  תא  עורפל  תבייחתמ  איה  ,רביר  ולבב 12 

250,000 ".   13 

 14   .יתנבה אל : ירא ןב דרו

 15 ךקלח  תא  תרכמ  אל  תואדווב  ,הככ  דיגנ  יאוב  ,תרכמ   אל  תא  זא : ןגד ד" וע

 16 ? ן וכנ ,רביר  ולבב ךיתויוכזו

 17 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 18  250,000-ה  ,וישכ ע  . ונל  תיטנוו לר  אל  איה  ה נורחאה  הקספה  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

-ב  ,ןיבמ  אני  ,םצעב  האוולה  םתחקל  .ןיבה ל  הצור  ינא  ,הלאה  רלוד 19 

2010.   20 

 21   .האוולה דוע : ירא ןב דרו

 22   ,רלוד  750,000-המ ץוח ,האוולה דוע : ןגד ד" וע

 23   .ןוכנ : ירא ןב דרו
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 1  ע רו פ  קיימש  ,הפ   םצעבש  אוה  םוכיסה  םצ עבו  ,רלוד  250,000  דוע : ןגד ד" וע

 2  ,התוא

 3   ,ןכ : ירא ןב דרו

 4  ה ע קשההמ  קלחכ  ןכ  םג  םיסנכ נ  םה  ,הלאה  רלוד   250,000-ה  םצעבו : ןגד ד" וע

 5  .רביר ולבב ךלש

 6 ?םה הפיא זא : ירא ןב דרו

 7   .ךתוא לאוש ינאש המ קוידב הז ,ךתוא לאוש ינא : ןגד ד" וע

 8 ? ר לוד 250,000 ונממ יתליבק םצעב ינא : ירא ןב דרו

 9   ,רלוד  250,000 לע האוולה םתחקל רמוא אוה ,אל : ןגד ד" וע

 10 ? ןכ : ירא ןב דרו

 11   .קנבב אתנכ שמה תא םתלדגה ,רמולכ : ןגד ד" וע

 12 ? ןכ : ירא ןב דרו

 13  ,ה חישה ךרוצל ד יגנ ,ןוילימל  750,000-מ ןיינעה ךרוצל : ןגד ד" וע

 14   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 15  ר לוד   250,000-ה ,ךתניחבמ  תאו  250,000-ה  תא  ערופ  ינא  רמא  אוהו : ןגד ד" וע

 16  .רביר ולבב  העקשהשכ םתוא ךל ףקוז ינא ,הלאה

 17  .םושר ש המ אל הז ,אל : רורד ד" וע

 18  .אל : ירא ןב דרו

 19  ?םושרש המ  אל  הז המל ,לאוש ינא זא : ןגד ד" וע

 20   ,ףקזנ הזש םושר אל הז : רורד ד" וע

 21  ," האוו לה ולטנ םידדצה"  ,בותכ המ  לכתסת ," ולטנ םידדצה"  : ןגד ד" וע

 22   .ןוכנ , ןוכנ ,ןוכנ : רורד ד" וע

 23 תיבה  דובעש  ךות  ,יחרזמ  קנבב  םינש  שמחל  רלוד   250,000  ךסב : ןגד ד" וע

 24   ." רביר ולב ןרקב דרו לש  התעקשה תלדגה ךרוצל ביבא תמרב
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 1   . ןוכנ ,ןוכנ : רורד ד" וע

 2  .רזומ  הז .התוא יתלביק אל לבא : ירא ןב דרו

 3   .הזה ןיינעה תגם א וקדבת ואוב זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 4   ?קודבנ ונחנא הפיא : ירא ןב דרו

 5 םא  ,תרמוא  תאז   .ולידגה  אל  , ולידגה  ,הרק  אל  ,הרק  ללכב  םא  יקדבת : ןגד ד" וע

 6  , 'ב  םיפיעס  םהש  ,רלוד  550,000  יתניחבמ  ינא  ,עמשת  יל  תרמוא  תא

-ה  סולפ  רלוד  550,000-ה  הז  ,ירוקמה  ןישור יג  םכסהל  'ד  ,'ג 7 

 8 םיפסכה  הז  ,תרש  הוונב  הרידה  תריכממ  ו ל  יתרבעהש  1,200,000

 9  ה  זהמ תעדוי אל  ,האושת  יתלביק הז לע ,רב יר ולבב  יתניחבמ יתמשש

 10   ,זא ,250,000-ה

 11   .תמאב תעדוי אל ינא ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 12  ר לוד   250,000-ה   הז  המ  הז  לע  הבושת  יל  ונתו  יקדבת  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 13   .הלאה

 14  . םיפסונ םימוכס ו יהש םג ה רמא איה .הרמא  איהש  המ אל  הז ל בא ,אל : רורד ד" וע

 15  ם א  .םיפסונ  לקש  ן וילימ  שי  ,עגר  לכתסנ  אוב  ,הז  תא  תוארל  לוכי  התא

 16  , ' 07  רבמבונ   ,ןושארה  ד ומעה  לע  ,תועקשהה  ח וד  לע  וישכע  לכתסת

 17  ," ףסונ י ארשא תחיקלו אתנכשמ רוזחמ תובקעב"  :הככ םושר

 18   .הנפמ אוה ,םה לש הבושתל 8 חפסנ ,ןכ : ןגד ד" וע

 19  ,"את נכשמ רוזחמ תובקעב"  : רורד ד" וע

 20  ." לקש 13,000 תלבקמ דרו , ₪  ןו ילימ 1 לש ףסונ יאר שא תחיקלב"  : ןגד ד" וע

 21   .ןכ : רורד ד" וע

 22  .רחא והשמ הז : ןגד ד" וע

 23  ?המל : רורד ד" וע

 24   .הז תא תעדוי איה ,הח קלנש אתנכשמ דוע שי יכ : ןגד ד" וע
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 1  ?וז אל וז לבא : רורד ד" וע

 2  .הלאכ שולש ויה ,בישקת .וז אל וז ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 3  ,-ה תא  יתאצוהש וישכע יתיאר ינא : ירא ןב דרו

 4  .המכ  ויה ,הזל עיגנ ונחנא ףכת : ןגד ד" וע

 5  ,עגרכ וישכע ילש תובוחה תא : ירא ןב דרו

 6  .קנבל : ןגד ד" וע

 7   ,קנבל תובוח וישכע יל שי : ירא ןב דרו

 8   .עדוי ינא : ןגד ד" וע

 9   ,ןו ילימ 2 לש יוושב : ירא ןב דרו

 10   .עדוי ינא : ןגד ד" וע

 11  ,יתיאר ינא זא : ירא ןב דרו

 12   ,אוהו תא ש אתנכשמ תרתיה םויה : ןגד ד" וע

 13   , םיבייח : ירא ןב דרו

 14   ,ןיינעה ךרוצלש : ןגד ד" וע

 15   .בייח אוה : ירא ןב דרו

 16   ?החי לס ,קנבל םיבייח ,ולש ןמאנ ר ותב ינא ,םיבייח תאו ינא : ןגד ד" וע

 17  .לקש ןו ילימ 2 : רורד ד" וע

 18   .ןו ילימ 2 : ירא ןב דרו

 19   .עדוי אני הז  ,הרתיה וז ,לקש ןו ילימ 2 : ןגד ד" וע

 20 םצעב  המ  יתיאר  וישכ ע  .הז  תא  יתקדב  וישכע  ינא  .1,980,000 : ירא ןב דרו

 21  .תואוולה ה תשולש

 22  .תואוולה שולש םש שי : ןגד ד" וע

 23   .ןוילי מ הז דחאו  1,400,000 הז  דחא ,750,000 הז דחא : ירא ןב דרו

 24   .תוירוקמה : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2  ,יתעדל ,הלאה  250,000-ה ,יארת .יקוא : ןגד ד" וע

 3   ,2010-מ אל איה ןהמ ףא לבא : רורד ד" וע

 4  .הערפנ איה יתעדל ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 5   .2010-המ אל הז ,אל : ירא ןב דרו

 6   ?י רובד  ,ןוכנ ,הערפנ איה ;הלאה רלוד  250,000-ה : ןגד ד" וע

 7  ,הנושארה תא ורזחמ םה ,ןכ : ינ יז ןוטיב ד" וע

 8 ? הלאה אתנ כ שמה יכמסמ תא םכל שי : רורד ד" וע

 9   ,רמוח הברה יל שי ,יל שי : ןגד ד" וע

 10   ,אתנכשמ יכמס מה תא יל ריבעת אוב זא : רורד ד" וע

 11   ,אל דוע  ינא ,עגר ,עגר ,אל ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 12   .יל רוזעי הז יכ : רורד ד" וע

 13   ,ינא ,לכ םדוק : ןגד ד" וע

 14   . םתוא ןיא יל יכ : רורד ד" וע

 15  םתאש  םוקמב  ם יכמסמ  ם כל  ריבעהל  ךיר צ   ינאש  וישכע  היהנ  הז : ןגד ד" וע

 16 תא  יתלביק  ינא  י כ  ,היעב  יל  ןיא  ,הזה  רשקהב  ,הארת  .ילא  וריבעת

 17   ,רמוחה

 18  ,ערפנ הזש רמוא התא : ירא ןב דרו

 19  , ףוסב  ינא  ,ינאו  רובעא  ינא  ,תרדוסמ  הרוצב  וילע  יתרבע  אל  דוע  ינא : ןגד ד" וע

 20  ר ל וד  250,000-ה   .תיתדבוע  לכ  םדוק  הרק  המ  עגר  ןיבה ל  שפחמ  ינא

 21   .והשפיא יל ומלענ םה יכ םהילע יתלא ש ינא ,הלאה

 22   .םלענ הז יל םג ,ינא םג : ירא ןב דרו

 23  ה ז  ללגב  ,םתוא  ךיישל   ןאל  יתנב ה  אל  ינא ו  והשפיא  יל  ומלענ  םה : ןגד ד" וע

 24   .התוא יתלאש
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 1   .הז ירחא הרזחומש האוולה וזש תויהל לוכי : רורד ד" וע

 2  ה צור  ינא  ,הינש  ע גר  אוב  .והשמ  ךל  דיגהל  הצור  ינא  ,ףוסב  הז  ,הארת : ןגד ד" וע

 3  ד יגא ינא ,הריקחה םותב הינש תוקד שמח ריאשנ ,רבדנו ךישמהל עגר

 4 לש  ף צרה  תא  ונ ל  עטקי  הזש  ט ושפ  הצור  אל  אני  , םירבד  המכ  ךל

 5 ?ונל ראשנ ןמז המכ ,ונל ן יא םג .הריקחה

 6   .תוקד םירשע : רורד ד" וע

 7   .דרו ,בוש הפל אובל יכרטצת תא : ןגד ד" וע

 8  ,ינאש והשמ הז ,וישכע . בוש אובא ינא ,היעב יל ןיא : ירא ןב דרו

 9  י נא  ,רלוד   250,000-ה  ביבס  תיבכוכ  הינש  ע גר  ם ש  ינא  זא  , עגר  ,עגר : ןגד ד" וע

 10  . רדסב  ,קיימ  לש  ו יתוי ובייחתה  םולשתל  תוח וט ב  .דצ ב  עגר  התוא  םש

 11  , םייח חוטיב תסי לופ איצומ אוה םצעב הפו . דצב עגר הז  תא ריאש נ הז

 12 ןיבמ  ינא  הז  ,לקש  ןוילימ  6  לש   ללוכ  ךסב  םיי ח  חוטיב  תוסילופ  יתש

 13  .ךלש השירד התיה

 14   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 15   . םייח  חוטיב תוסילופה : ןגד ד" וע

 16   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 17   .3-ו 3  ,החילס .3-ו 6 : ןגד ד" וע

 18  ,זא ?ילש ףסכה תא תחטבמ ינא ךיא ,והשמ ךל הרוק םא יתרמא יכ : ירא ןב דרו

 19  ,-ה תא איצוהל םיכסה אוה זא : ןגד ד" וע

 20  ,אלו  תוומ קר ןובשחב יתחקל ,ןובשחב יתחקל אל : ירא ןב דרו

 21 ? ןו עריפ תולדח : ןגד ד" וע

 22   .קוידב : ירא ןב דרו

 23 לע  עגר  רובעל  ה צור   ינא  וישכע  . עגר  םדק תנ  יאוב  , בוט  , יקוא  .ןכ : ןגד ד" וע

 24   .2007 רבוטקוא לש םכסהה
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 1   ?2007 רבוטקוא הז המ : ירא ןב דרו

 2  .ירוקמה םכסהה : רורד ד" וע

 3   .2017 לש  ןוקיתה תא שיו הזה ןוקיתה  תא שי .ףסונ ןוקיתה הז : ןגד ד" וע

 4   . ירוקמה ןישוריגה םכסה  הז 2007  .2017 רבוטקוא : רורד ד" וע

 5   ?'07 יתרמא ,אל ,אל : ןגד ד" וע

 6   .ןכ : רורד ד" וע

 7   . '10 רבוטקוא ,ירמגל לבלובמ רבכ ינא : ןגד ד" וע

 8   .הינשה תפסותה וז ,יקוא : רורד ד" וע

 9   .ןוכנ : ןגד ד" וע

 10   .7.11-ב רשואש : ינ יז ןוטיב ד" וע

 11  , ןכ  ם ג  ,וארת  ,הפ   .ילכתסת  ,ד רו  , עגר  יחק  . 7.11.2017-ב  הרשואש : ןגד ד" וע

 12  . ןוקית והשזיא םתישע בוש

 13   .ןכ : ירא ןב דרו

 14  ,טפשמ תיבל רוחיאב םתעגה : ןגד ד" וע

 15  ז א   ,והשמ  ךל  הר וק  םאש  . ימצע  לע  הנגמ  םצעב  ינאש  יתבשח  ינא : ירא ןב דרו

 16 .הרזח  יפסכ  תא  תלבקמ  ינאש  ,טפשמ  תי במ  לוקוטורפ  יל  שי  ,הנה

 17  .ךופה יתישעש רבת סמ לבא

 18   .הפ בותכ המ יארת .יקוא : ןגד ד" וע

 19   . ונרחיא ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 20  .לו קוטור פל רמוא קיימ המ עגר יארת לבא ,אל .םתרחיא : ןגד ד" וע

 21  .ההא : ירא ןב דרו

 22 1.2  לש  םוכס  לוהינל  םיפסכ  ילצא  הריאשה  ירא  ןב  'בג"   רמוא  אוה : ןגד ד" וע

 23  ." רלוד  ןוילימ

 24 ?הא : ירא ןב דרו
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 1   . 550,000 לע הפ רבדמ אל אוה : ןגד ד" וע

 2  ?הז תא האור התא הפיא : רורד ד" וע

 3  .ן ושארה דו מעב ,לוקוטורפב : ןגד ד" וע

 4  .ןושארה דומעב אל  התא ,הז תא האור אל ינא : רורד ד" וע

 5   .שקבמה : ירא ןב דרו

 6  .ןוכנב אל התא .2010 אל ,2017 לע רבדמ  התא ?רבדמ התא המ לע : רורד ד" וע

 7 . ף כת וילא עיגנ הז .עגר יל ינת .החילס ,החילס ,הא : ןגד ד" וע

 8   .ישילשה הז : רורד ד" וע

 9   ?קתוע  דוע ונל ןיא : ןגד ד" וע

 10  .םיינש ךל יתתנ : ירא ןב דרו

 11 ? םיינלך ש שי : ןגד ד" וע

 12  .םיינש ךל יתתנ ,אל : ירא ןב דרו

 13   .7.11.17 : ןגד ד" וע

 14   .21.10.10 : רורד ד" וע

 15 תא  ונבה  ,יקוא  .ה חילס  ,יל  ש י  ,הא  .םהלש  ה זה   ךותמ  הז  תא  חקא  ינא : ןגד ד" וע

 V.   16/3  הז תא  םינמסמ ונחנא .ישפוחה י נוצרמ , םט הט הט ,ןוקיתה

 17 ?ונחנא הפיא : ירא ןב דרו

 18  , 2010  ץרמ  לע  ם צעב  ונרביד  םדוק   .2010  רבמבונב  וישכע  ונחנא : ןגד ד" וע

 19   ,םייח  חוטיב ת וסילופ ףיסוה אוהש וניאר

 20   .יקוא : ירא ןב דרו

 21   ,םתוא קודבל ךירצש רל וד 250,000-ה תא וניארו : ןגד ד" וע

 22   .יקוא : ירא ןב דרו

 23 . םדוק םהילע ונרבידש : ןגד ד" וע

 24   .ההא ,ההא : ירא ןב דרו
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 1 הזש  ,הזש  ן כ  םג  , רלוד  550,000-ה  לש  אשונה  תא  הפ  ריכזמ  אוהו : ןגד ד" וע

 2  .ךלש רביר ולבב העקשהכ בשחי

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4 ?רדסב : ןגד ד" וע

 5   .יקוא : ירא ןב דרו

 6  םכסהה  .טפשמ  ת יב  רושיא  הזש  ,2010  ר במבונל  רבוע  ינא  וישכע : ןגד ד" וע

 7   .27.10.10-המ אוה ומצע

 8  .ההא : ירא ןב דרו

 9  , ' 10  רבוטקואמ  םכסהל  5  ףיעסב  . םינוקית   םישוע  םצעב  םתא  הפ : ןגד ד" וע

 10  ת וינמ  150,000  דרול"   ,ץרממ  תפסותל  3  ףיעסל  סחייתמ  אוהש

 11  ם י נפל  . תוינמ  רטש  ם וליצ  ,המש  לע  תומושרה  קט'גרנא  תורבחב

 12  ," ןידה תרושמ

 13   .הז תא האור אל ינא : ירא ןב דרו

 14  .םכסהה לש  ןושארה דומעב ילכתסת : ןגד ד" וע

 15  ,לש םכסהב םושרש ןוו יכמ ,החילס ,עגר רוזחנ ונחנא םא ,ךל שי ,בגא : רורד ד" וע

 16   ,האור ינא וישכע  ,יקוא ,ןכ : ירא ןב דרו

 17  ף רוצמ  דרו  םש  לע  תוינמ  רטש  םוליצ"   : הככ  םושר  ,'10  ראורבפ : רורד ד" וע

 18   .ותוא יתיאר אל ינא , -ה תא ךל שי ." ה ז םכסהל

 19   .ןי א יל םג .אל ,אל ,ןיא יל : ןגד ד" וע

 20  .הזה םוליצה תא : רורד ד" וע

 21   .יתיאר אל םג ינא .אל ינא םג ,אל ,יתיאר אל : ןגד ד" וע

 22   .בוט : רורד ד" וע

 23 ת ומושרה  קט'גרנא  תרבחב  תוי נמ  150,000"   . ותוא  יתיאר  אל  םג  ינא : ןגד ד" וע

 24  , ן ידה  תרושמ  םי נפל  .הז  םכסהל  ב" צמ  תו ינמ  רטש  םוליצ  .המש  לע
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 1 םוכסל  דע  קט'גרנא  יחוור  ןובשח  לע  ךושמל  ךישמהל  דרול  רשפאי  קיימ

 2  ל ש  ךסמ  ולא  םיפסכ  זזקל  ילבמ  רלוד  150,000  לש  ילאמיסקמ

 3  ם ג   ילבקת  תא  ם צעב  רמוא  א וה  ,רמולכ  ." קט'גרנאב  ת וינמ  150,000

 4  ,תוינמ

 5   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 6   .רלוד 150,000 םגו : ןגד ד" וע

 7   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 8  ף יעסה  לש  חוסינ ה  רשא מ  רורב  רתוי  הז  ה פ    .רמוא  אוהש  המ  הז : ןגד ד" וע

 9   .םדוקה

 10  ינא  ,תלבקמ  תא  זא  , 300,000-מ  רתוי  הווש  היהי  הז  רמואו  אב  אוה : רורד ד" וע

 11  ש ומימ  תעב  יכ  ם כסומ"   :ךשמהב  הככ  רמוא  אוה  .ןובשח  לע  ךל  ןתונ

 12  ל בקתתש  הרומתה  ךותמ  רלוד   150,000  לש  ךס  זזוקי  תוינמה

 13  150,000  זא  ,הוו ש  300,000  היהי  הז  once  ,תרמוא  תאז  ." ןתריכממ

 14 לעמ  היהי  םיחוור ה  הלעי  הז  םא  קר  ,רתיהו  ןובשח   לע  הלביק  רבכ  איה

 15   .יל הארנ .רלוד 150,000

 16 ?ירמוע רמואש  המ לש תונשר פה םע המיכסמ תא .יקוא : ןגד ד" וע

 17   .ןכ , ינא םא .ןכ .ןכ : ירא ןב דרו

 18  ת א  ,ךלצא  תוראש נ  תוינמה  ,עגרכ  אוה  , תא  םצעב  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 19 אל  הז  , רלוד  150,000  דע  תלבקמ  תא  םא  , םיחוור  ןובשח  לע  תלבקמ

 20  ,זזוקמ

 21   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 22  .ךל זזקמ או ה זא ,רלוד 150,000 לעמ םיחוור לבקל תלחתה םא : ןגד ד" וע

 23   .קדצב : ירא ןב דרו

 24   .רלוד 150,000 םגו תוינמ םג תלבק מ תא םומיטפואב ,רמולכ : ןגד ד" וע
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 1 . ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 2   .יקוא : ןגד ד" וע

 3  .יתיא 'גראל היה : ירא ןב דרו

 4  ? בגא ךרד ,המל .האור ינא : ןגד ד" וע

 5   ?תעדוי ינא : ירא ןב דרו

 6  ,ונממ תשרגתה : ןגד ד" וע

 7  ?הז תא ןיבהל לוכי התא : ירא ןב דרו

 8  ,אוה המל ,דחיב אל  רבכ םתא ,ונממ תשרגתה : ןגד ד" וע

 9   ,הביסה תאז : ירא ןב דרו

 10   .לאוש ינא תמאב : ןגד ד" וע

 11 הברה  ךכ  לכ  ולצא  תמש  המל  ,ךכ  לכ  וילע  תכמ ס  המל  יתוא  לאשת : ירא ןב דרו

 12 ?לאוש א ל התא  המל ,לאשת .ףסכ

 13  ף סכ  הברה  ךכ  לכ  ולצא  תמש  המל  ,לאשא   י אוב  זא  , דחא  ד צמ  ,ןכ : ןגד ד" וע

 14 ?ךכ לכ וילע תכמס המלו

 15   .וילע יתכמס : ירא ןב דרו

 16 ? דייה רטסימו לקי י' ג רוטקוד אוהש תעדי םא : ןגד ד" וע

 17   .ןוכנ הז ,ןוכנ הז : ירא ןב דרו

 18   .רמוא אני ילש םילימב : ןגד ד" וע

 19   .הככ היה אוה  ,םיפסכב רושק ש המ לבא : ירא ןב דרו

 20 ? היה אוה ,לוק וטורפל הככ ?הככ הז המ : ןגד ד" וע

 21 לכה  לכה  םליש  אוה  ,הנהו  הלימ  הז  הלימ  , ונתחתהש  םוימ  .רשי  הככ : ירא ןב דרו

 22  א ל  ,הטס  אל  םעפ   ף א  אוה  ,ןורחאה  עגרה  ד ע   .ןורחאה  עגרה  דע  ,לכה

 23  . ולש  תובוחה  תא  י רצי ווש  ן ועש  ומכ  םליש  אוה  ,הלאמש  אל  ,הנימי

 24  ,-ו יסנני פ  ןו אג אוה יכ וילע יתכמסו
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 1 ? יסנניפ ןואג אוהש תבשוח  ןיידע תא : ןגד ד" וע

 2  י נא  .תעדוי  אל  ,אוהש  תבשוח  ינא  .בושחל  המ  תעדוי  אל  רבכ  ינא : ירא ןב דרו

 3 ינא  ,וליאכ  .שממ  .דחיב  תפויצוס  לש  גוס  םע  יסנניפ  ןואג  אוהש  תבשוח

 4  ם ד א  ןבה  אל  הז  , ינא  . ותוא  ר ידגהל  ךיא  רבכ  ת עדוי  אל  ,תעדוי  אל

 5 תמאב  הז  . ןפרחתה  אוה   .ותוא  הריכמ  אל  אני  .ותיא  יתנתחתה  ינאש

 6 ו נייה  ונחנאשכ  .הכ כ  היה  אל  אוה  .ותוא  הריכמ  ינאש   םדא  ןבה  אל

 7 ד עור  היה  אוה  ,ר טוש  האור  היה  אוה  םאו  ןו נח  שמ מ  היה  אוה  םיאושנ

 8   .תמאב וליאכ .דחפמ

 9  .הללאו : ןגד ד" וע

 10  . לנימירק  לש  גוס  ,לנימיר ק  .ונממ  היהנ  המ  ת עדוי  אל  , תעדוי   אל  .ןכ : ירא ןב דרו

 11  ת ומוצע  םייניעב  וב  יתכמס  ינא  ,םיפסכ  ,םעפ  דוע  ,תניחבמ  לבא

 12  י תעדיו  וילע  יתכמ סו  ולש  תועקשהב  יתנמאהו  וב  יתחטבו  וב  יתנמאהו

 13 לבא  ן ואג  לש  גוס  תמאב  ם ג  אוה  .לש  גוס  , יסנניפ  ןואג  תמאב  אוהש

 14   .םורטק פסה לע ילובג .ילובג אוה

 15 .אל  ינא  ,הנשמ  אל  , בוט  ;ם ויה  ,תעדוי  תא  ,םוי ה  ,יארת  , ינא  ,ןכ  ,ןכ : ןגד ד" וע

 16  ד ומעב  ,וישכע  .5  ףיעס  לש  הזה  ןוקאת התי  ונבה   זא  ,םצעב  זא  ,יקוא

 17  ,אבה

 18  ה יה  ה ז  ,ךתיא  ב ידנ  ך כ  לכ  היה  אוה  המל  יל  ר מוא  התא  , םעפ  ד ועו : ירא ןב דרו

 19  א ו ה  .ינלוח  רשק  הז  .ולש  ד צהמ  םגו  ילש  דצהמ  םג  .הא נש  הבהא

 20 , גאד  אוהש  .ילש  אב א  לש  גוס  .ילש  אבא   ומכ  םג  היה  יתניחבמ

 21   ,-ו יל גאד אוה .ןמזה לכ ?ןכ ,תילכלכ הניחבמ

 22   ?ם ישורג ,בגא ,ךלש םירוהה : ןגד ד" וע

 23  .בא ךסח יל שי לבא ,אל : ירא ןב דרו

 24 ,לא וש םתס ינא לבא הז ה לע תונעל תבייח אל תא : ןגד ד" וע
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 1  םה  . דחיב  ויח  אל   םלועמ  , דחיב  םייח  אל  םג  םה  לבא  םישורג  אל  םה : ירא ןב דרו

 2  .דרפנב דחא לכ לבא תיב ותואב םיי ח םה ,םישורג אל

 3  .הא : ןגד ד" וע

 4  ,הזכ בא ךסח יל שי זא : ירא ןב דרו

 5  ,לבא  םיאושנ םה ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 6   .דרפנב יח דחא לכ : ירא ןב דרו

 7   ,ליגב םצעב תייה תאש זאמ ,המ .יק וא ,ואוו : ןגד ד" וע

 8   .ןכ : ירא ןב דרו

 9 ? הנטק תייהש זאמ : ןגד ד" וע

 10   .ןכ : ירא ןב דרו

 11   .יקוא : ןגד ד" וע

 12   .וילע יתכמסו. הז .בא ךסח לש ןונגס הפ שי ,ןכ זא : ירא ןב דרו

 13 ? בגא ,רפונ  םע ולש ם יסחיה ךיא .יקוא : ןגד ד" וע

 14 תוזירפקה  לכ  תא  ,תמאב  .םיהדמ  .רפונל  םיהדמ  אבא  אוה  .םימיהדמ : ירא ןב דרו

 15  , ןכ  ם או  . רפונ  םע   אטבתמ  אל  הז  ,הזו הזו  ולש  י דו מהו  ולש  ח ור  יבצמהו

 16   .ות יא דדומתהל ךיא םג תעדו י  רפונו ירוטאינימ שממ זא

 17  .ותיא תרבדמ אל איהש  הז םע ול השק חטב זא : ןגד ד" וע

 18  י כה  אוה  .התוא  ה אור  אל  אוהש  הזמ  רומג  אוהש   תבשוח  ינא  .דואמ : ירא ןב דרו

 19  .הילא רושק

 20  , עגר רובענ יאוב  ,בוט .יקוא : ןגד ד" וע

 21   .דואמ וילא איהו : ירא ןב דרו

 22   .ףסונה ןוקיתל ,אבה דומעל  עגר רובענ י אוב ,בוט .ןכ : ןגד ד" וע

 23  .ינשה דומעה : רורד ד" וע
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 1  ת ויו כז  דרול"   :רמאנ  ו ב  ,תפסותל  'א  4  ף י עס  תחת  , דומע  ירבעת : ןגד ד" וע

 2  , " רלוד  550,000  ךסב  תוקזחומהו  תומושרה   ,רביר   ולב  ןרקב  תויפסכ

 3 תוקזחומהו  תומושרה  רביר  ולב  ןרקב  תויפסכ  תויוכז  דרול  ,בתכי"   ,'וכו

 4  ר ושיא  םויב  ףיסו ת  דרו  ,רלוד   750,000  ל ש  ךסב  EGFE  תרבחב

 5 ה פ  ," ותומלשב  ה ז  ןובשחב  תיבירה  . 1,200,000  לש   ךס  הז  םכסה

 6   ,תמאב 15% בותכ

 7  .14%-ה תא ןקתמ הז : רורד ד" וע

 8   ,15% בותכ הפ ,ןוכנ : ןגד ד" וע

 9  ,ההא : ירא ןב דרו

 10   .1% דוע ,ךל ןתנ אוהש ר פו'צ הזיא דוע : ןגד ד" וע

 11   .ןכ : ירא ןב דרו

 12 ? דרו : ןגד ד" וע

 13  .ההא : ירא ןב דרו

 14 ? ןוכנ : ןגד ד" וע

 15   .15% ר מאנ הז הליחתכלמ יל ,אל : ירא ןב דרו

 16 ? 15%  רמא אוה הליחתכלמ ,הא : ןגד ד" וע

 17   .ןכ : ירא ןב דרו

 18  .תרש הוונב הרידה לש הריכמה יפסכ  םצעב הז 1,200,000-הו : ןגד ד" וע

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20 םכסהל  קר  רובע נ  י אוב  .הזו  וי תויובייחתה  לכ  .רדסב  .י קוא  ?ןוכנ : ןגד ד" וע

 21  .המיד ק עגר הינש ץורנ ,ןורחאה

 22   .'17 רבמבונמ : רורד ד" וע

 23   . עגר ןהילע םג  רבדנ זא ,תואתנכ שמה לש רוכזא שי  םג המש .ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 24  .הז תא יל ןיא : ירא ןב דרו
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 1  ,םכסה ה םצעב הז .ךליבשב קתו ע הז ,יח ק .ךל ןתונ אני ,ןכ : ןגד ד" וע

 2   .ומצע לע רחוז אוהש : ירא ןב דרו

 3   .ישילשהן וקיתה : ןגד ד" וע

 4   .לוקוט ורפל ותוא רידגת : ינ יז ןוטיב ד" וע

 5   ,7102.1.7-ב רשוא הז  .V/4  ,ןכ : ןגד ד" וע

 6   ?ןוכנ .הנורחאה הא וולהה תא ונחקלש הז .ןכ : ירא ןב דרו

 7  .םתחקלש תואוולהה תש ולש לש רוכזא  הפ שי  ,ןכ .עגר ארקנ ףכת : ןגד ד" וע

 8  .ההא : ירא ןב דרו

 9  ל צנתמ  ינא  , טפושה  'בכ"   : רמוא  אוה   ,הככ  .ביבא  י נויבס  לע  . הרידה  לע : ןגד ד" וע

 10 ? בגא ךרד ,רחאל  ו ל ינייפוא הז ," רוחיאה לע

 11  .יל : ירא ןב דרו

 12 ?ךל ,הא : ןגד ד" וע

 13   .המ ,ונ : ירא ןב דרו

 14 ?תיאר אל : רורד ד" וע

 15   .רקובה הז תא וניאר ,בוט : ןגד ד" וע

 16   .(תקחוצ תעמשנ) : ירא ןב דרו

 17  . ל והינל  םיפסכ  ילצא  הריאשה  ירא  ןב  'בגו   2007  תנש ב  ונשרגתה"  : ןגד ד" וע

 18 בכרומ הז הממ ? רלוד  ןוילימ 1.2-ה הז המ  ," רלוד ןו ילימ 1.2 לש םוכס

 19  ד ו עו  500,000-ה  .600,000  דוע ו  500,000  לש  םוכס  דועו  ?םצעב

 20 ? אל ,הריד יפסכ  החינמ ינא הז ,600,000

 21  .לקש אלו 1,200,000 הז .תועט הפ שי יתעדל : ירא ןב דרו

 22   ?רלוד  550,000-ה הפיא זא לבא ,אל : רורד ד" וע

 23   ?רל וד 550,000-ה הפיא זאו : ןגד ד" וע
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 1 ל ע  .(ללמתל  ןתינ   אל  –  לומלמ  ידכ  ךות  המצעל  תארוק  תעמשנ)  .עגר : ירא ןב דרו

 2  ן י א  .600,000  לש   םוכס  דו עו  500,000  וד סכום שלעו ?רבדמ  אוה  המ

 3   .תועט הז ,גשומ יל

 4 תאז  לכ"   .תועט  הז  , תועט  הז  ם א  .הז  ת א  ו קדבת  זא  .י קוא  ,בוט : ןגד ד" וע

 5 הל  היהיש  ידכ  ,ת יבירה  תא  שדוח  לכ  הל  ם לשמ  ינא  ,הגירח  תיבירב

 6  ." רודמה תא ,םלש ל ףסכה תא

 7  ל ע  בוש  לכתסת  םא  .הזל  רבסה  יל  שי  ,ןכ  ,לקש  600,000-ה  ,הארת : רורד ד" וע

 8  , הפסוה   הפ  םושר   , '07  רבמבונ  ,ולש  ןושארה  ף דה  ל ע  ,תועקשה  חודה

 9 םא  ,לקש  600,000  לכה  ךס  ,הזב  תופסוה   הפ  שי  םעפ  לכ  ,הפסוה

 10   ,לכתסת

 11   . 100,000-ו 100,000  ,400,000 הז ,ןכ : ןגד ד" וע

 12   .1.4.2017  ,קוידב ,הנורחאה הפסוהה : רורד ד" וע

 13  ?הלאה לקש 400,000-ה הז המ : ןגד ד" וע

 14  .הנירמהמ תוריכשהמ הז : ירא ןב דרו

 15   ?תומ דוק תויוריכש : רורד ד" וע

 16  .הנשל לקש 100,000 הז הנירמב תוריכש : ןגד ד" וע

 17   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 18 ? םינש 4 רובע  םצעב הז 400,000-ה זא : ןגד ד" וע

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20   ?םינש שולש דוע הז ,100,000  ,100,000 ,100,000  דועו : ןגד ד" וע

 21   .ןכ : ירא ןב דרו

 22   .100,000 ,100,000  דועו : רורד ד" וע

 23 ? םייתנש דוע הז םצעב  ,100,000 ,100,000  דועו : ןגד ד" וע

 24   . 600,000-ה הזו : רורד ד" וע
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 1   ?600,000-ה הז : ןגד ד" וע

 2   .600,000  ,ןכ ,םייתנש דו ע הז 100,000 ,100,000 : ירא ןב דרו

 3 תוריכשה  הז  לקש  600,000-ה  ,תרמוא  תאז  .לקש  600,000  לכה  ךס : ןגד ד" וע

 4  ?הנירמב הרידה לש

 5   .100,000 דוע היה : ירא ןב דרו

 6   .'18 ץרמב  ,הז ירחא 100,000  דועו : רורד ד" וע

 7   .700,000 הז זא ,100,000 ד וע שי '18 ץרמב : ןגד ד" וע

 8   .'17 רבמבונ ב רשוא הזה םכס הה לבא : רורד ד" וע

 9  .יתנבה : ןגד ד" וע

 10  ו נל  שי  600,000-ל  . 600,000-ה  הז  זא  ,600,000  היה  '17  רבמבונב : רורד ד" וע

 11  .רבסה

 12 ?ונחנא ה פיא ,עגר ,לקש 600,000-ה ,תרמוא תאז .עגר ,עגר : ןגד ד" וע

 13  .לובלב הפ שי לבא , 550,000-ו 1,200,000 הז יתעדל ,לובלב הפ שי : ירא ןב דרו

 14   , יפל ,ןכ : רורד ד" וע

 15 ,ומצע  ם כסהה  לע   לכתסנ   אוב  ,הז ב  בותכש  המ  הינש  עגר  ובזע  ,רדסב : ןגד ד" וע

 16  ?רדסב

 17   .בוט : רורד ד" וע

 18  .ההא : ירא ןב דרו

-ה  י בגל  רמוא  התאש  המ  יתנבה  , ומצע  םכסהה  לע  עגר  לכתסנ  אוב : ןגד ד" וע 19 

 20  ר בכ  הז  ה פ  ,בוט  . 2017  ר במטפסמ  אוה  םכסהה  זא  , יק וא  .600,000

 21   .ןוויס הבוט אל הז ,רחא טפוש

 22  .הרטפנ איה : רורד ד" וע

 23  ,הלש ןבה הז ז א .הרטפנ ןי ד תכרועה םגו : ןגד ד" וע

 24   .ןכ : רורד ד" וע
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 1  ו א  תיזיפ   ולצא  ם תיי ה  ?בגא  ך רד  ,ולצא  ם תייה  .רושיגה  תא  השע : ןגד ד" וע

 2  ,אוהש

 3   ,ןכ  ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 4   ?םת שקיבש המ תא חסינ קר : ןגד ד" וע

 5   . ולצא תיזיפ ונייה ,אל ,אל : ירא ןב דרו

 6  ן ישוריגה  םכסהה  . הירוטסיהה  לש  ם צעב  רו אית  הפ  שי  זא  , יק וא  .יקוא : ןגד ד" וע

 7 הז  ןישוריגה  םכס הה  .'10  ץרממ   הנושארה  תפסותה  ךכ  רחא  ,ירוקמה

V/1,  הז ש  הנושארה  תפסותה  ך כ  רחא  V/2,  8  הינשה  תפסותה  ךכ  רחא 

 9 תונבהל  ועיגה  םי דדצה"   :V/4  לע  םירבדמ  ונחנא  וישכעו  V/3  הזש

 10   ." תובוחרמ סיר יש ד" וע תועצמאב רושיג ךילהב

 11 ן יא  .ונממ  שקבל  הלוכ י  ינא  ,הזה  רושיג  םכסהה  תא  יל  שי  ,בגא  ךרד : ירא ןב דרו

 12  .הלאה םימוכסה תא הפ

 13  .םכסהה הז .יל יריבסת  ,רושיג םכסה ה תא הז המ : רורד ד" וע

 14   .םימספרב תועט הז הפ לבא ,ןכ : ירא ןב דרו

 15   .םכסהה  הנאבל ה ,אל : ןגד ד" וע

 16   ,תינ דלקהש תויהל לוכי הז ,אל : רורד ד" וע

 17   ,לוקוט ורפל רמא קיימש והשמ הז  ,יארת ,קיימש תויהל לוכי : ןגד ד" וע

 18   . ןכ ,ן כ ,ןכ ,םכ סהה הנה , יקוא ,יקוא ,הא : ירא ןב דרו

 19   .םכסהה הז ,הנה : ןגד ד" וע

 20  ,רדסב ,רדסב : ירא ןב דרו

 21  .םכסהה  תא םיארוק וישכע ונחנא : ןגד ד" וע

 22  .רדסב : ירא ןב דרו

 23   .קיו דמ רתוי םכ סההש הארנכ יכ ?רדסב : ןגד ד" וע

 24  .ההא : ירא ןב דרו

127

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 110                                                                                                         בס"ד  

 

 
 08-9104446 :פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 
.ilcope.yt-www.true     type.co.il-eice@truoffmail: -E 

 1  ,הככ וישכע ,הארנ אוב : ןגד ד" וע

 2 ,הז   םכסה  תמיתח   םויל  ןוכנ"   :םושר  ,6  ףיע סב  לכתסת  םא  יכ  ,חוטב : רורד ד" וע

 3   ," 3,780 רביר  ולבב השיאה לש היתויוכז

 4 רובענ  אוב  .הזל  עיגנ  ףכת   ,הינש  ,עגר  זא  .ה אור  ינא  .האור  ינא  ,ןכ  ,ןכ : ןגד ד" וע

 5 ?רדסב  ,תואתנכשמה קוליס .הככ

 6   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 7  , ר לוד  750,000-ה  תא  ונל  שי  ןישוריגה  םכסהב  זא  .ןושארה  קרפה  הז : ןגד ד" וע

 8 ? ןוכנ ,וילע הזש

 9   . ןוכנ .ןוכנ : ירא ןב דרו

 10 . םיריכמ ונחנא הז : ןגד ד" וע

 11   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 12  ת ויהל  אתנכשמה   ב וח  היה  ר ומא  ובש  דעו מל  ךומסב  2010  תנ שב"  : ןגד ד" וע

 13  תא  קלסי  שיאה  יכ  םכסוה"   2  ףיעסב  ."תפסו תה  הכרענ  ,קלוסמ

 14  ת עב  רשפאתי  רב דה  םא  ,ידיי מ  ןועריפב  וא  םינש  10  ךות  את נכשמה

 15 ? ןוכנ ,וניאר םג הז תא ." טיזקאה עוציב

 16   ," 2010 תנשב"  ,4 ףיעסב . עגר ,עגר  ,עגר ,עגר : ירא ןב דרו

 17   .ןכ : ןגד ד" וע

 18   . 750,000-ה ,קלוסמ תויהל בוחה היה רומא ובש : ירא ןב דרו

 19   .ןוכנ : ןגד ד" וע

 20   .יקוא : ירא ןב דרו

 21 לש  הרקמב  וא  םי נש  10  ךות  ותוא  קלסל  בייחתה  אוהש  תמאב  בותכ : ןגד ד" וע

 22  .טיזקא

 23   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 24  .הזה ףיעסה תא וניאר : ןגד ד" וע
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 1  .אל ףוסבו : ירא ןב דרו

 2   ?הינש הריצע רשפא : רורד ד" וע

 3   ,רמוא ינא ,עגר : ןגד ד" וע

 4  .תנוינש ,והשמ קודבל הצו ר ינא ?הינש הריצע רשפא : רורד ד" וע

 5   .חטב ,ןכ : ןגד ד" וע

 6   . 2017 רבמטפס רלודה רעש .םג םכתיא תויהל לכוא ינאש : רורד ד" וע

 7  .הז תא ךיראהל ינממ שקיב אוה ףוסב : ירא ןב דרו

 8   . 2020-ל רבעמ  תרבדמ תא ,הא ;-ל שקי ב אוה 2010-ב רבכ ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 9   .ןכ : ירא ןב דרו

 10  .הזל ע יגנ ףכת ,עגר ,יקוא .ךיראהל שקיב אוהש : ןגד ד" וע

 11  ם ושר  היה  .הלחתהב  תועטה  לע  עגר  לכתס ת  .הבושת  ונל  שי  ,בוט : רורד ד" וע

 12   . 3,780 ונרמא ,הפ

 13 . ןוכנ : ןגד ד" וע

 14   .3.58 זא הי ה  רלודה רעש ,רלוד 550,000-מ :הככ בכרומ 3,780 : רורד ד" וע

 15   .ןכ : ןגד ד" וע

 16   ,עיגמ התא .600,000 הזל ףיסותו  1,200,000 הזל ףיסות ?רדסב : רורד ד" וע

 17  .תוריכשה לע לקש  600,000-ו  1,200,000 : ןגד ד" וע

 18  ל וכ י  זא  .1,769,000  הז  ילש  בושיחה  יפל  ,תויו ריכש  לע  600,000-ו : רורד ד" וע

 19  ל ע  אל  ,יללכבר  ב מטפס  יתלכ תסה  יכ  ,אלא  3.58  היה  אלש  תויהל

 20   .קיודמה ךיראתה

 21   ?1,769,000 הז המ : ןגד ד" וע

 22  י ללכ  רעש  והשזיא  הזש  ,3.58  לופכ  ר לוד  550,000  יתרביח : רורד ד" וע

 23  ,רבמטפסב

 24   ? 3,769,000 ךל ןתונ הז .600,000 סולפ  1,200,000 סולפ ,ןכ : ןגד ד" וע
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 1   .3,780-ה ק וידב הזו .ןכ : רורד ד" וע

 2  . יתנבה .בורק הזש ,יתנבה : ןגד ד" וע

 3   .קיוד מה רעשה תא ונבשיח אל : רורד ד" וע

 4   .יקוא ,יתנבה ,יקוא : ןגד ד" וע

 5  , 600,000  הל  שי   ,'17-ל  ןוכנ ש  תמאב  ו ישכע  םיעדוי  ונחנא  זא : רורד ד" וע

 6  .רלו ד  550,000-ו  1,200,000

 7   .םויה דע הז : ירא ןב דרו

 8   .י קוא ,רלוד  550,000-ו  1,200,000 ,600,000 : ןגד ד" וע

 9   .לקש 100,000 דו ע שי הז ירחא .ןכ : רורד ד" וע

 10   .ןכ , 100,000 דוע : ירא ןב דרו

 11 הרקמב  הז  5  ףיעס  ,בוט  ,5  ףיעס  .הרוחא  עגר  רוזח נ  ואוב  זא  .רדסב : ןגד ד" וע

 12   .הרידה תא רוכמל רשפא זא ,'וכו הרפה לש

 13   .יקוא : ירא ןב דרו

 14   .'וכו : ןגד ד" וע

 15  ה מ  הז   יכ  ,הז  לע   בכעת  אוב  ,בגא  ךרד  ?ה ז  םע  השוע  ינא  המ  .ןוכנ : ירא ןב דרו

 16 .הצור ינאש

 17   .השקבב : ןגד ד" וע

 18  ?המ לע : רורד ד" וע

 19  .הרידה תא רוכמל : ירא ןב דרו

 20  .ךשמהב הז לע רבדנ יאוב ?רדסב ,וישכעל אל הז : רורד ד" וע

 21  .ההא : ירא ןב דרו

 22 ינא  ,יחרזמ  קנב  םע  השיגפ  יל  שי  םג  ינא  ,הריקחה  ףוסב  וצרת  םא : ןגד ד" וע

 23  י נא  ,הפ  שי  ,םג  הז  ן בומכו  תושעל  ךירצש  בשוח  י נא  המ  םכל  דיגא

 24   ,םירעפ הפ שי ,הזה תליחתב הר מא איהש המ תא יתעמש
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 1   .ר פונ ןיינעב תקולחמ : רורד ד" וע

 2  ת אז  ,דצב  התוא  ריאשה ל  ר שפאש  והשמ  הז  לבא  םירעפ  הפ  שי : ןגד ד" וע

 3  ל בא  .הרידה  תא   שממל  רשפא  יאש  רמוא  אל  הז  ,חכוותהלו  ,תרמוא

 4  י ד כ  תוקד  המכ  חק ינ   ,היעב  ןיא  לבא  .םייסנש  ידכ  ר וזחנ  הינש  עגר  ואוב

 5  .הז לע רבדל

 6   ,תוסנכה ילב ינא ,עגרכ יל ש בצמה תא ןיבמ התא יכ : ירא ןב דרו

 7   ,דרו : ןגד ד" וע

 8 רוכמל  תבייח  ינא  .תואצוה  םי  םע  ינאו  אתנ כשמ   לש  תובוח  םע  ינא : ירא ןב דרו

 9  . םייקתהל  ידכ  בי בא  תמר  ינויבסב  הרידה  תא   וא  הנירמה  תא  וא  ,הריד

 10  .הככ הלוכי אל ינא

 11   ,ואוב ,בוט : ןגד ד" וע

 12  .הז ירחא הז לע רבדנ : רורד ד" וע

 13   .ןכ : ןגד ד" וע

 14   .יקוא : ירא ןב דרו

 15  6  ף יעס  , יקוא  .7  ףיעס  תא  י ארת  וישכע  . הריקחה  ף וסב  רבדנ  ואוב : ןגד ד" וע

 16  תא  םימכוס  םא  םצעבש  הארנ  תמאב  הז   ,ונל  רזע  ירמוע  ,יתנבה

 17 ? ינויגה ךל הארנ הז .3,780,000-ל  עיגמ הז ,םימוכסה  תשולש

 18   .ןכ  ,ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 19  550,000  ,הזה  םוכסה  בכרומ  הזמ  ,רמא  אוהש  המ  ,תרמוא  תאז : ןגד ד" וע

 20   . 1,200,000-הו  600,000 ר,לוד

 21  .הככ ןמזה לכ הז : ירא ןב דרו

 22  750,000  , ןישורי גה  םכסה  תמיתח  תעב"   :י ארת  וישכע  . 7  ףי עס  ,יקוא : ןגד ד" וע

 23 ,את נכשמ  קלסל  ן ישוריג ה  םכסהב  בייחתה  שיאה  . קוליסל  הרתיה  רלוד
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 1  31.12.16  םויל  ןוכנו  התוא  לידגה  אלו  את נכשמ ה  תא  רזחמ  שיאה

 2  . " ךכו ךכ האוולה קית . 1,398,000 איה קוליסל הרתיה

 3   .הז תא יל שי ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 4  , השעמל  ,אתנכש מה  תא  רזחמ  םצעב  אוהש כ  ,וישכע  . רדסב  זא  .יקוא : ןגד ד" וע

 5 אוה  ,אתנכשמ  רזחממ  התאשכ  .תינורקע  עג ר  הלאש  לאוש  ינא  ,יארת

 6  .ךלש המיתחה תא בייח  אוה ,דבל םותחל לוכי אל

 7   .ות יא יתייה ינא ,רורב : ירא ןב דרו

 8  אתנכשמ  רוזחמ  ל כ  לע  תמתח  תא  ,תרמוא  תאז  ,-ל  הצור  קר  ינא  זא : ןגד ד" וע

 9  .ביבא ינויבסב הרידל רשקב חקל  אוהש  אתנכשמ תליטנ וא

 10   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 11   ,הצור קר  ינא ,רדסב ,אל ,אל .יקוא : ןגד ד" וע

 12  ל כ  ריזחה  תמאב  אוהו  לקש  לכ  ריזחי  אוהש  יתכמס  ,ךל  יתרמאש  ומכ : ירא ןב דרו

 13  .לקש

 14  , םייתש  .דחא  אתנכשמ  ק ית  הז  , 1,398,000  , הרתיה  הז  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 15 ה ינש  ,תפסונ  האוולה   לטנ  אוה  הנושארה   האוולהה  רוזחמ  תעב" 

 16  . 561,410  הקול יסל  הרתיהו  הרידה  תדבעושמ   הילא  םגש  ,רפסמב

 17  ." ךכו ךכ רפסמ האוולה קית

 18  .יל רכומ אל הז ?הז המ : ירא ןב דרו

 19  , הילע  תמתח  תא ש  חינמ  ינא  ,יארת  .חקל   אוהש  ה ינש  האוולה  וז : ןגד ד" וע

 20  .ףסכה תא ןתונ היה אל קנבה תרחא

 21  .לבא יל רכומ אל הז : ירא ןב דרו

 22   ,זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 23   ?יתאזה האוולהה לע ןרקה תא המ ונל רמול עדוי התא : רורד ד" וע
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 1 ריבעהל  היעב  יל  ןיא  ,ונל   שיש  המ  .םיכמסמה  תא  יל  שי  ,הארת  .ןכ  ,ןכ : ןגד ד" וע

 2 ת א  קנבהמ  יתלביק   ינא  .הז  ת א  ול  היהי  םגש  ? רדסב  ,ירמועל

 3  ר ובעא  ינא  ,יתקפ סה  אל  דו ע  ינא  ,םהילע  רבוע  דוע  אני  ,םיכמסמה

 4 ינא   ,תרמוא  תאז   .המ  קוידב  עדנ  רבכ  ונחנא   ,שגפינ  ונחנאשכו  םהילע

 5   .המ קוידב תעדל ,רשוימ תויהל תיתדבועה המרב תוחפל הצרא

 6   .ןכ : רורד ד" וע

 7  ה אוולהה  קוליסל  הרתיה  לכ  ךס"   ?רדסב  ,הינש  האוולה  תאז  זא : ןגד ד" וע

 8  א ולמ  תא  םג  .19,442  ישדו ח  רזחהב  1,960,000  ,הינשהו  הנושארה

 9  ת אז  ." ויקסע  לוה ינ  ךרו צל  וידיל  שיאה  לביק  הינשה  האוולהה  םוכס

-ה   לש  רוזחמה  ,האוולהה  םגש  ,הפ  הל וע  םצעבש  המ  ,תרמוא 10 

 11 ,רמולכ  ,התוא  רזחמ  אוה  ,750,000-ה  תא  היה  ,ןושארה  750,000

 12 תא  םיעדוי  אל  ו נחנאש  ,האוולה  דוע  סולפ  ,רלוד   750,000  דוע  חקל

 13   ,550,000 התיה הלש הרתיהש ,הלש ןרק םוכסה

 14  250,000-ה   הזש  תויהל  לוכי  ?םדוק  וניארש  רלוד  250,000-ה   אל  הזו : רורד ד" וע

 15  .הז הזש תויהל לוכי  ,רזחהה םא יכ  ,ןרק רלוד

 16  ת א  קו דבל  םיכירצ   ו נחנא  ,ע דוי  א ל  אני  ,תוי הל  לוכי  ,בגא  . תויהל  לוכי : ןגד ד" וע

 17  ד וע   ,בגא  ,ךירעמ  ינא  ,התאש  רמוא  הז  ,רוזח מ  לע  םירבדמשכ  ,אל  .הז

 18  ,הזה לע רובעל ך ירצ ,ע דוי אל ינא ,תוריהזב הז תא רמוא ינא ,םעפ

 19   ,-ה לכ תא ונל  שיש תמאה : ירא ןב דרו

 20  המל  ,בוזע  ;התו א  ר זחמ  אוהשכו  התוא  ער פ  אוה  .התוא  ערפ  אוהש : ןגד ד" וע

 21  ?שחנל

 22  .ןיבהל הסננו םיכ מסמה תא הארנ אוב ,בוט : רורד ד" וע

 23  ?שחנל המל ,הז ת א קודבנ אוב ?שחנל המל : ןגד ד" וע

 24  .םיכמסמה תא ונל שי : ירא ןב דרו
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 1  .הזה הז 250,000-הש תויהל לוכי ,קדוצ התאש תויהל לוכי לבא : ןגד ד" וע

 2  .הז תא ןיא םתח לשש המב : רורד ד" וע

 3 תישילש  האוולה  ד וע  לטנ  אוה  הנושארה  הא וולהה  רוזחמ  תעב"   –  3 : ןגד ד" וע

 4  א יה  31.5-ב  הלש   הרתיהש  ,הרטמ  לכל  תישפוח  האוולהכ  רפסמב

 5  ת ואתנ כשמב  ינא  .דרו  ,והשמ  ךל  דיגא  ינא  יאוב  ,ו ישכע  ." 955,298

 6   ,םשר קנבהש ,יתיארש

 7  .ההא : ירא ןב דרו

 8  ל ע  הרהזא  תרעהה   תא  ,תויוכזה  תא  ומשר  ירה  ןמזמ  אל  ,קנבה  ירה : ןגד ד" וע

 9 קנבהש  תוירוקמה  ת ואוולהה  לע  עגר  םילכתסמשכ  .ךמש  לעו  קיימ  םש

 10 ?הזל תעדומ תא  .לקש ןוי לימ 6.5 הז ,םשר

 11 ? לקש ןוי לימ 6.5 : ירא ןב דרו

 12  ה תא  ,חסנ  איצוה ל  לוכי  ה תא  ,בגא  ,םילכתס משכ  .ןכ  ,לקש  ןו ילימ  6.5 : ןגד ד" וע

 13  ,האור

 14   .לבא ןרקה םוכס הז ,ןכ : רורד ד" וע

 15  ,רמוא ינאש המ  הז ,ןרקה ימוכס ,רמוא ינא : ןגד ד" וע

 16   .תויביר םע ,הא : ירא ןב דרו

 17 םאש  ח ינמ  ינא  ,ל קש  ןוי לימ  6.5  לש  םוכסב  ת ואתנכשמ  םשר  קנבה  םא : ןגד ד" וע

 18 םוכס  הז  .לקש  ןוי לימ  6.5  ןה  ,רוקמב  הלאה  תואוולהה  לכ  תא  םיחקול

-ה  ם א  דיגהל  ע דוי  אל  י נא  ,ם עפ  ד וע  . ודי   לע  ולטינש  תואוולהה 19 

 20  .הז ךותב הזש חינמ ינא ,הזל ץוחמ ו א הז ךותב רלוד 750,000

 21   . 1,980,000 הז םירמוא םהש המ עגרכ לבא : ירא ןב דרו

 22  .הרתיה הז : ןגד ד" וע

 23  .ההא : ירא ןב דרו
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 1  ו א  ו די   לע  ו ערפנ  םלוכ   םה  ,וחקלנש  תואוולה  ן וי לימ  6.5  ה יה  ,רמוי אנא : ןגד ד" וע

 2   ,עגרכ הנשמ אל ,הרבחה ידי לע

 3   , יקוא ,יקוא : ירא ןב דרו

 4 המכ  עגר  ןיבהל  םיסנ מ  ונחנאשכ   לבא  ,לקש  ןוילימ  2  איה  הרתיהו : ןגד ד" וע

 5   .הלאה  תואוולהה לכ לע תמתח תא ,הז המ ,וחקלנ תואוולה

 6   .בצמ ןי א ,6.5-ב םכ תסמ  הזש תבשוח אל ינא : ירא ןב דרו

 7 ינא  ,הכרעה  הז  , םעפ  דוע  .םשר  קנבהש  המ  הזש  ךל  רמוא  ינא  זא : ןגד ד" וע

 8  ,תוריהזב הז תא רמוא

 9 . יקוא : ירא ןב דרו

 10 ף קיהש  יתיארש  הזמ  ,רמוא  ינא  .ןותנה  תא  ם ג  קודבל  ךירצ  ינא : ןגד ד" וע

 11  .חסנב הז ?יר ובד ,ןוכנ .חסנ ב הז ,תומושרה תואוולהה

 12   ,ן וילימ  6.5 לש תובוח ך ל שיש רמוא אל הז ,יארת : רורד ד" וע

 13  ,הא וולהה םויה י כ ,תעדוי ינא : ירא ןב דרו

 14   .ןוי לימ 2 םה תובוחה : רורד ד" וע

 15  .2 וראשנו  וע רפנ ןוי לימ 4.5 םכותמש תואוולה וחקלנש רמוא הז : ןגד ד" וע

 16   .יקוא : ירא ןב דרו

 17  .םצעב רמוא הזש המ הז : ןגד ד" וע

 18   .תויהל לוכי : ירא ןב דרו

 19   .ול ןתונ ה יה אל קנבה תרחא ,תמתח  תא ,רמוא ינאו ,אל .יקוא : ןגד ד" וע

 20   .םימבו שא ב יתייה  ותיא ינא .יאדווב : ירא ןב דרו

 21 ?רמוא הז המ ,הזש : ןגד ד" וע

 22  .תא זה האוולהה תא ול יתתנו וילע יתכמסו ותיא יתכלהש : ירא ןב דרו

 23   .ןכ : ןגד ד" וע

 24   ,ריזחמ אוהש העידיב : ירא ןב דרו
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 1  ך שמהב  הפ  ,בוט   .ךתוא  לואשל  הצור  ינא  וישכע  , עגר  יד יגת  ,וישכע : ןגד ד" וע

 2  ,בותכ

 3  י נאו  תיבה  תא  ת רכומ  ינא  , ריזחמ  אל  או ה  םאש  העי דיב  םג  לבא : ירא ןב דרו

 4  .הרזחב ילש ףסכ ה תא תלבקמ

 5 .םג בותכש המ הז  ,יקוא , יקוא ,הז ,רדסב ,ןכ : ןגד ד" וע

 6   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 7 םצעבש  ,בותכ  9  ףיעסב  ,יארת  .ותיא  ךלש   םכסה ב  בותכש   המ  הז : ןגד ד" וע

-ה  לש  תרזגנ  ח ינמ  ינא  הזש  ,לקש  46,000  אוה  הפ  רזחהה 8 

3,780,000 .   9 

 10  .הארנ אוב : רורד ד" וע

 11  ,ינא לבא ,הז תא קודבל ךירצ הז ,הנשמ אל .חינמ ינא : ןגד ד" וע

 12   .לקש 20,000 הז רזחהה  םויה .זא  לש רזחהה הז : ירא ןב דרו

 13  ?תרמוא תאז המ ?םויה תרמוא תאשכ ,םויה הז המ ,אל : ןגד ד" וע

 14   .תואתנכ שמה לש : ירא ןב דרו

 15  א וה  .ונממ  תלבקמ  תאש  םימולשתה  לע  רבו דמ   הפ  , רמוא  ינא  ,אל  ,הא : ןגד ד" וע

-מ  ,בגא  ,הזמ  רתוי  הברה  הז  ,תואתנכ שמ  ירזחהה  תא  םלשמ 16 

 17  ם ימוכס  ו יה    םה  .םי הובג  רתוי  הברה  תואתנכשמ  רזחהה  . 20,000

 18   . םיהובג דואמ דואמ

 19  .שדוחב לקש 20,000 הז וישכע .היה : ירא ןב דרו

 20  ,חקל אוהש םירפסמה תא האור תא ,רורב ,רדסב : ןגד ד" וע

 21   .ןכ ,ןכ : ירא ןב דרו

 22   .לקש ןוי לימ 6.5 הז : ןגד ד" וע

 23 ? תוסנכהה  לע ,לכתסמ  התא המ זא : ירא ןב דרו
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 1  הז  ,תל בקמ  תאש   המיתחה  דעומל  ןוכנ  , ישדוחה  ךסה  רמוא  ינא : ןגד ד" וע

 2   .הפ בותכש המ הז ,לקש 46,000

 3  ?המל : ירא ןב דרו

 4 .15%-ה הז : רורד ד" וע

 5   .דרו ,ךתוא לאוש ינא ,בותכ ש המ הז ,ךתוא לאוש ינא : ןגד ד" וע

 6  ,הזה םכסהה דעומב : רורד ד" וע

 7   ?15% הז ,ןכ : ירא ןב דרו

 8  .רפונ לש לקש  10,000-ה  תא ללוכ אל הז : ןגד ד" וע

 9   ?קיודמ הז .תונוזמ לש : ירא ןב דרו

 10   , 3,780,000 שי םא : רורד ד" וע

 11   .רביר ולב לע תל בקמ תאש המ קר הז : ןגד ד" וע

 12   ?קיודמ  הז .קועצל אל ,עגר ,רדסב : ירא ןב דרו

 13   .קיודמ  טעמכ הז .קיודמ טעמכ הז : רורד ד" וע

 14  ,אל ינא ,עגר ובישקת לבא ,אל : ןגד ד" וע

 15  .הז תא יתקדב אל : רורד ד" וע

 16  .הז תא וקדבת : ןגד ד" וע

 17  .רדסב : ירא ןב דרו

 18   .קיודמ טעמכ הז : רורד ד" וע

 19  י ל ורשאת  ,הז תא  וקדבת רמוא ינא ,וישכע ה לימב  םכתא ספות  אל ינא : ןגד ד" וע

 20   . רביר ולב לש 3,700,000-ה לע הז , 46,000-הש

 21   .47 ,46-ל עיגמ התא  ,12-ל קלחת , 15% חקית : רורד ד" וע

 22   .י נממ בוט רתוי הקיטמתירא השוע התא ,עדוי אל ינא : ןגד ד" וע

 23   .בוט : רורד ד" וע
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 1  ל כ  תא  ק לסל  בייחתמ  ש יאה"   ,יקוא  .הארנכ  ,ינממ  םג  ריהמ  רתוי : ןגד ד" וע

 2  ,ונחנא הז ,רדסב ,םט הט הט " תואת נכשמה

 3   .רואיל  ,םיבושיחה תא תישע ירה : רורד ד" וע

 4  ?החילס : ןגד ד" וע

 5  .הז תא ,םיבושיחה תא ,םתוא תישע רבכ התא ,תישע : רורד ד" וע

 6   .אלפתת ,אל : ןגד ד" וע

 7   .26 דע ם ייסל ביי חתמ אוה ,רוציקב : ירא ןב דרו

 8 דוע  .אל  דוע  .אל   שמ מ  ,-ב  א ל  ,אל   לבא  ,לכ ה  השע א  ינא  ,אל   ,אל  ,אל : ןגד ד" וע

 9 לע  עגר  ילכתסת  ,הנה  ,יל  יד יגת  וישכע  ,יק וא  .קיודמ  רתויה  הז .אל

 10 ע גר  ילכ תסת  ," רלוד   250,000  ךסב  האוול ה  רזחה"   ןורחאה  דומעה

 11   .5 דומעב

 12   .ןכ : ירא ןב דרו

-ה  רכזומ  11  ףיעס ב   .הלאש  לואשל  הצור  קר   ינא  .ןכ  ינפל  ,עגר  החילס : ןגד ד" וע 13 

 14   .לקש 13,000

 15  .ההא : ירא ןב דרו

 16 הזש  ,לקש  13,000  לש  תפסותהי  שוזיא  ד וע  הפ  שי  ,םצעבלו,  יאכ : ןגד ד" וע

 17  .תלביקש ןמוזמה

 18  .חקל אוהש תואוולהה תרומת .ןוכנ : ירא ןב דרו

 19  י אוב   ,13,000-ה  םצ עב  .ךתוא  לואשל  הצור  ינאש  המ  ה ז  זא  ,עגר  זא : ןגד ד" וע

 20 ? 13,000-ה וליחתה יתמ  ,ךלש םילימב ע גר יל ידיגת

 21  .חקל אוהש ן ורחאה ןוילימב : ירא ןב דרו

 22 ?היה יתמ הזש : ןגד ד" וע

 23   .2016-ב : ירא ןב דרו

 24 ?-ה םימולש תה תא היה זא ד ע  ,רמולכ ?ליחתה הז '16 : ןגד ד" וע
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 1 יבגל  ךל  יתחלשש   המב  לכתסהל  עגר  לוכי  ה תא  .הזב  לכ תסהל  רשפא : ירא ןב דרו

 2 ? ירמוע ,תואת נכשמה

 3   .לקש 13,000-ה לש ,ןמוזמה לש םולשתה ליחתה יתמ קר לאוש ינא : ןגד ד" וע

 4 לש  הנורחאה  האו ולהה  תא  ו נחקלמתי    ,ירמו ע  . 2016  הזש  תבשוח  ינא : ירא ןב דרו

 5 ? ןוילימה

 6  ל ש  האוולהה  םע  ליחתה  לקש  13,000-הש  תרמוא  איה  ,וליחתה  יתמ : ןגד ד" וע

 7   .ןוילימה

 8   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 9   .יתעדל ,' 15 רבמבונב חקלנ ןוילימה : רורד ד" וע

 10  .אל : ירא ןב דרו

 11   ." ₪   ןוילימ 1 לש ףסונ יארשא תחיקלו אתנכ שמ רוזחמ תובקעב"  ,הנה : ןגד ד" וע

 12 ?יתממ לבא ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 13  ." ןמוזמב שדוח ידמ לקש  13,000 דוע תלבקמ דרו"  : ןגד ד" וע

 14 ?יתממ : ירא ןב דרו

 15  .ךיראת הפ בותכ אל : ןגד ד" וע

 16   ,םינורחאה לקש ןוילימה לש  האוולהה תדמעה ךיראת : רורד ד" וע

 17  אוה  ירה  ?לקש  13,000  תל בקמ  תא   הלאה   ןוילימה  לע  אקווד  המל : ןגד ד" וע

 18   .ןו ילימ 6.5  ,ןי ינעה ךרוצל ,הפ חקל

 19   .ןו ילימ 6.5 חקל אוהש תרכוז אל ינא .תרכוז אל ינא : ירא ןב דרו

 20   .רמוא ינא ,רבטצמב : ןגד ד" וע

 21  , ם דוק  ךל  יתרמאש  ו מכ  ,ם עפ  ד וע  ?הז  לע  א קווד  המל  לבא  ,יקוא : ירא ןב דרו

 22  12,000  הז  זא  ,לקש  ןוילימ  ךל  תנתונ  וישכע  ינא  םא  ,לולקש  יתישע

 23  .שדוחב ,הנ שב לקש

 24  .ףסכה תא ריזחמוא הש תורמל .יתנבה הז ,ןכ : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2   .יקוא : ןגד ד" וע

 3   .םינש 10 .ףסכה תא ריזחמ אוה ? ןכ ,ישפוחה ונמזב : ירא ןב דרו

 4   .ןכ : ןגד ד" וע

 5   .13,000 תלבקמ ינא ,ףסכה תא ריזחמ התא דוע לכ : ירא ןב דרו

 6  ן וילימה  לע  אקווד   המל  איה  הל אשה  ,הזה  ןוילימה  ,תרמוא  תאז  .ןכ : ןגד ד" וע

 7  ל ע  אקווד  המל  ,ת ואוולה  דוע  ויהו  םירוזחמ  דוע  ויה  ,רמוא  ינא  יכ  ,הזה

 8 א והש  תורחאה  תואוולהה  לע  אל  דיגנ  המל ו  רומא  אוה  הזה  ןוילימה

 9 ?חקל

 10  .תעדוי אל אני ,הבוט הלאש : ירא ןב דרו

 11  ף כת  ונחנא  ,V/4-ב  וישכע  ינא  , 5  דומעב  ע גר  ילכתסת  .רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 12   .דר ו ,םימייסמ

 13  .העש  דוע  םג ח קית ,היעב יל ןיא : ירא ןב דרו

 14   .ךלש ןיד  ךרועל ,השיגפ הזיא ול שי ש רמא אוה ,ךירצ אוה ,אל : ןגד ד" וע

 15  .הא : ירא ןב דרו

 16   ,יארת ,הפ זא .הד ו קנ םייסל טושפ הצור ינא : ןגד ד" וע

 17   . ןוילימה הז , 250,000-ה לע ונחנא ם עפ דוע : ירא ןב דרו

 18  ,וליאכ ,םכסהב בותכ ? םירזוח  םעפ דוע הז המ : ןגד ד" וע

 19   . ןורחאה ןוילימה הז : ירא ןב דרו

 20 ך סב  האוולה  ולט נ  םידדצה  יכ  רמאנ  םכסהל  תפסותל  'ב  4  ףיעסב"  : ןגד ד" וע

 21  תלדגה  ךרוצל  בי בא  תמר  ינויבסב  תיבה  דו בעש  ךות   רלוד  250,000

 22  ." ה תעקשה

 23   . ןורחאה ןוילימה הז : ירא ןב דרו
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 1 ה רזחוהו  הקלוס  250,000  ךס  לע  האוולה ה  יכ  םיריהצמ  םידדצה"  : ןגד ד" וע

 2  ," ה שיאה לש התבורע לוטיב לע קנבה רו שיא .יחרזמ קנבל האולמב

 3   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 4  ." וניעב  דמוע הרידה דובעש םלוא"  : ןגד ד" וע

 5   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 6   , ןיבהל הצור ינא ? םצעב רלוד  250,000-ה לש עוריאה םצעב המ זא : ןגד ד" וע

 7  ,תרכוז ינא הז תא ,האוולה 250,000 חקל אוה : ירא ןב דרו

 8 ? ןכ : ןגד ד" וע

 9  .הז תא ריזחה אוהו : ירא ןב דרו

 10  .בותכש האור ינא : ןגד ד" וע

 11   .ןכ : ירא ןב דרו

 12 ויהי  הלאה  רלוד   250,000-הש  בותכ  ירו קמה  םכסה ב  םצעב  לבא : ןגד ד" וע

 13   .רביר ולבב תעקשה וליאכ ,האוולהכ ךרו בע ופקזי םהש ףסכ םצעב

 14  .הע קשהה תלדגהל : ינ יז ןוטיב ד" וע

 15   .תרכוז ינא ,תעדוי ינא : ירא ןב דרו

 16  , רמוא  התאש  המ  יפלו  תנ תונ  תאש  תובושת ה  יפל  ,בגא  ,תויהל  לוכי : ןגד ד" וע

 17  ה צור  ינא  ,אוב  לבא  .ףוסב  ןובשחב  חקלנ  א ל  תמאב  הזש  תויהל  לוכי

 18 ו לב  לע  הזש  ,2010  לש   םכסהב  בותכ  הרו אכל  יכ  ,הז  תא  קודבתש

 19   , ערפנ הז 2017-בש האור ינא ם ואתפו .רביר

 20  .יתלביק אל : ירא ןב דרו

 21   ,םייניבה תפוקתב םאה תעדל הצור ינא : ןגד ד" וע

 22  .יתלביק אל ,אל : ירא ןב דרו

 23   , יאוב ,דרו : ןגד ד" וע

 24 ?המ .יתלביק אל : ירא ןב דרו
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 1  ה בושתה  ?הז  תא   קודבל  םיצור  אל  םתא  ,תרמוא  תאז  ?הב ושתה  תאז : ןגד ד" וע

 2 ? תוא דווב רלוד  250,000-ה תא תלביק אל איה

 3   . 250,000-ה תא יתלביק אל ינא : ירא ןב דרו

 4  .רביר ולב ל העקשהכ ךל בשחנ הזש , 250,000-ה תא אל : ןגד ד" וע

 5  ,התיה םא ,אל : ירא ןב דרו

 6   .לאוש ינאש המ הז : ןגד ד" וע

 7   . ןיא ,חודב בותכ היה הז : ירא ןב דרו

 8   .חודב בותכ : רורד ד" וע

 9  ?המ : ירא ןב דרו

 10 ת ויהל  לוכי  .לקש  ןוילימ  לש  ףסונ  יארשא  ח קלנ  ,את נכשמ  הרזחומש : רורד ד" וע

 11   , 250,000 םתוא הז לקש ןוילימהש

 12   .ןוכנ ,םינורחאה הז : ירא ןב דרו

 13   ?13,000-ה  תא תלביק הז תובקעבש : רורד ד" וע

 14 אל  י לוא  וא  תרכוז   אל  ילוא  תאש  תוי הל  לוכי  , יל  י בישקת  ,רמוא  אני   ,דרו : ןגד ד" וע

 15  ו קדבת  .םירפסמה   ל ש  רוביחה  תניחבמ  ,תרמ וא  ת אז  ,הז ה  לכל  תעדומ

 16  .היה ןכ ,היה אל  ודיגת ,הז לע  הבושת יל ונת יתו רלוד 250,000-ה תא

 17   , ןורכיז ןחבמ אל הז ,וישכע אל ינא ,אוב

 18  ,עגר ,הלאשה : ירא ןב דרו

 19   .יל ודיגת ,הז תא וקדבת : ןגד ד" וע

 20  .ןורחאה לקש ןוילימה אל הז םא  הלאשה : ירא ןב דרו

 21   .עדוי אל ינא  ,תא יל יד יגת ,תויהל לוכי : ןגד ד" וע

 22   .13,000-ה תא יתלביק הז תרומת : ירא ןב דרו

 23 ?-ה  לש לקש  13,000-ה הז זא ,יתנבה : ןגד ד" וע

 24   .ןכ : ירא ןב דרו
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 1 הז  םא  ,הרואכל  . 2010-ב  ד מעוה  הז  ירה  , יארת  לבא  .יקוא  ,יתנבה : ןגד ד" וע

 2 רבכ  13,000  לבק ל  ליחתהל  הרומא  תייה  ,תרמוא  תאש  המ  ןוכנ  היה

 3   ,2010-ב

 4  .אל : ירא ןב דרו

 5   .2016-ב לב ק ל תלחתהש תרמוא תאו : ןגד ד" וע

 6   .'16 : ירא ןב דרו

 7  .יקדבת ,אל הז ילוא זא : ןגד ד" וע

 8  .לקש ן וילימ דו ע החקל איה 2016-ב לבא : רורד ד" וע

 9   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 10   ?אל וא הלאה רלוד 250,000-ל ךייש ןכ הז זא ,יקוא : ןגד ד" וע

 11  .הז תא קודבל ך ירצ .הז תא קודבל ךירצ : רורד ד" וע

 12  .הז תא וקדבת ,רמוא ינא זא : ןגד ד" וע

 13   .בוט : רורד ד" וע

 14   .רלוד  250,000 ית לביק אלש לבא תעדוי ינא : ירא ןב דרו

 15   ,חקל אוה םכסהה י פל .םכסהה יפל ,םג  לבקל הרומא תייה אל תא : ןגד ד" וע

 16 ,לביק אוה : רורד ד" וע

 17  .לביק אוה : ירא ןב דרו

 18   .ריזחה אוהו : ןגד ד" וע

 19   .םולכ יתלביק אל ינא לבא ריזחה אוה : ירא ןב דרו

 20  ,ךתבו טל ופקזנ הלאה רלוד  250,000-ה םאה  איה הלאשה : ןגד ד" וע

 21  .אל : ירא ןב דרו

 22  .םכסה ב םשרנש ומכ ,רביר ולבב העקשהכ : ןגד ד" וע

 23  .אל : ירא ןב דרו

 24  .אל זא , אל איה הבושתה זא ,יקוא : ןגד ד" וע
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 1   .יקוא : ירא ןב דרו

 2  .ןוכנ אל אוה ,םכסהב בותכ ש המ ,תרמוא תאז זא : ןגד ד" וע

 3  .ןוכנ אל : ירא ןב דרו

 4   .2010-מ  םכסהה לש : ןגד ד" וע

 5   .תועט : ירא ןב דרו

 6 ?תועט הז : ןגד ד" וע

 7   . ןכ יתעדל ,ןכ : ירא ןב דרו

 8  .יתנבה  ,' וכו  םייח   יחוטיב  ,בוט  .םדקתנ  או ב  זא  .רומג  רדסב  ,יקוא : ןגד ד" וע

 9 שולש  ,םייתש  דו ע  קר  ונל  שי  ,םצעב  ,לש  אשונה  יבגל  ,וארת  וישכע

 10  . 2018-ב  ונממ  תלביקש  לקש  300,000-ה   תא   שי  ,יארת  .תולאש

 11 ?היה הז המ רובע

 12 ? 2018 ,לקש 300,000 : ירא ןב דרו

 13   ,לקש 300,000 ךסב םולשת שי .ןכ : ןגד ד" וע

 14 ?סונובה ,הא : ירא ןב דרו

 15 ?הזה סונובה הז המ .ןכ : ןגד ד" וע

 16   .לקש 300,000 סונוב תלבקמ ינאש ,טילחה אוה הככ ,סונוב יתלביק : ירא ןב דרו

 17   ?המ רובע ?המ לע : ןגד ד" וע

 18  ל כל  .םיסונוב  קל יח  אוה   םלוכל  .םיסונוב  יתלביקש  הדיחיה  אל  ינא : ירא ןב דרו

 19  .תוחוקלה

 20 ?בגא ,הזה סונובה תא ועבק ךיא ,תלביק םצעב תא ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע

 21   .עבק אוה הז ,גשומ יל ןיא : ירא ןב דרו

 22  .יתועמשמ םוכס הז לקש 300,000 : ןגד ד" וע

 23   ,ןובשחה תא האור םואת פ ינא . יתעתפוה ינא .ןוכנ : ירא ןב דרו

 24  .תויבירל ףסונב הז ,תרמוא  תאז ,לל כב רושק אל הזש : ןגד ד" וע
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 1 ? תויביר הזיא : ירא ןב דרו

 2  .ףסונ סונוב הז : ןגד ד" וע

 3 . ןוכנ ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 4  .הז לש תויבירל ףסונב הז : ןגד ד" וע

 5  .ת וחוקלל םיסונוב קליח אוה : ירא ןב דרו

 6 ?םלוכל : ןגד ד" וע

 7 ?תעמש  אל הז תא : ירא ןב דרו

 8  ם י סונוב  ,1.5%  ל ש  םיסונוב  ריכמ  ינא  לבא  ,םיסונוב  לע  יתעמש  ,אל : ןגד ד" וע

 9  .לאוש ינא הז ללגב ,גירח  אוה םוכסה הפ ,1% לש

 10  .יל ןתנ אוהש המ הז : ירא ןב דרו

 11 ?סונובה רזגנ הממ ולי אכ תרריב אל ?תלאש אלו : ןגד ד" וע

 12  700,000-ל  ףופכ   םג  היה  ה זו  סונוב  תלביק  יל  רמא  אוה  .אל  שממ : ירא ןב דרו

 13  .תליאב  תונקל םירומא ונייהש הרי דה תרומת יתלביקש לקש

 14  הרידה  לש  לקש  700,000-ל  םירושק  וי ה  300,000-ה  זא  ,עגר : ןגד ד" וע

 15 ?תליאב

 16   .תליאב הרידל הז 700,000-ו סונוב הז 300,000 ,אל : ירא ןב דרו

 17  , םצעב  .תליאב  הר ידה  לש  ן יינעה  תא  הינש  ע גר  י ל  י ריבסת  זא  ,יקוא : ןגד ד" וע

 18 ? תליאב הריד רפ ונל תונקל םירומא םתייה

 19   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 20   . 700,000 תאו 700,000 איבהל רומא היה אוהש ןיבמ ינא : ןגד ד" וע

 21   .רפונל  יצ ח ,רפונ לע אל הז ,ןוכנ : ירא ןב דרו

 22 ?החילס : ןגד ד" וע

 23   .רפונל יצח : ירא ןב דרו

 24 ?יצח תרמוא תאז המ : ןגד ד" וע
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 1  ,ילש  , ינא תויהל רומא היה יצח : ירא ןב דרו

 2 ?רפ ונ םש לע יצחו ךמש לע הר יד המ יצח .יתעדי אל ,הא : ןגד ד" וע

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4  .הז תא יתעדי אל ,הא : ןגד ד" וע

 5   .ונממ 700,000-ו ינממ 700,000 : ירא ןב דרו

 6   .רפונ רובע ונממ : ןגד ד" וע

 7   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 8   , ךילא 700,000-ה תא ריבעה םצעב אוה זא : ןגד ד" וע

 9   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 10   ,הריד ה רובע ,ןוכנ : ןגד ד" וע

 11 . ןוכנ : ירא ןב דרו

 12   ,לעופל האצי אל הקסעה ףוסב ,םצעב הלאה 700,000-הו : ןגד ד" וע

 13   .ןוכנ : ירא ןב דרו

 14   ,השכרנ אל הרידה : ןגד ד" וע

 15  ,ההא : ירא ןב דרו

 16  ?הל אה לקש  700,000-ה םע הרק המ : ןגד ד" וע

 17 םייתנש  הז  .הרידהמ  תדרוי  ינאש   ונטלחהש  דע  ןמז  חקל  הז  ,לכ  םדוק : ירא ןב דרו

 18  .ןובשחב ילצא בשי

 19   .יקוא : ןגד ד" וע

 20  ינא  הלאה  700,000-ה  תאש  ול  יתרמא  ינז אאו  הריכמהמ  ונדר ף יוסבו : ירא ןב דרו

 21   .ןדריל השע אוהש המ לע יו ציפ כ ןדריל ןתונ

 22   ?ןדריל השע אוה המ : ןגד ד" וע

 23  .וב ללעת ה אוה .(תחנאנ  תעמשנ) : ירא ןב דרו

 24 ? ןדריב : ןגד ד" וע
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 1  ת ינימ  הלילחו  סח   וב  ללעתה  אל  . 14  ליג  דע   , ןישורי גה  דע  6  ל יגמ  ,ןכ : ירא ןב דרו

 2  ,וב ללעתה ,תיזיפ וב ללעתה לבא ,הז וא

 3 .תנווכתמ  תא  המל  עגר  יריבסת  הינש  יאוב  ,הטלקהב  ונחנא  ,יאוב  זא : ןגד ד" וע

 4  ,היה אוה ,המ תרמוא תאז

 5  ,ללעתה ,תילולימ ןדריב ללעתה : ירא ןב דרו

 6   ,-ו תוקעצ ,המ : ןגד ד" וע

 7   .תיז יפ םגו תילולימ ןדריב ללעתה אוה : ירא ןב דרו

 8 ?ול ץי ברמ היה הוא ?תוכמ ,המ : ןגד ד" וע

 9  ת ומרב  אל  ,תומר ב  לבא  ,ו תוא  הכמ  היה  או ה  , ןכ  , ןתונ   היה  אוהש  וא : ירא ןב דרו

 10  ו תוא  ספות  ,ריקל  ותוא  דימצמ  ,ותוא  ספות  היה  אוה  ,וא  םיפורגא  לש

 11 תומילא   הברה  הברה  .ותוא  ףחוד  .הלאכ  םירבד  .םייפתכב  קזח

 12  .הלוכ י אל ינא ,יד  ,ףוא .תילולימ

 13 ול  תרמא  תאש  וה שמ  היה  הזש  תרמוא  תא    םצעב  זא  , יקוא  זא  ,בוט : ןגד ד" וע

 14   .ןדר י רובע י וציפ הז

 15   .(הכוב תעמשנ) .בוט אל דואמ בצמב ילש ןבה : ירא ןב דרו

 16 ? רוצענש הצו ר תא ;רובע יו ציפ  םצעב הז ול תרמא וליאכו : ןגד ד" וע

 17  .ךישמת ,אל : ירא ןב דרו

 18  .םימייסמ שממ ונחנא : ןגד ד" וע

 19  .ההא : ירא ןב דרו

 20  י וצ יפ  םצעב  הז  ,תאזה  הדוקנב  םייסנ  ,הזש   ול  תרמא  תא  םצעב  זא : ןגד ד" וע

 21 ? ןדרי לש  הע קשהכ סנכנ םצעב הז זאו  ,ןדריל תישע המ רובע

 22  900,000  םצעב  י תרבעה  ,סונובה  לש  300,000-ה  תא  ו ל  יתרבעה  ינא : ירא ןב דרו

 23  ,ול יתרבעהש ינממ לקש 100,000  דוע ו ל היהו ןדריל

 24  ,ךל ןתנ קיימש סונובה תא ןדריל תרבעה ,תרמוא תאז : ןגד ד" וע
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 1   .ןכ : ירא ןב דרו

 2 ? קיימל הז תא ריבעה םצע ב אוהו  700,000-ה סולפ : ןגד ד" וע

 3   .ןכ : ירא ןב דרו

 4  ,-ל הז תא ריבעה אוהו : ןגד ד" וע

 5  .שדוח  לכ לקש 10,000 לביק או הו רביר ולבב עיקשה אוה : ירא ןב דרו

 6 ?עיקשהל ליחתה אוה יתממ : ןגד ד" וע

 7   .םישדוח הנומש ךרעב : ירא ןב דרו

 8 ? םישדוח הנומש : ןגד ד" וע

 9  .רת וי וא םישדוח העשת רבכ : ירא ןב דרו

 10  ?הזה ףסכה תא לעופב  ריבעה אוה , ידיגת וישכע : ןגד ד" וע

 11   .ןכ ? ןדרי : ירא ןב דרו

 12   .הז תא ונפר יצ ,ןכ : רורד ד" וע

 13   .קיימל ,ימל יתוא לאשת ,ם עפ דוע : ירא ןב דרו

 14  ?הז תא  םתפריצ  ,רדסב ,אל ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 15  ,חפסנ ,לכתסת .ונפ ריצ ,הרבחל ,הרבחל ,אל : רורד ד" וע

 16   .לסקא ץבוקמ הרוש ומכ הארנ הז : ינ יז ןוטיב ד" וע

 17  .ןובשח המ ועצובש תורבעה טוריפ ,תיאקנב הרוש ,אל ,אל : רורד ד" וע

 18   .28.7.2020  ,980 םוכס .עגר : ןגד ד" וע

 EGFE.   19-ל רבעו ה הזש אקווד םושר הפ הז : רורד ד" וע

יכולוא  .ןכ : ןגד ד" וע אתה  שאפשינמ  ינא  ,הזכ  והשמ  ונל  ריבעהל   קר  קי,   20  ר ח 

 21  .הזה רבדה לע והשמ וא  יאקנב  ךמסמ הזיא לבקל

 22   ?דרו ,הז לש  יאקנבה רושיאה תא ךל שי : רורד ד" וע

 23   .בגא ,ונלצא קודבא םג ינא : ןגד ד" וע

 24 ?יאקנב רושיא : ירא ןב דרו
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 1   .ןכ : רורד ד" וע

 2  .הזב הז תא שי ,ןכ : ירא ןב דרו

 3   .ומצע ךמס מה תא ,רוזגה תא אל ,יל יריבעת ומצע ךמסמה תא : רורד ד" וע

 4   .רושיא טושפ וחלשת : ןגד ד" וע

 5  .קנבה לש  רושיאכ אלא ליימיאכ אל : רורד ד" וע

 6   .רושיא טושפ וחלשת : ןגד ד" וע

 7  .ךל יתרבע הש םיכמסמב הז תא שי : ירא ןב דרו

 8   .יתריקי ,הככ הז תא יל תרבעה   :רורד ד" וע

 9  ,-ה לש ם יכמסמה לכ תא יתרבעה י נא םגו  ךל ריבעה ןדרי ,אל : ירא ןב דרו

 10  ,ךממ יתלביק הז : רורד ד" וע

 11   ?ןוכנ , 2008-מ : ירא ןב דרו

 12  ל ע  רבדמ  אל  ינא   ,אל  .ךממ  יתלביק  הז  ,ךמ סמ  ףא  יתלביק  אל  ןדרימ : רורד ד" וע

 13   .ןדריל ךלש תורבעה

 14  ?רבדמ התא המ לע זא : ירא ןב דרו

 15   ,ןדרימ רמוא ינא : רורד ד" וע

 EGFE .   16-ל ןדרימ : ןגד ד" וע

 17   .שיש המ הז הז : ירא ןב דרו

 18  .אוהש הפיאמ  רזגנ הז לבא ,אל : רורד ד" וע

 19   ,לוכי אוה : ןגד ד" וע

 20  .קנבהמ ןד רי איצויש : רורד ד" וע

 21 .אתכמסא ול ןתיש קר ,הינש .קנבל תונפל לוכי אוה : ןגד ד" וע

 22   .ילא ריבעה ןדרי הז : ירא ןב דרו

 23  ,קנבהמ ןד רי איצויש : רורד ד" וע

 24   .ילא ריבעה ןדרי הז : ירא ןב דרו
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 1  .טנרטניאהמ סיפדתה תא יל איצויש .סיפדתה תא : רורד ד" וע

 2   .יקוא : ירא ןב דרו

 3   .ליימ ב ךל ריבעה ,הא ?ךילא ריבעה ןדרי תרמוא תאז המ : ןגד ד" וע

 4   .ליימב : ירא ןב דרו

 5   .ןכ : רורד ד" וע

 6  .יתנבה : ןגד ד" וע

 7  .רדסב : רורד ד" וע

את   ע גר  רוצענ  אוב  . וזה  הדוקנב  רוצענ  ונחנא  , יקוא  .רדסב  ,בוט : ןגד ד" וע 8 

 9  .הטלקהה

 10 ה לעננ הבישיה

 11 112666 :ונרפסמ
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 1 פרוטוקול חקירה מיום 6.2.2021

 2 ליאור דגןבמשרד עוה"ד 

 3 

 4 ליאור דגן עו"ד  :םיחכונ

 5 רומן פלצמןעו"ד  

 6 סחרח תימע ד"וע כ"בו ירא ןב דרו 'בג 

   7 

 8 וטוקול רפ

 9  ל ש  ןמאנה  ,ןגד  רו איל  ד" וע  ם יחכונ  , 6.2.22  , ןושאר  םוי   םוי ה  .בוט  רקוב : ןגד ד" וע

 10  א צמנ  .ידרשממ  ן מצלפ  ן מור  ד" וע   ,EGFE  תרבח  לשו  ירא-ןב  קיימ

 11 הש ענ  ונחנא  .בוט  רקוב  .ירא-ןב  דרו  'בגו  סחרח  תימע  ד" וע  ונתיא

 12  דיגהל  תיצר  ,סחר ח  ד" וע  ,ליחתנש  ינפל  .ירא -ןב  'בגל  המילשמ  הריקח

 13 ? לוק וטורפל םילימ המכ

 14  ת לבגומ  ,תיביטמר ופניא  הריקח  איה  תאזה  ה ריקחהש  ,ןבומ כ  ,דחא  .ןכ :סחרח ד" וע

 15  ש מתש הל  הצרת  םא  ,תר בגה  םאש  ךכ  ,וניניב  ןוידב  אל ש  םיאשונל

 16 א ל  התא  , םימייקה   םיכילהה  ך ותל  תרמוא  דרוש  ם ירבדה  ךותב  והשמב

 17  ם וש  לע  תרתוומ  אל  איה  ,ןבומכ  הז  ,ינש  רבדו  .תאז  תושעל  יאשר

 18  ש יש  שוכר  ינימ  לכ   יבגל  ,תונעט  ינימ  לכ  ולעוה  ונמ זב  .תונשייתה  תנעט

 19  ל וכהש  ןבומכ  זא  , םינש  עבשמ  ר תוי  ינפל  ו תוא  הלביק  ןבומכש  ,הל

 20 .והז .הל שיש הנעט םוש לע תרתוומ אל איה ו ,תונשייתה תנעטל ףופכ

 21 ? קיימ םע הנו רחא םעפ  תרביד יתמ ,דרו  .זוחא האמ .ייק-וא .רדסב : ןגד ד" וע

 22   .םימ וחינ תעדוה ול יתחלש , קיימ םע יתרביד אל : ירא-ןב דרו

 23 ?ולש חא לש  תוומה לע  םימוחינ תעדוה ד דגן: " עו

 24  .ו לש חא  לש תודבאתהה לע ארי: -בן ורד
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 1 ?היה הז יתמ ד דגן: " עו

 2 . רבעש עובשב ארי: -ורד בן

 3 ,-ה לש םויב ד דגן: " עו

 4 .תר כוז אל ,םצעב ם וי ותואב .ה תשענש הבתכה ירחא םוי ארי: -ורד בן

 5 ?ותיא תחחוש אל הזל רבעמו ד דגן: " עו

 6 .אל ארי: -ורד בן

 7 תא  תשקבמ  ינ א ש  ךמסמ  ךל  תוארהל  הצור   ינא  ,יארת  ,בוט ד דגן: " עו

 8  ,הזה  ךמסמה  תא  םלצת  , ןמור  ,םצעב  הפ  שי  .וילא  ךלש  תוסחייתהה

 9  ?רדסב

 10 ד ימ  הז  תא  תתל   ךירצ  .ואידיווה  טרס  תא  םתנכה  םא  עדוי  אל  ינא :סחרח ד" וע

 11 . הריקחה םויסב

 12 ? רדסב ,הריקחה םותב הז לע רבדנ ונחנא : ןגד ד" וע

 13 ? ןכ .קר הטלחה שיש עדוי התא :סחרח ד" וע

 14 . לבקת התאו ,הטלחה שיש עדוי ינא : ןגד ד" וע

 15 .רדסב :סחרח ד" וע

 16 .הז  לע ללכב חכוותמ אל ינא : ןגד ד" וע

 17 ,ילואש יתבש חו ,הז לע רבדל תלחתה :סחרח ד" וע

 18 . הז תא השענ ךיא תוארל ידכ הז לע רבדמ ינא : ןגד ד" וע

 19 .רדסב .הא :סחרח ד" וע

 20 תחטבהל  תויוברע   ל ע  תמתח  תא  ,ידיגת  . הז  תא   לבק ת  התא   לבא : ןגד ד" וע

 EGFE ? 21 תרבח לש תובוח

 22 . הל הארת .ןווכתמ הת א המ הל הארת :סחרח ד" וע

 23 .התוא לאוש ינא לוכ םדוק : ןגד ד" וע

 24  .התוא העטתש  הצור אל ינא .הל הארת :סחרח ד" וע
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 1  ת ויוברע  לע  המתח  איהש  הזל  תעדומ  איה   םא  לוכ  םדוק  לאוש  ינא : ןגד ד" וע

 EGFE . 2 תובוח תחטבהל

 3 .יל עודיש אל .אל ארי: -ורד בן

 4 .הזה   ךמסמה  תא   ךל  גיצהל  הצור  ינא  ,יארת  .ייק-וא  .ךל  עודיש  אל ד דגן: " עו

 5 . 18.6.2015-המ אוהש ךמסמ

 6 ? ןוכ נ ,תיבב ילצא תאצמש המ ארי: -ורד בן

 7  , 18.6.2015-המ ךמסמ הז ד דגן: " עו

 8 ?תיבב ילצ א תאצמש המ הז ארי: -ורד בן

 9  תא  .אל  וא  תיבב   ךלצ א  הז  תא  יתאצמ  םא  רכוז  אל  ינא  .ךיילא  הנפומ ד דגן: " עו

 10 ?האור תא ,הלעמל רפסמ ןמוסמ ?האור

 11 .ךמסמ  ותוא אל הז .עגר ,רואיל : ןמצלפ ד" וע

 12 ?רבדמ התא המ לע .ילש המיתח ןאכ האור אל ינא ארי: -ורד בן

 13 .ךמסמ ותו א םכל שיש וארת זא ,ךמסמ  ותוא אל הזש רמוא אוה :סחרח ד" וע

 14 . ךמסמה הז : ןמצלפ ד" וע

 15  ם י י מעפ  ד וקרב  וי לע  שי  ,הא  .יתנבה  אל  .ךמסמ  ות וא  ןכ  הז  לבא  ,ןכ : ןגד ד" וע

 16 .וליאכ

 17 .ןכ : ןמצלפ ד" וע

 18 תושרה  לש  םינו מיס  הז  .הנשמ  אל  ,רדסב   .ךמסמ  ותוא  הז  ,רדסב : ןגד ד" וע

 19  ד ובכל  ,18.6.2015-המ  ,ךיילא  הנפומש  בתכ מ  הז  ,יאר ת  .ללכב  ע" ינל

 20 , ירא-ןב דרו

 21 .םלועמ הזה  ךמסמה תא יתיאר אל ינא ארי: -ורד בן

 22 ינירה"   .ירא-ןב  דרו  ש " ע  תוברע  לוטיב  ל ע  העדוה  ,יחרזמ  קנבמ ד דגן: " עו

 EGFE 23  תרבח  תו בוח  תחטבהל  2,410,000  ס" ע  ך תוברע  י כ  ךעידוהל

 24  י כו  ,תלטובמו  הלטב  ונפינסב  להנתמה  161378  ןובשחב  ,וניפלכ  מ" עב
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 1  ה רבחל  ל" נה  ךתו ברעמ  תועבונה  תועיבת  לכ  ך ייפ לכ  ונל  ויהי  אל

 2  ם ושרה  ויצירואמ  בוחרב  הרידה  דובעש  ,ךב ל  תמושתל  .הז  ןובשחב

 3 " .וני עב דמוע ירא-ןב קיימ ש" ע

 4 . םלועמ ה ז ה ךמסמה תא יתיאר אל ארי: -ורד בן

 5 ,ותוא ךל הא רמ ינאשכ ,וישכע .ייק-וא ד דגן: " עו

 6 ? ןכ ארי: -ורד בן

 7 ?תרכוז תא ד דגן: " עו

 8 .אל ארי: -ורד בן

 9  תחטבהל  קנבה  י פלכ  תוברע  לע  תמתח  תאש   ךנורכיז  תא  ןנערמ  הז  וא ד דגן: " עו

 10 ?הרבחה לש תובוח

 11 . אל  שממ .אל שממ ,אל ארי: -ורד בן

 12 . ןומיס יכרו צל V/5 הז תא ןמסנ .בוט ד דגן: " עו

 13 ?רמוא הז המ ארי: -ורד בן

 14 . וליבשב הז ,םתס :סחרח ד" וע

 15  .ה ז ה ךמסמה תא ןמסמ ינא : ןגד ד" וע

 16 . ייק-וא ארי: -ורד בן

 17 ? הזה ךמסמה הז המ גשומ ךל ןיאש  תרמוא תא לבא ד דגן: " עו

 18 .ץמש יל ןיא ארי: -ורד בן

 19 תוברע  םוש  לע  תמ תח  אל  םלועמ  ךמצעב  תאש  תרמוא  םג  תאו  .ייק-וא ד דגן: " עו

 20 ? הרבחה לש תובוח תחטבהל קנבה יפלכ

 21 . אל שממ ארי: -ורד בן

 22 .התעי די בטימל – ךל הרמא איה :סחרח ד" וע

 23 .יתע יד י בטימלו ינורכיז בטימל ארי: -ורד בן
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 1  י נא  ?תרכוז  אל  ת א  קר  ,היה  הזש  תויהל  לו כי  , רמולכ  .ךנורכיז  בטימל : ןגד ד" וע

 2 .לאוש

 3 . םייק הי ה אל הזש החוטב – 99.9 ארי: -ורד בן

 4 ? הזה ךמסמה  תא הריבסמ תא ךיא זא ד דגן: " עו

 5 ? המיתחה תא ףי יז קיימש תויהל לוכי  .גשומ יל ןיא ארי: -ורד בן

 6  ך מסמה  תא  ריכמ   אל  ינא  . בגא  ךרד  ,תישי א  הריסמב  ם ושר  םג  הז :סחרח ד" וע

 7   .תיזיפ תלביק םא הל אשה .הזה

 8 .אל ארי: -ורד בן

 9 .והשמ וא ךתו א םיתחהל ךירצ היה והשי מ .ראודב ךל וחלש אל יכ :סחרח ד" וע

 10 .אל ארי: -ורד בן

 11 ?הזה ךמסמה תא ףייז קיימש תו יהל לוכי ?תרמוא תא המ : ןגד ד" וע

 12 .תו יהל לוכי לוכה .תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 13 ? המ יכ ?הז  תא תרמוא תא המל ד דגן: " עו

 14 ? 2015-מ ?הז יתממ . םירבד הברה ףייז אוה ארי: -ורד בן

 15 . ההא :סחרח ד" וע

 16   .הז םג תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 17 ? ףי יז אוה דוע המ : ןגד ד" וע

 18 .תמאב ונ ארי: -ורד בן

 19 דוע  המ  לאוש  ינא  .ףייז  אוהש  תויהל  לוכיש   תר מא  .ךתוא  לאוש  ינא ד דגן: " עו

 20 . ףייז אוה

 21 ח א  לש  תומתוח  ,ן יישנוז  הקיבצ  ד" וע  לש  תומתוח  ,יתנבה  ינאש  ומכ ארי: -ורד בן

 22   .ףייז אוהש תויהל לוכיו  ,יאמרו לכונב רבודמ ,יארשא סיטרכ בנג ,ולש

 23 ?ךל בנ ג אוה יארשאה סיטרכ תא ד דגן: " עו

 24 .טלחהב ארי: -בןורד 
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 1 ?יתמ ד דגן: " עו

 2   .חרב א והש ינפל ,-ב היה אוהשכ ארי: -ורד בן

 3 .תרבדמ תא סרניידה לע ד דגן: " עו

 4 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 5 ?סרניידה תא ךל בנג אוה ךיא ד דגן: " עו

 6   ,תיבב היה ,קיתב היה ארי: -ורד בן

 7 ?סקלפודב הז תיבב ?תיבב היה אוה יתמ ד דגן: " עו

 8 .ןכ ארי: -ורד בן

 9 ?תיבב היה אוה יתמ ד דגן: " עו

 10 רקבמ  ,לוכאל  אב  היה  אוה  ,תיב  רצעמב  היה  אוהש  ירחא  ,הזה  ןמזב ארי: -ורד בן

 11  א ל  ,יתב שח  אל  .ןחלושה  לע  הזכ  היה  די מת  ילש  קיתה  ,רפונ  תא

 12  .יתששח

 13 . 5.5-ב חרב אוה ?ךל בנגנ אוה יתמו ד דגן: " עו

 14  , בויח  יתיארש  עגרב  .הז  תא  חקל  אוה  קוידב  יתמ  יתעדי  אל  ינא  ,והז ארי: -ורד בן

 15 יתיארש  עגרב  .סרנייד  ,וב  תשמתשמ  יתייה   אלש   יארשא   סיטרכ  הז

 16  ,לטבל  יתרשקתה   דימ  זא  ,ילא  רושק  אל  הזש  יתיאר  ,סרניידב  בויח

 17 . םהל עידוהל ,ךרע תו ריינלו ,סיטרכה תא ,ןבומכ

 18 ? ךממ בנגנ הז ש תנבה בו יחה תא תיארש ירחא קרו ד דגן: " עו

 19 .ןכ ארי: -ורד בן

 20  ל ומ  תבייחתה  וא  תמתח  תאש  םיכמסמ  םהשזיא  דוע   ויה   .בוט  .ייק-וא ד דגן: " עו

 EGFE ? 21 לש ,הרבחה לש תובוחל  רשקב תדבעש וא ,קנבה

 22 .אל ארי: -ורד בן

 23  א ל  ,תרכוז  אל  תא ש   תרמוא  תא   הזה  ךמסמ ה  ,תרמוא  תאז  ,-מ  ץוח ד דגן: " עו

 24 , -ל רבעמ .תרמאש המ תרמא , ךתעידי בטימל ,הריכמ
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 1 .אל שממ – הרבחל ,ינא ארי: -ורד בן

 2 . לאוש ינא הרבחל ,הרבחל ד דגן: " עו

 3 . ןפו או םינפ םושב ארי: -ורד בן

 4 ? ו מצע קיימלו ד דגן: " עו

 5 התאש  ,תיבה  ןובשח  לע  האוולה  תחקלה  לש  ם יניינעה  תא  ונל  ויה ארי: -ורד בן

 6 . עדוי

 7 ? םעפ  דוע .יתעמש אל ?החילס ?ם עפ דוע ד דגן: " עו

 8  ן ובשח  לע  האוולה  ח קל  קיי מש  ,האוולה  ונחקלש  ם יניינעה  תא  ו נל  ויה ארי: -ורד בן

 9 ,הרידה

 10 .תרבדמ תא לקש ןוילימה לע ד דגן: " עו

 11 . ןוילימ ינש ארי: -ורד בן

 12 . 2016 ו א 2015-מ  לקש ןוילימה תא ריכמ ינא דגן:  ד" עו

 13 ? ןוכנ ,וישכ ע אתנכשמ  יל ריאשה אוהש .ןו ילימ 2 ארי: -ורד בן

 14 ?החילס ד דגן: " עו

 15 . ןו ילימ 2 ארי: -ורד בן

 16  ק ר   אל  הז  ,תואוו לה  המכ  ו יה  .קנבב  תואוולה  הברה  ו יה   ,רמוא  ינא  ,אל ד דגן: " עו

 17 ה אוולהל  תנווכתמ  תא  ,וישכע  תרבדמ  תאש  המ  םאה  ,לאוש  ינא  .תחא

 18 לכ  ןמוזמב  לקש  13,000  לבקל  תלחתה  ם דגנכש  ,לקש  ןוילימה  לש

 19 ?תרבדמ תא הז לע ?שדוח

 20 .ןכ ארי: -ורד בן

 21 . לקש ןוילימ היה הז ד דגן: " עו

 22 . ןו ילימ 2 הז תיבה לע חקל קיימש תואוולה ה כ" הס ארי: -ורד בן

 23 . ןוי לימ 2 ךרע ב ןה וישכעל ןוכנ תורתיה ד דגן: " עו

 24 .ןכ ארי: -ורד בן
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 1 ה ז  ןמזה  לכו  חקל   אוה  ןמזה  לכ  יכ  ,הנתשה  ןמזה  לכ  הז  ,רמוא  ינא דגן:  ד" עו

 2  ן וילימ םתוא לע , ךתוא יתלאש ש המ  לש רשק הב  ,לאוש ינא לבא .ערפנ

 3  ,הרבחה  לש תוליעפה יכרוצל ,הרבחל וכלה  תמאב םהש ,לקש

 4 .תועקשה ל הזש רמא אוה ,ךלה הז ןאל תעדוי אל ינא ארי: -ורד בן

 5 ? -ל הזש ד דגן: " עו

 6 .ןכ .ולש תועקשה ארי: -בן ורד

 7  ? תמא  ןמזב  תעד י  המ  ? הרבחה  ?אוה  הי ה  הז  ךתניחבמו  .ייק-וא ד דגן: " עו

 8 ?ףסכה  תא ךירצ אוה המ ךרוצלש

 9   .קיימ היה הז יתניחבמ רי: א-ורד בן

 10 . קיימ היה הז ךתניחבמ גן: ד ד" עו

 11   .תומוצע  ם ייניעב וילע יתכמסש .ןכ ארי: -ורד בן

 12  םג  אוהש  ,ךמסמ והשזיא  ד וע  ךל  תוארהל  הצ ו ר  ינא  , יארת  .בוט   .ייק-וא ד דגן: " עו

 13 לוטיב  לש  אשונה   ,V5  ,ךל  יתיארהש  םדוקה  ךמסמל  ךומסב  תיסחי  ןכ

 14  ,תוברעה

 15 .ןוכשמ לוטיב הז :סחרח ד" וע

 16 .ןוכשמ  לוטיב לע העדוה תאז ,ןכ : ןגד ד" וע

 17 ?ונכשמ המ ארי: -ורד בן

 18 .הרידה תא :סחרח ד" וע

 19 , עגר ,עגר : ןגד ד" וע

 20  .החילס ,הא :סחרח ד" וע

 21 , היינש עגר  הצור ינא ,עגר י ניי עת ,היעב ןי א ,לוכ םדוק : ןגד ד" וע

 22  א ורקל  הל  רזוע  ינא  ,םייטפשמ  םיכמסמב  הא יקב  אל  איהש  תרמוא  איה :סחרח ד" וע

 23 . הז תא

 24 . היעב ןיא : ןגד ד" וע
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 1 ,-ל לו כי התא ,ךל עירפמ הז םא :סחרח ד" וע

 2 . לוכי התא .היעב םוש ןיא : ןגד ד" וע

 3 .הככ האו ר אל ינא ,ם ייפקשמ יל ןיא י: אר-ורד בן

 4 םתחקל  ,הרידה  םע  והשמ   הזיא  ושעשכש  ,הארנכ  ,הארנכ  ,ןורקיעכ :סחרח ד" וע

 5 .ןוכשמה תא ולטיב ,הז תא ולטיב  ,היה המ עדוי אל ,האוולה

 6 . ייק-וא ארי: -ורד בן

 7 ,הזה ןוכשמהמ הלוע , לואשל  לבא יל בושחש המ : ןגד ד" וע

 8 םשרנ  וליאכ  .הזה  ןוכשמל  ,האור   ינא  םא  ,םי ביי ח  3  וי ה  ,םצעב  היה  הז :סחרח ד" וע

 9 . ב" אמר ינויבסב הרידה הז .הז המ עדוי אל ינא ,תמאה ,לע

 10 .סקלפודה : ןגד ד" וע

 11 .ה רבחה בייח ו .קיימ ,לאכימ  ביי ח .תא – בייח המש שי :סחרח ד" וע

 12 . םלועמ ה ז ה ךמסמה תא יתיאר אל ארי: -ורד בן

 13 אל ש  תרמוא  תאש   ןיבהל  לוכי  ינא  ,לואשל  הצור  ינאש  המ  לבא  ,ןכ : ןגד ד" וע

 14 םשר ל  תרסמנש  העדו ה  םצעב  ה פ  שי  הרואכל  ,ךמסמה  תא  תיאר

 15 לש  םג  םהש  תובו ח   חיטבהל  םצעב  דעונש  ןוכשמ  לוטיב  לע  ,תונוכשמה

 16 .ךלש  ם גו קיימ לש םג ,הרבחה

 17 לש  תולאש  התוא  לאשת  לאו  ם ילימ  הל  סינכת  לא  .תונשרפ  תאז :סחרח ד" וע

 18 , ליבוהל  תוסנל  ה צור  התאש  המ  הזש  ןיבמ  י נא  .תיטפשמ  תונשרפ

 19 . םימעפ המ כ תלאש

 20 , יל דיגהל תעדוי תא : ןגד ד" וע

 21  א ל  ,תיביטמרופני א  תויהל  הכירצ  הריקחה  , יביטמרופניא  הז  ,אל  איה :סחרח ד" וע

 22 . תויטפשמ  תולאש ,תבשוח תא המ

 23 .תיביטמרופניא לאוש ינא : ןגד ד" וע

 24 . ךמסמה תא הריכמ  אל איהש ךל הרמא איה :סחרח ד" וע
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 1  . ךמסמה תא הריכמ אל ינא רי: א-בןד ור

 2 .ךמסמ ה תא הריכמ אל תא ד דגן: " עו

 3 הריכמ  אל  איהש תרמוא  איהש  יטפשמ  ךמסמ   שרפת  איהש  הצור  התא :סחרח ד" וע

 4 ?ותוא

 5  ך מסמה  .לבא  ,הז   התא ש  רדסב  הז  ?רדסב ,יל  ןת  השקבב  ,יל  ןת  ,עגר : ןגד ד" וע

 6  ו תוא  ד ע  ,תא  םתדבעש  , קיי מ  ם ע  דח י  ,תא  , הרואכלש  ונממ  הלוע  ,הזה

 7  םכלש  תויוכזה  תא   םתדבעש  דעומ  ותוא  דע  ,ןוכשמ  לוטיב  הז  יכ  ,דעומ

 8 .הרבחה לש םג תובוח תחטבהל ,סקלפודב

 9  ל כ  תא  הל  הארמ   התא  המל  .המתח  איהש   ךמסמ ה  תא  הל  הארת :סחרח ד" וע

 10 איהש  ךמסמ  תיטפשמ  תונשרפ  ישרפת  –  הל  רמוא  התא  ,םירבדה

 11 .ה ריכמ אל איהש ךל תרמוא

 12 . םולכ הפ  ןיא ,ךיראת הפ ןיא םג .ארבנ אלו היה אל ארי: -ורד בן

 13 .םיכמסמה לש גוסה תא טושפ הריכמ אל תא .הזכ הפ שי ,הפ שי :סחרח ד" וע

 14 ?ארבנ אלו הי ה אל הזש ,ךלש תוסחייתהה תאז זא .רדסב ,ייק-וא : ןגד ד" וע

 15 . ארבנ אלו היה אל ארי: -ורד בן

 16 הריכמ   אל  תאש  ם ג  תרמאו  .V/6  הז ה  ךמסמ ה  תא  ןמסמ  ינא  .ייק-וא ד דגן: " עו

 17 . הזה ךמסמה תא ,ותוא

 18 . אל שממ ארי: -ורד בן

 19  .ף סונ ךמסמ ךל תוארהל הצו ר  ינא ,יארת .רדסב .ייק-וא ד דגן: " עו

 20   .תברועמ וא הפ תוש יתייה אל ינא EGFE לש  הרבחל רושקש המ לכ ארי: -ורד בן

 21 , םיאור ונחנא לבא ,ייק-וא ד דגן: " עו

 22 .תומיתחה ,ךלש הז  םא יארת ,םיכמסמ שי הפ :סחרח ד" וע

 23 ?הז המ ארי: -ורד בן

 24 , תוברע לש ךמסמ הז :סחרח ד" וע
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 1 .ילש המיתחה  אל  תאזש האור ינא רבכ ארי: -ורד בן

 2 תאש  ,2013  הז   ,אל  וא  הזל  ךייש  הז  םא  עדוי  אל  ,היינש  ,תוברע :סחרח ד" וע

 3 . הרבחל רושק אל .בותכש המ הז .קיימ תבוטל הברע

 4 ?המל קיימ תבוטל הברע ארי: -ורד בן

 5 . עדוי אל ינא ,ךתיא הז תא ארוק  ינא ,תוברע בתכ והשזיאל :סחרח ד" וע

 6  . ךלש  המיתח  הפ  שי  לוכ  םדוק  .טנוקסיד  קנבב  קיימ  לש  תובוחל  הברע : ןגד ד" וע

 7 ?ךמסמ ה לע ךלש המיתחה תאז

 8  ו א   .ילש  המיתחה  אל  תאז  .ילש  המיתחה  תאז  םא  ןיבהל  הסנמ  ינא ארי: -ורד בן

 9   ?לוגיע הפ השע והשימש

 10 ע גר  יל  ינת  ,שולש   הפ  שי  .תוארל  ה שק  זא  ,רוחש  תצק  וליאכ  טושפ  הז :סחרח ד" וע

 11 .תוארל

 12 .הזה לוגיעה תא  יל ןיא .תאזכ המיתח יל ןיא ארי: -ורד בן

 13 ? ךל ןיא :סחרח ד" וע

 14 .אל ארי: -ורד בן

 15 . ייק-וא :סחרח ד" וע

 16  .םש  הטמל ילכתסת : ןגד ד" וע

 17 ?אל וא ?ךלש תומיתח הז :סחרח ד" וע

 18 .ילש אל הז ,םעפ בוש ארי: -ורד בן

 19 ? תעדוי תא – הז :סחרח ד" וע

 20 .ןכ הז ארי: -ורד בן

 21 ?הטמל ינשה דומעב : ןגד ד" וע

 22 ,עדוי אל ינא זא ,דומעה לכ תא  םיאור אל ונחנא טושפ הפ :סחרח ד" וע

 23 .הזה לוגיעהש תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 24   . םותחל הפיא X ןמיס והשימ הז הזה לוגיעה : ןגד ד" וע
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 1 . ייק-וא ארי: -ורד בן

 2 ?ך לש המיתחכ ההזמ תא ןכ  הז הטמל ינשה דומעב זא : ןגד ד" וע

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4 . תאבהש המ ,רסח ךמסמ הז ,הפ שי :סחרח ד" וע

 5 .ונל  שי המ הז .ונל שי המ הז : ןגד ד" וע

 6 .המ ל ע יתנב ה אל ?לבא הז המ ארי: -ורד בן

 7 ,ול הב רע תייה 2013-ב .תוברע :סחרח ד" וע

 8 קנבב  ק יימ  לש  תו בוח  תחטבהל  , קיימל  תובר ע   לע  תמתח  תא  2013-ב : ןגד ד" וע

 9 .טנוקסיד

 10 . קיימל תוברע  ,טנוקסיד  קנבב ,2013-ב ארי: -ורד בן

 11 .ןכ ד דגן: " עו

 12  .ילש תומיתח הז לבא .יל רוכז אל ארי: -ורד בן

 13 ?תא זה תוברעה לע תמתח תא  תוביסנ הזיאב תרכוז תא ד דגן: " עו

 14 . אל שממ ארי: -ורד בן

 15 ?ךממ שקיב א וה ,אב אוהשכ ,ללכ ךרדב ד דגן: " עו

 16 ? םוכס הפ שי ארי: -ורד בן

 17 .הפ בותכש המ  הז .םוכסב הלב גה אלל הז ד דגן: " עו

 18 ?םוכסב  הלבגה אלל ארי: -ורד בן

 19 .הפ בותכש המ הז ד דגן: " עו

 20 ? המימת יתיי ה ךכ ידכ דע ארי: -ורד בן

 21 ק יימש  םצעב  ךלש   הבושתהמ  ןיבמ  ינא  ,תרמ וא  תאז  ,אב  קיימ  ,םצעב ד דגן: " עו

 22  ,םותחל ךממ שקיב ,אב

 23  , תומוצ ע  םייניעב  וילע  תכמוס  ,תומ וצע  םייני ע ב  ויר חא  ינאו  .תויהל  לוכי ארי: -ורד בן

 24 .יתמתח הארנכו
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 1 ?ךממ שק במ אוהש המ לע תמתוח ד דגן: " עו

 2 .ןכ ארי: -ורד בן

 3  א וה  ,רבור'גניירה  ,בכרה  ,ידיגת  .V/7  הז  תא  ןמסא  ינא  .בוט  .ייק-וא ד דגן: " עו

 4 ? ךתושרב ןיידע

 5 .ןכ ארי: -ורד בן

 6 . וב תעסונ ןיידע תא ן: ד דג" עו

 7 . ילצא אוה םינש 9 ארי: -ורד בן

 8 ?ולש השיכרה תא ןמימ ימ ,הזה בכרה , ידיג ת .ןיבמ ינא ,ןכ ד דגן: " עו

 9 .ינא ארי: -ורד בן

 10 ?ךפסכמ ,תרמוא תאז ,תא ד דגן: " עו

 11 .יפסכמ ארי: -ורד בן

 12 ?הזב החוטב ד דגן: " עו

 13 יתחקל  זאו  ,לקש  150,000  ,ןכ  ינפל  יל  היהש  טוארג  בכר  יתרכמ  .ןכ ארי: -ורד בן

 14 ,האוולה

 15 ?האוולה ה תא תחקל תא ד דגן: " עו

 16   ,התוא םליש קיימ םצעבש ארי: -ורד בן

 17 ,בכרה לע האוו לה חקל קיימ זא .ייק-וא ד דגן: " עו

 18  ינאש  הז  תרומת  התוא  םליש  קיימ  ,בכרה  לע  האוולהה  תא  חקל  קיימ ארי: -ורד בן

 19 .תיבה לש  אתנכ שמה רזחה ,אתנכ שמה תא ךיראהל ול יתתנ

 20 .הכורא רתו י הפוקת לע התוא שורפל ד דגן: " עו

 21 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 22 ?בכרה ,הלע אוה המכ .ייק-וא ד דגן: " עו

 23 .לקש ןו ילימ יצח ארי: -ורד בן

 24 .לקש ןו ילימ יצח ד דגן: " עו
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 1 . 150 יתתנ ינא וכותמ ארי: -ורד בן

 2 . 350 לש האוולה  חקל אוהו 150 תתנ תא ד דגן: " עו

 3 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 4 ל ש   הז   אל  ,ךמסמ   ךל  תוארהל  קר  עגר  הצור  ינא  ,לוכ  םדוק  זא  .ייק-וא : ןגד ד" וע

 5 , רבורה  לש  ךמסמ  ךל  תוארהל  הצור  ינא  .וילא  ע יגנ  ףכת  ,טוארגה

 6 , בכר ןוישיר .הזה ךמ סמה לע השק בב ילכתסת

 7 ?רמוא הז המ .םייפקשמ ה תא יתאבה אל ארי: -ורד בן

 8 .לואשל הצור אוה המ יארת :סחרח ד" וע

 9 .וטואה לש םילעבכ הפ המושר תא ,רבור 'גניירה לש בכר ןוישיר הז : ןגד ד" וע

 10 .ןכ ארי: -בןורד 

 11 .ותוא תלביק 13 ראוניב ,רמולכ  ,27.1.13 תולעב ךיראת ד דגן: " עו

 12 .ןכ ארי: -ורד בן

 13 . שדח ותוא םתינקש ו טוא הז ?ןוכנ ,שדח ד דגן: " עו

 14 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 15 ןתנש קנבה םצעב  הז טנוקסיד קנבש .טנוקסיד קנבל דובעש בותכ הפו ד דגן: " עו

 16 ? ןוכנ .קיימ לש ןובשחהמ לקש ףלא 350 לש האוולה התוא

 17 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 V.   18/8 ותוא ןמסא ינא זא .רדסב .ייק-וא ד דגן: " עו

 19 ם יתחה  אוהש  תויהל  לוכי  ,םיכמסמה  תא  הריכמ   אל  תא  םא  ,בגא :סחרח ד" וע

 20  ל בא  ,םינש  8  ינפל  היה  הז  ,23.1  .םימוד  םיכיראת  טושפ  הזו  ,ךתוא

 21  ה פו  ,טנוקסיד  לש  הזה  לע  ימתחת  ךל  רמא  אוהש  הז  23.1.2013  הז

 22 ,הזש תויהל לוכי זא .האוולהה תא םצעב חקל אוה

 23 ?ינשל דחא רושק ארי: -ורד בן
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 1  י נא  ,תולעבה  רבכ  ך ל  רבעש  הז  ן יב   םימ י  4  לש  לדבה  ש י  ט ושפ  .ילוא :סחרח ד" וע

 2 .והשמ ךל ריכזמ הז םא .םיכמסמה  לש רדסה יפל ךלוה טושפ

 3 . תרכוז אל ינא ,םינ ש 9 ינפלמ הז .תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 4 הזש  , רבור'גניירל   , רבורל  עג ונב  ,ףסונ  ךמסמ  ך ל  תוארהל  הצור  ינא : ןגד ד" וע

 5  יהשוזיאל  תעגונש  ,דחא  ךמסמ   אל  הז  ,םי כמסמ   לש  הפוסא  םצעב

 6 י ל  ידיגת  ,הז  תא  יארת  .עגר  ילכתסת  ,וטוא ב   התיהש  הארנכ  הנואת

 7 תרבח  דובכל"   ,22.9.16-ב  בתכנ  םצעב  הז  .ךנורכיז  תא  ןנערמ  הז  םא

 8 " .לאכימ  ירא-ןב  וא /ו  י רא-ןב  דרו  :ןודנה  ,בכר  תועיבת  תקלחמ  ,סקינפה

 9 ב" צמ"   .רבור'גני ירה  לש  ,בכרה  לש  חוטיב  תסילופ   .הסילופ  רפסמ

 10  ן ו ישירו  בכר  ןוישיר  םוליצ  .א"   .ךמסמה  לע  עגר  ילכ תסת  ," ם כתשקבל

 11  ת ריסמל  המכסה  ,הרובחתה  דרשמל  עדימ  תריסמל  המכסה  ,הגיהנ

 12  ה רבעה  יכרוצל  ק נב  יטרפ  תלבק  רושיא  ,הגיהנ  ןוי שיר  לע  עדימ

 13 לש  ותויה  ןיינעבו  ,ןובשח  לוהינ  רושיא  ,לטובמ  ק'צ  םוליצ  ,תיאקנב

 14 תודגנת ה-יא  בתכ מ"   ,הפ  בותכ  ימואל  ," 833  ףינסל   דבעושמ  בכרה

 15 ? ךדי בתכ הז " .ירא-ןב דר ו  ,הדותב .חוטיב ילומגתל

 16 .אל י: אר-ורד בן

 17 ? ןוכנ ,קיימ לש די בתכ הז ד דגן: " עו

 18 . החמומ אל ינא לבא .הנוש  בתכ הארנ ןותחתה קלחה :סחרח ד" וע

 19 ה ארנ  הז  .בתכה  תא  י תיאר  תצק  ם ג  ינא  ,ם ג  הז  .לאוש  ינא  הז  ללגב : ןגד ד" וע

 20 . הז תא בתכ אוה הז  ?ןוכנ ,קיימ לש בתכ ומכ

 21 . תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 22 ?הפ ךלש המיתחה תא ףייז אוה זא :סחרח ד" וע

 23 .ןכ ארי: -ורד בן
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 1 א והש  המ  י פל  ,ךלש  תומיתחה  תא  ף ייז  או ה  הפ  םגש  תויהל  לוכי  זא :סחרח ד" וע

 2 .תו מוד תומיתח הז יכ .הארמ

 3 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 4 ,ילוא זא :סחרח ד" וע

 5 .המוד המי תח שי ק יימלו יל ,בגא ךרד ארי: -ורד בן

 6  ?   -  הז  ילוא  ,V7  רמוא  אוהש  ךמסמה  יבג ל  ךתוא  לאש  אוהשכ  זא :סחרח ד" וע

 7 .ב רעתהל אל םג יל תפכא אל .רוזעל יתיסינ ינא ,החילס

 8 ?רשקה המ זא ,עגר ארי: -ורד בן

 9  ,ךלש בכרב ,הנואת םצעב הפ שי .רשקה המ ךל ריבסא ינא : ןגד ד" וע

 10 ?הנואתה יתמ ארי: -ורד בן

 11 . 2016 ד דגן: " עו

 12 .בגא ךרד ,התוא יתישע ינא אלש .ייק-וא ארי: -ורד בן

 13 ?התוא השע ימ ן: דגד " עו

 14 .זא היהש ילש גוז ןב הזיא ארי: -ורד בן

 15 ? רואיל ,הז ימ ד דגן: " עו

 16 ?ילש גוזה ינב לש  תומשה תא םג ךל תתל הכירצ ינא .אל ארי: -ורד בן

 17 .הנ ואתה לע לאוש ינא ,אל ד דגן: " עו

 18 .ימ הנ שמ אל הז ארי: -ורד בן

 19 ?הנואת ה תא השע ימ .הנואתה לע לאוש ינא ד דגן: " עו

 20 .ינא אל ארי: -בן ורד

 21 ? ימ יל דיגהל הלוכי תא ד דגן: " עו

 22 .הנ שמ אל הז ארי: -ורד בן

 23 . הנשמ הז יל ד דגן: " עו

 24 . י דיגתש היעב ןיא יל :סחרח ד" וע
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 1 ? ו נ .םישדוח העברא ותיא יתייה ?הז ימ הנשמ הז המ ארי: -ורד בן

 2 ? הנואתה תא  השעש ימ לש ?ומש תא  דיגהל הצור אל תא ,ייק-וא : ןגד ד" וע

 3 .יטנו ולר הז המל הניבמ אל ינא י: אר-ורד בן

 4  ק יי מש  ,םצעבש  ,העריאש  הנואת  לעו  ךמסמ  לע  ך תוא  לאוש  ינא  ,יארת ד דגן: " עו

 5 תא   אלש  יל  תרמוא   תאו  ,יתנבהל  ,חוטיבה  תר בח  לומ  םצעב  הב  לפטמ

 6 , הנואתה תא השע ימ יתל אשו ,תאזה  הנואתה תא  תישעש תאז

 7 ? הנואתה תא  השעש םדא-ןבה ימ תעדל  יטנוו לר ?יטנוולר הז זא ,ןכ רי: א-ורד בן

 8 ?הנואתה תא השע קיימ ד דגן: " עו

 9 .אל ארי: -ורד בן

 10 .קיימ אל הז ד דגן: " עו

 11 .אל ארי: -ורד בן

 12 ?תע התואב היהש ךלש גוזה ןב הז .ייק-וא ד דגן: " עו

 13 , -ו וטואה תא יל חקל . םישדוח 3 לש הפוקתל יל היהש גוז ןב ארי: -ורד בן

 14 עדימ  תריסמל  המ כסה   םש  שי  ,ישילשה  דומעב  ,יארת  וישכע  .רדסב ד דגן: " עו

 15 ?ךלש המיתח ןכ הז .הרובחתה דרשמל

 16 ? ם עפ דוע ארי: -ורד בן

 17 .םש ,הז ,הנה ,עדימ תריסמל  המכסה .ישילשה דומעב ד דגן: " עו

 18 ?הז ארי: -ורד בן

 19 .ןכ ד דגן: " עו

 20 . ילש בתכה אל ה ז .ךל דיגהל תעדוי אל ינא ארי: -ורד בן

 21 . ךלש  בתכה אל הז ד דגן: " עו

 22 .אל ארי: -בן ורד

 23 .קיימ לש בתכ הז ד דגן: " עו

 24 . הככ הארנ ארי: -ורד בן
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 1 ?ךמשב םתח אוה הפ  םגש תויהל לוכי זא .ייק-וא ד דגן: " עו

 2 .בצמ שי ארי: -ורד בן

 3 , הנואתה לע  הפ חו ודמ ,חוטיבה תרבח ל הנופ קיי מ םצעב ,וישכע ד דגן: " עו

 4 יתקסעתה  תוחפ   ינא  ,עדו י  התא  ,םירבדב   םשו  הפ  יל  לפי ט  קיימ ארי: -ורד בן

 5 .הלאה םירבדב

 6 . םשו הפ קר אל .םירבד דואמ הברהב ךל לפיט אוהש הארנ .ייק-וא ד דגן: " עו

 7 . וילע יתכמס  ינא ,םייסנניפה םיניינעה לכב י נימי ד י היה אוה .ןוכנ ארי: -ורד בן

 8 ,ןתנ אוהש ק'צה םגש האור  ינא ,וישכע .ייק-וא ד דגן: " עו

 9 ? המ .םיי טרקורויבהו ארי: -ורד בן

 10 אוהש  ק'צהש  םג  האור   ינא  ,יט רקורויבה  ןי ינעל  רבעמ  ,םג  האור  ינא : ןדגד " עו

 11 ,ןתנ

 12 ?ולש ק'צ ארי: -ורד בן

 13  ח וטיבל  הנופ  םצעב  אוה  ,רמולכ  .ףסכה  תא  םלשל  ןאל  ,ולש  ק'צ  הז  .ןכ ד דגן: " עו

 14 ןובשחל  וריבעת  הנואתה  תובקעב  חוטיבה  ילומגת  תאש  םהל  רמואו

 15 . ךלש ןובשחל אל .ילש

 16 .יתנבה אל ,חוטיבה ילומגת ארי: -ורד בן

 17 ,-ש רמוא ינא : ד דגן" עו

 18 . קיר הזש האור ינא לבא ארי: -ורד בן

 19 םג  .ןובשח  לוהינ  רושיא  ,לטובמ  ק'צ  םוליצ  ,ק'צ  םהל  חלוש  אוה  ,ןכ ד דגן: " עו

 20 ,םהל  חלוש אוהש לטובמה ק'צה

 21 קיימש  ,קנבה  לש  דובעשב  היה  הזש  ללגב  ,בכרהש  הארנכ  ,לוכ  םדוק ארי: -ורד בן

 22 .ימואל קנב . תויהל ךירצ היה ה ז הכ כש הארנכ זא ,םליש

 23 . הזב הניבמ אל איה :סחרח ד" וע

 24   .םינש 9 ינפל הז ?הז לע בכ עתמ התא המל ארי: -ורד בן
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 1 .לואשל ול רתומ :סחרח ד" וע

 2 לב א  ,ךמש  לע  ה מושר  רבור'גניירה  םנמאש   הא רנ  הזש   אוה  רשקה : ןגד ד" וע

 3  ת א  לבקמ  אוה  ,הנואת   שישכו  ,םליש  אוה  500-ה  ךותמ  ףלא  350

 4 .תא אלו רבור'גניי רה לש  םילעבה אוה וליאכ  הארנ הז .חוטיבה ילומגת

 5 .ךתוא  לאוש ינאש המ םצעב הז

 6 ,רבור'גניירה  לש  םילעבה  ינא  .תחא  םעפ  וליפא  בכרה  לע  גהנ  אל  אוה ארי: -ורד בן

 7 לש  הכראה  ול  יתתנש  ןו ויכמ  .ולש  קנבל  ד בעושמ  היה  טושפ

 8  . םניחב אל רבד םו ש .חקו ןת  היה הז לוכה .את נכשמה

 9  ם ו קמב  ,וישכע  ול  תתל  הזה  רשקהב  יתמכסה   ינא  ,תרמוא  תאז  .ייק-וא ד דגן: " עו

 10 , סקיא דעומ  דע אתנכשמה תא ערפיש

 11 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 12 ,ןמז  קרפ דוע ול תתל יתמכסה ד דגן: " עו

 13 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 14 . לקש ףלא 350 – הז דגנכו ד דגן: " עו

 15 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 16   .בוט .ייק-וא ד דגן: " עו

 17   .םירבדה ראש ומכ ארי: -ורד בן

 18 ?םירבדה ראש הז המ ד דגן: " עו

 19 ףנמל  יתיסינ  ןמז ה  ל כ  ינא  ,יתלביקש  ,האוו להה  לע  ,םהילע  ונרבידש ארי: -ורד בן

ריבר  ןרקב  ,EGFE-ב  ,ילש  תועקשהה  תא  20 הסינ  ןמזה  לכ  אוה ו  ,בלו 

 21 ינימ  לכ  וא  ,אתנ כשמ  ךיראהל  וא  ולש  תוע קשה  תבוטל  ףסכ  תחקל

 22 .ותבוטל הזש םירבד ,הלאכ

 23   .ייק-וא ד דגן: " עו

 24 .המיתח תונשל ךירצ .ךלש המיתחה תא ףייזל לק דואמ :סחרח ד" וע
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 1   .הרקמב .קיימלו יל ,הנו ש דואמ המיתח ונל שי םג ארי: -ורד בן

 2  י ב גל  ,הצור  ינא  , יארת  .ייק-וא  .V/9  הזה  ךמ סמה  תא  יתנמיס  ינא  זא : ןגד ד" וע

 3 ?התוא תשכר ףסכ הזיאמ ,גראוטה

 4 .ונלש םיאושינה ןמזב  הנקנ בכרה ,הנקנ גראוטה י: אר-ורד בן

 5 ?החוטב תא ד דגן: " עו

 6 .ןכ ארי: -ורד בן

 7 ? תרכוז אל תא ילוא ,ךתוא לאוש אוה םא :סחרח ד" וע

 8 ינא  ,תאש  יארת  ,קוידב  זא  ," ?החוטב  תא"   לאוש  ינא  םא  .ק וידב  ,ןכ : ןגד ד" וע

 9 ,גראוטה לש בכרה ןוישיר תא ךל הארמ

 10 .ןכ ארי: -ורד בן

 11  ר בכ  ם תייהש  ךיראתה  י רחא  הזש  .24.12.07  תולעב  ךיראת  ,ילכתסת ן: דגד " עו

 12 . םישוריגה םכסה  תא  םתרשיאו ש" מהיבב

 13   .ינפל קוידב הנקנ הזש תויהל לוכי :סחרח ד" וע

 14  .לאוש ינא .רדסב : ןגד ד" וע

 15 .םדוק התוא ונמזה ארי: -ורד בן

 16 ?יתמ ד דגן: " עו

 17 . ם דוק םישדוח המכ ארי: -ורד בן

 18 ? הזה בכרה ,הלע או ה המכ תרכוז תאו .ייק-וא ד דגן: " עו

 19 .לקש ן וילימ  יצח ומכ והשמ םג ארי: -ורד בן

 20 ?-ה םלוש הפיאמו ד דגן: " עו

 21 .ונפסכמ ארי: -ורד בן

 EGFE . 22 קיימ יפסכמ ,רמוא הז ונפסכמ ד דגן: " עו

 23 . םיווש ונחנא ,יושנ גוזכ ,ונפסכ .אל ארי: -ורד בן
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 1 ת א  ,תמדוק  הריקחב  םג  ךתוא  יתלאש  ,לבא  תא  .תיטפשמ  םיווש ד דגן: " עו

 2 ןוכמב  תדבעש  ה פוקת  וזיא  טעמל  ,ףסכ  תחוורהו  תדבע  אל  םצעב

 3  ה מ  תא  ןקתל  הצו ר  תאש  וא  . עובשב  םיימעפ   , יל  תרפיסש  ,סיטאליפל

 4 ? תרמאש

 5  א ל  איה  –  ש" מהי בב  ד יגהל  םיסנמ  ןמזה  לכ  םתא  , ינורכיז  תא  יתננער ארי: -ורד בן

 6 ,-ש והשימ וליאכ יתוא תושעל םיסנמ םתא ,הדבע אל איה ,הדבע

 7   ,םידליה תא  תלדיגש הז .ףסכ הסינכה  אלש ןבומב הדבע אל ,אל ד דגן: " עו

 8 ינפלש  קלח  יל  שי   ,ךל  דיגא  ינא  אוב  זא  .קיימ  ינפל  םג  ,אל  ,הליפט ארי: -ורד בן

 9  .רדס השענ אוב .קי ימ י רחאו קיי מ ןמזב ,קיימ

 10 . השקבב ד דגן: " עו

 11 ,כ" חא .המיטניא לש תינמגו ד יתייה ,יתנמג ד ינא 19 ליג מ ,קיימ ינפל ארי: -ורד בן

 12 ?םינש הזיאב ?היה הז יתמ ד דגן: " עו

 13 . ןובשח השענ אוב ?ם ינש .19 ליגב ארי: -ורד בן

 14   , 19 ליג ד דגן: " עו

 15   .92 .הזכ והשמ ,ן כ ?ןו כנ .92-ב ,הנש וזיאב ךל דיגא ינא ארי: -ורד בן

 16 .ליגה תא  ומצעל דירומ ןמזה לכ אוה .תעדל רשפא-יא קיימ לצא ד דגן: " עו

 17 ? ר תוי ריעצ או הש רמוא אוה ?ליגב ,המ :סחרח ד" וע

 18 . ינורכ ןרקש .ןכ ארי: -ורד בן

 19 .טושפ   ןמואי אל .ןמואי אל טושפ הז ,איצממ ןמזה לכ אוה : ןגד ד" וע

 20 . הז םע  עטק ול שי ,ןכ ארי: -ורד בן

 21 ? ליג םע ,המ :סחרח ד" וע

 22 .ןכ ארי: -ורד בן

 23 . םישנ הז כ" רדב :סחרח ד" וע

 24 . ול שי המ תעדוי אל ארי: -ורד בן
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 1 .םי נש 10 רבכ 34 תב יתשא :סחרח ד" וע

 2 ,המיטניא  לש  תי נמגוד  י תייה  19  ליגב  זא  . ילש  ליגב  ינא  ,ךפהל  ינא ארי: -ורד בן

 3   ,ונרכה הככו ,ןדרי לש אב א הז המיטניא לש םילעבו

 4 ?ן דרי לש אבאל םיארוק ךיא : ןגד ד" וע

 5 . שלכ הירא ארי: -בןורד 

 6 . שלכ הירא : ןגד ד" וע

 7 , גוז ונייה ,ונרכה ונחנא  הככו .שלכ הדוהי הירא .ןכ ארי: -ורד בן

 8 ? םיינשה וא םינושארה םיאושינה היה הז ד דגן: " עו

 9  .םיינשה ארי: -ורד בן

 10 .םיינשה ד דגן: " עו

 11 .םיינשה ארי: -ורד בן

 12 ? םימעפ ש ולש  האושנ תייהש יתנבה ד דגן: " עו

 13 .ןכ ארי: -ורד בן

 14 ?ךלש םיישי לשה םיאושינה היה קיימו ד דגן: " עו

 15 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 16   .ייק-וא ד דגן: " עו

 17 .םינושארה םיאושי נה ,בשחנ אל הז ארי: -ורד בן

 18 ? שלכ ינפל ויה  םינושארה םיאושינה ,עגר ד דגן: " עו

 19 .ןכ ארי: -ורד בן

 20 ?יתנבה א ל ?19 ליג ינפל תנתחתה דגן:  ד" עו

 21  , הפוקת  קרוי  וינב  ונרג  ,ונתחתה  18  ליגבו  ,14  ליגמ  הרבח  יל  היה ארי: -ורד בן

 22 . םיי שדוח םיאושנ ונייה  .יתשרגתהו הרזח יתרזחו

 23 . ם ירצק דואמ םיאושינ ד דגן: " עו

 24 .ןכ ארי: -ורד בן

173

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 23                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1 – םע תנתחתה ליג הזיאב .ייק-וא ד דגן: " עו

 2 ? הירא םע ארי: -ורד בן

 3 ?םתנתחתה הנש וזיאב .הירא םע ד דגן: " עו

 4 .93-ב ארי: -ורד בן

 5 ? דלונ  ןדרי  יתמ .93 ד דגן: " עו

 6 . 94 ינוי ב .94 ארי: -בן ורד

 7   .ייק-וא ד דגן: " עו

 8 ,תינמגודכ יתלחתה ינא זא ארי: -ורד בן

 9 . המיטניא תשר לש  םילעבה לבא היה אל אוה ד דגן: " עו

 10 .המיטניא ת שר לש םילעבה היה אוה ארי: -ורד בן

 11 ?הזב החוטב תא ד דגן: " עו

 12 . זוחא ןוילימ ארי: -ורד בן

 13 ?המיטניא לש םיגתומה תא רכמ אוהש ?ם י  ידגבל תויונח ול היה אל ד דגן: " עו

 14   . תונח דוע ול התיה ,ונשרגתהש ירחא ,ךכ רחא ארי: -ורד בן

 15 , םג ינא יכ ,קיידל ילדתשת ד דגן: " עו

 16 .רדס תושעל יל ןת ארי: -ורד בן

 17 . קיימל והשלכ ןפואב רושק אל הז .בגא ךרד ,עקר םתס הז :סחרח ד" וע

 18 ,ןעמל  ,רדס תושעל הצור קר ינא ארי: -ורד בן

 19 , ילש הלא שה התיה תאז , הז תא ריבסהל התצר איה : ןגד ד" וע

 20  ת ינמגוד  יתייה  .ה זה  רופ יסב  .דיתעו   הווה  ,רבע  י ל  שיש  ןיבתש  ,קוידב ארי: -ורד בן

 21  ל ש  תויונח  תשר  ונחתפ  ,ןדרי  לש  אבא  תא  יתרכה  הככ  ,המיטניא  לש

 22   ,תויונח 13 רבכ ונל היה ,ונשרגתה ונחנא שכ ,כ" הס ,המיטניא

 23 ?המיטניא לש םינייכזכ ד דגן: " עו

 24 .ןכ ארי: -ורד בן
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 1 . ייק-וא ד דגן: " עו

 2  ,ונשרגתה רי: א-ורד בן

 3 ?יתמ ד דגן: " עו

 4 , ןד רי םע  ןויריהב יתייהשכ ארי: -ורד בן

 5 .93-ב ,הא ד דגן: " עו

 6 .94-ב ארי: -ורד בן

 7 . החילס ,94 ד דגן: " עו

 8   ,97 וא 96-ב ונשרגתה ,החילס ,ירחא ונשרגתה םצעב ,אל ארי: -ורד בן

 9 ?הזכ שולש ןב היה ןדרישכ ד דגן: " עו

 10  י תרכה  קיימ  תא  .תרכוז  אל  ינא  ?שולש-םייתנש  .םייתנש  ן ב  היה  ןדרי רי: א-בןורד 

 11  ה תיה  ,םידומיל  ןג  יל  היה  ותוא  יתרכהש  ינפ ל  .2000  תנשב  ,27  ליגב

 12  20  ו מכ  והשמ  ךרע ב  ,הלאה  םינשה  לכ  דואמ הפי   י תחוורה  , תינורהצ  יל

 13 .תיאמצע  יתייה ,שדוחב לקש ףלא

 14 ? םי דלי ןג ךל היה םינש הזיאב ד דגן: " עו

 15 . םינש 4 ארי: -ורד בן

 16 ? 2000 דע 96-מ ד דגן: " עו

 17 . ןוכנ ,2000 דע 96-מ ארי: -ורד בן

 18 ? ןגה היה הפיא ד דגן: " עו

 19 ,יתרגש  הפיא  היה  תינורהצהו  .רכיכב  ךורב  לתב  ,א" ת  ןופצב  היה  ןגה ארי: -ורד בן

 20  . תינ ורהצו  םידלי  ןג   םע  .הככ  יתוא  ריכה  קיימ  .הילצרהב  םירימא  הוונב

 21  ת יבה  תא  ונינק  ,ונתח תה  ונלש  תורכיההמ  הנש  ךות  ,ונרכה  קיימו  ינא

 22 םינשב  ,זאו  ,ענ  טרס  ומכ  ,רהמ  לוכה  .רפ ונ  תא  יתדליו  ,ןד  ןוכישב

 23  ן " לדנב  ונקסעתהש  ,ךל  דיגהל  ינורכיזמ  חרפש  המ  ,תונושארה

 24  .טשפדובב .םינש המכ הירגנוהב
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 1 ? טשפדובב ?םג ן" לד נב תקסעתה תא  ?ונקסעתה רמוא הז המ ד דגן: " עו

 2   . ןבומכ .ןכ  ,קיימו ינא : ארי-ורד בן

 3  ה תיה  המ  ?תקסעתהש  ר מוא  הז  המ  יל  י ריבסת  ?רמוא  הז  המ ד דגן: " עו

 4 ?ךלש תוברועמה

 5 ?הז המ ארי: -ורד בן

 6 ?ך לש תוברועמה התיה המ ד דגן: " עו

 7  ת ריחב  ,ןשייקולה  תריחבב  ,תורידה  תריחב ב  התיה  ילש  תוברועמה ארי: -ורד בן

 8 הבוט  הריד  וזיא  הטלחהב  רושק ש  רבד  לכ  , ריו וא  ינוויכ  תניחב  ,בוציעה

 9  ה ז  וב  הבוט  ינאש   והשמ   שי  םא  .תונקל  הב וט  אל  הריד  וזיא  ,תונקל

 EGFE  10 תא חתפ אוה זאו ,םינש 4 תוחפל תוברועמ יל  התיה זא .ן" לדנ

 11 . תועקשהל

-ב  המקוה  תילמר ופ  הרבחה  .2000  תנשב  רבכ  תמייק  התיה  EGFE ד דגן: " עו 12 

2004 . 13 

 14 ,רתוי  היה הז הלחתהב לבא ,ןכ י: אר-ורד בן

 15  זא  ,אש ונה  תא  רי כמ  תצק  ינא ש  ללגב  ,הירגנוה  יבגל  ,יל  ידיגת  וישכע ד דגן: " עו

 16  ת רמוא תאשכ ,םצ עב .ןיבהל עגר הצור ינא ,היינש עגר יל יריבסת יאוב

 17 ,טשפדובל ותיא תעסו נ םצעב תא ,תברועמ תייה

 18 . םימעפ הברה .ןוכנ ארי: -ורד בן

 19 , תוריד תיאר ד דגן: " עו

 20 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 21  ך ל  שי  ?םש  תורי דה  תא  ונק  התועצמאבש  ה רבחה  םש  ה מ  תעדוי  תא דגן:  ד" עו

 22 ?גשומ

 23 .תרכוז אל ,הרבח םש  הת יהש יל הארנ אל .אל ארי: -ורד בן

 24 ?הרבח םש התיהש  ךל הארנ אל ד דגן: " עו
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 1 . הרבחה לש םשה  תא תרכוז אל ינא לבא ,קיימ לש הרבחה ןבומכ ארי: -ורד בן

 2 ? הירגנוהב םש תורידה תשיכרל ףסכהו ד דגן: " עו

 3 .תוחוקלמ ארי: -ורד בן

 4 .תוחוקלמ ד דגן: " עו

 5 .התיה ולש אמא םג ארי: -ורד בן

 6 ? תרכה יבוקעי ליג תא ד דגן: " עו

 7 .םש רגש ארי: -ורד בן

 8 ? ותוא הריכמ ד דגן: " עו

 9 .ןכ ארי: -ורד בן

 10 ?וילע יל רפסל הלוכי תא המ ד דגן: " עו

 11  י נפל  לע  ךתיא  תר בדמ  ינא  .העוט  אל  ינא  םא  .ךוויתב  םש  קסעתמ  אוה ארי: -ורד בן

 12 . םשה יל רכומ טושפ .הנש והשמו  20 .הנש 20

 13 . ייק-וא ד דגן: " עו

 14 ?תרמוא ינאש המ ןוכנ הז ארי: -ורד בן

 15  .לוהינ תרבח םש  ול שי ,ן" ל דנב קסעתמ אוה ד דגן: " עו

 16 . ותיא דבע ק יימ .ייק-וא ארי: -ורד בן

 17 . ותוא יתשגפ  . ותיא דבע אוהש עדוי ינא ד דגן: " עו

 18 . ייק-וא ארי: -ורד בן

 19 ,יל תיארנ תאז –  תרמוא תייה ,האור ,ת עסונ תייה ,תרמוא תא זא ד דגן: " עו

 20 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 21  ,הבוט הריד יל תיארנ תאז ד דגן: " עו

 22 ינימ  לכל  םימעפל  יתוא  חקול  היה  םג  אוה  ,תורידב  קר  אל  ,בגא  ךרד ארי: -ורד בן

 23 .ילש היציאוטניאה לע ך מוס היהו תויקסע תושיגפ

 24 ? ומצע קסעל סחיב וא ?םישנאל סחיב ד דגן: " עו
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 1  אל  ינא  ,תברועמ  י תייה   םיאושנ  ונייהשכ  , םיטנטפל  סחיב  ,םישנאל ארי: -ורד בן

 2 .ירמגל תברוע מ יתייה . ץיצע יתייה

 3 ?תב רועמ רמוא הז המ .ייק-וא ד דגן: " עו

 4 .תוטלחהב תברועמ ארי: -ורד בן

 5   ,םינקתמ םא היעב ןיא ,תא תמדוקה הריקחב ,יארת ד דגן: " עו

 6 , אל תמאב ינא : ארי-ןורד ב

 7 ת ברועמ  תייה  אל ו  ,קסעב  תברועמ  אל  תא ש   היה  תגצהש  הנומתה ד דגן: " עו

 8  ת וברועמ  ךל  התי ה  ן כ  –  ו ישכע  םצעב  תר מוא  תא  , ולש  תוליעפב

 9 םיסכנה  תא  רכמ   אוה  י תמ  תעדוי  תא  ,-ה  לש  רופיסב  ,הירגנוהב

 10 ?ו רכמנ םה יתמ ?הירגנוהב

 11 אל  ינא  ,ונשרגתהשכ  ,2007-מ  ינא  ,תעדוי  אל  ינא  ,-ש  תבשוח  ינא ארי: -ורד בן

 12 . םולכ תעדוי

 13 ?רכמנ הז יתמ תעדוי תא .ינפל הז תא רכמ אוה ,אל ד דגן: " עו

 14 ? ינפל תורידה לכ תא רכמ אוה ארי: -ורד בן

 15 .תעדל רשפא-יא ולצא . רמוא אוהש המ תוחפל .ןכ ד דגן: " עו

 16 .תעדוי אל ינא ארי: -ורד בן

 17 ?המ ד דגן: " עו

 18 .תעדוי אל ינא ארי: -ד בןרו

 19 .תעדוי אל תא ד דגן: " עו

 20 .אל ארי: -ורד בן

 21 ינימ  לכב  תפתתשה  ן כ  ,תרמוא  תא  ,הירגנ וה  לש  רופיסהמ  ץוח  זא ד דגן: " עו

 22 ? תושיגפ

 23  אוהש  ,םיטנטפ  ל ע  יתיא  ץעייתמ  היה  אוה  ,תושיגפב  יתפתת שה  אל ארי: -ורד בן

 24 ,היה
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 1 ?ךתיא ץעי יתמ היה םיטנטפ הזיא לע ד דגן: " עו

 2 . קטרנא ,דיגנ ארי: -בן ורד

 3 ?המש ד דגן: " עו

 4 ס ייגל הווש ,העקש ה ל הווש אוהש  והשמ הז  םא ,הז  לע תרמוא ינא המ ארי: -ורד בן

 5  , ית יא  ץעייתמ  הי ה  א וה  .הלאה  םירבדה  לכ  , ףסכ  סייגל  ה ווש  אל  ,ףסכ

 6 .ץע יי תמ היה אוהו ,יושנ גוזכ

 7 המ  תעדוי  תא  ,ל" טג  תא  ,קטרנא  יבגל  ,ייק-וא  ,ךתיא  ץעייתמ  היה  אוה ד דגן: " עו

 8 ? ל" טג הז

 9 .אל ארי: -בןד ור

 10 ? הזה םשה  תא תעמש אל ד דגן: " עו

 11 .אל ארי: -ורד בן

 12 תרגסמב  ,קטרנא  תוי נמ  ףלא  150  תלביק  תאשכ  ,תרמוא  תאז  .ייק-וא ד דגן: " עו

 13 , םישוריגה םכסה

 14 . הז רובע ית מליש ינא ,יתלביק אל ינא ארי: -ורד בן

 15 ?הז רובע תמליש גן: ד ד" עו

 16 . יאדוו ב ,לקש ףלא 150 יתמליש ארי: -ורד בן

 17 ?תמליש יתמ ד דגן: " וע

 18  ף לא  150-ל  הווש   היה  הז  לקש  ףלא  150  .תוינמה   תא  יתלביקשכ ארי: -ורד בן

 19 .תוינמ

 20 ?תמליש יתמו תלביק יתמ ?תמליש יתמ ד דגן: " עו

 21 הז  ,תרכוז  אל  ינא   ,היה  הז  קטרנא  ?היה  הז  יתמ  .הל חתהב  ,הלחתהב ארי: -ורד בן

 22 .ונלש םיאושינה לש ףוסב .ונלש םיאושינה לש ףוסב היה

 23 , הלאה תוינמה רובע תמ לישש תרמוא תא ד דגן: " עו

 24 . יאדווב ארי: -בןורד 
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 1 ?הרק ה ז יתמ יל דיגהל תעדוי תא ד דגן: " עו

 2   .2007 ףוסב היה הז , ינורכיז יפל ,תרמוא ינא זא ארי: -ורד בן

 3 . 2007 ףוס ד דגן: " עו

 4 .ןכ ארי: -ורד בן

 5 ,םלוש  הז ,תמליש תרמוא תאשכו ד דגן: " עו

 6 .יפסכמ ארי: -ורד בן

 7  ?ףתושמה ןובשחהמ ?ךלש ןובשחהמ ?המ הז יפסכמ ד דגן: " עו

 8  י תלביקש  ףסכהמ  הז  ,םישוריגה  ירחא  הז  ,הנה   זא  ,החילס ארי: -ורד בן

 9 . םישוריגהמ

 10  ל ע  .רלוד   ףלא  150  תלביק  כ" חאו  .םישוריג ה  לש  ףסכהמ  זא  ,ייק-וא ד דגן: " עו

 11 .קטרנא

 12 . אל שממ ארי: -ורד בן

 13 ? רלוד ףלא 150 תלביק אל : ד דגן" עו

 14 ,כ" חאו רלוד  ףלא 150 יתעקשה ינא ארי: -ד בןרו

 15 . לקש ףלא 150 תעקשהש םדוק תרמא ,עגר ד דגן: " עו

 16 .הח ילס ,רלוד הארנכ זא ,אל ארי: -ורד בן

 17 ? רלוד ףלא 150 תעקשה ד דגן: " עו

 18  יתשקיב  זא  ,ומצע  תא  ףינמ  אל  הזש  יתיאר  כ" חאו  ,ן כ  .רלוד  ףלא  150 ארי: -ורד בן

 19 .הרזחב ףסכה תא קייממ

 20 . רלוד ףלא 150-ה תא ן: ד דג" עו

 21 .ןכ ארי: -ורד בן

 22 .םתוא תלביקו ד דגן: " עו

 23 . ןוכנ ארי: -ורד בן
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 1  תלב קמ תאש םישו ריגה םכסהב בותכשכ ,םישוריגה םכסהב זא ,ידיגת ד דגן: " עו

 2  י נ א  הצור  תא  ,בו תכ  הז  םישוריגה  םכסהב  ,קטרנא  לש  תוינמ  ףלא  150

 3 , הז תא ךל הארא

 4 .הנש 20 ורבע רבכ ,תרכוז אל איה ילוא .הל הארת ,ןכ :סחרח ד" וע

 5   .ןכ : ןגד ד" וע

 6 .ירמגל הסרק תאזה הינמה ,בגא ?ונ .ןכ ארי: -ורד בן

 7 . ףסכ הלביקש הדיחיה םג תא .הסרק איהש עדוי ינא : ןגד ד" וע

 8 ?ףסכ יתלביקש הדיחיה ינא ארי: -ורד בן

 9  תא  םידבאמ  םי שנא   זא  ,תסרוק  הינמשכ   ,הככ  דיגנ  יאוב  ,יארת : ןגד ד" וע

 10   ,םעפ  דוע ,םיפסכ  תלביק תא .העקשהה

 11 . הרזחב ילש ףסכה  תא יתיצר ,יתטרחתה ינא ארי: -ורד בן

 12 . ייק-וא : ןגד ד" וע

 13 . הלחתהב שממ ארי: -ורד בן

 14   .ותוא תלביקו : ןגד ד" וע

 15 , ד יגהל גאד דימת אוה .ןכ ארי: -ורד בן

 16 ? אל ,םהלש הינמה תא ור כמש םישנאה רתי ומכ הז :סחרח ד" וע

 17 ינאו  ףסכ   השעת  הר בחה  םאש  בתכ  אוה  דימת  ,תוחודב  לכ תסת  םא ארי: -ד בןרו

 18 . ותוא ןכדעל ךרטצא ינא זא ,םי דנדיוויד לבקא

 19 , ומצע םכ סהב ,רמוא ינא ש המ לבא  , יתיאר הז .יתיאר הז .ןוכנ : ןגד ד" וע

 20 ? קר בותכ הז הפיא :סחרח ד" וע

 21 ש" מהיב  לש  רוש יא  הז  ם יאור  םתאש  ךמסמה  , רושיאה  הז  ,עגר : ןגד ד" וע

 22  . ירוקמה  םכסהה  הז  'א  ח פסנו  , 2017  לש  ן ו קיתל  ,2017  לש  םכסהל

 23   ,'ו10-ב ,ומצע םישוריג םכסהב  ע גר וחתפת וישכע ?רדסב

 24 , " 150 ה נ ראשית הש יאה תולעבב"  :סחרח ד" וע
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 1 לעבה  .קטרנא  תרב ח  לש  תוינמ  ףלא  150  הנ ראש ית  השיאה  תולעבב"  : ןגד ד" וע

 2 ל ע  ינמז  רושיא  השיאל  איצמהל  םכסהה  ר ושיא  דעומב  בייחתמ

 3  ת וקזחומ  ו יפל  ,טפ ש  י סוי  ן יד   יכרוע  דרשמב  ,תונמאנ  םכסה  ,התולעב

 4 םכסה  ם וימ  םישד ו ח  6  ך ותב  ואצמוי  .השיאה  תבוטל  תונמאנב  תוינמה

 5 .תוינמ תלביק " .הז

 6 .ע גר הארנ אוב ,היינש ,עגר :סחרח ד" וע

 7  .ןתוא יתרכמ כ" חא ארי: -ורד בן

 8 ?ןתוא תרכמ : ןגד ד" וע

 9 .רחא והשימל ןתוא רכמ אוה ארי: -ורד בן

 10 ? תעדוי תא ,המכב .ייק-וא ן: דגד " עו

 11 .אל ארי: -ורד בן

 12 .הלאה תוינמה לע רלוד ףלא 150-ה תא  תלביק תא לבא ד דגן: " עו

 13   .יתטרחתה .ןכ ארי: -ורד בן

 14   .רדסב .ייק-וא .בוט ד דגן: " עו

 15    , ר ביר  ולב  טעמל  ,רחא  ר בד  םושב  עיקשה ל  יתיצר  אל  ללכב  ינא רי: א-ורד בן

 16 ? יתוא םיעמוש

 17   .ןכ :סחרח ד" וע

 18   .ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 19 .תטלקומ הבישיה לכ :הטילקמה

 20 .התוא םיעמוש םא תלאוש איה : ןגד ד" וע

 21 ? יתוא םיעמוש ארי: -ורד בן

 22 ?רבד םוש ריאשהל ?המ  תיצר אל .םיעמושש רורב : ןגד ד" וע

 23 ה יה  הז  בלו ריבר  יכ  .בלו ריבר  טעמל  ,רבד  םושב  עיקשהל  יתיצר  אל ארי: -ורד בן

 24   ,ןוכיס אלל ח" גא ןרק
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 1 . רפיס אוהש המ יפל : ןגד ד" וע

 2 עיקשה ל  יתמכסה   ירעצל  .םש  קרו  ,חותפ  ח " גא  .רפיס  אוהש  המ  יפל ארי: -ורד בן

ריברב בלו  ב  עיקשהל  ידכ   ת רש  הוונב  ילש  הריד  יתרכמ  וליפאו  ,בלו  3 

 4 תלבקמ  ינא  יכ  , הז  תא  תושעל  יאדכש  יתוא  ענכש  קיי מ  יכ  ,ריבר

 5  ה תיה  םויה  תאזה   הרידהש  תורמל  ,הרידהמ   5%-מ  תוחפ  לש  האושת

ריברב   ףסכ  יתדספה  קר  ינאו  , ןוילימ  6-ה  תוביבסב  הווש  6 ללכבו  .בלו 

 7  .יפסכ לכ תא יתדספה

 8  י נא  ,זכרמ  ךמסמ   והשזיא  ךל  תוארהל  עגר   הצור   ינא  , ידי גת  .ייק-וא ד דגן: " עו

 9   .הזה ךמסמב םירסח ךתעדלש םירבד שי  םא תוארל קר עגר הצור

 10 ?ותוא תרכוז תא ?ותוא הריכמ תא :סחרח ד" וע

 11 .חודה הז רי: א-בןורד 

 12 .ןכ : ןגד ד" וע

 13 .הז ךיראת הזיא עדוי אל :סחרח ד" וע

 14 ? תמאב ךיראתה המ ארי: -ורד בן

 15 אוב  ,ןכ  ,הא  .תכר עמהמ  ונא צוהש  והשמ  הז   ,לכתסנ  עגר  יאוב  ,יארת : ןגד ד" וע

 V.   16/01 ותוא ןמסנ

 V10 . 17 היה גראוטה לש םושירה : ןמצלפ ד" וע

 V.   18/11 הז זא ,ייק-וא ,הא : ןגד ד" וע

 19 ?שד וח לכ לקש 5000 הז המ : ארי-ןורד ב

 20  ל ואשלו  רובעל  עגר  הצור  ינא   .ךתוא  לואשל   הצור  ינא  הז  ללגב  ,עגר : ןגד ד" וע

 21  550  .הנושארה  הרושב  עגר  ליחתנ  יאוב  .ןוכנ  אלו  ןוכנ  המ  תיתדבוע

 22   ,רלוד  6875 תלביק שדוח לכ ,2008 רבמטפסמ רלוד ףלא

 23 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 24 ? ןוכנ .הסירקה דע 08 רבמטפסמ םצעב הזש ד דגן: " עו
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 1 . לירפא דע ארי: -ורד בן

 2 . 21 לירפא דע ד דגן: " עו

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4 הזש  ,1,200,000  –  2010  רבמטפסמ  הפ  שי  ,היינשה  הרושב  וישכע ד דגן: " עו

 5 , תרש הוונ תריכמ יפסכ

 6 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 7 .שדוחב לקש  15,000 תלביק םצעבש ד דגן: " עו

 8 ?הז תא ית רכמ יתמ תמאב יל ריכזת ארי: -ורד בן

 9 .תרכמש ךיראתה הז .2010 רבמטפסמ ד דגן: " עו

 10 . 2010 ארי: -ורד בן

 11 ,םכסהה  תא  ךל   תוארהל  הצור   ינא  ם ג  ,ו נחנא  ףכת  . 2010  .ן כ  ,ןכ ד דגן: " עו

 12  ל קש  15,000  ,2010  רבמטפס  .הריכמ  ם כסהה  הזש  יל  ירשאת

 13 . 21 לירפא דע  2010 רבמטפסמ ,שדוחב

 14 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 15  ף לא  500  הפ  בותכ  :הככ  הפ  שי  ,תישילש ה  הרושב  ,כ" חא  .ייק-וא ד דגן: " עו

 16 , קיימ  י" ע  שדוח  לכ   ןמוזמב   תמלושמ  תיבירה  ,₪   5000  שדוח  לכ  ,לקש

 17  ם גו  ,2027  דע  את נכ שמה  ת א  ךיראהל  המכ סה  דגנכ   ,הזל  תחתמ  שיו

 18  ש דוח  ל כ  13,000  םג  תלבקמ  תא  ,ח" ש  ן וילימב  יארשא  תלדגה

 19 . 13,000 הפ  שיו 5000 הפ שי .םימוכס  ינש הפ שי ,רמולכ .ןמוזמב

 20 . תלבקמ אל  תא הז תא :סחרח ד" וע

 21 . ןמוזמה הז .םתוא םירי כמ ונחנא ףלא 13-ה ,עגר ד דגן: " עו

 22 .ןמוזמ ארי: -ורד בן

 23 ? 5000-ה הז המ ד דגן: " עו

 24 .תרכוז אל ינאש תמאה ?5000 ארי: -ורד בן
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 1 ?ב כרה לע םולשתה הז ילוא :סחרח ד" וע

 2 . ם דוקה ןוילימה לע הא רנכ הז .אל ,אל ,אל ארי: -ד בןרו

 3  , םתוא  םיריכמ  ונ חנאש  ןוילימה  הז  ףלא  13-ה  ,תרמוא  תאז  ,הא : ןגד ד" וע

 4   ,הרטמ לכל האוולהה

 5 .ןכ ארי: -ורד בן

 6 ? םדו ק ה ןוילימה לע הז 5000-ו ד דגן: " עו

 7 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 8 ,היינש ,תו יהל לוכי זא .ייק-וא .יתנבה ד דגן: " עו

 9   ?1,200,000 הז המ ארי: -בן ורד

 10 .לקש 5000 תלבקמ תא 1,200,000 והשזיא לע ,הפ םושר :סחרח ד" וע

 11  .האוולהה  הזש הארנכ ארי: -ורד בן

 12   .ילוא ןוילימ אלו  1,200,000 היה הז :סחרח ד" וע

 13 .חודב הז תא האור ינאש הנושאר םעפ הז .הארנכ ,ןכ ארי: -ורד בן

 14 ? תמאב : ןגד ד" וע

 15 .ןכ ארי: -ורד בן

 16  . ןוכנ  אל  וא  ןוכנ  ה ז  םא  תיתדבוע  תעדל  הצור   ינא  ,יארת  .רדסב  .ייק-וא ד דגן: " וע

 17  י פ ל  ,םצעב  2015-מ   שי  ,תרמוא  תאז  .ךת וא  ל אוש  ינאש   המ  הז

-ה  לע  לקש  15,000  ,ונרביד   רלוד  6875-ה  תא  ,הפ  םושירה 18 

 19  ל ש  תפסונ  האו ולה  לע  לקש  5000  ,תר ש  הוונ  לש  1,200,000

 20  ,רמוא אוהש  המב ,תימע קדוצ אוהש תוי הל לוכי ,בגא . 1,200,000

 21 .הלאה 5000-ה תא האור ינאש הנושאר םעפ תאז רי: א-בןורד 

 22  ם ה  5000-הש  ,רמוא  אוהש  המב  קדוצ  תימעש  תויהל  לוכ י  ,היינש  ,דרו ד דגן: " עו

 23 , זוזיק ירחא

 24 ,ןוכנ אל הז ארי: -ורד בן
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 1 .היינש ד דגן: " עו

 2 . האור ינאש הנושאר םעפ הז ,יתימא אל הז ארי: -ורד בן

 3 . תא ידיגת יאוב ד דגן: " עו

 4 .בתכ אוה המ ןיבהל םג םיסנמ ונחנאש ?הירואיתה המ :סחרח ד" וע

 5 .עגר ,רדסב : ןגד ד" וע

 6  , אתנכשמ דגנכ םולשת ,ינא ארי: -ורד בן

 7 ?החילס ד דגן: " עו

 8 .הזה ףיעסה תא הריכמ אל ינא ארי: -ורד בן

 9 , אתנכשמ דגנכ םולשת ,עגר ,אל הז :סחרח ד" וע

 10 , חו ד ףא י ל ןיא ,תוחודה לכ לש םירבדה לכ תא יל שי ארי: -ורד בן

-ה  הז  ,תאזה  הרושה  הז  אתנכשמ  דגנכ  םו לשת  ,יארת  לבא  ,ןיבמ  ינא :סחרח ד" וע 11 

 12 . ףלא 13

 13 . ןוכנ : ןגד ד" וע

 14 תשמח  , 1,200,000  לע  וליאכ  ,והשמ  שי   ה פ  . רחא  והשמ  שי  הפ :סחרח ד" וע

 15  .לקש םיפלא

 16   .קוידב : ןגד ד" וע

 17 .הז המ עדוי אל ינא :סחרח ד" וע

 18 ,יתלביק אל ינא ארי: -ורד בן

 19 ? םעפ ףא ונממ תלביק אל : ןגד ד" וע

 20 .אל ארי: -ורד בן

 21   .ייק-וא : ןגד ד" וע

 22 ? רדסב ,500,000 ה יינקה םו יב ךרע ,הפ בותכ :סחרח ד" וע

 23 . ההא ארי: -ורד בן

 24 ,ילוא :סחרח ד" וע
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 1 ,הזכ רבד האור ינאש הנושאר םעפ ארי: -ורד בן

 2 . שחנל םיסנמ םתס ונחנא :סחרח ד" וע

 3 .ךתוא לאוש ינא הז ללגב ,ד רו ,ןיבה ל םיסנמ ונחנא ,עגר ,עגר : ןגד ד" וע

 4 ,תיי נק םויב ךר ע ארקנש והשמ .הרוש התואב םירפסמ המכ הפ שי :סחרח ד" וע

 5  יתמ  , ןמזמ  היה  א ל  הז  13,000-הו  , 1,200,000  ,550  הז  תוחודה  לכ ארי: -ורד בן

 6 ? 13,000-ה ,היה הז

 7   .הפ  בותכ 2015-מ ד דגן: " עו

 8 ? 2017 ו א 2015-מ ארי: -בןד ור

 9   .ות וא קודבל רשפאש והשמ הז לבא .2015-מ בותכ הפ ד דגן: " עו

 10  ן כש  המו  .2017-מ  הזש  תבשוח   ינא  ,2015-מ  הזש   תבשוח  אל  ינא ארי: -ורד בן

 11  ת וריכשה  ר ובע  יתלביקש  לקש  ף לא  100  ם עפ  ל כ  הז  ,ול  יתתנ

 12 .הריכמ אל ינא הל אה לקש  ףלא 500-ה תא .הנירמב

 13 ? תויוריכש הז ילוא :סחרח ד" וע

 14 ?תתנש תויוריכשהמ םיבכרומ  ףלא 500-הש תויהל לוכי : ןגד ד" וע

 15   .600-ל  500-מ היהנ וליאכ הז יכ :סחרח ד" וע

 16 ? 1,200,000-ה הז המ זא ארי: -ורד בן

 17  ה מ  תעד וי  תא  םא  תוארל  הסנמ  םתס  אוה   .הרוש  התואב  . עדוי  אל :סחרח ד" וע

 18 . קיימ לש תוחודב

 19  .הריכמ אל ינא ארי: -ורד בן

 20   .ייק -וא .הז תא הריכמ אל תא : ןגד ד" וע

 21 . הזכ חוד  םעפ ףא יתיאר אל םג ינא ארי: -ורד בן

 22 ?הזכ ח וד םעפ ףא תיאר אל ד דגן: " עו

 23 .אל ארי: -ורד בן

 24 . זכרמ חוד ד דגן: " עו
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 1 .הזכ ח וד םעפ ףא יתלביק אל ארי: -ורד בן

 2 עגר  יחתפתש  הצור  ינא  ,יל  ידיגת  .םשרנ  הז   זא  .רדסב  .ייק-וא  .יתנבה ד דגן: " עו

 3   .2017-מ םכסהה תא .V11-ה  תא השקבב

 V11 ? 4 ארי: -ורד בן

 5 םישוריגה  םכסהל  ןוקיתה  ,םתישעש  םכסהה  הז  ,V11  ןמוס ד דגן: " עו

 6 . 2017 רבמטפסמ

 7 ? ד ומע הזיא ,ייק-וא ארי: -ורד בן

 8  ה פ  .3  דומעמ  היינש  ךתיא  רובעל  עגר  הצ ור   ינא  ,3  דומעב  ,יארת ד דגן: " עו

 9  ר ב יר  ולבב  היתוי וכז  הז  םכסה  תמיתח  םו יל  ן וכנ  י כ  םכסומ  םצעב

 10 ? ייק-וא  ,3,780,000-ב תומכתסמ

 11 . ההא ארי: -בןורד 

 12  ה רידה  לע  תצבור ה  אתנכשמה  לש  רוזחימ  ו עציב  ם ידדצה  –  7  ףיעסב ד דגן: " עו

 13 ,תואתנכשמ 3 תוצבו ר םויכ .ביבא תמר ינויבסב

 14 ? 7 הזיא ,עגר :סחרח ד" וע

 15 . 7 ףיעס : ןגד ד" וע

 16 .ןותחתה 7-ה .יתנבה . טושפ 7 ינש הפ שי ,הא :סחרח ד" וע

 17  .תונוש תואוולה  3 ןיגב יחרזמ קנב תבוטל  .ןותחתה 7-ה ,אל ,ןכ ,הא : ןגד ד" וע

 18 .ןכ ארי: -ורד בן

 19   ,רלוד ףלא 750-ה הז ,םישוריגה םכסה תמיתח תעב ד דגן: " עו

 20 .ןכ ארי: -ורד בן

 21   . 1,398,846 לע  תדמוע קוליסל הרתיה 31.12.16-ל ןוכנש ,םיירוקמה ד דגן: " עו

 22   .םישדוח  10  .םויה ןתוא  תמ לשמ ינאש תואוולה הז ארי: -ורד בן
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 1  , תפסונ  האוולה  ש יאה  לטנ  ה נושארה  האוולהה  רוזחימ  תעב  ,2  ףיעסב ד דגן: " עו

 2  הרתיהו  ,ב" אמר  ינויבסב  הרידה  תדבעושמ  הילא   םגש  ,רפסמב  היינש

 3 . 561,410 איה הקוליסל

 4 . ייק-וא ארי: -ורד בן

 5 ?תא זה האוולהה הז המ ד דגן: " עו

 6 .תרכוז אל ארי: -ורד בן

 7 ו ידיל  שיאה  לביק  היינש ה  האוולהה  םוכס  או למ  תא  םג  ,ייק-וא  ,כ" הס ד דגן: " עו

 8 . ויקסע לוהינ ךרוצל

 9 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 10  ם תדבעש  הדגנכו  םתחקלש   האוולההש  בותכ  תוחפל  הפ  ,תרמוא  תאז ד דגן: " עו

 11 . קיימ לש םיקסעה לוהינ ךרוצל  התיה ,הרידב תויוכזה תא

 12 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 13 . ייק-וא ד דגן: " עו

 14  .הרבחל אלו קיימל הזש םג רמוא הז :סחרח ד" וע

 15 ?החילס : ןגד ד" וע

 16 . הזכ והשמ וא הרבחל אל ה ז ,וידיל לביק אוהש םושר :סחרח ד" וע

 17 ." ויקסע לוהינ ךרוצל"  בותכ : ןגד ד" וע

 18   ?וב השעי אוהש שומישה המ .וילא בותכ :סחרח ד" וע

 19 . " ויקסע לוהינ ך רוצל וידיל שיאה לביק"  םצעב בותכ : ןגד ד" וע

 20 . וידיל :סחרח ד" וע

 21 ? ו יקסע הז המ .ןכ ,ןכ  .ו יקסע לוהינ ךרוצ ל ,וידיל : ןגד ד" וע

 22 . םירבד דוע השו ע אוה ,EGFE-ל רמוא אל  הז .הרבחל רמוא אל הז ארי: -ורד בן

 23 , ךתניחבמש תר מוא תא םצעב זא .ייק-וא : ןגד ד" וע

 24 ? םשל ךלה הז ילוא ,ורגנ ט נומב השע אוהש המ לכ ארי: -ורד בן
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 1 ? ורגנטנומב והש מ השע אוה הזה דעומב ד דגן: " עו

 2 ?היה הז יתמ ארי: -ורד בן

 3 . 2017-ב וי לע םתמתח ?הזה םכסהה : ד דגן" עו

 4 .ןכ ארי: -ורד בן

 5 ? ןכ ד דגן: " עו

 6 .םינש  5 רבכ הז ורגנטנומ .חטב ארי: -ורד בן

 7 ? ורגנטנומל   ללכב הרושק איה ,תאזה  האוולהה תא חקל אוהשכ ד דגן: " עו

 8 .הז םע השע אוה המ תעדוי אל ינא  . תעדוי אל ינא ,תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 9 ? ורגנטנומב השע אוה המ תעדוי תא ד דגן: " עו

 10 . אל שממ ארי: -ורד בן

 11 ?ורגנטנומב עיקשהל ליחתה  אוה י תמ תעדוי תא .ייק-וא ד דגן: " עו

 12 .םינש 6 אל  םא ,םינש 5 רבכ ורגנטנומב אצמנ אוהש תעדוי ינא ארי: -ורד בן

 13 ? ורגנטנומב ,םיפסכ םש עיקשהל ליחתה א וה יתמ תעדוי  תאו .ייק-וא ד דגן: " עו

 14 . תעדוי אל ינא .ליחתה  אוהש זאמש החינמ ינא ארי: -ורד בן

 15 .בוט ד דגן: " עו

 16   .בגא .ורגנט נומב יתייה אל םלועמ ינא ארי: -ורד בן

 17 .הז  תא יל תרמאש בשוח ינא ד דגן: " עו

 18 .הביס םוש יל התיה אל ארי: -ורד בן

 19 האוולה   שיאה  לטנ   הנושא רה  האוולהה  רוזחימ  תעב  ,3  ףיעסב  .ייק-וא ד דגן: " עו

 20 קוליסל  התרתי  .הרטמ  לכל  תישפוח  האוולהכ  ,רפסמב  תישילש  תפסונ

 21  א ולמ  תא  ם ג  ,6850  י שדוח  ר זחהו  ,955,298  התיה  31.5.17  םויב

 22 ת אז  . ויקסע  לוהי נ  ךר וצל  וי דיל  שיאה  לביק  תישילשה  האוולהה  םוכס

 23 ל קש  ףלא  13  ל ב קל  תלחתהש  .תרבודמ ה  ןוילימה  לש  האוולהה

 24 .ןמוזמב
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 1 . ההא ארי: -ורד בן

 2 ? ןוכנ ,רורב הז ד דגן: " עו

 3 . 2015-מ אל ,2017-מ הז ארי: -ורד בן

 4  , הלש  הרתיהו  ,ל טנ  אוה  הנושארה  האוולהה   רוזחימ  תעבש  בותכ  ,אל ד דגן: " עו

 5  ה מכ  עדוי  אל  ינא  ,ינפל  הז  תא  חקל  אוה  .955  איה   ,2017  יאמל  ןוכנ

 6  . חקלנ  ה ז  קוידב  יתמ  , הז  תא  ק ודבל  ךירצ  .הז  תא  ק ודבנ  לבא  ,ינפל

 7 , םצעב  זא  ,-ל  הצ ור  ינאש  המ  ,ו ישכע  .ייק-וא   .הזה  דעומב  אל  הז  לבא

 8  ת א  ,2  רפסמ  האוולהה  ,ךתוא  לואשל  יתיצרש  המ  ,האוולה  התוא

 9  תויהל  לוכי  ?תאזה   האוולהה  הז  המ  ?רבודמ   המ  לע  י ל  דיגהל  תעדוי

 10 ם ימוכסה  תא  רבחל   עגר  הסנמ  ינא  יכ  ,לאוש  קר  ינא   ,-ל  הרושק  איהש

 11 . םדוק ו נלכתס הש המל ,הזה ריינל

 12 ? עגר כ תמלש מ ינאש  אתנכשמה מ קלח הז .תרכוז אל ינא רי: א-ורד בן

 13 תכשמנ  ן יידע  איה   םויהל  ןו כנ  םא  עדוי  אל  ינא  .2017-ל  ןוכנ  הז  ,יארת ד דגן: " עו

 14 .הזב חוטב אל ינא לבא ,ןכ יתעדל ,הרתיה

 15 . תואתנכשמה  לש םירפסמה תא ונל שי ארי: -ורד בן

 16 .הז תא תמלשמ ןיידע תא :סחרח ד" וע

 17 . תאזה האוולהל הרתי הל הראשנ ןיידעש בשוח ינא : ןגד ד" וע

 18 . םישדוח  10 רבכ ,שדוח  לכ התוא תמ לשמ ינא זא ארי: -ורד בן

 19 ?תמל שמ תא המכ ד דגן: " עו

 20  10  .שדוח  לכ  לקש  ףלא  25-26  רבכ  תוביבס ב  והשמ   תמלשמ  ינא ארי: -ורד בן

 21   .םישדוח

 22 ? הז תא םלשל  ףסכ ךל שי  הפיאמו .ייק-וא ד דגן: " עו

 23  .בו רה . ימיש .יתוחא .תואוולה ארי: -ורד בן

 24 .ךלש גוז-ןבה הז ימיש ד דגן: " עו
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 1 .ןכ ארי: -ורד בן

 2 ?רדסב אוה ?ומולש המ ד דגן: " עו

 3 . רדסב אוה לבא ,הנו רוק  ול היה .םשה ךורב ,ןכ ארי: -ורד בן

 4 . תויניצב  הז  תא  רמוא  אל  ינא  .ד ומח  רוחב  .י יק-וא  ?הנורוק  ול  היה  ,הא ד דגן: " עו

 5 . דומח רוחב תמאב

 6 .יתעדל  ,ד ומח רוחב שממ אוה ,ןכ :סחרח ד" וע

 7   .דומח  רוחב אוהש םיאור  ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 8   .םיהדמ ,דומח אל ארי: -ורד בן

 9 ינא  ,ךתוא  לואשל   הצו ר  ינא  וז  המכסה  יבגל   .11  ףיעסב  עגר  ילכתסת : ןגד ד" וע

 10   .5 דומע ," טי זקא לש הרקמב יכ םכסוה"  .התוא יל יריבסתש הצור

 11 . ןכ ,ןכ ארי: -ורד בן

 12  , שיאה  לש  ותטילש ב   תורבחה  תחאב  טיזקא   לש  הרקמב  יכ  םכסוה"  ד דגן: " עו

 13 ר חאל  םג  ,₪   13,000  לש  ישדוחה  םוכסה  ת א  לב קל  ךישמ ת  השיאה

 14  ם ינש  5  ו א  ,2036  רבמטפסל  דעו  ,תואתנ כשמ ה  תא  קלסי  שיאהש

 15  ת רושמ  םינפל  תא זו  .רתוי  םדקומה  יפל  ,ת ואתנכשמ ה  קוליס  רחאל

 16 ?הז תא יל ריבסהל הלוכי תא " .ןידה

 17  אל  הז  , םישוריגה   םכסהב  ם ג  ,ונרמאש  ,הז כ  ר בד  ןי מ  ו נל  היה  דימת ארי: -ורד בן

 18 לבא  .10%  לבקל   הרומא  ינא  ,טיזקא  השוע   אוה  םא  לבא  ,בותכ  היה

 19   .עיגמ הז םשמ  זא .ונלש פ" עב םכסה היה הז .בותכ היה אל הז

 20  ד וע  פ" עב  חיטבה   א והש  והשמ   בתכב  םתנגיע  ,תרמוא  תא  ,םצעב  הפ ד דגן: " עו

 21 ? םדוק

 22 .ןכ ארי: -ורד בן

 23 . ייק-וא ד דגן: " עו

 24 . הרוק היה הזו יאוולה ארי: -ורד בן

192

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 42                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1  250,000  ךסב  ה אוולהה  רזחהה  לש   אשונה  יבגל  וישכע  .בוט  .ייק-וא ד דגן: " עו

 2 .יחרזמ קנבל רלוד

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4 ? ףיעס הזיא :סחרח ד" וע

 5 י כ  רמאנ  ,םכסהל  תפסותב  , 'ב4  ףיעסב  . דומע  ו תואב  ,הטמל  .13 : ןגד ד" וע

 6  ד ובעש  ך ות  ,יחרז מ  קנבמ  רלוד  250,000  ך סב  האוולה  ו חקל  םידדצה

ריבר  ןרקב  השיאה  תלדגה  ךרו צל  ,ב" אמר  ינויבסב  תיבה  7  י אוב  .בלו 

 8 . 14 תא יארת ,ףוסה דע ארקנ

 9 .האוולהה תא ריזחה אוהש תרכוז קר ינא ארי: -ורד בן

 10  ם יר יהצמ  םידדצה "   .הילע  לואשל  עגר  הצור  ינא  ,ריזחה  אוהש  עדוי  ינא ד דגן: " עו

 11  קנבל  האולמב  הרזחוה ו  הקלוס  רלוד  250,000  ךסב  האוולהה  יכ

 12 םלוא  ,השיאה  לש   התוברע  לוט יב  לע  18.6  ם וימ  קנבה  ר ושיא  .יחרזמ

 13  ךל  יתיארהש  המ ל   רבחתמ  הרואכ ל  הז  " .וניעב  דמוע  הרידה  דובעש

 14   ,האור תא ,הרואכל .V5 ותוא יתנמ יסש ,הלחתהב

 15 .קנבל דובע שה לש לוטיב יתלביק .הזה  לוטיבה תא לבא יתלביק ארי: -ד בןרו

-המ   הזה  ךמסמה   לע  ךתוא  יתלאש  V5-ב   ,דרו  ,היינש  ,עגר  ,עגר ד דגן: " עו 16 

 17 . ירא-ןב דר ו  תוברע לוטיב ,18.6.15

 18 .הז הזש תוי הל לוכי ,ייק-וא ארי: -ורד בן

 19 תאז  . וילע  המותח   תאש  ,םישוריגה  םכסהב  הז  תא  האור   ינא  וישכע  זא ד דגן: " עו

 20 . 18.6.15 ,ךיראת  ותואמ ךמסמ הזש ,תרמוא

 21 .רמוא ק ר ינא ,הריתס וזיא הפ שי :סחרח ד" וע

 22 . ן כ ,תוחפט יחרזמ קנבמ : ןגד ד" וע

 23  תונעל  הרומא  אל   תא  יכ  ,םעפ  דוע  לבא  ,תי טפשמ  תונשרפ  הז  ,יארת :סחרח ד" וע

 24 .תיטפשמ תונשרפ לע
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 1 .תיתד בוע התוא לאוש ינא ,המל : ןגד ד" וע

 2 ך מסמ  ךל  גיצה  אוה  לבא  ,וניעב  דמוע  הרידה  דובעשש  הפ  בותכ :סחרח ד" וע

 3 ,דובעשש

 4 .הז לע רבדמ אל ינא : ןגד ד" וע

 5 .רחא ךמסמ הז ארי: -ורד בן

 V6 . 6 :סחרח ד" וע

 7  .תוברעה לע רבדמ ינא ,אל : ןגד ד" וע

 8 , תוברע שי ,עגר בוזע :סחרח ד" וע

 9 .ךיראת ותואמ הז : ןגד ד" וע

 10 . ם ירבד ינש שי .דובעש שיו :סחרח ד" וע

 11 ?הז תא ונמיס ךיא ,הז םא לבא עדוי אל ינא : ןגד ד" וע

 12 . לטוב דובעש הש הל הארמ התא ,V6 :סחרח ד" וע

 13 .5.5.16-המ ןוכשמ לוטיב הז  V6 .עגר היינש ,עגר ,אל : ןגד ד" וע

 14  ת א  ,םעפ  דוע  הז  ,הפ  בותכש  המ  םצעב  זא  .יחרזמ  קנב  תבוטל  .ןוכנ :סחרח ד" וע

 15 בותכש  המ  לבא  , ןי ד  י כרוע   לש  םירבד  הז  יכ  , הזב  ןיבהל  הרומא  אל

 16 לבא  ,ךלש  תובר עה  תא  םילטבמש  ,דחא : םירבד  ינש  ב ותכ  הפ  ,הפ

 17 א ל  תא  ,ונווכתה  המ  שרפל  לוכי  ינא  ,וניעב  ד ומעי  הרידה  דובעשש

 18 דובע שהש  ךמסמ   וישכע  ךל  גיצה  אוה  ,םיעד וי  ונחנא  יכ  .שרפל  הרומא

 19  .לטוב יחרזמ קנב תבוטל

 20 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 21  א ל  איה  ,תויטפשמ  תויונשרפ  ןהשזיא  עיצהל  הצור  אל  ינא  .לטוב :סחרח ד" וע

 22  ם ג  ינא  .תויטפשמ   תויונשרפ  ךל  עיצהל  לו כי  ינא  ,ןתוא  תתל  הרומא

 23 . םיכמסמה תא האור

 24 . יחרזמ קנ ב דובכל תונוכשמ המכ שי : ןגד ד" וע
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 1   . ינויגה אל הז .ינויג ה אל הז ,יל הארנ אל ,אל :סחרח ד" וע

 2 .תואוולה המכ ןאכ שי ד דגן: " עו

 3 ,תויהל  לוכי  אל  .יללכ  אוה  ,ןוכשמ  אוה  ןוכשמ  לוטיב  .ינויגה  אל  ,אל :סחרח ד" וע

 4  ק ר  ולטיב  2016-בש  יל  הארת  םא  ,ארקנש  המ  ,ךתוח  ינא  ,יל  הארת

 5  ה מש  הארנכ  .הז כ  רבד  ןיא  ,ינויגה  אל   הז  .יחרזמל  ת ונוכשמהמ  קלח

 6 , ונווכתה םידדצהש

 7 , םידובעש המכ ומשר םא : ןגד ד" וע

 8 ,אצמת :סחרח ד" וע

 9 רמוא  התאש  המש  ת ויהל  לוכ י  , לוכ  ם דוק  . היינש  בישקת  , עגר  היינש : ןגד ד" וע

 10  תונוכשמ  שי  לעו פב  ירה  ,תויהל  לוכי  ,רמו א  ינא  לבא  ?רדסב  ,ןוכנ

 11 .יחרזמ קנב תבוטל םימושר

 12 ונווכתהש   המ  הא ר נכ  ,הארנכ   הפ  ובתכש  ה מ  .לטוב  אוה  .לטוב  אוה :סחרח ד" וע

 13 ,םתוא  רתאל  תוסנל  רשפא  ,הז  תא  בתכ  ימ   עדוי   אל  ינא  ,ןי דה  יכרוע

 14  ת בוטל  ,יחרזמ  תבוטל  אל  ,תואוולה  דוע  שי  ירה  ,ילטבת  לא  ,בל  ימיש

 15  ת ואוולהה  לכ  תא  הפ  חקל  אוה  ימל  ?תומדוקה  תואוולהה   היה  הז  ימ

 16  ת א  ימל  םויה  ?ה נושארה  האוולהה  לש  ?ק נבה  היה  הז  ימ  ?הלאה

 17 ? תמלשמ

 18 .יחרזמ ארי: -ורד בן

 19 ?יחרזמל :סחרח ד" וע

 20   . יחרזמ לוכה הז ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 21 .רדתסמ אל הפ והשמ ,עדוי אל :סחרח ד" וע

 22 ,וארתו ובשחתו ובשת כ" חא זא ,ייק-וא : ןגד ד" וע

 23 .םיכמסמה תא ןיא ךל ?בושחנ ךיא :סחרח ד" וע
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 1  ך ל   יתיארהש  ,14  ףיעסבש  הז  , תיתדבוע  ךתוא  לואשל  הצור  ינאש  המ : ןגד ד" וע

 2  ת וברעה  לוטיב  לע  18.6.15  םוימ  קנבה  ר ושיא  תא  שי  ובש  ,םדוק

 V5, 3-ל רבחתמ הז ,ךלש

 4 .תונעל הכ ירצ אל איה ,תויונשרפ הז :סחרח ד" וע

 5 ? תאזה  האוולהה החקלנ איה יתמ  ,רלוד  250,000-ה .ייק-וא : ןגד ד" וע

 6 .תרכוז אל ארי: -ורד בן

 7  ב ושח  אל  ,הרבחה  וא  קיימ  י" ע  החקלנ ש  האוולה  תאז  םא  ,םצעב  המל ד דגן: " עו

 8   ,עגרכ

 9 ,בושח הז :סחרח ד" וע

 10  י נא  ?רדסב  ,הרב חה  וא/ו  קיימ  י" ע  החקלנ  ן יינעה  ך רוצל  ,הערפנ  איה : ןגד ד" וע

 11 איהו  .החקלנ  איה   ל בא  ?ייק-וא  .החקלנ  אי ה  ימ  י" ע  וישכע  עבוק  אל

 12 הלאה  רלוד   250,000-ה  םא  ,םצעב  המל  .האולמב  הרזחוהו  הקלוס

 13  ך לש  העקשהה  ת א  לידגמ  הז  המל  ,קיימ  י" ע  ומלושו  קיימ  י" ע  וחקלנ

 14 . ןיבהל חילצמ אל ינאש המ הז ?יברבלו רב

 15 .בלו ריברב ילש ה ע קשהה תא לידגה אל הז ארי: -ורד בן

 16 ?-ש האור התא הפיא :סחרח ד" וע

 17 . 13 ףיעסב בותכש המ הז : ןגד ד" וע

 18 תפסותל  ' ב4  ףי עסב  ,ר מוא  אוה  . םדוק  םכסהל  סחייתמ  הז  ,אל :סחרח ד" וע

 19  ו ישכע  ,ךל  רמוא  אוה  ,ובתכ  .הזה  םכסהב   וישכע  אל  הז  ,םכסהל

 20 ם כסה  ירה  הז  ,םדוקה  םכסהבש  רכוז  ה תא  –  ם ירמוא  ,םיריכזמ

 21 ו חקלש  בותכ  םכס הל  תפסו תל  'ב4-בש  רכוז  התא  –  רמוא  אוה  ,ףילחמ

 22 ,הברע  אל  ,הקלוס  ,הרזחוה  האוולהה  .רמגנ   ,והז  –  ורמא  זא  ?האוולה

 23   .ךתיא ארוק ינא .הפ בותכש המ הז .רמגנ

 24 ,בותכ םצעב ,תאזה האוולה ה ,לבא לאוש ינא : ןגד ד" וע
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 1  .בלו ריבר לקש 250,000 םוש  יל ןיא .תוחודה לע לכתסת ארי: -ורד בן

 2 .רלוד הז :סחרח ד" וע

 3 . רלוד 250,000 : ןגד ד" וע

 4 .רלוד ארי: -ורד בן

 5  .החי לס ,תפסותה לע .םכסהל ןוקיתה לע עגר לכתסמ ינא דגן:  ד" עו

 6 ,-ש המו ,1,200,000 , 550  .טושפ דואמ הז בלו ריבר ארי: -ורד בן

 7 . ןוילימהו דגן:  ד" עו

 8   ,2007-ב הזש ,13-הו ארי: -ורד בן

 9 . 2017 :סחרח ד" וע

 10 . 2017 ארי: -ורד בן

 11 . בגא ,15 הזש רמוא אוה לבא ,אל :סחרח ד" וע

 12 . 2015 אל הז ,אל ארי: -ורד בן

 13   .רדסב .2016-2017 : ןגד ד" וע

 14  ה זיאל  ףסוותה  הז   ,הנשל  לקש  ףלא  100  ,הנירמהמ  יתלביקש  המ  הז ארי: -ורד בן

 15 . ףלא 700

 16 ,וניארש ,הלאה ףלא 500-ה  זא ,הנירמהמ תלביקש המ ד דגן: " עו

 17 .הנירמה הז יל וא ,ךתוא יתלאש ש המ הז :סחרח ד" וע

 18 . הנירמה הז 5000-ה ארי: -ורד בן

 19 ף וסו  ,הלחתהב  ףלא  500  היה  הז  ,ליחתמ  םג  הז  יכ  ?רמוא  ינא  המל :סחרח ד" וע

 20 .600 היהנ רבכ הז הנש

 V . 21/21 הז תא ןמסמ ינא ,לוכ םדוק : ןגד ד" וע

 22 . 1,200,000-ה תא  המל יתנבה אל ארי: -ורד בן

 23  ה רושב  םירפסמ  השולש  שי  לבא  .הז  המ  ג שומ  י ל  ןי א  1,200,000-ה :סחרח ד" וע

 24 ה תואב  .בתכ  אוהו  הריכמ  אל  תאש  ךמסמ  ח תנל  םיסנמ  ונחנא  .תאזה
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 1  ? םהיניב  רשקה  ה מ  .600  םגו  1,200,000  םג  , 500  םג  עיפומ  הרוש

 2 . גשומ יל ןי א .גשומ יל ןיא

 3 ?הז ךיראת הזיאמ , 500-הש תויהל דואמ לוכי לבא ארי: -ורד בן

 4  .ת ויהל לוכי המ ךל דיגא ינא :סחרח ד" וע

 5  .הנירמהמ הז 5000-ה ,500-הש ארי: -ורד בן

 6 . תויהל לוכי :סחרח ד" וע

 7 ,שדוח לכ תלבי קש 5000-הש ?ם עפ דוע : ןגד ד" וע

 8 . הנירמהמ הז ארי: -ורד בן

 9 ?הנירמה יפסכמ הז ד דגן: " עו

 10 . תויהל לוכי ארי: -בן ורד

 11 י נא  ,יארת  ,הלחתהב  היה  . 500,000-ה  .תו יהל  לוכי  ,הא  .ינויגה  אל :סחרח ד" וע

 12 . 1% םע רדתסמ טושפ הז ,המ ךל דיגא

 13 . ם יכיראת קר יל דיגת ארי: -ורד בן

 14  500  םע  תלחתה ש  הפ  בותכ  .לסקא  הזיא  םתס  הז  ,ןיבהל  רשפא-יא :סחרח ד" וע

 15  . עדוי   אל  ינא  ,תו ריכש  י מד  תרבעהש  םינש   5  הז  ילואש  , בוח  ףלא

 16   .100 דוע תר בעה ילוא זא .ףלא 600 ,ף וסב ,ךל רמוא אוה וישכעו

 17  .הנירמהמ לקש ףלא 700 יל היה ארי: -ורד בן

 18 , -מ חוד הז ?יתמ :סחרח ד" וע

 19 . ןורחאה חודה ארי: -ורד בן

 20   .הפ 17 עצמאמ והשמ הז ,רדסב :סחרח ד" וע

 21 . 700  היה הז ןורחאה חודב ארי: -ורד בן

 22 ? רמוא אוה המ .קיימ תא  לאשת :סחרח ד" וע

 23 .יל הארנ  ,םכתיא רבדמ וישכע אוה : ןגד ד" וע

 24 ?ונתיא :סחרח ד" וע
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 1 י נא  ,יארת  יאוב  ,בוט  ,םצעב  זא  .ייק-וא  .הארנ  אוב  .בוט  .ןיבמ  ינא  ךכ : ןגד ד" וע

 2 הפ  ונל  רוזעי  או הש  תויהל  לוכיש  ,חוד  והש זיא  דוע  ךל  גיצהל  הצור

 3 ו השזיא  ךל  תוארהל  ע גר  ה צור  י נא  ?ן מור  ,הז  לש  ם וליצ  ו נל  שי  .ןיבהל

 4   .חוד

 5 ?ילש העקשהה לש חוד ארי: -ורד בן

 6  ב שוח  ינאש  תודוקנ  המכ  הפ  שיו  ,ךלש  העק שהה  לש  חוד  הפ  שי  .ןכ ד דגן: " עו

-ה וא 600 .הלאה ףלא 500-ה לש רופיסה  תא רותפל ונל ורזעי ילואש 7 

 8 .הז לע לכתסנ היינש ףכת , 700

 9   . 1,200,000 :סחרח ד" וע

 10 , ןיבהל טושפ הצור ינא : ןגד ד" וע

 11 .תרש הו ונה קר הז 1,200,000-ה ארי: -ורד בן

 12 היהי  המ  בותכל  הסינ  אוה  ילואש  יתבשח  ינא  .בתכ  אוה  המ  עדוי  אל :סחרח ד" וע

 13   .תועט הז .הל עמל הרושהמ קבדה/קתעה  טושפ הז יתעדל .דיתעב

 14 ?הנירמה לע תוריכש  לבקל תלחתה יתממ : ןגד ד" וע

 15 . הלחתהמ שממ ארי: -ורד בן

 16 ?השיכרהמ ד דגן: " עו

 17  ד ע   ,םישדוח  8  הנירמב  רוגל  יתרבע  ינא  ,ןד  ןוכיש  תא  ונרכמ  ,-ש  ינפל ארי: -ורד בן

 18 , תיבהש

 19 ? ןכומ היה ביבא תמר ינויבסב תיבהש  דע ,ם ישדוח 8 תרג ,הא : ןגד ד" וע

 20 .ןכ ארי: -ורד בן

 21 ,ץופישה תא םתמייסש דע ד דגן: " עו

 22 . התוא יתרכשה זא ו ,ץופישה תא ונמייסש דע רי: א-בןורד 

 23 ? 15  ?2014-ב ?יתמ – סנכנ אוהשכ , יפנק ןבואר ינפל ד דגן: " עו

 24   .ךרעב םינש 5 היה אוה .תרכוז אל ארי: -ורד בן
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 1 ? ה רידב רכושה היה ימ .ןכ ד דגן: " עו

 2 ?םהלש  תומשה תא תרכוז ינאש בשוח התא .המכ ויה ארי: -ורד בן

 3 .לאוש ינא ד דגן: " עו

 4  . הנושארה  הנשה  .הנש  ה יה  אוה  , ןמרקא  ןו ר   לש  דחא  םש  תרכוז  ינא ארי: -ורד בן

 5 . ולש םשה תא תרכוז אל ינא ,הנשל דחא דוע היהו

 6 ? ןיישנוז הז תוריכ שה ימכסה לכב לפיטש ימ ד דגן: " עו

 7 .םואתפ המ ,אל ארי: -ורד בן

 8 ?הנירמב הרידה לש ד דגן: " עו

 9  .לכימ תכוותמה .אל ארי: -ורד בן

 10 ?הרידה לש תכוותמה לכימ ד דגן: " עו

 11 .ןכ ארי: -ורד בן

 12 ?תוריכשה םכס הב הלפיטש תאז איה ד דגן: " עו

 13 . םימעפל ,םג ארי: -ורד בן

 14 ,-ב לפיט אוהש רמא , הריקחב הפ היה ןיישנוז ד דגן: " עו

 15 . ופנק םע  קר ,תבשוח ינא ,לפיט אוה ארי: -ורד בן

 16 . יפנק . ופנק אל . יפנק םע קר ,הא ד דגן: " עו

 17 . יפנק ארי: -ורד בן

 18 ? יפנקב קר לפ יט אוה זא .ןכ  .יפנק ןבואר ד דגן: " עו

 19   .ןכ ,יתעדל ארי: -ורד בן

 20   .ייק-וא ד דגן: " עו

 21 ,והשמ  ןאכ שיש תבשוח אל ינא ארי: -ורד בן

 22  ך ותמ  ןכ  םג  ,חו ד  והשזיא  דוע  ךל  תוארה ל  הצור  ינא  ,יארת  .בוט ד דגן: " עו

 23   ,וישכע . V/31  ותוא ןמסנ אוב ,תכרעמה

 24 .ייק-וא .הריכמ ינא הז תא י: אר-ורד בן
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 1 .עדוי אל ינא .הזה ךיראתה תא  הריכמ תא םא עדוי אל ינא :סחרח ד" וע

 2 .היי נש עגר לכתסנ אוב ,רדסב : ןגד ד" וע

 3 .טמרופה תא  הריכמ תא .טמרופ קר הז :סחרח ד" וע

 4 .סונובה ארי: -ורד בן

 5   ,םי רכומה 550-ה  תא  הנושארה הרושב ונל  שי זא .הז לע לכתסנ ואוב : ןגד ד" וע

 6 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 7 ונחנא  ,רבוטקואב  תורבעה  יתש  ונל  שי  ,ןימ י  דצב  ,הפ  .08  רבמטפס ד דגן: " עו

 8 . 700-הו 300-ה ,הז יבגל ךתוא  יתלאש רבכ ,ןתוא םיריכמ

 9 . קיימל רזח בגא הזש .ןוכנ ארי: -ורד בן

 10 ? קיימל רזח המ . 18 רבוטקואמ ד דגן: " עו

 11 . 300-ה םגו  700-ה םג ארי: -ורד בן

 12 ? קיימל ור זח םה ךיא ?ןכ ן: דגד " עו

 13 .י לש ןבה לש העקשהה ךרד ארי: -ורד בן

 14 . ןדרי לש ד דגן: " עו

 15  .ולשמ לקש ףלא 100-ש .ןכסמ .לקש ןו ילימ .ןכ ארי: -ורד בן

 16 ? ןויל ימה ךותמ לקש ףלא 100 ד דגן: " עו

 17 .ןכ ארי: -ורד בן

 18 לש  עבק  תארוה  הז  ,רדסב  ,לאמש  דצב  ,הפ   ם יאור  ונחנא  , בוט  .ייק-וא ד דגן: " עו

 19  ם ינתונש  , 10  רבמ טפסמ  1,200,000-ה  תא  ונל  שי  . רדסב  הז  ,2018

 20  י אוב  .3  'סמ  דומ עב  ילכתסת  יאוב  ,וישכע   .שדוחל  לקש  15,000

-ה  .קטרנא  לש  הרושה  תא  ונל  שי  הפ  .3  'סמ  דומעב  ילכתסת 21 

 22  .קטרנא לש רלוד 150,000

 23 .ה אור אל םג ינא ?הז הפיא :סחרח ד" וע
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 1 ז או  .תאזכ  הכורא  הרוש  .הלבטל  תחתמ  ו לכתסת  ,העקשה  ךיראת : ןגד ד" וע

 2  ר יזחהל  תבייח  א יה  ,קטרנא  תא  תרכומ  דרוש  עגרב  :הככ  הפ  בותכ

 3   .רלוד  150,000 קיימל

 4 .הזכ והשמ בותכ הפ :סחרח ד" וע

 5 . ייק-וא ,הא ארי: -ורד בן

 6 ? בגא ,ןוכנ הז : ןגד ד" וע

 7   .ןכ רי: א-ורד בן

 8 ?הז תא  תרכמ אל  לבא .יתנבה אל :סחרח ד" וע

 9  .יתנבה אל ינא םג ארי: -ורד בן

 10 ?הז  תא תרכמ אל ?ןכ הז המ :סחרח ד" וע

 11 ,הז תא יתרכמ ינא ארי: -ורד בן

 12 ? הז תא בתכ אוה המל ?תעדוי תא ?בותכ הז המל זא :סחרח ד" וע

 13 זאו  ,רלוד   ףלא  150-ה  תא  יל  ר יזחה  אוה  ,רל וד  ףלא  150  ול  יתתנ  ינא ארי: -ורד בן

 14  150  תלבקמ  ינא  קטרנאב  ט יזקא  היהי  םא  ,-ש  עגרבש  טילחה  אוה

 15  .המל תעדוי אל ינא .הרזחב הז תא  םלשא ינא זא ,רלוד ףלא

 16 הז  ,תכרעמה  ךותמ   הלועש  המ  ,תלביק  ירה  ?ם כיניב  םוכיסה  היה  המ : ןגד ד" וע

 17   ,רלוד ףלא 150-ה הבוג ד ע רלוד ףלא 150-ה לע תומדקמ תלביקש

 18 ?תומדקמ תרמוא תאז המ ארי: -ורד בן

 19 ך רובע  הקיזחה  EGFE  וא  ,תוינמ  תקזחה  .םיחוור  ןובשח  לע  תלביק ד דגן: " עו

 20   ,וניארש ומכ ,קטרנא ב תוינמ ףלא 150 ,תוינמ

 21 .ןכ ארי: -ורד בן

 22   , רלוד ףלא 150-ל דע ,םיפסכ תלביק תא ד דגן: " עו

 23 ? תיזיפ םתוא םתלביק ינא ארי: -ורד בן

 24 .ןכ ד דגן: " עו

202

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 52                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1 ? רלוד ףלא 150 יתלביק .תרכוז אל רבכ ינא ארי: -ורד בן

 2 .םדוק םג ךתוא יתלאש .הלחת הב  הז תא ךתוא יתלאש ד דגן: " עו

 3 ?הלאה רלוד ף לא 150-ה םע יתישע המ רי: א-ורד בן

 4 םדוק :תאזכ איה  ילש הלאשה .תא יל ידיגת  ?םתיא תישע המ עדוי ינא ד דגן: " עו

 5  ם א  לוכ   םדוק  ,הפ   בתוכ  אוה  ,בתוכ  אוהש  , םוכיסה  היה  הז  םאה  ,לוכ

 6  ריזחהל  הכירצ  אי ה  ,קטרנא  תא  תרכומ  דרו ש  עגרב  .םוכיסה  היה  הז

 7 ?םכיניב היהש  םוכיס הז .רלוד  ףלא 150

 8 אוה  המ  ןיבהל  ךירצ  ,הזה  ךיראתב  ,תאזה  הפוקתב  ,יארת  ?יתמל :סחרח ד" וע

 9 .ןמזמ  ה רגסנ  תא זה  הרבחה  רבכש  ירחא   אוה  הזה  חודה  .בתוכ

 10  ל כ  הזמ  קיסהל  הסנמ  רואילו  ,תיטנוולר  אל  תאזה  הרושה  לכ  ,הרואכל

 11  ת א  תרזחה  ,הרב חהש   ירחא  והשמ  ומשר  ןיידע  המל  ,תונקסמ  ינימ

 12 ,לוכה תרזחה ,ףסכה

 13 םוכיסה  היה  המ  תיתדבוע  התוא  לאוש  ינא  . תונקסמ  םוש  קיסמ  אל  ינא : ןגד ד" וע

 14 . קיימ ןיבל הניב

 15 ,הזה ךיראתב יכ .יתמ התוא לאשת ?יתמ :סחרח ד" וע

 16  .ךלש םילימב י דיגת ?רדסב ,םתמכיס המו  םתמכיס יתמ תא יל ידיגת : ןגד ד" וע

 17 .תרכוז אל ינא ארי: -ורד בן

 18 .ייק-וא .תרכוז אל תא ד דגן: " עו

 19 .תרכוז אל ינא ארי: -ורד בן

 20  ,המש  תילאמשה  הדומעה  לע  עגר  ילכתסת  יאוב  ,יארת  וישכע  .בוט ד דגן: " עו

 21  ב ותכ  ,הככ  . 500-ה  לש  ילוא  רופיסה  תא  ונל  ריבסת  איהש  בשוח  ינאש

 22  ת י בירה  .12%  תיבירב  לקש  400,000  דרול  שי  1.1.16-ל  ןוכנ  –  הפ

 23 . ₪  4000 איה התעמ תישדוחה

 24 ?הזה חודה יתממ .הנירמהמ הז ארי: -ורד בן
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 1 ?הנירמהמ הז ד דגן: " עו

 2 .ןכ ארי: -ורד בן

 3 ?הזה ךמסמה יתממ .ייק-וא ד דגן: " עו

 4 .ןכ ארי: -ורד בן

 5 לכ  תא  הפ  האור  ינאש  ללגב  ,תוחפה  לכל  אוה  הזה  ךמסמה  ,יארת ד דגן: " עו

 6 ת וחפה  לכל  אוה  , 19-ו  18  לש  ,ןושארה  דומע ב  ,2018  לש  םימולשתה

 7  .תכרעמה ךותמ ונספדהש והשמ הז לבא .19-מ והשפיא

 8 ? ךיראת ול ש י ,תכרעמהמ תאצוה לבא :סחרח ד" וע

 9 . ינכדע וליאכ  הז .21 ץרמ – יחכונ ךרע : ןגד ד" וע

 10 ? 21 ץרמ הז :סחרח ד" וע

 11  .ןוכנ אל הז .הלש 20-ו 19 לש םימו לשתה לכ תא הפ ןיא לבא : ןגד ד" וע

 12 ,הנירמהמ ,ךל יתרמא רבכ ינא רי: א-ורד בן

 13 ןיא  19  לש  הזה  ךיראתב  .ןיבהל  םג  הסנמ  ינ א  ,םג  אולה  ינא  ,עגר  דיגת :סחרח ד" וע

 14 ? ןו כנ ,םולכ ןיא ,הר גסנ הרבחה ,קטרנא םוש

 15  .לאוש  התא ימ תא יולת ,הארת : ןגד ד" וע

 16 ?אל ,הס רובב  הרחסנש הרבח הז :סחרח ד" וע

 17  .ק" דס א נב הרחסנ ש הרבח תאז : ןגד ד" וע

 18  .תמיי ק אל איה .םולכ הל ןיא זא :סחרח ד" וע

 19  .לאוש התא ימ תא יולת : ןגד ד" וע

 20 ?אל וא הרג סנ הרבחה .ק" דסא נה תא :סחרח ד" וע

 21 .הלש תוינמה תא רוכמל הסנמ ןיי דע קיימ : ןגד ד" וע

 22 ?הרג סנ הרבחה לבא .רושק אל :סחרח ד" וע

 23 . ךל דיגהל עדוי אל ינא .הרגסנ איה םא עדוי אל ינא : ןגד ד" וע

 24 ?הרגסנ הרבחה יתמ עדוי אל התא :סחרח ד" וע
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 1 .הרגסנ איה  יתמ ךל דיגהל עדוי אל ינא : ןגד ד" וע

 2  .הארנכ .הירוטסיה אוהש ,י טנוולר אל אוהש והשמ הז :סחרח ד" וע

 3 .הנירמהמ הז לקש ףלא 400-ה ארי: -ורד בן

 4 ?הנירמהמ הז : ןגד ד" וע

 5 .ןכ ארי: -ורד בן

 6 1  לש  יארשא  תחיקלו  אתנכשמ  רוזחימ  תובק עב  , וישכע  .רדסב  .ייק-וא ד דגן: " עו

 7 . םיריכמ ונחנא  הז ,ןמוזמב שדוח  ידמ ₪  13,000 תלבקמ דרו  ןוילימ

 8 ,-ה םצעב הז ,הנה ארי: -ורד בן

 9 . תחתמ ילכתסת וישכע ד דגן: " עו

 10 . יתעד יפל . ןורחאה חודה םצעב הז ארי: -ורד בן

 11 ? ןורחאה חוד הז ד דגן: " עו

 12   .אלש ךל רמוא אוה ,אל :סחרח ד" וע

 13 , 700 כ" הס יכ ,ן כ יתעד יפל ארי: -ורד בן

 14 .רבד  ותוא םעפ לכ אוהו שדחתמ  םעפ לכ אוהש טמרופ הז :סחרח ד" וע

 15 .הנירמהמ 700 כ" הס ארי: -ורד בן

 16 .הזה ןיינעל תסחייתמ תא .הזה ןיינעה לע תרבדמ איה : ןגד ד" וע

 17  ש דוח  לכ  לקש  ףלא  20  יתלביק  ינא  .13-ה ו  ,הנירמהמ  700  יל  היה ארי: -ורד בן

 18 . הז תא עדוי התא .ןמוזמ

 19   .ייק-וא ד דגן: " עו

 20 .והז ארי: -ורד בן

 21 ,הנירמה לש 700-ה לע היה םצעב הזש ד דגן: " עו

 22 . קוידב ארי: -ורד בן

 23  ה ממ  ,700-ה  ךיא   תוארל  היינש  עגר  הצור  ינא  ,היינש  , עגר  יארת  יכ ד דגן: " עו

 24 –  הפ  בותכ  כ" חא  ,1.1.16-ל  ןוכנ  ףלא  400  הפ  שי  .םיבכרומ  םה
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 1  , ימעפ-דח  2.5%  סונוב  סולפ  ,10.5.16-המ  ₪   ףלא  100  הפסוה

 2 .םהמ דחא לכ  ?ןוכנ ,הנירמ יתנש הז ,1.4.17-מ ףלא 100 הפסוה

 3 .םיכיראתה תא םג הארת ארי: -ורד בן

 4 , 18 ץרמב ₪ ףלא 100 הפסוה ,12% י פל ₪  ףלא 600 כ" הס ד דגן: " עו

 5 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 6 ? הנירמה לע ןכ םג הז ד דגן: " עו

 7 .ןכ ארי: -ורד בן

 8 .12% י פל ₪  ףלא 700 כ" הס ד דגן: " עו

 9 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 10 ? ןמוזמב לקש ףלא 20 םתוא ךל ןתונ םצעב הזש ד דגן: " עו

 11 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 12   .יתנבה .ייק-וא ד דגן: " עו

 13 ?רדס ונישע ארי: -ורד בן

 14 רזוח  ינא  םא  זא  ,עגר  זא  .הז  תא  ןיבהל  יתי צר  ינא  י כ  .ןכ  יתניחבמ  .ןכ ד דגן: " עו

 15 ,השעמל  זא ,םדוק  וילע ונרבידש ,V12 לש תאזה הרושל עגר

 V12 ? 16-ה הז המ ארי: -ורד בן

 17 ,הילע ילכת ס ת .תזכרמה  הלבטה לש ד דגן: " עו

 18 , -ה הארנכ ארי: -ורד בן

 19 הנש  לכ  הז  ירה  ,הלאה  500-ה  םצעבש  .וישכע  ןיבמ  ינאש  המ  זא  ,והז ד דגן: " עו

 20 .לדג

 21 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 22  ו נחנאו  ,600  –  30.6.17  ךרעב  ,500-ב  ליחתה   הז  ה ארנכ  זא  .י פוי ד דגן: " עו

 23 ןכ  הז  זא  .700  הז   .18  ץרמב  .100  דועב  לדג   הז  18-ב  תמאבש  םיאור

 24 .רדתסמ
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 1 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 2   .הנירמה יפסכ הז ,רמולכ ד דגן: " עו

 3 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 4  . ייק-וא   .בוט  .רומ ג  רדסב  .זוחא  האמ  .ייק-ו א  .ר ורב  הז  וישכע  .ייק-וא גן: ד ד" עו

בלו ב  העיקשה  םג  ךתוחא  ,ידיגת  .הזה  רב דב  רדס  ונישע  וישכע  זא 5 

 6 ? ןוכנ ,יברר

 7 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 8 ? בלו ריברב  עיקשהל הת וא תאבה תא ד דגן: " עו

 9 .אל ארי: -ורד בן

 10 ?המ ד דגן: " עו

 11 ,יתוחא ארי: -ורד בן

 12 ? ךתוחא לש המש המ ד דגן: " עו

 13 . ןרק ארי: -ורד בן

 14 ? יאלוזא ןרק ד דגן: " עו

 15 .ירזע ארי: -ורד בן

 16 . יי ק-וא .ןכ .ירזע ד דגן: " עו

 17  , קיימ  הז  ימ  העד י  ןבומכו  ,תסנרפתמ  ינא  ךיא   העדי  ןבומכ  יתוחא ארי: -ורד בן

 18 , אוהש ונבשחו ,קיי מ תא ונצרעה ונלוכ ונחנאו

 19 . ךממ העדי איה ד דגן: " עו

 20  .הנש 20 קיימ תא הריכמ איה ?תרמוא תאז המ ,אל ארי: -ורד בן

 21 . החפשמכ ,ןכ ד דגן: " עו

 22 .החפשמכ ארי: -ורד בן

 23   .רדסב ,ייק-וא ד דגן: " עו
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 1 הפוקתל  ועיקשה  םהו  .יסנניפ  ןואגכ  ותוא  ונצרעהו  קייממ  ונקזחה  ונלוכו ארי: -בןורד 

 2  . םינש  5  ,םינש  4  י נפל  ,ותוא  וא יצוה  םהו  ,לקש  ן וילימ  יצח  הכורא  אל

 3 .הרי ד ונקו ףסכה תא וכשמ םה

 4 ?ףסכה תא וכשמ םה יתמ תעדוי תא ד דגן: " עו

 5 . םינש 4-5 ארי: -ורד בן

 6 ? ה חוטב ?4-5 ד דגן: " עו

 7 ? ינממ בוט רתו י  עדוי התא .הזכ והשמ .ןכ ארי: -ורד בן

 8 .ךתוא לאוש ינא ד דגן: " עו

 9 .תרכוז אל ינא .םינש 6  ,5 ,4 תוביבסב ארי: -ורד בן

 10  ם י יח ה  חוטיב  תסילופ ב  תבטומכ  ךתוחא  תא  ף יסוה  אוה   המל  ,ידיגת ד דגן: " עו

 11 ?ולש

 12 ?תבט ומכ יתוחא תא ףיסוה אוה ארי: -ורד בן

 13 . ולש םייחה  חוטיב תסילופב תבטומכ ד דגן: " עו

 14 . ולש םייחה  חוטיב תסילופב תבטומכ ארי: -ורד בן

 15  .תעדוי תא םא לאוש אוה :סחרח ד" וע

 16 ה ארנכ  זא  ,תובר ע  יהשוזיא  התצר  איהש  תעדוי   ינא  , התצר  יתוחא ארי: -ורד בן

 17   .תעדוי אל ,תוברע יהש וזיא .ךרדה התיה תאזש

 18 תבתכש וניאר ?וילע הל  תצלמה תאש וא ?וילע הבשח איהש ןויער הזו : ןגד ד" וע

 19 . םישורי גה םכסהב עיפומ םג הזש

 20  ם יצור ו  ,םינדשחו   ,ם ייתדרח  דואמ  םהש  ,הלעב  לשו  הלש  ן ויער  הז ארי: -ורד בן

 21   ,םיטוב  ,קטייה ישנא ,חוטבש לוכה

 22 ? ויפלכ םינדשח ויה םהש ללגב הז ד דגן: " עו

 23   .חו טב היהי לוכהש םיצור ארי: -ורד בן
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 1  ונמיס  .ךמסמ  והש זיא  דוע  ךל  תוארהל  הצור  ינא  ,יארת  .רדסב  .ייק-וא ד דגן: " עו

 V.   2/31 ותוא

 3  .םינרמש דואמ-דואמ םהש ד יגהל ןוכנ רתוי ארי: -ורד בן

 4  ך מסמ  ךל  תוארהל  הצור  ינא  ,יארת  .ייק-וא  .םינרמש  דואמ-דואמ ד דגן: " עו

 5  ף ויז  םג  הזש  וא  ןכ  םא  יל  ידיגת  לבא  ,וילע  המותח  תא   ,םג  הרואכלש

 6 ,תוב רע בתכ תרתוכה תא אשונ  אוהש ךמסמ הז .קיימ לש

 7 ? ןרק לש  העקשהה לע ארי: -רד בןו

 8 ימש  רשאמ  ינא  –  םשר  והשימ  ,בותכ  .תא  אל  הז  , עגר  היינש  ,עגר :סחרח ד" וע

 9 . איה אל הז  .ירא-ןב לאכימ הז עיפוהש

 10 . הזל תחתמ ." ירא-ן ב ינור דרו ינא"  ,הטמל זאו : ןגד ד" וע

 11 ," ינור דרו"  :סחרח ד" וע

 12  ת רפהל  תיפיצפס  תוברע  בתכ  ןכות  ת א   תרשאמ"   .ירא-ןב : ןגד ד" וע

 13 ," תובייחתהה

 14   .ילש המיתח תאז ,ןכ ,ןכ ארי: -ורד בן

 15 . ייק-וא ד דגן: " עו

 16 ?הזה ריינה תא הריכמ תא :סחרח ד" וע

 17  .הלש  המיתח הזש הרמא איה : ןגד ד" וע

 18  ת ומיתח  השע  רבכ  א וה  ,ן ה  תומיתחה  לכ  אול ה  .התוא  לואשל  ךירצ  ,אל :סחרח ד" וע

 19   .הזה ךמסמה תא הריכמ  תא םא הלאשה .ומכ ןהש

 20 ? הפ בותכ המ  .תוברע יהשוזיא התצר ןרקש תרכוז ינא ,תרכוז ינא ארי: -ורד בן

 21  500  לש   ךסל  הברע  הניהש   תאז ב  תרשאמו   הריהצמ  EGFE  תרבח"  : ןגד ד" וע

 22 . " לקש ףלא

209

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 59                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1  ינא  ,ףסכה  םא  .ןוכנ  ,ןוחטיבכ  ש מתשיש  ותרי דב  .ןכ  .תוברע  התצר  איה ארי: -ורד בן

 2  י נא  ,עגרכ  בצמה  לשמל  ומ כ  ,ךלוה  ה יה  ןרק   לש  ףסכה  םאש  תרכוז

 3  .העיקשה איהש לקש 500,000 תיבה ךותמ הל ריזחהל הרומא יתייה

 4 .ייק-וא .יתנבה ד דגן: " עו

 5 .תאז לכב ,יתוחא ארי: -ורד בן

 V.   6/41 ,הז תא ןמסת אוב ד דגן: " עו

 7   .תובוח  דוע  יל ןיא זא .ףס כ ה תא הכ שמ איהש לזמ ארי: -ורד בן

 8   .לזמ תמאב ד דגן: " עו

 9 ( הקספה)

 10 לשו  ךלש  ןוהה  תורהצהב  לפטמ  םצעב  הי הש  ימש  ןיבמ  ינא  .ונרזח ד דגן: " עו

 11 ? ןוכנ הז . םרוי-ןב לארשי היה קיימ

 12 ?ח" ורל  םיארוק  ךיא  ,ח" ורהו  םרוי-ןב  לארשי  .ןכ  ,תעדוי  ינאש  המ  יפל ארי: -ורד בן

 13 ? דדח

 14 . דדח ןונמא ד דגן: " עו

 15 .ןכ : ארי-ורד בן

 16  ל כב  לפטמ  םג  היה  קיימ  םצעבש  ןיבמ  ינא  ,תרמוא  תאז  ,םצעבו  .ייק-וא ד דגן: " עו

 17 ? םרוי-ןב לומ ,ךרובע הז לש הקיטסיגולה

 18 ינא  ,תרייצמ  ינא  .תינמא  ינא  .רבד  םוש  םי סנניפב  ה ניבמ  אל  ינא  .ןכ ארי: -ורד בן

 19 .תבתוכ

 20 . תרייצמ תאש יתיאר ,ןכ ד דגן: " עו

 21 המ  .הקיטתסא  , יפו י  , בוציע   ,רחא  ןונגס  , ךל  ריבסא  ינא  ךיא  ,ינא ארי: -ורד בן

 22  , ת ומוצע   םייניעב  קיימ  לע  יתכמס  זא  .ינא  אל  הז  –  םירפסמל  רושקש

 23   .לפטל קיימל יתתנ הזכ רבד לכו

 24 . ייק-וא ד דגן: " עו
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 1 .רבקה תא ימצעל תר בוק ינא ףוסבש יתעדי אל ארי: -ורד בן

 2  ת עגונש  ,הל  דצ  תאש  תובתכתה  יהשוזיא  ךל  תוארהל  ה צור  ינא  ,בוט ד דגן: " עו

 3  .השקבב ע גר ליימה תא יארקת .ןוהה תורהצה לש רופיסל םג

 4 . 17.2.19-ב ,האור ינא ,והשמ הפ שי :סחרח ד" וע

 5 ?לבא הז יממ רי: א-ורד בן

 6   .ןכ ,ךל ,הא ,י מל עדוי אל ינא ,בתכ קיימ :סחרח ד" וע

 7 .איבהל יתחכש . םייפקשמ ילב ינא ,האור אל טושפ ינא ארי: -ורד בן

 8 חלש  קיימש  ליימל   ךשמה  אוהש  ,קיימ  לא  ךמ מ  חלש נש  ליימ  הז  ,יארת : ןגד ד" וע

 9 " .הדות  , ₪   399  ןמוזמהמ  יל  זזקת  ,םלשת  ,ייה"   –  ול  הנוע  תא  .ךיילא

 10  ם ע  ךלש  חוד  ב" צמ  ,םולש  ,דרו"   :הככ  ך ל  בתוכ  אוה  17.2.19-ב

 11 .ירשאת  אנא  ,2018  תנ שב  תורבעהה  לכ  לש  םימוכסהו  םיכיראתה

 12  . ךיילע  לקהל  ידכ  שדוח  לכ  םימ י  םתואב  םימו כסה  תא  ריבעהל  לדתשא

 13  י ש דוחה  םוכסה  ם ע  דחי   ראורבפ  ףוסב  סיפדתה  תא  ךל  ריבעא  כ" ומכ

 14 סמ  תמוש  תלביק   .3.1.19-ב  25,918  ונרב עה  2019  תנשב  .ליגרה

 15 ך ל  ריבעהל  וא  ןמוזמ  ישדוחה  םוכסהמ  תוכנלו  םלשל  םאה  ,₪   399

 16 " .ןמוזמהמ יל זזק תו םלשת ,ייה"  – ול תינעש חינמ ינא  הז לע " ?םלשל

 17 .אל ארי: -ורד בן

 18 . הפ בותכ ,ןכ :סחרח ד" וע

 19 .סמה ת מושל .הזל תסחייתמ תא ,רמוא ינא ,ול הנוע תאשכ : ןגד ד" וע

 20   . ייק-וא .תויהל לוכי ארי: -ורד בן

-ןב  לארשי  ח" ורמ   יתשקיב  ,2017  תנשל  ןו ה  תרהצה  תלביק"   ,וישכע ד דגן: " עו 21 

 22  ר וזחא  . דוחל  דחא   לכ  וא  , ןי ידע  ד חיב  םישי גמ  ו נחנא  םא  ק ודבל  םרוי

 23 י נא  ,2013  ףוסו   2008  ףוס  ,תומדוקה  םימ עפב  .ותבושת  םע  ךיילא

 24 ". יצח-יצח םלשנ יכ שקבא םע פה .יתמליש ףאו יתלביק
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 1 םעפ  ףא  .לבקל  הכירצ  יתייהש  המל  רבעמ  לק ש  יל  ןתונ  היה  אל  קיימ ארי: -ורד בן

 2  .אל

 3  ן ו הה  תורהצה  רוב ע  םליש  אוהש  ,לשמל  ,םצע ב  הפ  בתוכ  אוהש  המ  זא ד דגן: " עו

 4 ? ןוכנ אל  הז ,םתשגהש ,תומדוקה

 5 .הז תא רמוא אל אוה ,לוכ םדוק .הז תא םשור אל אוה :סחרח ד" וע

-ב  ת ומדוקה  תורהצהה  י בגל  .יתמליש  ףאו   י תלפיט  י נא  –  רמוא  אוה : ןגד ד" וע 6 

 7 . 2013-ו 2008

 8 ,רמוא אוה ,אל :סחרח ד" וע

 9  .הנעת  איהש שקבמ ינא ,תימע : ןגד ד" וע

 10 . היעב ןיא :סחרח ד" וע

 11 .דובכה לכ םע : ןגד ד" וע

 12 . בתכ אוה המ שר פת איהש הצור התא לבא :סחרח ד" וע

 13  ,תיתדבוע לאוש ינא ,אל : ןגד ד" וע

 14 ,זזקת ,םולשת ,ייה-ש הז ד יחיה רבדה ,תיתדבוע :סחרח ד" וע

 15 .יל עירפמ הז לבא : ןגד ד" וע

 16 . תויונשרפ הצור התא :סחרח ד" וע

 17 ? םצעב לאוש התא המ ארי: -ורד בן

 18   .יל עירפמ הז : ןגד ד" וע

 19 ?לאוש התא המ ,רואיל ארי: -ורד בן

 20 המ  שרפת  איהש   הצור  התא   ,הארת  לבא  ,ךל  עירפמ  הזש  ןיבמ  ינא :סחרח ד" וע

 21 ,בתכ קיימ

 22 ,תיתדבו ע יל דיגת איהש הצור ינא : ןגד ד" וע

 23 ?המש :סחרח ד" וע

 24 ,םלישו לפיט אוהש ,םלישש הז אוהש ,בתוכ קיימש המ םאה : ןגד ד" וע
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 1 ?םליש אוהש בותכ הפיא ארי: -ורד בן

 2  , " תומוקה"   בותכ  –  " תומדוקה  םימעפב  ,ות בושת  םע  ךיילא  רוזחא"  : ןגד ד" וע

 3 , " (2008 ףוס) "  – " תומדוקה"  לבא

 4 .האור אל ינא ,התא הפיא יל הארת ארי: -ורד בן

 5  ך תוא  לאוש  אוה  " .ותבושת  םע  ךיילא  רוזחא "   –  בותכ  .הככ  הפ  בותכ :סחרח ד" וע

 6 ם ישיגמ  ללכב  ונחנא  םא  עדוי  אל  ינא  ,יעמשת  –  רמוא  אוה  ,םדוק

 7  ם ירומא   אל  םתאש   ךל  רמוא  ינא  ,בגא  ,עדוי  אל  ינא  –  ךל  רמוא  ,דחיב

 8  ם ע  ךיילא  רוזחא  –  רמוא  אוה  .רמוא  אוהש  המ  הז  לבא  ,דחיב  שיגהל

 9  י נ א  ,(2013-ו  2008  ףוס)  תומדוקה  םימעפ ב  –  רמוא  אוהו  .ותבושת

 10 .ךל רמוא אוהש המ  הז ." יתמליש ףאו יתלפיט

 11 " .יצח-יצח םלשנ יכ שקבא םעפה"  : ןגד ד" וע

 12 ?יתוא לא וש התא המ זא ארי: -ורד בן

 13  ת ורהצה  ר ובע  םליש  תמאב  אוהש  , לוכ  םדו ק   ,ן וכנ  הז  םאה  לאוש  ינא ד דגן: " עו

 14 . 2013 ףוסו 2008  ףוסב תומדוקה ןוהה

 15 . תויהל לוכי .תרכוז אל ינא ?ינא הפיאמ .תרכוז אל ינא ארי: -ורד בן

 V.   16/51 הז תא םינמסמ ונח נא .יתנבה .רדסב .ייק-וא ד דגן: " עו

 17 ?הלאה תורהצ הה תא ,בגא ךרד ,הפ שי :סחרח ד" וע

 18 ? לאוש התא ימ תא : ןגד ד" וע

 19 .ךתוא :סחרח ד" וע

 20 ?תורהצהה תא שי יל םא : ןגד ד" וע

 21 .ןכ :סחרח ד" וע

 22 ? םיכמסמב וליאכ ?י תיא ןוי עו יולי ג יכילהב וישכע התא ?המ : ןגד ד" וע

 23  ך וסחל  לוכי  התא  זא  ,םתוא  גישהל   הסנמ  ינא   יכ  .םתוא  ךל  שי  םא  ,אל :סחרח ד" וע

 24  .יל
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 1 ?ךלש ןוהה תורהצה תא ןיא ךל ,המל : ןגד ד" וע

 2 .ןתו א יתמש הפיא גשומ יל ןיא ארי: -ורד בן

 3 . ןוהה תורהצה תא שיגה אוה  .ול שי םרוי-ן ב לארשי ,תרמוא תאז המ : ןגד ד" וע

 4 . ייק-וא ארי: -ורד בן

 5 ? ןו הה תורהצה תא ךל ןתיי םרוי-ןב לארשיש היעבה המ ד דגן: " עו

 6   .דדח ןונמא לש ןופ לטה תא ךל יתתנ ינא ,אל ארי: -ורד בן

 7   .יתנשה חודה תא ירה ךל שיג ה אוה .דדח ןונמא לצא וא ד דגן: " עו

 8   .וילא עיגנ .רדסב ארי: -ורד בן

 9 . וילא ינפ ת ,תרמוא תאז ,וילא עיגנ ד דגן: " עו

 10 . ויל א הנפתש תרמא התא .ןכ ארי: -ורד בן

 11   .הנפא ינא ,הרירב ןיא םא . ךוסחי הז ול שי םא ,רדסב :סחרח ד" וע

 12 .ול ןיאש רמא אוה י: אר-ורד בן

 13 .רמא אל אוה :סחרח ד" וע

 14  י נא  , יארת  . יל  ןיא  ו א  יל  ש י  םא  יתרמא  אל  ינא  . דרו  ,יתרמא  אל  ינא : ןגד ד" וע

 15 םע  תקסעתה  ם עפ-יא  תא  ,לוכ  ם דוק  .ךמסמ  ךל  תוארהל  הצור

 16 ?קיימ לש רוש-ףוא תורבחה

 17 ?המ תורבח : ארי-ורד בן

 18 .םהיני מל סמ יטלקמ ינימ לכב םיקה אוהש תורבח .רוש-ףוא ד דגן: " עו

 19 .אל ארי: -ורד בן

 20 תא  הריכמ  תא  םאה  ? Black Velvet LTD  םשה   תא  תעמש  םאה ד דגן: " עו

 21 ? תאזה הרבחה

 22 .אל ארי: -ורד בן

 23 ?הזה םש ה תא םעפ ףא תעמש אל ד דגן: " עו

 24 . אל םעפ ףא ארי: -ורד בן
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 1  ? ונל  חלש  ןיישנוזש  המ  הפי א  ,ןמור  ,ךמסמ  ךל  תוארהל  הצור  ינא  זא ד דגן: " עו

 2  הצו ר  ינא  ?רדסב   ,ו תוא  איבת  ךל  ? ינוירטונה   רושיאה  םע  ולש  בתכמה

 3  .אלמ ןפואב הז תא הל גיצהל עגר

 Black Velvet ? 4 ארי: -ורד בן

 5 ,ותוא  ךל  הארא  ינא  ףכת  ,ךמסמ  והשזיא  ה פ  שי  . Black Velvet  .ןכ ד דגן: " עו

 6 ,וינפב  תמתחש  רשיאש  , ןויר טונ  ינפב  ,וילע  המותח  תא  הרואכל  ובש

 7   ,ןיישנוז

 8 ? תמאב ארי: -ןורד ב

 9  .רוש-ףואה תורבחמ תחאמ  50%  ךל םיריבעמ ובש .ןכ ד דגן: " עו

 10 ?המ ארי: -ורד בן

 11 ?רדסב ,ךמסמ ה תא ךל הארא ינא ףכת ד דגן: " עו

 12 ?רוש-ףוא תרבח הז המ ארי: -ורד בן

 13 ? ייק-ו א .הילא הרושק תויהל הצור  אל תאש רוש-ףוא תרבח ד דגן: " עו

 14 .רבדמ התא המ לע גשומ יל ןיא ארי: -ורד בן

 15 ליבשב  .ךל  גיצא  ינא  ,יתאצמש  םיכמסמ  הז  .ףכת  ךל  הארא  ינא  ,רדסב ד דגן: " עו

 16 .ךלש תוסחייתהה תא הצור ינא הז

 17 ?הז המ ארי: -ורד בן

 18 םימלשמ  אלש  םו ק מ  והשזיאב  םימיקמש  הר בח  תאז  רוש-ףוא  תרבח :סחרח ד" וע

 19 .רוש-ףוא חנומה הז .סמ וב

 20 ?ולש רוש-ףוא תורבחה לע ללכב תעדי תא : ןגד ד" וע

 21 . אל שממ ארי: -ורד בן

 22 ? םיקה אוהש ?ק יימל ,רוש-ףו א תורבח 15-ל 10 ןיב ול שיש תעדי אל ד דגן: " עו

 23  .ללכב קיימ תא  הריכמ אל ,רבתסמ ,ינא ארי: -ורד בן

 24 ? ץייוושב קנב תונובשח ול ויהש תעדי ד דגן: " עו
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 1 .אל ארי: -ורד בן

 2 ? ץייוושב קנב תונובשח קיזחה אוהש תעדי אל ד דגן: " עו

 3 .אל ארי: -ןורד ב

 4 ללכב  םליש  אוה  ב" אמר  ינויבסב  הרומתהמ   קלח  לעש  לשמל  תעדי ד דגן: " עו

 5 ? ץייוושמ קנב ןובשחמ

 6  .תויהל לוכי אל הז :סחרח ד" וע

 7 . הזה רבדה תא .הז תא תעדי םא ךתוא לאוש ינא : ןגד ד" וע

 8 ? תרמוא תאז המ .אל ארי: -ורד בן

 9 ?הז תא רמוא התא המל ,תויהל לוכי אל  הז רמוא התאשכ ד דגן: " עו

 10  , ולביק  םה  .דחאל   דחא  םיאתמ  אולה  הז  ב" אמר  י נויבסב  הרידה  יכ :סחרח ד" וע

 11 ,ת נשב ונקש הרידמ הרומת ולביק םה ,רכוז ינאש הממ

 12 ?םיפסכה תורבעה תא תיאר : ןגד ד" וע

 13 ?המש :סחרח ד" וע

 14 ?םמצע םיפסכה לש תו יאקנב תורבעה תיאר התא : ןגד ד" וע

 15 . םיר פסמה תא יתיאר לבא ,אל :סחרח ד" וע

 16 ?רדסב .ךממ שק במ ינא ,תימע זא ,ייק-וא : ןגד ד" וע

 17 .בוט :סחרח ד" וע

 18 קלח  ,לארשי-הקירפאל  םלוש  םולשתהמ  קלחש  ת עדי  ,לאוש  ינא : ןגד ד" וע

 19 ? ץייוושב קנב ןובשח מ ללכב עיגה םולשתהמ

 20 , םוכסהמ יצח  טעמכ רו בע ונמליש ,ןד ןוכיש תא ונרכמש תעדוי ינא ארי: -ורד בן

 21 , רטכר באז תא ד דגן: " עו

 22  היינקה  לש  םוכס המ  תיצחמ  ונמלישו  ,רטכר  באז  תא  ונרכמשכ  ,ןכ ארי: -ורד בן

 23 םימולשת  הריכמ  אל   ינא  .ונרכמש  הזה  ם וכסהמ  ,ב" אמר  ינויבסב

 24 .אל שממ .ץייוושמ
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 1  ם ע   דח י  ותוא  ךל  ןתא  ינא  ,ךמסמ  ךל  תוארהל  ה צור  ינא  , יארת  .ייק-וא ד דגן: " עו

 2  דחי  ותוא  ךל  ןתונ  ינאש  הביסה  ?ייק-וא  ?רדסב  ,ןיישנוז  לש   בתכמה

 3  לש   הפוסא  יהשו זיא  יתאצמ  ינא  רוקמב  יכ  ,ןיישנ וז  לש  בתכמה  םע

 4 יל  הנע  אוה  זאו  ,תמיא  אוה  תמאב  םאה  ןיי שנוז  תא  יתלאש  ,םיכמסמ

 5  ם תמתח  קיי מו  תאש  ,םייטנתואה  םיכמסמה   תא  הילא  ף ריצו  הבושת

 6 ?י יק-וא .2006 תנשב וינפב

 7 ? 2006-ב ארי: -ורד בן

 8 . ןכ ,2006 תנשב ד דגן: " עו

 9 .הארנ ואוב ,הנש 16 :סחרח ד" וע

 10   ,5 ףיעסב רמוא אוה : ןגד ד" וע

 11   .ארקנ וא וב ,עגר ,עגר :סחרח ד" וע

 12 .הש קבב ,השקבב : ןגד ד" וע

 13 .הזה ך מסמה תא הריכמ אל איה :סחרח ד" וע

 14  ה מ  יניבתש  הצור  עגר  קר  ינא  ,הל  אירקמ  התאש  ינפל  ,עגר  .היעב  ןיא : ןגד ד" וע

 15 ןיישנוזש  המ  תא   תמאב  יארקת  ,םצעב  ?רדסב  ,הז ה  ךמסמה  הז

 declaration ,  16  ,ךמסמ  ,השעמל  ,2006  תנש ב  הפ  רשיא  אוה  ,רמוא

 17 רמוא  םג  ןיישנוזש  המ  יפל  ,וילע  םותחש   ימש  ?רדסב   ,תילגנאב

 18  50% ךל ריבעמ א וה 26.10.2006-בש ?ייק-וא ,קיי מו תא הז ,ןוירטונכ

 19  ? ייק-וא  .ךמסמה ם צעב  הז  . Black Velvet תארקנש  רוש-ףוא  תרבחמ

 20 . ןיישנוזש המ הל אירקת וישכע

 21  ר מוא  אוה  הריקחל  ךשמהב  .הנש  16  ינפל  .םכיאושינ  ךלהמב  והשמ :סחרח ד" וע

 22  , תילגנאב  רצק  ךמ סמ  לע  ן ויר טונכ  ינפב  ומתח   ירא-ןב  ק יימ ו  דרו"   :הככ

 23 ,הזה  בתכה  ימ  לש  עדוי  אל  ,הזה  הארנכ  ךמ סמה  הז  ," די  בתכב  בותכ

 24   ,הפ בו תכ המ םג עדוי אל ינא זא  ,רבוחמ אורקל עדוי אל ינא
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 1 .ארקנ ונחנא ףכת : ןגד ד" וע

 2 ?הזה  דיה בתכ ימ לש תעדוי תא :סחרח ד" וע

 3 .קיימ לש הז ארי: -ורד בן

 4 . בוט ?קיימ לש הז :סחרח ד" וע

 5 . הככ הארנ הז ארי: -ורד בן

 6 " ,60  ףוגנזיד  בוחרב ,ידרש מב ינפב םתחנ ךמסמה"  : ןגד ד" וע

 7 , ףוגנזידב ילצא םתחנ הז – רמוא אוה :סחרח ד" וע

 8 " .2006. .26.10 םויב"  : ןגד ד" וע

 9  ל ש  קתעה  תויהל  רמייתמה  םוליצ  יל  םתרסמ  הריקחה  םויס  תארקל"  :סחרח ד" וע

 10  ךמסמ ה תא יתרת יא .ותוא  רתאא  ינאש םתשקיבו ,ינוירטונ ךמסמ ותוא

 11 " ,יתעתפהל לבא ,ינפל קיימ ו ד רו ומתח ןכא וילע ,הזה

 12 ?וישכע הזה ב תכמה תא בתוכ אוה ,עגר ארי: -ורד בן

 13   . ילא .ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 14 .וישכע ארי: -ורד בן

 15 . וי שכע ,ןכ ,ןכ : ןגד ד" וע

 16 ?םינש המכ ירחא ארי: -ורד בן

 17 , ףרצמ אוה וילאש : ןגד ד" וע

 18 ? הזכ ןורכיז ול שי  ?ן יישנוז המכ ןב עדוי התא ארי: -ורד בן

 19  , תיתדבוע  .עגר  היינש  . ער  רבד  םוש  אל  םג   הז  ,היינש  לבא  ,עגר :סחרח ד" וע

 20 עדוי  אל  ,םכלש  הבהאה  איש  ,2006-בש  ,ךמ סמ  הזיא  הפ  שי  ?רדסב

 21  –  רמוא  אוה  וישכ ע  .עדוי  אל  .הרבח  יהשוזיאב  והשמ  ךל  וריבעה  ,המ

 22 אצמנש  י רוקמה  ך מסמה  ,יתעתפהל  לבא  ,הז  תא  רתאמ  ינא  ,עמשת

 23  ה ז יא  ינימ  לכ  ילב  ,תומיתח  םע  , די  בתכב  דחא  ד ומע  ק רו  ךא  ללוכ  ילצא

 24 י תרבעהש  םיכמסמה  ראש  לכ"   .ול  גיצה  אוהש  הארנכ  םירחא  םיכמסמ
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 1  א ל  ,מ" עב  Black Velvet  םשב  הרז  הרבחל   לוכיבכ  ם יסחייתמהו  ,יל

 2  , יתעידי  ילב  ינוירט ונה  ךמסמל  ופרוצ  םהש  רמואש  המ  .ילצא  םייוצמ

 3  ק יימ  הארנכ  ,רמוא  אוה  " .ילש  דרשמב  המיתחה  י ראח  ,ירושיא  ילב

 4  ל ש  ינוירטונ  קתעה   ב" צמ"   .ותנעטל  .הז  ירחא  םיכמסמ  םהשזיא  ףריצ

 5  לע  םותחל  גהונ  י נא  ,ריהבהל  ידכ  .יל  שי ש  המ  ,ירוקמה  ךמסמה

 6  ת מתוחב  ,ילצא  ר אשנש  קתוע ב  ללוכ  ,ןיכמ  ינאש  ם יינוי רטונ  םירושיא

 7  י נוירטונה  רושיאל   ףרוצמש  ךמסמ   לכ  לע  ם ג  ,המיתחו  ןוירטונכ  ילש

 8 םא"   .ינפל  היה  אל  הז  םיפסונה  םיכמסמה   ,רמוא  אוה  " .ןיכמ  ינאש

 9  ו א  י לש  המיתח  ללכ  ן יא  ילא  םתרבעהש  רו שיאה  ם וליצב  ,בל  םישת

 10  י נוירטונ רושיא ותואמ קלח לוכיכב וויהש םיפסונה םידומעה לע תמתוח

 11 ,ילצא  המיתחה  ירחא  ופסונ  םהש  ךכ  לע  עי בצמש  המ  ,ילצא  םתחנש

 12 ךמסמה  קתעה  תרבעהש  הווקנ  .תאז  השע ש  ימל  ת ועודיה  תוביסמ

 13 .םכל  עייסל  לכוי  ,דרשמ ב  ילצא  ונמזב  םתחנש  ,ירוקמה  ינוירטונה

 14  ,הז  , ןיישנוז  יבצ  רמואש  המ  " .ךרוצ  ךכב  היהי  םא  עייסל  חמשא

 15  י נא  ,רתיה  לכ  ,יתי מא  הז  ,רמוא  אוה  ,םיתומי אה  םתס  הז  ,הפ  ךמסמה

 16 ,לבא ,יתיאר אל  ד וע ,רתיה הז המ עדוי אל

 17 .יל רוכז אל שממ .יל רוכז אל ארי: -ורד בן

 18 ?מ" עב Black Velvet הז המ : ןגד ד" וע

 19   .גשומ יל ןי א .גשומ יל ןיא ארי: -ורד בן

 20 ? ךמש לע תאזה הרבח ב 50% ריבעה אוה המל : ד דגן" עו

 21 ? ותוא תלאש .גשומ יל ןיא ארי: -בןורד 

 22 ?ימ תא ד דגן: " עו

 23 .קיימ תא ארי: -ורד בן

 24 . דרו ,וישכע ךתוא לאוש ינא ?קיימ תא ד דגן: " עו
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 1 ת א  תעמוש  ינא  הנושאר  םעפ  .ללכב  הז  המ  גשומ  יל  ן יא  .גשומ   יל  ןיא ארי: -ורד בן

 2  .טוולו קלב ,הזה םשה

 3 , םכסהב תוסח ייתה וזיא שי םא  הלאשה :סחרח ד" וע

 4 .ללכב הפ בותכ המ הניבמ אל ינא םג ארי: -ורד בן

 declaration . 5 הז תרתוכה .ךל אירקא ינא : ןגד ד" וע

 I, the hereby signed, Mr. Michael David Ben Ari, Israeli ID 6 

No., and Israeli passport no., request to transfer 50%   7 

 to Mrs. Vered 8 ,מ" עב Black Velvet  ,הז המ קוידב עדוי אל ,והשמ

Ben Ari Kalash, Israeli ID and Israeli passport no. dated 9 

 10  ר יבעמ  אוה  םצעבש   ךמסמ  הז  .הז  לע  םימותח   אוהו  תא  .26/10/2006

 11   .הרבחב 50% ךל

 12   ,יעדתש קר הז הרקמ לכב ,בוט :סחרח ד" וע

 13   ,תימע ,עגר : ןגד ד" וע

 14 . גשומ  יל ןיא – ךל הרמא איה .השקבב ,ןכ .בוט :סחרח ד" וע

 15 . גשומ יל ןיא ארי: -ורד בן

 16 .הארנ אוב :סחרח ד" וע

 17 .ילש ןוכרדה רפסמ אל םג הז ארי: -ורד בן

 18 ?ךלש ןוכרד רפסמ אל הז :סחרח ד" וע

 19 .אל : ארי-ורד בן

 20 ,והשימ לש די בתכ הזיא הפ שי :סחרח ד" וע

 21  ת דו עת  ?ךלש  ןו כרדה  ר פסמ  המ  , 88  הפ   ע יפומש  ן וכרדה  רפסמ : ןגד ד" וע

 22 ? דרו ,הנוכנ ןכ תוהזה

 23 . הז תא אצמא  ינאש דע ן מז תצק יל חקיי ארי: -ורד בן

 24 ? ןוכרדה רפסמ ד דגן: " עו
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 1  .יתאצמ ,הנה לבא ,ףולשב הככ אל הז .ןכ ארי: -ורד בן

 2  ך ל  שי  .הזה  ןוכרד ה  ,ןתינ  אוה  יתמ  הלאשה  ,עג ר  הארנ  יאוב  , ןוכרד  הז :סחרח ד" וע

-ב  ןתינ  אוה  ,1443558  –  רחא  רפסמ  הז  ולש  רפסמהש  ןוכרד  הפ 3 

 4  ה מ  עדוי  אל  ינא  . 27.12.2010  אוה  האצוהה  ך יראת  ?יי ק-וא  .2010

 5 . 2006-ב ךל היה

 6 ? ןוכרד רפסמ םינשמ ארי: -ורד בן

 7  םא  וליפא  עדוי  אל   ינא  ,המיתח  תמיא  אוה  ל וכה  ךסב  הז  ,ןיינעמ  םתס :סחרח ד" וע

 8 ת מיא  אוה  .תמי א  אוה  המ  ,ןיישנוז  יבצ  ,עדוי  אל  ינא  ,ךלש  המיתח

 9 . ריהצמ קיימש הרהצה

 10 .ילש המיתחה לוכיבכ הז ארי: -ורד בן

 11  . עדוי אל ינא ,תלביקש ,ןוכנ :סחרח ד" וע

 12  .תעד וי אל ינא ,יתוא סדנהמ היה ןמזה לכ ?ו נ ,גשומ יל ןיא ארי: -ורד בן

 13 ? תורבחב תוינמ ךל ריבעה  ואה םהבש םיר קמ דוע ויה : ןגד ד" וע

 14  ע יתפת  ילוא  ?הלאכ  םיכמסמ  דוע  ךל  שי  .אל  ,יל  רוכז  אל  הז  םג  .אל ארי: -ורד בן

 15   .יתוא

 V . 16/71 הזה ךמס מה תא ןמסמ ינא .ייק-וא ד דגן: " עו

 17 ? ילוא ףסכ יל עיגמ וליאכ ?רמוא הז המ זא ארי: -ורד בן

 18 .אל :סחרח ד" וע

 19 ?ךל עיגמ המש : ןגד ד" וע

 20 . תאזה ה רבחהמ ףסכ יל עיגמ ילוא ארי: -ורד בן

 21 . דרו ,הז לע הנוב יתייה אל ד דגן: " עו

 22 ? העושיה עיגת הפיאמ ארי: -ורד בן

 23 ? תיטרואית :סחרח ד" וע

 24 ?ונ ארי: -ורד בן

221

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 71                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1 . והשמ  המש  שי  םא  ע דוי  אל  ינא  .ךל  עיגמ  היהש  ת ויהל  לוכי  תיטרואית :סחרח ד" וע

 2 אל  אוה  .הזה  רבד ה  עיפ ומ  אל  ,ךלש  םישוריגה  םכסהב  ,הרואכל  לבא

 3  16  םג  רבע  ,רמו א  אוה  םא  .עדוי  אל  ינא  ,ריתסה  אוה  ו ליאכ  .עיפומ

 4 ,אל רבד םוש ,הנש

 5  קלב לש .ןיבמ ינא  ,תאז ה הרבחה לש תוליעפ ה התיה המ גשומ ךל ןיא : ןגד ד" וע

 6 . טוולו

 7 .אל .םימעפ רשע יתוא תלאש ארי: -ורד בן

 8 . י יק-וא .בוט .אדו ול יתיצר קר ,רדסב ,אל  ,אל .ייק-וא .תעדוי אל תא ד דגן: " עו

 9 ? התשע הרבחה המ  .חתמב ונתוא ריאשת לא :סחרח ד" וע

 10 ,ךל תוא רהל הצור ינא ,יארת .בוט ד דגן: " עו

 11   .ילש תועשה הז .הנרגימ .רוד כ תחקל הכירצ ינא ,היינש ארי: -ורד בן

 12  ר קוס  י" ע  ה שענש  רקס  והשז יא  ,ךמסמ  והשז יא  ךל  תוארהל  הצור  ינא ד דגן: " עו

 13 .ב" אמר  ינויבסב  , סקלפודה  .הרידה  תלוכת  י בגל  ,חוטיבה  תרבח  לש

 14 . 2018 יאממ ךמסמ .הזה ךמסמה לע עגר השק בב ילכתסת

 15 ? ךילא עיגה הז ךיא ארי: -ורד בן

 16 ,קיימלש  רבתסמ .ךממ אל ד דגן: " עו

 17 ?לוכה שי רי: א-ורד בן

 18 . ךיילא םירושקש םירמוח טעמ אל היה ד דגן: " עו

 19 ? תמאב ארי: -ורד בן

 20 .ןכ ד דגן: " עו

 21 , חוטיבה רושק קיימל המ ארי: -ורד בן

 22 . םיר מוח םע ,ךמש לע ,ךלש קית וליפא היה : ד דגן" עו

 23 ?קית הזיא ארי: -ורד בן

 24 . היי קית .רסלק .קית ,קית ד דגן: " עו
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 1 ?ימש לע הז המ ארי: -ורד בן

 2  ילאשת  ,עדוי  אל  ,ךרובע  לפיט  אוהש  םירמו חל  סחייתמש  ,ךלש   רסלק ד דגן: " עו

 3 . ותיא רשקב וישכע תא .ותוא

 4  .ותיא רשקב אל ינא ארי: -ורד בן

 5 . ימ עדו י אל ,ךלש ןיד ךרוע ,תא  .הנשמ אל ,רדסב ד דגן: " עו

 6 ? ונ ,ייק-וא ארי: -ורד בן

 7 ? ן וכנ ,18-ב ה תשענש .ותיא רשקבש ימ ד דגן: " עו

 8   ,םילידגמו  םיליד גמו םילידגמש ןבומכ ארי: -ורד בן

 9 .ךתוא לאש אל דוע אוה ,עגר :סחרח ד" וע

 10 ? םי יוושה תא םיחפנמ ?המ  , רמולכ ,םיליד גמ ,םילידגמ : ןגד ד" וע

 11 . ירמגל םיחפנמ ארי: -ורד בן

 12   .יי ק-וא ?םייוושה תא ד דגן: " עו

 13  50-ב  ו תוא  יתינק  י נא  . ףלא  800-ב  רתנספה   תא  יל  ך ירעהל  ו צר  םה ארי: -ורד בן

 14 .ףלא

 15  ,ךתוא לואשל הצור קר ינא ,יארת .תבתכ המ יתיאר ,ןכ ד דגן: " עו

 16 ?תיאר המ ארי: -ורד בן

 17 בותכש  המ  ןיב  םי רעפ  שי  ,יארת  ,וישכע  הפ   סנכיהל  ליחתא  אל  ינא ד דגן: " עו

 18  ריהצתב  .ךלש  ר יהצתב  ת בתכש  המ  ןיבל  ,V17  ,תא זה  הכרעהב

 19 . םירעפ ש יש רמוא ינא .ךלש םיסכנ

 20 ? םי רעפה המ ,ייק-וא ארי: -ורד בן

 21  , ו ישכע  םירעפה  ה מ  לא וש  אל  ינא  ,תא  םא ה  –  ךיילא  ילש  הלאשה ד דגן: " עו

 22 ךלש   הסרגה  תא  ימיאת תש  אל   הז  ילש  הלא ש ה  לש  הרטמה  ?רדסב

 23 שיש  המ  לכ  לע  תרבע  תא  םאה  ,ךיילא  ילש  הלאשה  .יל  שיש  המל  קר

 24 .ךלש םיסכנה ריהצת תא תתנשכ ?ייק-וא ,ךל
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 1 ,התוא ה נפת התאש הצור ינא ,אל :סחרח ד" וע

 2 .וילע תמתחשכו ד דגן: " עו

 3  התא  המל  דיגת  ,םירעפ  שיש  הל  רמוא  הת א שכ  .התוא  העטת  אלש :סחרח ד" וע

 4 הפיא  .לקש  ףלא  106  יווש  םיטישכת  ,לשמל   ,הל  שיש  בותכ  .ןווכתמ

 5 האור  התא  הפיא  ?רסחב  ךרעוה  הזש  ?רעפ  האור  התא  ?האור  התא

 6 .סחייתהל לכות איה זאו ?רסח אוהש והשמ

 7  ,סחרח ד דגן: " עו

 8 .הת וא לאשת :סחרח ד" וע

 9 ,הנושארה םעפ ה אל הז ,ךממ שקבמ ינא : ןגד ד" וע

 10  .הת וא העטתש הצור אל ינא :סחרח ד" וע

 11 המ  םאה  .הטוש פ  הלאש   התוא  לאוש  ינ א  .התוא  העטמ  אל  ינא : ןגד ד" וע

 12  , ש" מהיב  תטלחה  י" פע  ילא  תש גהש  ,ךלש  םיסכנה  ריהצתב   תבתכש

 13 ,תניחבמ ךתושרב  שיש המ לכ תא וכותב ללכ

 14 .יתנבה  אל  ?היזי וולט  ?חבטמ  תונורא  ךל  םו שרא  ינאש  ,הצור  התא  המ ארי: -ורד בן

 15 ?הלוכתב ךל םו שרא ינאש תיצרש המ הז

 16 ? תמשר ךל שיש המ לכ ,םיטישכת ,לאוש ינא ד דגן: " עו

 17 .הפ  שיש  המ  קויד ב  הז  .םיטישכ תה  לש  םימו ליצה  לכ  ת א  םג  ךל  שי  .ןכ ארי: -ורד בן

 18   .םתוא םליצ םג אוה ,הנה

 19 ?לוכה תא ל לוכ ריהצתב תמשרש המו ד דגן: " עו

 20 ? םיטישכ תה לכ תא ארי: -ורד בן

 21 .ןכ דגן:  ד" עו

 22   .בורה תא .ןכ ,בורה תא  יתבתכש יל הארנ ארי: -ורד בן

 23  ה ז  ידג  ,ןרק  ידגמ  ,וילע  ילכתסת  ,ליימ  ךל  תוארהל  הצור  ינא  ,יארת ד דגן: " עו

 24 ? ןו כנ ,חוטיב ןכוס
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 1 .םלהב ינא .ןכ ארי: -ורד בן

 2 ? םלהב תא המ :סחרח ד" וע

 3   .דח יב םינש 4 ונייה ונחנא ארי: -ורד בן

 4 ? י תמ דע יתממ ?םינש 4 ד דגן: " עו

 5   .קיימ תא יתרכהש ינפל ארי: -ורד בן

 6 .קיימ תא תרכהש ינפל ךלש גוז ןב היה אוה ,הא ד דגן: " עו

 7 .ןכ ארי: -ורד בן

 8 ? הזכ 1996-2000  ,דע ם ישוריגהמ .ייק-וא ד דגן: " עו

 9   .קיימ תא יתרכה םיישדו ח ירחא , ידגמ יתדרפנ ינא ארי: -ורד בן

 10   .רדסב .ייק-וא ד דגן: " עו

 11 ?יל רמא אל אוה ךיא ארי: -ורד בן

 12 ? הפ היעבה המ ?המ ,עגר :סחרח ד" וע

 13 , חלוש ידג .הזה ליימה הז המ ךל תוארהל עגר הצור ינא ,היינש דגן:  ד" עו

 14 ?קי זחה קיימ םצעבש ליימ הז ארי: -ורד בן

 15 שקבמ  ינא  ?רדס ב  ,יל  ינע תש  שקבמ  ינאו  ךמסמה  תא  ךל  גיצמ  ינא ד דגן: " עו

 16  ק יימ  ,ךל  יתרמא  .המו  הפיאמ  ן יבהל  עגר  ת וסנל  יקיספת  .יל  ינעתש

 17 . ךיילא רושקש רמוח הברה קיזחה

 18 ?ןדע תאז ימ לבא ארי: -רד בןו

 19 . ן רק ןבלו ן מרקוצ ןדעל  איצ ומ חוטיב ןכוסהש ליימ ד דגן: " עו

 20  ך מסמ ל  דצ  אל  תא ש  ךמסמ  ל ע  ךתוא  לאוש  אוה  .ללכב  ךיילא   אל  אוה :סחרח ד" וע

 21  .הזה

 22  ד רו – הפ בותכ יכ ?הז תא עדוי ינא ךיא .ךלש  רקסל  סחייתמ אוה לבא : ןגד ד" וע

 23 לש  , םדו ק  ךל  יתי ארהש  רקסה  הזש  ,561108  'סמ  רקס  ןו כדע  , ירא  ןב
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 1 לש  ןוכדע  וליאכ  ה ז  .רפסמ   ותוא  הז  ,םש  ילכתסת  .561108  .קחצי  יול

 2 ? רדסב .הזה רקסה

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4 ר בעב  ךילא  יתרב עהש  םיטישכת  לש  תוכר עה  סולפ  תונומת  ב" צמ"  ד דגן: " עו

 5  ך ירצ  םיטישכתה  לע  ללוכה  חוטיבה  םוכס  .הסילופ ל  ףרצל  יתשקיבו

 6 ,תרשרש  ,ןועש  ,ם יטישכת  :אבה  טוריפה   י" פע   240,099  תויהל

 7 " .רחמ רבכ הרש א ל לכונש תנמ לע ,הסילופ ה תא ינכדע ,אנא .םיליגע

 8 ?הל אשה המ :סחרח ד" וע

 9 ?רקסל הזה דעומב םתישעש םינוכדעה המ : ןגד ד" וע

 10 . יתנבה אל ארי: -ורד בן

 11 ךילא  יתרבעהש  םיטישכת  לש  תוכרעה  סו לפ  תונומת  ב" צמ"   הפ  שי ד דגן: " עו

 12 ,קלח ויה אל םה ,רמולכ " .הסי לופל ףרצל יתשקיבו רבעב

-וא  ,רליממ  תרשרשו  םיליגע  ,טס  יל  הנק  רו איל  יגוז-ןב  20.9.2018-ב ארי: -ורד בן 13 

 14 ? ק יימ םע ילש םי אושינל רושק הז המ ?ייק

 15  ם יליגע  גוזל  תסח ייתמ  תאזה  תפסותהש  תרמוא  תא  םצעב  זא ד דגן: " עו

 16 ?ר ליממ ךל הנק תע התואב  ךלש גוזה-ןבש תרשרשלו

 17 .רליממ  יל הנק ,ןכ  ,דוד-ןב רואיל ארי: -ורד בן

 18 ? תפסותה לש ליימה סחייתמ םצעב הזל ד דגן: " עו

 19 .ןכ ארי: -ורד בן

 20 .ךתוא לאוש ינא .ייק-וא ד דגן: " עו

 21  .תפסותה תאז ,ןכ ארי: -ורד בן

-מ  תוכרעה  הזש  האור  ינא  ,2019-ב  ךל  הנק   אוהש  תרמוא  תא  .ייק-וא ד דגן: " עו 22 

2018 . 23 

 24   .19 הרמא אל איה :סחרח ד" וע
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 1   .2018-מ הז זא ,םייתנש ותיא אל רבכ ינא ארי: -ורד בן

 2  ,לקש ףלא  36-ה לש neckless-ה ,ר לימ תחת הפ עיפומש המ : ןגד ד" וע

 3  ת ונחב  הדבע  איהש   ןו ויכמ  , הטנאירפ  תנע  לע   , יתוחא  ל ע  םו שר  הז  .ןכ ארי: -ורד בן

 4 .החנה 40%-ב  ול הרכמ איה םצעבו ,רלימ

 5 ? םייתש ,ךל שי  תויחא המכ .יתנבה .ייק-וא ד דגן: " עו

 6 .ןכ ארי: -ורד בן

 7 ? תנעו ןרק ד דגן: " עו

 8 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 9 ?הלודגה תא ד דגן: " עו

 10 .תיעצמאה ינא ארי: -ורד בן

 11 ? הלודגה איה ןרק ד דגן: " עו

 12 .הנטקה איה ןרק ארי: -ורד בן

 13 ?הרוכבה איה תנעו הנטקה איה ןרק ,הא ד דגן: " עו

 14 הזיא  תיאר  .ןכ  ,הרוכבה  איה  תנע  .יצחו  םיי תנש  לש  םישרפהב  ונחנא ארי: -ורד בן

 15 ?הפי תרשרש

 16 .ילא רבדמ אל :סחרח ד" וע

 17 ?אל ארי: -ורד בן

 18 . תוחפ ילא .ילא רבדמ תוחפ תמ אב הז ,תמאה ד דגן: " עו

 19  .תבהוא דואמ ינא ארי: -ורד בן

 20   .ייק-וא ד דגן: " עו

 21   .קייטס הזיא יל ינת :סחרח ד" וע

 22 ה מ  .ךל  שי  הלאה  םיטישכתה  לכ  תא  .ךל  ש י  הלאה  םינועשה  לכ  תא ארי: -ורד בן

 23 ?חודה לכ תא ונתנ אל

 24 .ןוכדעה המ ךתוא לאש אוה :סחרח ד" וע
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 1 .ונחכש ונחנאש ,םיבכרהמ ץוח ארי: -ורד בן

 2  י רחא  , יד יגת  ,ןכ  י נפל  ו א  ,ךמסמ  והשזיא  ךל   תוארהל  הצור   ינא  ,יארת : ןגד ד" וע

 3 ?ל" וחל דח י םתסט ,םכלש םישוריגה

 4 ? קיימו ינא ארי: -ורד בן

 5 .ןכ ד דגן: " עו

 6 . ן כ ,הניווב וני יה תחא םעפש תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 7 ? הניו וב ?הפיא ד דגן: " עו

 8   .הניווב ארי: -בןורד 

 9 ? דחי םתייה הילטיאב ד דגן: " עו

 10   .תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 11 ? תודרפנ תועיסנ יתש וא ?העיסנ התוא היה הז ד דגן: " עו

 12 .ן" לדנ ונשפי ח .תודרפנ תועיסנ יתש ארי: -ורד בן

 13 ? דחי ן" לדנ םתשפיח ד דגן: " עו

 14   ,ןולמ ותואב וניי ה אל ,רדח ותואב ונייה אל ארי: -ורד בן

 15 ?העיסנה לע םליש ימ ד דגן: " עו

 16 .תרכוז אל ינא ,וקלח לע דחא לכ יל הארנ . ואוו ?העיסנה לע םליש ימ ארי: -ורד בן

 17 ?החוטב ד דגן: " עו

 18  .תרכוז אל ינא ארי: -ורד בן

 19   .םיקיתב אצמנ ןכ םגש ,ךמסמ והשזיא ךל תוארהל הצור ינא ,יארת ד דגן: " עו

 20 ?הז המ ארי: -ורד בן

 91V. 21 הזו V/81 אוה ליימה , הא .V/91 ות וא ןמסא ינא ד דגן: " עו

 22 ?הז המ ארי: -ורד בן

 23 .ךתוא לאוש ינא ד דגן: " עו

 24 . הז המ הניבמ אל ינא ,תרכוז אל ינא ?יל ריזחה אוהש המ םצעב הז ארי: -ורד בן

228

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 78                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1  .רלוד  7223 לש םוכס והשזי א הפ שי , לוכ םדוק ,יארת ד דגן: " עו

 2 ." ךל תבייח ינא "  ול תרמוא תאש :סחרח ד" וע

 3 ,לוכיבכש ד דגן: " עו

 4 ? ול תבייח ינא ארי: -ורד בן

 5  ז זקת  –  ול  תרמו א  תאו  . המ  ע דוי  א ל  ,ךל  ןתנ   אוה  , ול  תביי ח  תא  לוכיבכ ד דגן: " עו

 6 . קטרנאמ םיח וור ןובשח לע הזה םוכסה תא ףיסות ,יל

 7 . תרכוז אל .ייק-וא ארי: -ןורד ב

 8 ?תרכוז אל ד דגן: " עו

 9 . אלש  ךל תעבשנ ארי: -ורד בן

 Hotel 10  ?האור  תא  ,קתפ  יבג  לע  םשרנ  הז  , הטמל  עגר  ילכתסת  ,יארת ד דגן: " עו

principe di Savoia, Piazza della Repubblica, Milano . 11 

 12 . ירמגל רחא ןולמב י תייה ונלימב .םש יתייה אל ארי: -ורד בן

 13 ?הזה קתפה תא הריבסמ תא ךיא זא .ייק-וא ד דגן: " עו

 14 . םייק היה אל רבכ קטרנא ? קטרנא ךיא .תעדוי אל ינא ארי: -ורד בן

 15  .ךתוא לבלבל םיסנמ אל .ךיראת הפ  ןיא .יבישקת ,עגר היינש ,אל ,אל :סחרח ד" וע

 16 .רדסב ארי: -ורד בן

 17 . תימע ,תימע : ןגד ד" וע

 18  .רו זעל י תיצר .החילס .ייק-וא :סחרח ד" וע

 19  ו ליאכ  הז  . םייק  היה  אל  ןמזמ  קטרנא  .גשו מ  י ל  ןיא  . ךיראת  ןאכ  ןיא ארי: -בן ורד

 20  ת ליחתב  שממ  היה  הז  קטרנא   ,קטרנא  לע   הפ  רבודמ  םא  ,ךמסמ

 21   .ונלש םישוריגה

 22 ? יתמ דע ד דגן: " עו

 23 ?המ ארי: -ורד בן

 24 ? יט נוולר היה קטרנא יתמ דע ד דגן: " עו

229

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 79                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1  א ל  רבכ  קטרנא  . לוכה  הז  .ונלש  ם ישוריגה  ל ש  הנושא רה  הנשב  שממ ארי: -ורד בן

 2 .כ" חא יטנוולר היה

 3   .בוט .ייק-וא ד דגן: " עו

 4 . 2008-מ ילוא הז ה ךמסמהש רמוא הז ארי: -ורד בן

 5 תאש  םיסכנ  ריהצ ת  .תשגה  תאש  ריהצתה  תא  ךל  תוארהל  הצור  ינא ד דגן: " עו

 V .   6/02 .חונ היהיש ידכ ,ותוא ןמסא ינא ,תשגה

 7 .ונש גה ונחנאש המ הז ארי: -ורד בן

 8 . םתשגה םתאש המ ,ןכ ד דגן: " עו

 9 .ןכ ארי: -ורד בן

 10 ? ןוכנ ,ריהצתה הז ד דגן: " עו

 11 . ןוכנ רי: א-ורד בן

 12 –  13  ףיעסב  תב תוכ  תא  ,םיטישכת ה  לש  טוריפב  ,ילכתסת  ,וישכע ד דגן: " עו

 13 . רלוד 7223 תרשרש

 14 ? ןכ ,תולע הז :סחרח ד" וע

 15  ,7223  ,םוכס  ות וא  קוידב  הזש  .ימצעל  י תשכר  5.2.2010  .ןכ  ,ןכ : ןגד ד" וע

 16 .הזה קתפה לע עיפומש

 17   .ירמגל הרקמב הז ,יתעדל ארי: -ורד בן

 18 ?ירקמ הזש תיטסי טטס יוכיסה המ תעדוי תא ד דגן: " עו

 19   .ירמגל ירקמ ארי: -ורד בן

 20 ,תושעל רשפא המ ךל דיגא ינא :סחרח ד" וע

 21 , תימע ,תימע : ןגד ד" וע

 22 .תליאב התוא יתי נק ינא .תאז ה תרשרשה תא יתינק הפיאמ תרכוז ינא ארי: -ורד בן

 23 ? 7223-ה לש ד דגן: " עו

 24 .ןכ ארי: -ורד בן
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 1 ? תליאב התוא תינק ד דגן: " עו

 2 .ןכ ארי: -ורד בן

 3 ? תינקש הלבקה תא ?ה לש תינובשחה תא ךל שיו ד דגן: " עו

 4   .בגא ךרד  ,םימוליצב הז תא ךל שי .תעדוי אל ארי: -ורד בן

 5 , יל דיגהל הצור תא ד דגן: " עו

 6 .הז לש םוליצה תא ךל שיו ךיראתה תא ךל שי ארי: -ורד בן

 7   , 7223-ה לש ,ךלש ריהצתל 13  ףיעסש יל דיגהל הצור תא ד דגן: " עו

 8 . ןיטולחל ירקמ ארי: -ורד בן

 V19 ? 9 ?םדוק ךל תיארהש הזה ךמסמל ןיטולחל ירקמ גן: ד ד" עו

 10 .יתע ידי בטימל . ןיטולחל ירקמ ארי: -ורד בן

 11 ? ךנורכיז בטימל ד דגן: " עו

 12 . תליאב התוא י תינק ,תאזה תר שרשה תא  תרכוז ינא ,ינורכיז בטימל ארי: -ורד בן

 13 ? הילע םליש י מו .ייק-וא ד דגן: " עו

 14 ,תרשרש יתינק .יפסכמ .ינא ארי: -ורד בן

 15  א ל  וא  ךל  םליש  וא  ךל  ןתנ  קיימש  ,7223  לש  עוריא  והשזיא  דוע  שי  זא ד דגן: " עו

 16 , המ עדוי

 17  ת ו יהל  לוכי  .תרכוז  אל  .הלאה  םירבדה  תא  תרכוז  אל  ינא  ,יל  ןימאת ארי: -ורד בן

 18 . אלש  ייחב .תרכוז אל ינא ,אל הזש תויהל לוכי ,ירקמ הזש

 19   .ייק-וא ד דגן: " עו

 20 .תליאב התוא יתי נק ינא ,תיפיצפס תרשרשה תא תרכוז ינא .ו הז .5.2 ארי: -ורד בן

 21 ?תליאב ד דגן: " עו

 22 .ונלש םישור יג ה ירחא הז .2010-ב .ןכ ארי: -ורד בן

 V19 . 23 .םכלש םישוריגה ירחא  אוה הזה קתפה םג  .ןכ ,ןכ ד דגן: " עו

 24 . עדוי אל ינא :סחרח ד" וע
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 1 .לא וש התאש המ  הז םא ,ונשרגתהש ירחא  םיטישכת יל הנק אל קיימ ארי: -ורד בן

 2  ר לוד  7223-ה  תא  ףיסותש   תרשא מ  ינא"   תרמוא  תאשכ  ,רמוא  ינא  ,אל : ןגד ד" וע

 3 . םישוריגה ירחא הזש רורב הז ," קטרנא  םיחוו ר ןובשח ח" ע יבוחל

 4 ?יבוח הז המ .הזל םיכסמ  היה אל םייחב קיימ ,ף" לא ארי: -ורד בן

 5 . ריינה ךותמ ארוק ינא .ריינב בותכ ש המ הז לבא ד דגן: " עו

 6 .לקש  ל ע  יל  רתוו מ  ה יה  אל  אוה  .ףסכה  תא  י ל  י ריזחת  ,יתמליש  ינא  םא ארי: -ורד בן

 7 .בוחה לע הזכ רבד  ןיא .ףסכה תא יל יריזחת

 8  ם ג  הז  תא  ךל  יתרמא  ,תעדוי  תא   ,לקש  לע  י ל  רתוומ  אל  ת רמוא  תאשכ ד דגן: " עו

 9 . רבור'גניירה  לש  רשק הב  הז  לע  תרזח  םו יה  םגו  ,תמדוקה  הריקחב

 10  ף לא  350  ךל  ןתו נו  אב  א וה  םא  הלא ש  שי  ,תעדוי  תא   ,תרמוא  תאז

 11 תא   ,אתנכשמה  ל ש  םולשתה  תא  שורפל  המ יכסמ  הז  דגנכ  תאו  ,לקש

 12   ,רתי תובידנ הז םא הלאש ,תעדוי

 13 .ךפהל הז ,תובידנ אל הז ארי: -ורד בן

 14 ?המ ד דגן: " עו

 15 .יתוא לצינ אוה הז ארי: -ורד בן

 16 ?ול שורפל תמכ סהש הזב ,המ ד דגן: " עו

 17   .עיקשה אוה ףסכ ותוא תא ,ףסכ  הברה ול יתכסח .יאדווב ארי: -ורד בן

 18 ?ךתוא לצינ אוה לקש ןו ילימב םגו ד דגן: " עו

 19  ל צינ  ק יימ  .הזה  ר ופיסה  לכב  ן ברוק  י רמגל  ינ א  .ית וא  לצינ  אוה  ןמזה  לכ ארי: -ורד בן

 20   .תיעמשמ-דח ,ירמגל , םינשה לכ ,םייחה לכ יתוא

 21 .בוט ד דגן: " עו

 22  ר תוי   המ  .יתוא  ה נוה  אוה  ,ללוש  יתוא  ךילוה   אוה  ,יתוא  המיר  אוה ארי: -ורד בן

 23   .ילש תבה תאו .םויה תא צמנ ינא ךיא הארת ?הזמ

 24   ,יד יגת .ייק-וא ד דגן: " עו
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 1 .ןברוק  אוהש  יתב שח  .בושח  אל  ,בוט  ,ותוא   וספתשכ   ,הלחתהב  ,ינא ארי: -ורד בן

 2 ה ז  המ  יתעדי  אל  ינא  , ךרע  תוריינ  ילצא  ו לצלצ  ,ילצא  וקפדו  ואבשכ

 3  ם תא  המ  ?הסנכה   סמ  ?הז  המ  .ךרע  תורי ינ  ?םתא  ימ  .ךרע  תוריינ

 4  ר ג  אל  קיימ  לבא  .קיימ  תא  ושפיח  ?ללכב  ך רע  תוריינ  הז  המ  ?םיצור

 5  י ת עדי אל וליפא ינ א .קיימ לש תיבל םתוא יתח לש .ולש השורג ינא .הפ

 6 . הפ הרוק המ  יתנבה אל ינא ,םולכ יתעדי  אל ינא .ךרע תוריינ הז המ

 7 .לואשל ול ינת :סחרח ד" וע

 8  םע  לכעל  ןמז  יל  חקל  ,וישכע  דע  ינא  .לכעל  ןמז  יל  חקל  .הפ  הרוק  המ ארי: -ורד בן

 9 . קיימ הז ימו הר ק המו .תדדומתמ ינא המ

 10  ם יח וורה  וא  ,םינשה  ךרואל  ךל  ומלושש  םיפסכה  לכ  ,םצעב  ,דר ו  ,ידיגת ד דגן: " עו

ריברב  תועקשה המ  תלביקש  11  ו נרבע  , ונרביד  ,ת ולופכ  תואכרי מב  ,בלו 

 12 , 1,200,000-ה ,רלוד ףלא 550 ,םדוק הלבטה לע

 13 . ןווכתמ התא ,הדיקפה איהש  םיפסכה הז ,םיחוור אל הז :סחרח ד" וע

 14 ,תדקפה תאש םיפסכה ד דגן: " עו

 15 . ילש םיפסכ ,ןכ ארי: -ורד בן

 16 ךרואל  האושת  םצעב  םניגב  תלביקשכו  ,םתוא  תעקשה ש  תנעוט  תאש ד דגן: " עו

 17 .םינשה

 18   .זוחא .ןוכנ ארי: -ורד בן

 19 .שדוחב זוחא ד דגן: " עו

 20 .ןכ ארי: -ורד בן

 21 .שדוחל  זוחאמ רתוי  ,15% היה הז ד דגן: " עו

 22 .15% היה הזש תבשוח אל ארי: -ורד בן

 23 .ךשמהב 15%-ל הז תא םתנקית זאו הלחתהב 14% היה הז ד דגן: " עו

 24   . 550-ה לע קר ילוא  14%-ו ,12% היה הז .אל ארי: -ורד בן
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 1   .םמצע םישוריגה ימכסהב .ךל האר א ינא עגר יאוב זא .ייק-וא ד דגן: " עו

 2  .רתו י יל תתל ןכומ היה אל אוה ארי: -ורד בן

 3  אוהש  , 2010  רא ורבפמ   ,םישוריגה  םכסהל   ןושארה  ן וקיתב  ,יארת ד דגן: " עו

 4   .'א4 ף יעס ,V11-ל ףרוצ

 5 . 2010 ראורבפ ב ,זא ויה תואוולה הזיא עד וי  אל ינא ,2010 ראורבפ :סחרח ד" וע

ריבר   ןרקב  תויפסכ  תוי וכז  דרול"   .םכסהל  ןו קיתב  .'א4  ףיעס ד דגן: " עו  6  , בלו 

 7  י " פע   ,רלוד  ףלא  550  לש  ךסב  , EGFE  תר בחב  תוקזחומו  תומושרה

 8 ," הנשל 14% ךסב ,הז ןובשחב תיבירה . 31.1.10-ל ןוכנ י שדוח חוד

 9 .ןכש ךל יתרמא הז לע ארי: -ורד בן

 10   .םג 15%-ל ולד ג הלאה 14%-הש ךל האר א ינא יאוב ו ישכעו .ייק-וא ד דגן: " עו

 11 ? תובידנה הפיאמ  ?ה רק המ ?15%-ל ולדג ארי: -ורד בן

 12 .ךתוא לאוש  ינא .תא יל יד יגת .עדוי אל ד דגן: " עו

 13   .תועט הזש הארנכ ארי: -ורד בן

 14 ?תועט המש ד דגן: " עו

 15 .ךל תוארהל ול י נת .עגר הכח ?הפיא :סחרח ד" וע

 16 ? תועט הז 15%-ה : ןגד ד" וע

 17 .הארנכ חוסינב ארי: -ורד בן

 18 .ךל תוארהל ול ינת .המ הפ י א תעדוי אל תא .עגר יכח :סחרח ד" וע

 19 , 14% הז םא ןובש ח יתישע אל םעפ ףא ינא ארי: -ורד בן

 20  .רמוא אוה המ הארנ יאוב .ךל תוארהל ול ינת :סחרח ד" וע

 21  .לבקל  הרומא ינאש המ הזש .יתנמאה , יל דיקפה קיימש המ ארי: -ורד בן

 22 .תמייק איהש הארנ יאוב ,הנ עט ךל ןעוט  אוה .עגר יכח :סחרח ד" וע

 23 ? 15  וא 14 הז םא יתעדי אל ,תרמוא תא זא : ןגד ד" וע

 24 .יתקדב אל ארי: -ורד בן
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 1 , לבלבתמ אוהש תויהל לוכי .עגר היינש לבא ,אל :סחרח ד" וע

 2 . אל ינא ,אל ד דגן: " עו

 3 . הלש םכסה ב  הז תא שיש רמוא התא :סחרח ד" וע

 4 . חודב  הז ,םכסהב אל הז .חודב ד דגן: " עו

 5 ? חודב :סחרח ד" וע

 6 הלוכי  ןיידע  תא  ,ןוכנ  אל  הז  םא  .םדוק  יתיאר הש  ,ונפריצש  חודב  ,ןכ  ,ןכ ד דגן: " עו

 7 .ןוכנ אל הזש דיגהל

 8   .יתקדב אל ינא ,ןוכנ אל  הזש אל ארי: -ורד בן

 9  , יארת  ,שקעתמ  , ותניחבמ  ק דצבו  ,הפ  ךלש  ן ידה  ך רוע  י כ  . היינש  ,דרו ד דגן: " עו

 10  ד צב  בותכ  ,רלוד  ףלא  550-ה  לע  ,םדוק  םכל  יתיארהש  ,V13  חודב

 11  ן ימי  דצמ  בותכ  תרש  הוונ  לש  1,200,000-ה  לע  ,הנשל  15%  ןימי

 12 ,הנשל 15%

 13   .הקד ,הקד :סחרח ד" וע

 14  ה ז  ם עפ  לכ  ,לודג   ן ובשח  היה  הז  ,ף" לא  .יל  ד ירומ  ה יה  אוה  םעפ  לכ ארי: -ורד בן

 15   ,דרוי היה

 16  .הקד :סחרח ד" וע

 17 . תימע ,15% הז 6875 ד דגן: " עו

 18 .ןכ :סחרח ד" וע

 19 . ןובשח האור םג אוה תימע ארי: -ורד בן

 20 . קדוב ינא :סחרח ד" וע

 21 .רדסב לבא .בוט .הז תא י תקדב ינא .15 הז ,ןכ ,ןכ ד דגן: " עו

 22 .15-ל הלע הז םיוסמ בלשבש תויהל לוכי :סחרח ד" וע

 23  .יתרמאש המ קוידב הז .רמוא ינאש המ הז ד דגן: " עו

 24 ? םואתפ הלעי הזש  המל לבא ארי: -ורד בן
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 1 . והשמ היה .עדוי אל :סחרח ד" וע

 2 ?ול אב ארי: -ורד בן

 3 . עדוי אל :סחרח ד" וע

 4 . ייק-וא .בוט ארי: -בןורד 

 5 .םינשה ךרואל םיסונוב תלביקש ומכ ,הז ינפל ד דגן: " עו

 6 ? אל ,ולביק םלוכ :סחרח ד" וע

 7 .םיסונוב יתלביק אל ארי: -ורד בן

 8  ך רואל  םיסונוב  תלביק   תא  םג   ,ולביק  םלו כ   ,תלביק  תא  ,רמוא  ינא ד דגן: " עו

 9 .םינשה

 10 . םלוכ ומכ :סחרח ד" וע

 11 ריאש הל  הצר  או ה  הארנכ  .תונורחאה  םינשב  קר  ,םינשה  ךרואל   אל  הז ארי: -ורד בן

 12 קר  הז  .טקשב  בשנש  ,םיסונוב  ונל  ןתנ  אוה  זאו  ,ונלש  תוחוקלכ  ותוא

 13  .תונורחאה םינשב

 14  , םצעב  הלאה  םימולשתה  לכ  , םצעב  ךתוא  לואשל  יתלחתהש  המ ד דגן: " עו

 15  ן כו  םיסונוב  ,15%  , 14%  ,םיחוורה  ימולשת  ,םינש ה  ךרואל  תלביקש

 16   ,האלה

 17  . 12%  –  1,200,000-ה  לע  .15%  וא  14%  יתל ביק  הז  לע  קר  ,עגר ארי: -ורד בן

 18 ? העוט ינאש וא ?ןוכנ

 19   .15% בותכ םש ד דגן: " עו

 20 ?אל וא תועט הז םא ?תקדב  הז .היינש .עגר הארנ יאוב :סחרח ד" וע

 21  א יהש  המ  הז  .לקש  ףלא  15  לש  בושיח  השעת  .ךל  דיגהל  רכוז  אל : ןגד ד" וע

 22 .םצעב הלביק

 23 . ןוכנ םג  הז .12  יקלח ,15% לופכ :סחרח ד" וע
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 1 תל ביקש  הלאה  םינשה  לכ  ךרואל  ,ךתוא  לואשל  יתיצרש  המ  .ייק-וא ד דגן: " עו

 2  תוסנכ הה  לע  תחוויד  תא   ,הלאה   תואושתה  ת א  ,הלאה  םיחוורה  תא

 3 ?הס נכה סמ ל הלאה

 4 .הזב לפטמ אוהש רמא קיימ ארי: -ורד בן

 5 ?הזב לפטמ אוהש רמא קיימ ד דגן: " עו

 6 .ןכ ארי: -ורד בן

 7 ?הלא ה תוסנכהה  לע תחוויד אל ךמצע תא ד דגן: " עו

 8  .הזב לפטמ אוהש יל רמא אוה ארי: -ורד בן

 9 ?המב לפטמ אוהש ד דגן: " עו

 10 . הסנכה סמל םי חווידב ארי: -ורד בן

 11 ? ךרובע םג ד דגן: " עו

 12 .ןכ ארי: -ורד בן

 13 , הסנ כה סמל ךמשב ח וודל םצעב רומא היה אוה ד דגן: " עו

 14  ס מ  יו כינ  תבוח  שי   . תיטפשמ  הניחבמ  .התוא   העטת  לא  , עגר  ,אל  ,אל :סחרח ד" וע

 15 ,התא םג .רוקמב

 16 . ךלש הבושתהמ ןיבמ  ינא ,תחוויד אל ךמצע תא : ןגד ד" וע

 17 .הזב לפיט אוה ארי: -ורד בן

 18 , זא  ךלצא  יתייה  ינאשכ  ,ידיגת  .רדסב  .בוט  .ייק-וא  .הזב  לפיט  אוה ד דגן: " עו

 19 יל  תרמא  תא  ,ו לאק  הדירפ  לש   הנומתה  יבגל  ךתוא  יתלאש  ,הרידב

 20 ? ןוכנ ,סקופ תירוא לש הנ ומת תאזש

 21 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 22 . ןוכנ רכוז ינא םא ד דגן: " עו

 23 . ןורכי זה לע דובכה לכ . הפי .ןוכנ ארי: -ורד בן

 24 .בגא ,הפי הנומת איה ,אל  .הז תא יל תרמאש יתרכז ד דגן: " עו
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 1 ?הסינכ בש תאז :סחרח ד" וע

 2  , הזו  ק ייטס  , םיפי   ם ירבד  תרמאש  , םירבד  ו פ ורפא  . תוגרדמב  ,אל  ,אל ד דגן: " עו

 3   .דואמ .הפי הנומתה

 4   .דובכה לכ רבכ ,ולאק הדירפ תאזש תעדיש הז םצע ארי: -ורד בן

 5 .ימיזגת לא ד דגן: " עו

 6 . םיריכמ םלוכ אל ארי: -ורד בן

 7 .ריכמ אל ינא :סחרח ד" וע

 8 .היגלבב םעפ התיהש הכורעת וזיאב יתייהש תמאה : ןגד ד" וע

 9  , םיאפור  ,תיבב  ילצא  ויהש  ,םיטנגילטניא  דו אמ  םישנא  וליפא  ,אלפתת ארי: -ורד בן

 10  ת ירוקמ  הנומת  אל  תאז  לבא  .ולאק  הדירפ  תאז  ימ  ללכב  ם יעדוי  אל

 11 ,-ש קר ,ולאק הדירפ לש

 12 . סקופ תירוא  הז תא הרייצש תרמא תא ד דגן: " עו

 13 . סקופ תירוא ארי: -ורד בן

 14 . תאז ימ עדוי אל :סחרח ד" וע

 15 . ולאק הדירפ תאז ימ עדוי אל התאש דיגת לא ארי: -ורד בן

 16 ?ולאק הד ירפ תאז ימ עדוי אל התא : ןגד ד" וע

 17 . דוע רישע ק יפסמ אל ינא .גשומ יל ןיא :סחרח ד" וע

 18  .רושק אל הז ארי: -ורד בן

 19 . ינחור לבא ,רשועל רושק הז ד דגן: " עו

 20 ,הזה  רויצה  תא  יתיארש  ךיא  .ולאק  הדירפל  ,הילא   תרבחתמ  ארונ  ינא ארי: -ורד בן

 21  ר ופי ס  לכו  .םיבאכמ   דואמ-דואמ  הלבס  םג  אי ה  . ילש  ר ויצ  ה ז  –  יתרמא

 22 .הלש םייחה

 23   . ןיינעמ דואמ ם ייח  רופיס הל היה .ןכ דגן: ד " עו

 24 .ןכ ארי: -ורד בן
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 1 ?וניבל הניב םש םיליגה שרפה היה המ : ד דגן" עו

 2 .תינלוח תיסחי תכר עמ םג .הנש 20  .לודג םג ארי: -רד בןו

 3 ינא  ,תיבב  שיש  תונמא  תונומת  ןתוא  –  תב תכ  תא  םיסכנ  ריהצתב ד דגן: " עו

 4 .בגא , הפי תרייצמ תמ אב תאש .ן בור תא יתרייצ

 5 .ילש םירויצה תא תיאר אל התא רי: א-ורד בן

 6 .ןסחמב ם גו .םקלח יתיאר ,הזב ך ל  שיש המש תרמא ?המל ד דגן: " עו

 7 ?תיאר ןסחמב ארי: -ורד בן

 8 , תאש  תרמא תא ,םשל ונסנ כנשכ ד דגן: " עו

 9 ? םירויצה תא תיאר ארי: -ורד בן

 10   .רויצב תרשכומ תאש תוארל ידכ קיפסמ יתיאר .קלח לבא ,לוכה אל ד דגן: " עו

 11 . קולופ  ןוס ק'ג לש ןונגס בגא ךרד הז ארי: -ורד בן

 12 . הז ךכ ידכ דע אל ינא ד דגן: " עו

 13 , -ש  דיחיה ינאש יתשגרה םדוק  .בוט רתוי שיגרמ ינא רבכ :סחרח ד" וע

 14   .עדו י יתיי ה ,וסקיפ לש ןונגס תרמוא תייה םא ד דגן: " עו

 15 י נא  יכ  .תינוסק'ג  יל  םיארוק  םינמאה  ילש  םירבחה  ,יל  םיארוק  ,ינא ארי: -ורד בן

 16   ,ןוי לימ 140-ב רכמנ ולש רויצש .קולופ  ןוסק'ג לש ןונגסב תרייצמ

 17 ? יאקירמא אוה .הלאוו ד דגן: " עו

 18 . רופ יס םג .ןכ ארי: -ורד בן

 19  ם י פסונ  ם ירויצ  ינש  יל  שי"   –  תרמא  תא  ,5  ףי עסב  ךלש  םיסכנ  ריהצתב ד דגן: " עו

 20 המ  םג  ,הרקמ  לכב  .יתיבל  םירויצ  יתשכ ר  א ל  .הנת מב  יתלביקש

 21 ת א  " .ם ירקי  וא  ם ימסרופמ  ם ינמא  לש  םירו יצ  םניא  הנתמב  יתלביקש

 22 ? הנתמב תלביקש ןיבמ  ינא סקופ תירוא לש רויצה

 23 .הנתמ יתלביק תיבב םירו יצהמ דחא ,רויצה תא .אל ארי: -ורד בן
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 1 אוה  המכ  ,סקופ  תירוא  ל ש  ,וב  יתרכזנש  ,יתיארש  הזה  רויצהו  .ייק-וא ד דגן: " עו

 2 ?ךל הלע

 3  .יל הלע אוה המכ ארי: -ורד בן

 4 .ךרעב ד דגן: " עו

 5 . רלוד 10,000 ךרעב ארי: -ורד בן

 6 ?תינק הכורעתב ד דגן: " עו

 7  .ילש הזש יתרמא רבכ ינא ,הכורעתה ינ פל דוע  ותוא יתיאר ינא .ןכ ארי: -ורד בן

 8 ?ךרעב היה הז יתמ ד דגן: " עו

 9 ? םינש 5 ארי: -ורד בן

 10 ? יראוו רפיה רי שכמ ךל שי ,יד יגת .ייק-וא ד דגן: " עו

 11 ?הז המ ארי: -ורד בן

 12 ? י ראוורפיה רישכמ ד דגן: " עו

 13 ? ןצמח רהטמ ?הז המ ארי: -ורד בן

 14 .ןכ ד דגן: " עו

 15   .ןכ ארי: -ורד בן

 16 ?אצמנ אוה הפיאש ד דגן: " וע

 17 . תיבב םירדחה דחאב ארי: -ורד בן

 18 ? ותוא ךל הנק ימו .הזכ רבד יתיארש רכוז אל ד דגן: " עו

 19 .הז םע קסע תמ קיימ , ותוא ןימזה קיימ ארי: -ורד בן

 20 . ףיילרטב  ךרד  ,ןימזה אוהש עדוי ינא ד דגן: " וע

 21 .ילש תוסנ כההמ הז תא יל זזיק אוהו ארי: -ורד בן

 22 ? ולש תולעה תא ד דגן: " עו

 23 .ןכ ארי: -ורד בן

 24 ? ריחמה היה ךרעב הז .לקש ףלא 30 הזש םושר יל ד דגן: " עו
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 1 ? לקש ףלא 30 ארי: -ורד בן

 2 . רלוד ףלא 30 ,החילס ד דגן: " עו

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4 . רתוי הל וע הז ןרציהמש תעדוי תא דגן: ד " עו

 5 .ךל יתרמא ?המ ארי: -ורד בן

 6   .רתוי הל וע הז ןרציהמש תעדוי תא ד דגן: " עו

 7 ? תרמוא תאז המ ארי: -ורד בן

 8 ש י   ,הז  תא  םיאביימ  ה נממש  הרבחה  .םיר אוורפיהה  םירישכ מה  לש ד דגן: " עו

 9 ,תיאקירמ א הרבח ,ב" הראב הרבח

 10 ,תימע ,הז תא ינממ תונקל הצור התא םא ארי: -ורד בן

 11 . רלוד ףלא 30-ב אל ,לוכ םדוק ,הלוע הז ,יתנבה אל :סחרח ד" וע

 12  .ךל  יתרמא ינא ,רתוי הלוע הז ארי: -ורד בן

 13 ?לוז הזכ ריחמ גישה אוה ךיא זא :סחרח ד" וע

 14 . הז תא קוויש אוה יכ ארי: -ורד בן

 15 . ףייל רטב הז ?תרמוא תאז המ ד דגן: " עו

 16 .הז המ עדוי אל :סחרח ד" וע

 17 ?פ" רשל רושק הז ארי: -ורד בן

 18   .שורב יש ךר ד הז ףי ילרטב .סקוא ףיילרטב שיו פ" רש שי .אל ,אל דגן:  ד" עו

 19   .ןצמח םג הזל י תרביח ינא ,תונרגימל יל רז ועש רישכמ הז ,לוכ םדוק ארי: -ורד בן

 20 ?תיבב  הז תא ליעפהל תינקת רש פא ,ללכב רשפא הז ,בגא ד דגן: " עו

 21 .תיתיב הכרע תאז ,רישכמ אל ה ז ,יתיב רישכמ הז ,יאדווב ארי: -ורד בן

 22 רושק  אל  ?תצק  ןכוסמ   אל  הז  ?הזכ  והשמ   וא  חוקיפ  ביוחמ  אל  הז ד דגן: " עו

 23 .וישכע לאוש ינא הריקחל
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 1 לבא  .לוכי  אפור  קר  הזש  ,תוקינילקב  חוקיפ  ביוחמ  ה ז  .אל  ,אל  ,אל ארי: -ורד בן

 2  .הלאה תויתיבב םישמתשמ .רוח לכב הז תא האור ינא וישכע

 3 ?הזה רבדה לכ  ,ם יניינע ? ןצמח ןולב ךל שי ד דגן: " עו

 4 .ןכ ארי: -ורד בן

 5  .חומה יאת תא ןצמחמ הזש ,דואמ והשמ הזש םירמוא ד דגן: " עו

 6   .תונרגימל םג רזו ע הז יל .בוט קר השוע הז ארי: -ורד בן

 7   .ייק-וא ד דגן: " עו

 8 .גאדת לא ,הז תא יל זזיק אוה ארי: -ורד בן

 9 ?החילס ד דגן: " עו

 10  יל  הנק   אל  אוה  .םג  ה ז  תא   יל  זזיק  אוה  ,גאדת  לאש  תרמוא  ינא ארי: -ורד בן

 11   .הנתמב

 12 .ךלש בלו ריברהמ הז תא ךל זזיק אוה ד דגן: " עו

 13 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 14 ?ךרעב הז תא ךל שי יתממ ד דגן: " עו

 15  .הנש ארי: -ורד בן

 16  א ל  ינאש  ,ךיילא  ורבעוהש  יתיארש  םימוכס  המכ  םהשזיא  שי  ,ידיגת ד דגן: " עו

 17  אל  םה  יכ  ,םתוא   רוכזל  הרומא  תא  ,םהש  םימוכס  .הז  המ  ןי גב  עדוי

 18  . הרבחה  ןובשחמ  ך יילא  הרבעה  .27.2.19  ,409,700  . םיקוחר  הזכ

 19 ?הז תא הריכמ

 20  .יל  הארת .אל שממ .אל ארי: -ורד בן

 21 ? הייבג ח וד הז המ תעדוי ת א ,הייבג חוד תכרעמב שי ד דגן: " עו

 22 ?ימ לש תכרעמב ארי: -ורד בן

 EGFE, 23 לש תכרעמב ד דגן: " עו

 24 . םשר קיימ – רמוא אוה ,ךלש קנב תונובשחב ךל רמוא אל אוה :סחרח ד" וע
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 1 .הא ארי: -ורד בן

 2  ה ריכמ  אל  תא  . 409,700  לש  הרבעה  לש  הרוש  שי  המצע  תכרעמב ד דגן: " עו

 3 .הזכ רבד

 4 .אל ארי: -ורד בן

 5 ? 24.319 ,לקש 102,000 ד דגן: " עו

 6 .אל ארי: -ורד בן

 7 . הז תא הריכמ אל ד דגן: " עו

 8 .אל ארי: -ורד בן

 9  ה רבחה  תונובשח מ  רבדמ  ינא  .הרבעה  ? לקש  100,000  ?10.19 ד דגן: " עו

 10 . הרבחה לש תונו בשחהמ ,קייממ אל ,וישכע

 11 ? רבע הז ןאל עדוי התא :סחרח ד" וע

 12 .הילא ד דגן: " עו

 13 ,רבע הזש תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 14 .ימואל ניבב הלש ןובשחל ד דגן: " עו

 15 .תוריכשה הז לקש  ףלא 100 .תוריכשה הז ארי: -ורד בן

 16 ?ףלא האמ ןוויכ הזיאל האור התא .וילא  תרבעה תאש :סחרח ד" וע

 17   .ךיילא .ךופה ,אל ד דגן: " עו

 18 .קנבה תו עונת לכ תא יל שי ,קודבל  לוכי  ינא .םיכיראת יל דיגת :סחרח ד" וע

 19 ?ךל שי המ ד דגן: " עו

 20 . הלש קנבה תועונת לכ תא יל שי :סחרח ד" וע

 21 . 19  ץרמב 102,000 ?רדסב ,המגוד ,הנה ד דגן: " עו

 22  .תוריכשה הז ארי: -בןורד 

 23 .ךיילא הרבחה ןובשחמ ד דגן: " עו

 24 ,הזה ןובשחהמ :סחרח ד" וע
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 1 . ימואלב EGFE  לש ןובשח הז ,EGFE הז ד דגן: " עו

 2 .לקש 102,000 ךיילא רבעש םושר :סחרח ד" וע

 3 ?הז המ לע ד דגן: " עו

 4   .תוריכש ה  תאזש ךל רמוא ינא זא ארי: -ורד בן

 5 , אל הז ,אל :סחרח ד" וע

 6 ? 2019-ב הז ארי: -ד בןור

 7 .ןכ ד דגן: " עו

 8 . 24.3.19-ב :סחרח ד" וע

 9 ? ול ם יארוק הככ ?ופנק ארי: -ורד בן

 10 ,תר בעה תאש ףסכ אל הז ,יבישקת ,עגר לבא ,אל :סחרח ד" וע

 11   .ןובשחל ילא ר יבעה קיימו ק יימל ריבעה ריידה הז ,אל ארי: -ורד בן

 12  ק יימו  ,תוריכשה  ימד  תא  הירגנוהל  קיימל  ריבעה  יפנק  ,תרמוא  תאז ד דגן: " עו

 EGFE ? 13-מ ףסכה תא ךיילא ריבעה

 14 .ןכ ארי: -ורד בן

 15 ? םעפ דוע תעקשה הז תאו :סחרח ד" וע

 16 .הז תא קודבל םי לוכ י ונחנא ?ןכ ,החינמ ינא רי: א-ורד בן

 17 .הז המ יל  דיגהלו קודבל הלוכי תא ,ךל ימשרת .קודבל הלוכי תא ד דגן: " עו

 18  ו נחנא  ,2019  ,ילש  ןובשחל  ,24.3-ב  יל  ר יבעה  אוהש  רמוא  הזש ארי: -ורד בן

 19  .קנבה לש תועונתב הז תא קודבל םיכירצ

 20 ? םימושיר םתס הזש וא ?הז תא תיאר ,הזו  400-הו :סחרח ד" וע

 21 ,ונחנא לבא ,הייבג חו דב םושירב הז תא יתיאר ד דגן: " עו

 22 . תורבעה ןיא :סחרח ד" וע

 23 .רדסב : ןגד ד" וע

 24  .קודבא ינא ,ןכ םא .לאוש ינא :סחרח ד" וע
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 1 . תרכוז ינא . ןיא ,ןיא ארי: -ורד בן

 2  ל ק ש  ףלא  100-ה  תא  םגו  ,תוסחייתהל  ה ז  תא  םכל  ריבענ  ונחנא : ןגד ד" וע

 3 ?רדסב .תוסחי יתהל םכל ריבענ םיפסונה

 4 .ןכ :סחרח ד" וע

 5 . 19 רבוטקוא לש  הרבעהה לש : ןגד ד" וע

 6 .תוריכשה הז לקש ףלא 100-ה ארי: -ורד בן

 7 . ינ ויגה אל הז 19 רבוטקוא :סחרח ד" וע

 8 . ם יימעפ ריבעמ אוה הנ ש התואבש תויהל לוכי אל ,תויהל לוכי אל הז : ןגד ד" וע

 9 ?המל ארי: -ורד בן

 10 ?םש תוריכשה המכ :סחרח ד" וע

 11 . תרמא לקש ףלא  100 ךרעב איה תוריכשה : ןגד ד" וע

 12 ?יל תרמא י תמ ,םעפ  דוע ,עגר ארי: -ורד בן

 13  לש  הרבעה  דוע  שי  ,הז   תא  םכל  ריבענ  ונחנא  ,15.10.19-ב  ,רמוא  ינא : ןגד ד" וע

 14  אל  הז  ,רמוא  ינא  .ךלש  ןובשחל  EGFE  לש  ןובשחהמ  .לקש  ףלא  100

 15  ,ךל  רמוא ינא ,ינויגה יל הארנ

 16 . םג תויהל לוכי .לקש ףלא  100 יתכשמש תויהל לוכי רי: א-ורד בן

 17   .רדסב זא .ייק-וא ד דגן: " עו

 18 . ןכ ,ןכ ארי: -ורד בן

 19  ת א  הפ  יל  ןיא  יכ  .הז  המ  ןיגב  יל  ידיגתו  ח לשנ   ונחנא  ,רמוא  ינא  זא ד דגן: " עו

 20 . הז לש הרבעהה רושיא

 21 .בוט :סחרח ד" וע

 22 ?הזה שפוט מה קוחה הז המ .ינפל םיש דוח 3-ב לולכ אל הזש וא ארי: -ורד בן

 23 . ךלש החפשמה לצא .םכתיא השע אוה חספ ברע : ןגד ד" וע

 24   ,עיגמ היה אוה ישיש  ימי ,השע אוה חספ ברע ארי: -ורד בן
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 1   ,ןורחאה חספ ברע ד דגן: " עו

 2 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 3 ?ךלש אמא לצא ?היה הז הפיא ד דגן: " עו

 4  .תיבב ילצא ארי: -ורד בן

 5 ?ךלש תויחאה לכ םע ?תיבב ךלצא ,הא ד דגן: " עו

 6 ו ספתש  ינפל  הז  םא  יל  ר יכזת  .ונעדי  אל  ל לכב  ונחנא  .החפשמה  לכ ארי: -ורד בן

 7 ?ו תוא וספתש ירחא וא ותוא

 8 . ינפל ,ינפל ד דגן: " עו

 9 ? ותוא וספתש ינפל ארי: -ורד בן

 10 ,חספ ברע ד דגן: " עו

 11 .ירחא תבשוח ינא ארי: -ורד בן

 12  היינש  קודבת  לבא   ,ינפל  ה ז  ילש  שארב  ,המ  תעדוי  תא  ?היה  הז  ירחא ד דגן: " עו

 13 . הנשה רדסה הליל ברע היה יתמ

 14  ו נ חנא  ,וילע  ונמח לנ  דואמ-דואמ  הזה  בלשב  ונחנא  י כ  .ןיינעמ  תמאב רי: א-ורד בן

 15 .ןכסמ ארונ-ארונ היה אוה .ןברוק אוהש ונבשח

 16 . 3.4-ב היה הזו 27.3 : ןמצלפ ד" וע

 17 . יתרכזש ומכ .ינפל : ןגד ד" וע

 18  . אב  היה  אוה  ,ץראב  היה  אוה  םא  .אב  היה  אוה  דימת  .הנשמ  אל  הז ארי: -ורד בן

 19  .ולש החפשמ ו נייה ונחנא .החפשמ ול ןיא

 20 ? ולש אמא םע ?ולש םיחאה םע רשק והשזיא ךל היה ד דגן: " עו

 21 . ןכ ,םיאושנ ונייהשכ ארי: -ורד בן

 22 .הנורחאה הפוקתב רבדמ ינא ד דגן: " עו

 23 .ןכ ,ולש אמא תא ,םיסנכב ולש םיחאה תא האור יתייה ארי: -ורד בן

 24 ? י נו'גו יראל ,ימ ד דגן: " עו
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 1 .ץראב היה אל םלועמ ינו'ג ,אל ארי: -ורד בן

 2 ?יראל ד דגן: " עו

 3  .ם עפ ידמ העיגמ התיה ולש אמאו .הכרבל ונורכיז יראל ארי: -ורד בן

 4  ם ג  ,קיימ  לא  ונפ  ,2018-ב  תאש  רתיבו  2015-מ  ךרעב  ,י דיגת  .ייק-וא ד דגן: " עו

 5 הל  ארקנ  ,היינפ  התיה  2018-ב  .ע" ינל  ת ושרה  םגו  סמה  תויושר

 6 ?הזמ תעדי תא .תיתועמשמ

 7 ? ם עפ דוע ארי: -ורד בן

 8 , 2015-מ לחהש רמוא ינא ד דגן: " עו

 9 ? ך רע תוריינמ וילא ו נפ םא .םולכ יתעדי אל ינא ארי: -ורד בן

 10 , ךרע תוריינל תו שרה וילא ו נפ 2018-ב .ןכ : ד דגן" עו

 11 ? הזכ רבד יל רמוא ה יה אוהש ךל הארנ ,ךפהל ארי: -ורד בן

 12 רמוא  ינאש  המ  , ךל  דיגהל  לוכי  ינא  ,2018-ב   ע" ינל  תושרהמ  וילא  ונפ ד דגן: " עו

 13 איצוה  אוה  תאזה  היינפה  תובקעב  ?רדסב   ,יתדבוע  הז  וישכע  ךל

 14  ,תעקשומ התיהש  ,ןיינעה ךרוצל ,ולש אמא ללוכ ,םישנא המכל םיפסכ

 15 ? םיפסכ איצוה תרמוא תאז המ ארי: -ורד בן

 16  ,ר לוד ףלא 90 לש םוכסב ,בלו ריברב התיה איה ,איצוה ד דגן: " עו

 17 .הל ריזחה :סחרח ד" וע

 18 .ףסכה תא הל ריזחה : ןגד ד" וע

 19 ?ריזחה אל אוה יל המל ארי: -ורד בן

 20 ך ל  ריבעה  אוהש  הז  ןיב  רשק  שי  םאה  ,ךתוא  לאוש  ינאש   המ  זא  ,אל : ןגד ד" וע

 21 , 318-הו ףלא 700-ה תא

 22 ? 700 הזיא :סחרח ד" וע

 23 .תליאב רפונל הריד תונק ל םתננכתש המ . רפונל הריד ה לע ףלא 700 : ןגד ד" וע

 24 .ןכ ארי: -ורד בן
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 1  ש יש  תעדי  תא  ם אה  ,ןכמ  רחאל  ךומסב  ויה   םהש  ,ףלא  300-ה  תאו ד דגן: " עו

 2 ?וילא תושרה לש  ,ןמז ותואב תוינפ ןהשזיא

 3  .תליאב הרידה לש היינק ל רושק היה הז .אל שממ ארי: -ורד בן

 4 ?ה זה אשונה הלע םואתפ הז אקווד המל לבא .ןיבמ ינא ד דגן: " עו

 5 , ןמז חקל הז זאו .הרידה  תא שוכרל םירומא ונייה ארי: -ורד בן

 6  ה יה  המ  ?תליאב  רפונל  הרידה  ת א  שוכרל  לל כב  ןויערה  הלע  המ ל  לבא ד דגן: " עו

 7 ?הזל רגירטה

 8 .ילש קו בסייפה ירחא בקוע אל התא הארנכ ?רגירטה היה המ ארי: -ורד בן

 9 .בקוע אל םג ינא :סחרח ד" וע

 10  ת ובוט  תומשנ  ויה  ,תרמוא  תאז  .ךלש  קובסיי פה  ירחא  בקוע  אל  ינא : ןגד ד" וע

 11  ם יפי   אל  דואמ  םירבד  תבתכ  ובש  ,תבתכש  טסופ  והשזיא  יל  וחלשש

 12   ,ילע

 13 ? ךילע ארי: -ורד בן

 14 תובוט  תומשנ  קי פסמ  שי  לבא  ,ותוא  תקחמ  םגש  והשמ  .ההא ד דגן: " עו

 15 . םירבד םיחלושש

 16 .חונמה לש ם שה  תא יתבתכ אל ,ךלש ם שה תא יתבתכ אל ינא ,ןכ ארי: -ורד בן

 17  ,לאוש ינאש ה מ ,רמוא ינא .ןיינעה אל הז ,אל ינא ,בושח אל ,רדסב ד דגן: " עו

 18  ו תוא  יתקחמ  ,ןכ  לבא  .הלודג  דואמ-דואמ  תושגר  תרעסב  טסופ  הז ארי: -ורד בן

 19 .תליאב ןומה  ינא ,הרקמ לכב .תידיימ

 20 ?החילס ד דגן: " עו

 21   .תליא תא תבהוא דואמ ינאו תליאב ןומה-ןומה ינא ארי: -ורד בן

 22 ?םצעב תל יאב הריד היהתש זא ,הא גן: ד ד" עו

 23 .ןכ ארי: -ורד בן

 24 ? הב תוהשל ולכותש ד דגן: " עו
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 1  , ם יליעגמ  , םיחירסמ  ן ולמה  יתב  ל כ  ,ן ולמ  ית ב  רתוי   י תיצר  אל  י נא  .ןכ ארי: -ורד בן

 2 יסוי  לש  םמהמ  ט קיו רפ  הז  .ילשמ  הריד  י תיצ ר  .רבכ  יתוא  וליעגה

 3 , ירעצל .ימהרבא

 4 ?לעופל אצי אל ףוסב הז המל ד דגן: " עו

 5 דע  ,רתיה  לבקל  ןמז  ןומה-ןומה  םהל  חקל ו  םש  היי ריע   ופילחה  יכ ארי: -ורד בן

 6 .יתשא ייתה ,בוד הדש תא וריבע ה םגו ,יתשאייתה טושפש

 7 ?תנווכתמ תא ,ריעה שאר  ףלחתה ?הייר יע ופילחה ד דגן: " עו

 8 . ריעה שאר ,ןכ ארי: -ורד בן

 9   .ייק-וא ,הא ד דגן: " עו

 10 .םינש המכ הארת .רומג  אל הזה טקיור פה םויה דע ארי: -ורד בן

 11   .בוט .ייק-וא ד דגן: " עו

 12   .יל הווש אל הז – יתרמא רבכ ,בוד הדש תא וריבעהש עגרבו ארי: -ורד בן

 13 ?החילס ד דגן: " עו

 14  .יל הו וש אל רבכ הזש יתרמא ,בוד הדש תא וריבעהש עגרב ארי: -ורד בן

 15 ?שדחה  הדשה  לש קחרמה ללגב ד דגן: " עו

 16 .תל יאל עיגהל תועש 4 חקול הז ,הסיט תועש 4 רבכ הז ארי: -ורד בן

 17 .תל יאב ,םש קחרמהו ג" בתנ ד דגן: " עו

 18 .ןכ ארי: -ורד בן

 19 שי  ,םיטישכתל  סחיב  ,ךלש  םיסכנ  ריהצתבש  בל  יתמש  ינא  ,ידיגת ד דגן: " עו

 20  תב תוכ  תאש  תומוקמ  שיו  ," ימצעל  יתשכר "   תבתוכ  תאש  תומוקמ

 21 . " יפסכמ יתשכר" 

 22 .הז ל ע ונרביד לומתא ק וידב ,ןכ ארי: -ורד בן

 23 ? הזה סנאוינל תועמשמ יהשוזיא שי ד דגן: " עו

 24 ?עמוש התא ,תימע .בתכ תימע הז ארי: -ורד בן
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 1   .תועמשמ ןיא :סחרח ד" וע

 2 . ךייתורוקממ הז תא תינק ,ךתניחבמ .תועמשמ ןיא : ןגד ד" וע

 3 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 4  י מ  .רדסב  .ייק-וא  ,לש  גוס  הזש  יתבשח  יכ  . ךלש  םייפסכה  תורוקמהמ ד דגן: " עו

 5  ם שב  יהשימ  ?תרוכשמ  הל  המלוש  ?תרוכשמ   הל  םתמליש  ?לחר  תאז

 6 ? הזכ רבד שי ?לחר

 7 ? רפואה ארי: -ורד בן

 8 . לאוש ינא ,עדוי אל ינא  ,רפואה איהש תויהל לוכי ד דגן: " עו

 9 ?םתמליש תר מוא תאז המ ,הל יתמליש  ינא ?םירלודב הל ונמליש ארי: -רד בןו

 10 ינויבסב  ?תיבב  ה תיהש  תירפוא  הז  לחר  לב א   ,בושח  אל  ,תמליש  תא ד דגן: " עו

 11 ?סקלפודב ?ב" אמר

 12 .לקאר הל םיארוק ,לחר הל םיארוק אל לבא ,ןכ ארי: -ורד בן

 13  . הלש  םשה  תא  יתיאר  הפיא  ךל  הארא  ינא   ,המגוד  ילכתסת  .ייק-וא ד דגן: " עו

 V13 . 14-ל  4  'מע .חודל 4 'מע ,םתס

 15 ,בגא  ךרד , םירלודה ,1400 הז ארי: -ורד בן

 16   .עגר ,עגר :סחרח ד" וע

 17 ? לקש ףלא 20 לש הפטעמ יתלביקש ךל יתרמא ןוכנ ארי: -ורד בן

 18 .ןכ : ןגד ד" וע

 19 . םיר לודב .רפואל םוכס היה דימת םג םכותב זא ארי: -ורד בן

 20 ?לקש ףלא 20-ל ףסונב ,הא ד דגן: " עו

 21  .אל ארי: -ורד בן

 22 ?לקש ףלא 20-ה ךותב ד דגן: " עו

 23 .לקש ףלא 20-ה ךותב ארי: -ורד בן

 24 ? המ יכ ד דגן: " עו
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 1 ?בותכ הז הפיא לבא  .םירלודב הל יתמליש יכ ארי: -בןורד 

 2 ? םירלודב הל םלשל ילכותש ידכ םירלוד תינכט ךל ןתנ אוה ,הא ד דגן: " עו

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4  10,000  סונימ  ,לחר  לש  תרוכשמ  יצח  תבייח  דרו"   ,לשמל  ,הפ  בותכ  יכ ד דגן: " עו

 5 " .ץרמ-ראוני  לחר ,12  רבמצד-רבמבונ לחר ,לקש

 6 ,היה הז הלחתהב יכ ?היה הז יתמ ארי: -ורד בן

 7 . 4 'מ עב .12-13 לע רבודמ הפ ד דגן: " עו

 8  רפונש  עגרב  ,כ" ח א  .יצח-יצח  ונמליש  הלאה  םינשב  ,תרמוא  ינא  זא ארי: -ורד בן

 9  .יצחה תא םלשל ןכומ היה אל רבכ ,הלדג ,הדלונ

 10 ? םצעב יתממ ד דגן: " עו

 11 ?המ ארי: -בןורד 

 12 ? ךרעב ?דיגהל  תעדוי תא ?יצחה תא םלשל קיספה אוה םצעב יתממ ד דגן: " עו

 13 ? 2013-מ הז ארי: -ורד בן

 14 . 12-13 ד דגן: " עו

 15 , 13  תב  התיה  רב כ  רפונש  יתמ  .תעדוי  אל  ?ילוא  ירחא  הנש  .הז  ירחא ארי: -ורד בן

14 . 16 

 17 ? 13-14 ד דגן: " עו

 18 .ןכ ארי: -ורד בן

 19   .רדסב .ייק-וא ד דגן: " עו

 20   .ןשי חו ד הז ,יאוו ארי: -ורד בן

 21  . אבה  דומעל  ,5  דומעל  ,השקבב  ,דומע  י כפהת  ,הפ  שי  ,יארת  .ןכ ד דגן: " עו

 22  ו י ה  ,₪   ףלא  200  היה  2011  הנושאר  תיצחמ  בותכ  ,ןימי  דצב  ,הלעמל

 23 תכשמ  ?הז  המ  הזש  ?תנע  לש  הריד   ,₪   ףלא  50  ןמוזמ  ,תוכישמ  2

 24 ? ןיבמ ינא ,םצעב  ךתוחא רובע לקש ףלא 50
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 1 . ן כ ,םיטיהר הל יתינק ארי: -ורד בן

 2 ? הלש  הרידל ?םיטיהר הל תינק ד דגן: " עו

 3 .ןכ ארי: -ורד בן

 4  . 11,400  סונימ  ? 11  ר במטפס  ,11  טסוגואה  ל כ  תא  האור  תא  וישכע ד דגן: " עו

 5 ?י ל ריבסהל הלוכי תא ,הז המ  ,H.Stern ,ל" וחל העיסנ

 6 ?טסוגוא ל" וחל העיסנ ארי: -ורד בן

 7 . 11,400 סו נימ ,H.Stern ,11 טסוגוא ד דגן: " עו

 8 ? 2011 טסוגואב הז ,היה אוה ארי: -ורד בן

 9 .הנש 11 ינפל ,ןכ :סחרח ד" וע

 10 עגרב  ,הנה  ,הפ  הז  תא  הארנ  אוב  ,ימצעל  תשכור  ,הנוק  יתייה ארי: -ורד בן

 11 קיימ  זא  .מ" עמ  ת מלשמ   אל  ינא  זא  הפועת  הדשה מ  הז  תא  םיפסואש

 12  ,הנוק היה אוה .הז תא יל ףסוא היה

 13 ? בלו ריברהמ ךל זזקמו הנוק היה אוה ד דגן: " עו

 14 . ןוכנ ארי: -ורד בן

 15 ? רבד ותוא ? ןוט יו יאול קיתה ל" נכ .רדסב .ייק-וא ד דגן: " עו

 16 . רבד ותוא ארי: -ורד בן

 17 ? " שארמ םו לשת  אשונ תריגס"  הז המ ד דגן: " עו

 18 .תעדוי אל ארי: -ורד בן

 19  י נא  הפ  ,רמולכ  . וקנומל  העיסנ  ו ריא  15,000  סונימ  .ם יעדוי  ונחנא  לחר ד דגן: " עו

 20 , ןמ וזמ ךל ןתונ היה אוה ןיבמ

 21 .ןכ ארי: -ורד בן

 22 .בלו ריברהמ הז תא ךל זזקמ היהו ,וקנומל העיסנל ד דגן: " עו

 23 . ןוכנ ארי: -ורד בן
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 1  , םג  הפ  שי  .ייק-וא  .רדסב  .הפטעמב  ןמוזמ   ,המלושש  תיביר  .ייק-וא ד דגן: " עו

 2  אוהש  םימולשת  ה לא  ,םצעב  הפ  האור  ינאש  המ  לכ  ,ןדרי  בכר  ,בוט

 3 . םיפטושה םימולשת המ הז תא ךל  זזיקו ,םהיבגל םושיר להינ

 4 .ןבומכ ,הז לע יתמליש ינא ארי: -ורד בן

 5  ה פ שי , 11 רבוטק וא ,לשמל ,לאמש דצב ילכתסת ,הנה ,תמליש ,ןכ ,ןכ ד דגן: " עו

 6 . 15,100  .ןדרי בכר ,ימואל ניבה קנבל הרבעה

 7 . ךל דירוה אוה :סחרח ד" וע

 8  , ןדרי  לש  בכר  ,ג שומ  י ל  ןיא  ,לוכה  ,קלח  רובע  םליש  אוהש  חינמ  ינא : ןגד ד" וע

 9  .ברבלו ריהמ הז תא ךל זזיקו

 10  .לקש 5000 הווש ןדרי לש בכרה . ןכ ,תויהל לוכי ארי: -ורד בן

 11 ?החילס ד דגן: " עו

 12   .לקש ףלא 10  וא 5 ךרעב  הווש םויה ןדרי לש בכרה ארי: -ורד בן

 13   .בוט .ייק-וא ד דגן: " עו

 14   .12 .רתוי  .םינש 10 .2011-מ .בכר ותוא  םע ןדרי םינש המכ הארת ארי: -ורד בן

 15 ה פ  שי  הטמל  םש  תואלבטב  .6  דומע  ,אבה  דומעל  עגר  יכפהת  ,יארת ד דגן: " עו

 16 ןובש ח  לש  תוישדוח  תוכישמ  םצעב  לע  , 2008-ו  2009-המ  םושיר

 17   ,ם יחוור

 18 ? דצ הזיאב ?האור התא הפיא :סחרח ד" וע

 19  י לימ  . 2008  םיפט וש  תובוח  שי  הזל  תחתמו   ?י יק-וא  ,הלעמל  ןי מי  דצב : ןגד ד" וע

 20  , סקלפודה  תא  ה תשעש  תילכירדאה  התיה   איה  ,תילכיר דא  ,ירמוע

 21 ? ןוכנ

 22 . ןכ ,איהו ינא ארי: -ורד בן

 23  ת יב  דעו  .תמדוק ה  הבישיב  םג  הז  תא  תר מאש  רכוז  ינא  .איהו  תא ד דגן: " עו

 24 ,רפואה תאזש ,לחר .למשח תרבח ,הניר מ תיב דעו ,ב" אמר ינויבס
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 1 .הז לכ תא  יתמליש ינא ?רשקה המ ארי: -ורד בן

 2 אוה  םצעבש  ללגב  הפ  השענ  םושירה  .ךתוא  לואשל  הצור  ינאש  המ  הז ד דגן: " עו

 3 –  ת רמוא  תאשכ  .ןיבהל  הצור  ינאש   המ  הז  ,תרמוא  תאז  ?זזיקו  םליש

בלו  המ  זוזיק  ךרוצל  הארנכ  םושר  הזש  יל  רו ר בו  ןיבמ  ינא  ,יתמליש  ינא 4 

 5 ה ז  ובש  ןפואה  ה ז  םא  ,לה נתה  הז  הככ  ם א  לאוש  ינא  .ךלש  ריבר

 6 . להנתה

 7 תויהל  לוכי  .הז  ת א  יתמליש  ינא   לבא  .תרכ וז  אל   ינא  ה ז  תא  סלכת רי: א-ורד בן

 8  ה זש   ללגב  ילוא  ,תורישי  ינא   אלו  ימל  םליש  א וה  המל  יל  רורב  א ל  ,הזש

 9 ? םירלודב

 10  ,תרמו א תאז ,ןיי נעה ךרוצל ,הפ ם ושרש המ לב א .הנשמ אל ד דגן: " עו

 11 .זזוק ארי: -ורד בן

ריברהמ  זזוק   .קוידב ד דגן: " עו  12 הז  תא  ךל  ןתנ  אל   אוה  ,תרמוא  תאז  .ךלש  בלו 

 13  ,הנתמ

 14 .שממ י: אר-ורד בן

 15 .ךלש בלו ריברה מ הז תא זזיק אוה אלא ד דגן: " עו

 16   .תונתמ יל ןתנ אל םעפ ףא ארי: -ורד בן

 17 אל  םעפ  ףא  אוהש  טפשמ  דיגהל  .הזה  ןיינעב  ךיילע  וקלחיש  הלאכ  שי ד דגן: " עו

 18 ?תונתמ ןתנ

 19  לבא  ,םשו  הפ  יל  ה נק  אוה  םיאושנ  ונייהשכ   .תונת מ  יל  ןתנ  אל  אוה ארי: -ורד בן

 20  .תונתמ םוש יל ןתנ אל  אוה ונלש םישוריגה ירחא

 21 . רדסב .בוט .ייק-וא ד דגן: " עו

 22  .תונתמ ול יתתנ ינא .ךפהה ארי: -ורד בן

 23 ? ול תתנ תונתמ הזיא ד דגן: " עו

 24  .ילש ףסכה ארי: -ורד בן
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 1   .הנתמ אל הז :סחרח ד" וע

 2   .ותוא יל בנג אוה .הז ב שמתש ה אוה .הנתמ אל ארי: -ורד בן

 3   . ונמייס ,והז ,בוט ד דגן: " עו

 4  .הבר הדות :סחרח ד" וע

 5 .רחמ הארתנ  ונחנא .םתאבש םכל הדות : ןגד ד" וע

 6 .ןכ ארי: -ורד בן

 7 הלעננ הבישיה

 8 13442 :ונרפסמ

255

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


נספח 3

העתק תמליל חקירת ירדן כלש מיום
3.8.2021

עמ' 257

256



 1                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

 1 3/8/2021פרוטוקול חקירה מיום 

 2 במשרד עוה"ד ליאור דגן

 3 

 4 עו"ד ליאור דגן  משתתפים: 

 5 עו"ד דבורי ביטון זיני  

 6 ורטנגרא ראוניל ד"ו ע כ"בו מר ירדן כלש  

 7 

 8 פרוטוקול

. נוכחים עו"ד ליאור דגן הנאמן של 3/8/2021צהריים טובים. היום יום   עו"ד דגן:  9 

EGFE    ישראל והנאמן של מייק בן ארי או מייקל דיוויד גרינפלד, אפשר 10 

כלש,  ירדן  פה  נמצא  מהמשרד.  זיני  ביטון  דבורי  עו"ד  איתי  לבחור.  11 

 12 צהריים טובים ירדן. 

 13 צהריים טובים.  ירדן כלש: 

 14 ואיתך עו"ד?  עו"ד דגן: 

 15 לינואר ארגנטרו. עו"ד ארגנטרו: 

 16 מה זה, ארגנטינאי? עו"ד דגן: 

 17 שאלנו כבר, זה לא.  ירדן כלש: 

 18 איטלקי, ארגנטינאי, מה שתרצו. רומני, במקור זה רומני. עו"ד ארגנטרו: 

אוקי. ארג'נטו, אוקי. בוא נתחיל, ירדן, בוא רגע תספר לי, יש את העניין  עו"ד דגן:  19 

י עם מייק ויש גם את הקטע, נגיד של, יש את הקטע האישי משפחת 20 

אותו, ההתנהלות שהיתה לך, נקרא לה, העסקית, כספית, לא משנה,   21 

, מול מייק, בסדר? שזה נושא שנתייחס אליו בנפרד. בוא  EGFEמול   22 

 23 תספר לי רגע, קודם כל איפה אתה מתגורר היום? 

 24 אני היום גר ביד אליהו, על משה דיין, דירת סטודיו.  ירדן כלש: 
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 1 אוקי, בשכירות?  גן: עו"ד ד

 2 בשכירות, שנה.  ירדן כלש: 

 3 אוקי. מתי עזבת את הבית? עו"ד דגן: 

 4 . 2020עזבתי את הבית באפריל  ירדן כלש: 

 5 כשאני אומר הבית זה הדופלקס בסביוני רמת אביב. עו"ד דגן: 

 6 נכון.  ירדן כלש: 

 7 באפריל? עו"ד דגן: 

 8 . 2020אפריל  ירדן כלש: 

 9 אוקי.   עו"ד דגן: 

 10 ל? קצת לפני, מרץ. אפרי ירדן כלש: 

 11 ? 2020בערך, תחילת  עו"ד דגן: 

 12 כן. ירדן כלש: 

 13 אוקי. ועד אז התגוררת שם? עו"ד דגן: 

 14 נכון.  ירדן כלש: 

 15 עכשיו, בעצם למעשה אתה גרת יחד עם אמא שלך, עו"ד דגן: 

 16 נכון.  ירדן כלש: 

, זה  2020עם ורד, בעצם כל השנים עד שעזבת את הבית, עד תחילת   עו"ד דגן:  17 

 18 להגיד?  יהיה נכון

 19 זה נכון מאד. ירדן כלש: 

 20 בסדר. ובעצם אתם התגוררתם, אתה, ורד ונופר.  עו"ד דגן: 

 21 ונופר בן ארי, כן.  ירדן כלש: 

 22 אוקי. עכשיו, אני לא יודע אם אתה זוכר, מתי נולד אגב? עו"ד דגן: 

 23 . 2/6. 1994 ירדן כלש: 

 24 , 2008, זאת אומרת כשעברתם בעצם לדופלקס זה היה 1994אה,  עו"ד דגן: 
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 1 נכון.  ירדן כלש: 

 2 זה מה שורד אמרה, עו"ד דגן: 

 3 אמת לאמיתה.  ירדן כלש: 

 4 ? 14זאת אומרת אנחנו מדברים על, היית בן   עו"ד דגן: 

 5 . עליתי לכיתה ט', נכון. 14הייתי בן  ירדן כלש: 

 6 , אוקי. אתה זוכר את האירוע הזה?14אוקי. היית בן  עו"ד דגן: 

 7 . כן, זוכר. שעברנו, כן, הכל היה חדש ירדן כלש: 

 8 הכל היה חדש ונוצץ, היה הרבה כסף להשקיע.  עו"ד דגן: 

 9 שמע, זה בניין שנבנה, אז מן הסתם שהכל היה חדש.  ירדן כלש: 

 10 זה ציני, אתה יכול להמשיך את זה. עו"ד ארגנטרו: 

אוקי. עכשיו בוא תספר לי רגע, בעצם מייק ואמא שלך התחתנו בשנת   עו"ד דגן:  11 

2000 ? 12 

 13 נכון.  ירדן כלש: 

הביולוגי   עו"ד דגן:  לאביך  נשואה  היתה  שלך  אמא  בעצם  שלהם  החתונה  לפני  14 

 15 ששמו?

 16 אריה כלש.  ירדן כלש: 

 17 אריה כלש. אתה בקשר איתו? עו"ד דגן: 

 18 בוודאי.  ירדן כלש: 

 19 הוא גר בארץ? עו"ד דגן: 

 20 לא גר בארץ. ירדן כלש: 

 21 איפה הוא גר?  עו"ד דגן: 

 22 קנדה, טורונטו.  ירדן כלש: 

 23 ממתי? דגן: עו"ד 

 24 .8כשאני בן  ירדן כלש: 
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 1 . 8מאז שאתה בן  עו"ד דגן: 

 2 שנים.  19שנה,   20זה יהיה   2022-ב ירדן כלש: 

 3 בעצם הוא עזב?  1999זאת אומרת בערך בשנת  עו"ד דגן: 

 4 כן. ירדן כלש: 

 5 ומאז הוא גר בקנדה? עו"ד דגן: 

 6 כן. ירדן כלש: 

 7 למה הוא עזב את הארץ?  עו"ד דגן: 

הא ירדן כלש:  את  את  עזב  לעזוב  נאלץ  שהיתה,  החברה  של  מהסתבכויות  רץ  8 

 9 הארץ.

 10 הוא הסתבך כלכלית? עו"ד דגן: 

 11 הסתבך כלכלית, כן. ירדן כלש: 

 12 אוקי. ומתי אמא שלך התגרשה, הם התגרשו? עו"ד דגן: 

בפועל אני חושב שכשאני הייתי בן שנתיים, אבל הם היו פרודים מהרגע   ירדן כלש:  13 

 14 שאני יצאתי מהבטן.

 15 ה, זאת אומרת כשאתה נולדת הם כבר לא היו ביחד.א עו"ד דגן: 

 16 לא. ירדן כלש: 

 17 אבל אתה אומר שהגירושים היו באזור,  עו"ד דגן: 

 18 , לפי מה שאני יודע.  1996 ירדן כלש: 

, לא, בערך,  1997,  1996בסדר, עוד פעם, אני לא תופס אותך בזה,   עו"ד דגן:  19 

 20 סדר גודל. 

 21 של האבא הביולוגי? למה זה רלוונטי ההיסטוריה  עו"ד ארגנטרו: 

לגבי  עו"ד דגן:  דברים  מיני  כל  אמרה  שלה  בחקירה  שורד  משום  רלוונטי  זה  22 

 23 הנישואים הקודמים שלה עם אותו, אריה אמרת? 

 24 נכון.  ירדן כלש: 

260

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 5                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

אריה. בגלל זה, זה רלוונטי. אבל בסדר, אין לי זה, אתה בעצם, אז הוא   עו"ד דגן:  1 

 2 בקנדה.בעצם, מאז שהוא עזב את הארץ למעשה הוא גר 

 3 בקנדה. ירדן כלש: 

 4 עכשיו, זה נכון שהוא, היו לו חובות לשוק האפור כשהוא עזב את הארץ? עו"ד דגן: 

 5 לא שאני יודע. ירדן כלש: 

 6 אתה יודע איזה עסק היה לו?  עו"ד דגן: 

קודם כל, הלבשה תחתונה.   היו לו כמה עסקים. הוא הקים את אינטימה ירדן כלש:  7 

נקרא   ועל שם הבן שלו, עמית, זה היה  לו חברה על שמי  ואז היתה  8 

 9 ימית. ואז היה את החברה האחרונה שאני לא זוכר את השם שלה. 

 10 שזה היה משהו לבגדי ים? עו"ד דגן: 

 11 גם. כן, הכל זה היה לבוש, אופנה. ירדן כלש: 

 12 וא הסתבך כלכלית.אוקי. אבל הוא לא כל כך הצליח אם ה עו"ד דגן: 

 13 לא שאני יודע.   ירדן כלש: 

 14 לא שאתה יודע מה?  עו"ד דגן: 

הסתבך כלכלית, יכול גם להיות בהקשר כאלה או אחרים עם אנשים,   ירדן כלש:  15 

זה יכול להיות הסתבכות בין אישית, זה יכולה להיות הסתבכות כלכלית,  16 

 17 היו גם וגם. 

הסתבך בין אישית או בגלל    אז רגע, הוא עזב את הארץ בגלל שהוא עו"ד דגן:  18 

 19 שהוא הסתבך כלכלית? 

 20 זה הצטברות של כמה דברים ביחד, כן.  ירדן כלש: 

 21 הוא גם הסתבך בין אישית וגם הסתבך כלכלית, זה מה שאתה אומר?  עו"ד דגן: 

 22 כן. בין אישית ביחד עם העמיתים שלו בעבודה.  ירדן כלש: 

 23 מייק.אנחנו פה בעניין החקירה של  עו"ד ארגנטרו: 

 24 אוקי. אני בחקירה של מייק. עו"ד דגן: 
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 1 אנחנו חוקרים כרגע על אריה. עו"ד ארגנטרו: 

 2 אני בחקירה של מייק.  עו"ד דגן: 

 3 אוקי.   עו"ד ארגנטרו: 

בשנת   עו"ד דגן:  עכשיו  פה,  שהיתה  שלך  אמא  תראה,  בעצם    2000אוקי.  4 

הם   בערך  לפני  זמן  כמה  זמן?  הרבה  הכירו  הם  מייק,  עם  התחתנה  5 

 6 , אתה זוכר? אתה יודע?הכירו

 7 אני חושב שבאזור השנה, שנתיים, משהו כזה. ירדן כלש: 

 8 משהו כזה, אוקי. אתה היית בחתונה שלהם?  עו"ד דגן: 

 9 כן. ירדן כלש: 

 10 שזה היה בארצות הברית הבנתי. עו"ד דגן: 

 11 נכון.   ירדן כלש: 

 12 מה, תן לי רגע שתי מילים על האירוע.  עו"ד דגן: 

 13 אירוע חמוד,  ירדן כלש: 

 14 זה היה בליזקורט? עו"ד דגן: 

 15 , לא זוכר. 6הייתי בן  ירדן כלש: 

 16 אוקי.  עו"ד דגן: 

 17 לא יודע איפה זה היה.  ירדן כלש: 

 18 לא משנה, אוקי. כן? זה היה בקליפורניה כאילו, בלוס אנג'לס?  עו"ד דגן: 

 19 אני אפילו לא יודע איפה זה היה בארצות הברית. ירדן כלש: 

 20 איפה זה היה אפילו. אה, אתה לא יודע  עו"ד דגן: 

 21 , זה מקום המגורים שלו.LAבארצות הברית. אני מניח  ירדן כלש: 

 22 נכון, נכון.   עו"ד דגן: 

 23 היה אירוע בחוץ, באולם אירועים בחוץ, הייתי קטן, היה נחמד. ירדן כלש: 

 24 ואללה.  עו"ד דגן: 
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קרן,   ירדן כלש:  שלי,  שדודה  זוכר  אני  רק  שלי,  אמא  של  המשפחה  ומבחינת  1 

 2 אחות של אמא. הצטרפה.

 3 קרן אזולאי?  עו"ד דגן: 

 4 אחות של אמא, כן. ירדן כלש: 

 5 אחות של אמא שלך, קרן אזולאי? עו"ד דגן: 

 6 כן. ירדן כלש: 

 7 קוראים לה, נכון? אוקי.  עו"ד דגן: 

 8 שהיא היתה באירוע. ירדן כלש: 

אוקי. תשמע, אמא שלך היתה פה וסיפרה שהיו לכם יחסים לא טובים   עו"ד דגן:  9 

ולמייק. זה מה שהיא אמרה, אני משתמש בלשון בלשון המעט ה, לך  10 

 11 עדינה. זה נכון? 

 12 בלשון לא עדינה איזה יחסים זה היו? אפשר להגיד כן.  ירדן כלש: 

תראה, אמא שלך ישבה פה, אמרה לי משהו, אני שואל אותך כי אתה,  עו"ד דגן:  13 

 14 זה נכון, לא נכון? 

 15 זה בסדר.  זה בסדר, אתה יכול להשיב מה שהיה, עו"ד ארגנטרו: 

זאת אומרת הוא היה, היו לכם יחסים טובים, יחסים לא טובים? הוא  עו"ד דגן:  16 

היה אבא טוב, הוא היה אבא רע, הוא היה חרא? בוא תספר לי, כי ורד   17 

 18 סיפרה לי איזה שהוא סיפור.

 19 אוקי.  ירדן כלש: 

 20 שאני רוצה לשאול גם אותך לגביו.  עו"ד דגן: 

ק ירדן כלש:  חושב שזה,  אני  הכי  סבבה.  היו  לא  מייק  ושל  היחסים שלי  כל  ודם  21 

 22 טובים שיש. מאד חששתי ממנו, מאד פחדתי ממנו. 

 23 כשאתה אומר מאד חששתי, פחדתי, על איזה שנים אתה מדבר? עו"ד דגן: 

 24 אני מדבר על שנים ראשונות ואני חושב לאורך כל השנים שהוא היה, ירדן כלש: 
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 1 ? 6כשהיית בן  2000כבר משנת  עו"ד דגן: 

 2 אחרי החתונה שלהם. ירדן כלש: 

? או כבר כשהיית יותר באזור,  8,  7,  6אחרי החתונה, מה, כשהיית בן   עו"ד דגן:  3 

 4 או שכבר היית צבא וצפונה?  teenagerכשהיית כבר 

 5 . 12, 11,  10,  9,  8, 7, 6 ירדן כלש: 

 6 אוקי.  עו"ד דגן: 

 7 ילד.   ירדן כלש: 

 8 אוקי.   עו"ד דגן: 

הנישוא ירדן כלש:  אחרי  כבר  אדם  אז  היה  שמייק  בזה  חשתי  כבר  שלהם,  ים  9 

אגרסיבי קצת, עם זעם בעיניים, מבט כזה של, אפשר להגיד פסיכופט.   10 

פשוט עצבני מדברים כאלה שלא צריך להעלות אצלו איזה שהיא רמת  11 

עצבים כזו, מאד רצה לגונן על הקשר שלו ושל אמא שלי, שיהיה קשר   12 

 13 .  טוב ובטוח ושלא יהיה גורמים מפריעים, כמוני

 14 אתה אומר שהוא ראה בך כגורם מפריע בעצם, לזוגיות שלהם? עו"ד דגן: 

אם הייתי, לא יודע, לא עומד בזמנים מסוימים שקבעתי אני והוא, כדי   ירדן כלש:  15 

 16 שהוא יהיה קו ישר כמו שצריך כבעל נשוי טרי לאמא שלי. 

וחות לא כל כך הבנתי את ההקשר. אמרת לי איזה דוגמא, לא עמדת בל עו"ד דגן:  17 

 18 . 7זמנים, מה, שהוא קבע איתך, היית ילד בן 

 19 כן. ירדן כלש: 

מה, אז הוא אמר לך, אתה יכול לתת לי דוגמא רגע על מה אתה מדבר?  עו"ד דגן:  20 

 21 כאילו,

 22 דוגמא קצרה, היינו באיזה חופשה ביחד בברצלונה ושם, ירדן כלש: 

 23 יחד זה אתה, מייק וורד?  עו"ד דגן: 

 24 רק אני ומייק.   ירדן כלש: 
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 1 אה, נסעתם לבד?  ו"ד דגן: ע

יצאנו   ירדן כלש:  ומייק  אני  מלון,  בבית  נשארה  שלי  אמא  שלושתנו,  היינו  לא,  2 

 3 לפעילויות. 

 4 אה, אז נסעתם שלושתכם לברצלונה. עו"ד דגן: 

 5 נכון.  ירדן כלש: 

 6 ואז היא נשארה במלון ואתם ביליתם את היום בברצלונה? עו"ד דגן: 

 7 בדיוק.  ירדן כלש: 

 8 היה בערך? סדר גודל.מתי זה  עו"ד דגן: 

 9 ? 2002, 2001, זה 9בגיל  ירדן כלש: 

 10 . 2003 עו"ד דגן: 

 11 ? 2003 ירדן כלש: 

 12 , לא?1994-אמרת שנולד ב עו"ד דגן: 

כן. אבל אני לא בטוח אם אחותי נולדה אז, היא לא נולדה, לא, היא לא  ירדן כלש:  13 

 14 להיות. , אז זה לא יכול  2001-נולדה. אז זה לא יכול להיות. נופר נולדה ב

 15 אה, זה היה לפני שנופר נולדה? עו"ד דגן: 

 16 כן. ירדן כלש: 

 17 אז היית ממש קטן. עו"ד דגן: 

 18 כן.   ירדן כלש: 

 19 ? 7 עו"ד ארגנטרו: 

 20 כן. ירדן כלש: 

 21 , אוקי. 2001זה  7 עו"ד דגן: 

 22 כן.   ירדן כלש: 

 23 אוקי, כן?  עו"ד דגן: 
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צלונה, וסתם  הם היו נשואים טריים, אני ומייק בילינו בפארק מים בבר ירדן כלש:  1 

נגיד מקרה אחד שהיה בתוך הפארק מים, שאני ביקשתי ממנו להמשיך  2 

ללכת לבריכת גלים מסוימת, הלכתי לבריכת גלים וזה לקח יותר מאיזה  3 

לא  וזה  מצחיק  זה  הוא,  כשחזרתי  וחזרתי,  גלים.  היו  כי  שעה,  רבע  4 

 5 מצחיק. 

 6 כן, כן, זה מעניין שיש לך רקולקציה על זה. עו"ד דגן: 

זה לא סתם מעניין, כי הבן אדם גם לקח את הראש שלי וניסה להכניס   כלש: ירדן  7 

בזמנים   עמדתי  לא  כי  דקות,  שתי  איזה  במשך  למים  מתחת  אותו  8 

 9 מסוימים. 

 10 לא הבנתי, הוא הכניס לך את הראש מתחת למים להטביע אותך?  עו"ד דגן: 

 11 נכון.  ירדן כלש: 

 12 מת?אוקי. וזה משהו שסיפרת לאמא שלך בזמן א עו"ד דגן: 

 13 כן, כן.  ירדן כלש: 

 14 ו?  עו"ד דגן: 

 15 סיפרתי לה את זה אחרי כמה חודשים.  ירדן כלש: 

 16 אחרי כמה חודשים?  עו"ד דגן: 

 17 אני חושב שבהתחלה פחדתי ואז כאילו אחרי איזה חודש, חודשיים,  ירדן כלש: 

 18 ואז סיפרת ומה היא עשתה עם זה?  עו"ד דגן: 

א והיה לה מאד קשה במשך  אני חושב שהיא התעמתה איתו על הנוש ירדן כלש:  19 

שנים, כאילו, לחיות בדיסוננס הזה של יש איתי בן אדם כזה ואחר, האם   20 

 21 אני נשארת איתו האם אני לא נשארת איתו.

 22 אהה, אוקי. יש עוד איזה אירועים מאד חריגים כאלה שאתה זוכר?  עו"ד דגן: 

קיימים עוד אירועים, אם אני שומע דברים מתנפצים בבית, דברים כאלה  ירדן כלש:  23 

 24 ואחרים.  
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 1 מתנפצים בבית, כלומר,  עו"ד דגן: 

 2 זכוכיות שנשברות, כשהדלת נעולה. ירדן כלש: 

 3 מאירועים אלימים? מפרצי אלימות שלו? עו"ד דגן: 

נעולה בחדר שלהם, שלא   ירדן כלש:  זה שהדלת היתה  כן. אם  חושב שכן,  אני  4 

 5 כולתי אני להיכנס כדי לגונן נגיד על אמא שלי כשאני ילד קטן, כן. י

 6 אתה זוכר שהוא כאילו בעצם הרביץ לה, עו"ד דגן: 

 7 אני לא יודע מה קרה בפנים. ירדן כלש: 

 8 כשהדלת היתה נעולה?  עו"ד דגן: 

 9 לא יודע מה קרה בפנים.  ירדן כלש: 

 10 אה, אתה לא יודע מה קרה בפנים.  עו"ד דגן: 

 11 י שומע רק צעקות ושומע זכוכיות שמתנפצות.אנ ירדן כלש: 

 12 אתה יודע על ההרשעה שלו?  עו"ד דגן: 

 13 לא. ירדן כלש: 

 14 אתה לא יודע שהוא, היתה לו הרשעה? עו"ד דגן: 

 15 לא. ירדן כלש: 

 16 בבית משפט. עו"ד דגן: 

 17 לא. ירדן כלש: 

 18 זה חדש לך מה שאני מספר לך? עו"ד דגן: 

 19 ני אדע.אם תציין לי איזה הרשעה אולי א ירדן כלש: 

 20 הרשעה בקשר לזה שהוא היה אלים כלפי אמא שלך. עו"ד דגן: 

 21 לא, לא ידעתי על זה. ירדן כלש: 

 22 אתה לא מכיר את זה?  עו"ד דגן: 

 23 לא. ירדן כלש: 

 24 אני מחדש לך עכשיו?  עו"ד דגן: 
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 1 מאד, לגמרי.  ירדן כלש: 

 2 אוקי.  עו"ד דגן: 

 3 ואני גם שמח לשמוע. ירדן כלש: 

 4 איזה חלק אתה שמח? אתה שמח, על  עו"ד דגן: 

 5 שאמא שלי באמת הלכה, התלוננה.  ירדן כלש: 

, בעצם הם מתגרשים, שם אתה כבר בן 2007אוקי. אז בעצם בסוף   עו"ד דגן:  6 

 7 . 14, כמעט  13

 8 כן. ירדן כלש: 

ובעצם אתם עוברים לגור בסביוני רמת אביב, אה, בעצם עברתם, כן,   עו"ד דגן:  9 

 10 נכנסתם לשם לבד בעצם.

 11 ו לשם לבד.נכנסנ ירדן כלש: 

 12 נכנסתם לבד, נכון? עו"ד דגן: 

 13 נכון.  ירדן כלש: 

 14 אתה, אמא שלך ופופו.  עו"ד דגן: 

 15 ונופר.  ירדן כלש: 

 16 ונופר, לפרוטוקול.  עו"ד דגן: 

 17 נכון.   ירדן כלש: 

אוקי. מאותה נקודה בעצם, קדימה, איך היית מתאר בעצם את היחסים   עו"ד דגן:  18 

 19 שלך איתו, עם מייק? 

אפסיים. אינטראקציה בקושי היתה לנו. אני לא זוכר את האינטראקציות  ירדן כלש:  20 

שלי, עד שהתגייסתי לצבא. שם טיב    18אפילו עד    14שלנו בכלל מגיל   21 

 22 למייק. היחסים היה כל הזמן בין נופר למייק ובין אמא 

 23 אוקי. היית רואה אותו לפעמים?  עו"ד דגן: 
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הייתי רואה אותו לפעמים, כשאני מגיע לקחת את אחותי אולי ממקום   ירדן כלש:  1 

 2 המגורים שלו, כן. 

 3 שזה היה איפה? עו"ד דגן: 

בזמנו זה היה, לדעתי הוא גר בשכירות על אזור רמת אביב, חיים לבנון,   ירדן כלש:  4 

 5 בפניה ליד הקאונטרי.  

 6 לא בש"י עגנון, לפני ש"י עגנון?  ד דגן: עו" 

 7 לא בש"י עגנון, לפני ש"י עגנון.  ירדן כלש: 

 8 שזה עוד פעם, רמת אביב?  עו"ד דגן: 

 9 רמת אביב, חיים לבנון, ממש כאילו ליד ש"י עגנון, בפניה אחת לפני,   ירדן כלש: 

ק לא, אני פשוט זוכר בהסכם גירושין שיש לו התחייבות לא להיות רחו עו"ד דגן:  10 

 11 מכ.

 12 נכון.  ירדן כלש: 

 13 באיזה מרחק, אני לא זוכר פשוט את המספר. עו"ד דגן: 

 14 לא זוכר גם את המספר, אני גם זוכר שהיתה התחייבות שהוא גר, ירדן כלש: 

 15 אז זה היה יחסית קרוב אליכם, עו"ד דגן: 

 16 קרוב. ירדן כלש: 

 17 לזה, ואחר כך, אתה אומר, הוא עבר לש"י עגנון?  עו"ד דגן: 

 18 אמת. כלש: ירדן 

 19 אז אתה אומר, היית רואה אותו כשהיית אוסף את נופר ממנו?  עו"ד דגן: 

 20 כן. ירדן כלש: 

 21 באיזה עוד?  עו"ד דגן: 

 22 לא זכור לי.  ירדן כלש: 

לא זכור לך שהיו לך איתו איזה שהם, נסעתם לחו"ל, יצאתם לארוחות   עו"ד דגן:  23 

 24 ערב, נפגשתם בהזדמנויות אחרות, היו דברים כאלה?
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ביחד בתור משפחה,   ש: ירדן כל ארוחות  עושים  היינו  לא  גם  בזמנים האלה  גם,  1 

 2 ארוחות ערב שישי וכאלה.

 3 מה זה בזמנים האלה?  עו"ד דגן: 

 4 עד שהתגייסתי לצבא, גם אחרי קצת הצבא. ירדן כלש: 

 5 ? 2000-כשהתגייסת לצבא זה היה ב עו"ד דגן: 

 6 . 2012 ירדן כלש: 

 7 ? 2012, אוקי. ואחרי 2012 עו"ד דגן: 

אחרי   לש: ירדן כ קצת.  קפצנו  יותר    2012אז  להיות  התחלנו  שכבר  חושב  אני  8 

מאוחדים כמשפחה, לעשות ארוחות שישי. אני, אמא שלי ונופר אחותי.   9 

נוכח, לפעמים היו מצבים שהוא היה פשוט מגיע אלינו  וכשמייק היה  10 

 11 לארוחות שישי.

 12 אוקי.  עו"ד דגן: 

הת ירדן כלש:  שלנו,  האינטראקציה  את  זוכר  אני  מאז שם  יותר  טיפה  חדשו  13 

 14 הגירושים שלהם.

 15 הבנתי. זאת אומרת שם כבר יותר התחממו היחסים?  עו"ד דגן: 

 16 כן. ירדן כלש: 

 17 אוקי. בסדר. היו גם, הבנתי, איזה שהן נסיעות לחו"ל שעשיתם ביחד? עו"ד דגן: 

 18 בזמן שאני הייתי בצבא, כן.  ירדן כלש: 

 19 מה, היה לונדון אני חושב? עו"ד דגן: 

 20 א.ל ירדן כלש: 

 21 לא לונדון?  עו"ד דגן: 

נסיעות בעצם.   ירדן כלש:  היחידה, שתי  לחו"ל  איתו. הנסיעה  היה  לא  זה  לונדון  22 

 23 הראשונה זה היה לחופשת סקי באוסטריה, ביחד עם, 

 24 אתה, מייק, מי עוד בא?  עו"ד דגן: 
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 1 אני, מייק, נופר ובת הזוג שלי. ירדן כלש: 

 2 מה שמה? עו"ד דגן: 

 3 מיטב. ירדן כלש: 

 4 מיטב? אוקי.  דגן: עו"ד 

ונסיעה שניה שהיתה בזמן שהייתי בצבא זה היה לאמסטרדם. אני, נופר   ירדן כלש:  5 

 6 ומייק. 

 7 אוקי. שתי אלה היו בזמן שהיית בצבא? עו"ד דגן: 

 8 כן. ירדן כלש: 

אוקי. עכשיו תראה, אני הבנתי ממה שראיתי שבעצם היתה לך, זאת  עו"ד דגן:  9 

 10 יבר, איזה שהיא השקעה, אומרת היה לך סיבוב ראשון של בלו ר

 11 נכון.  ירדן כלש: 

 12 . 2016או  2015-שהתחילה ב עו"ד דגן: 

 13 נכון.  ירדן כלש: 

 14 אני לא מדבר עכשיו על הסיבוב השני של המיליון, בסדר? נגיע אליו.  עו"ד דגן: 

 15 אין בעיה.   ירדן כלש: 

 16 בוא תספר לי רגע על הרקע של זה בעצם, על הסיבוב הראשון. עו"ד דגן: 

גמל שנפתחה  ירדן כלש:  מקופת  היה שלי  כסף שהוא  היה  זה  הראשון  הסיבוב  17 

 18 כשאני הייתי קטן. 

 19 כן, אתה זוכר כמה השקעת? עו"ד דגן: 

 20 שקלים.  80,000לא אני השקעתי. אה, כמה השקעתי בבלו ריבר? כן,  ירדן כלש: 

שקלים. הקופה הזאת זה כסף שמה, שאמא שלך צברה    80,000כן,   עו"ד דגן:  21 

 22 לך?

, אז אמרתי. זו קופת גמל שהיתה עבורי, שנפתחה לי כשאני הייתי לא ירדן כלש:  23 

 24 משוחרר מהצבא. 
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 1 שמי היה מפקיד כספים אליה?  עו"ד דגן: 

 2 לא יודע.   ירדן כלש: 

 3 אוקי. טוב, זה לא דברים שקורים, אתה יודע, מאליהם.  עו"ד דגן: 

ים אליה, ברור שלא. אני מאמין, אני רוצה להגיד שכאילו מייק הכניס כספ ירדן כלש:  4 

 5 כן? 

 6 אוקי.  עו"ד דגן: 

והוא, לא ידעתי עליה אפילו עד שהוא בא אלי כאילו עם הזה, מזל טוב,   ירדן כלש:  7 

 8 יש לך קופת גמל שעכשיו נפתחת וכל הכסף שלך.

 9 אוקי.  עו"ד דגן: 

 10 אז לקחתי את אותו כסף ואת אותו כסף השקעתי בקרן בלו ריבר.  ירדן כלש: 

 11 ההשקעה? כמה כסף זה היה בערך?אוקי. ומה קרה עם  עו"ד דגן: 

 12 שקלים.  80,000 ירדן כלש: 

 13 ? 15,  12וקיבלת על זה בעצם ממנו ריבית של כמה,  עו"ד דגן: 

 14 . 12% ירדן כלש: 

 15 לשנה? 12% עו"ד דגן: 

 16 .  12% ירדן כלש: 

 17 פלוס הבונוסים והקונוסים?  עו"ד דגן: 

ים שהיו   שנתית, מדי פעם, פה, שם, היה בדוח אקסל איזה בונוס  12% ירדן כלש:  18 

 19 מצוינים. 

בונוסים, קונוסים, משולשים, לא? אני אומר בצחוק, אבל היו בונוסים  עו"ד דגן:  20 

פה ושם, ומתי נסגרה ההשקעה הזאת, באיזה שהוא שלב משכת את   21 

 22 זה, לא?

 23 נכון.  ירדן כלש: 

 24 מתי זה היה? עו"ד דגן: 
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 1 לדעתי זה היה שנה לאחר מכן שהשקעתי. ירדן כלש: 

 2 משכת את זה?  אוקי. למה עו"ד דגן: 

מייק הגיע לכל המשקיעים שלו, שהיה להם סכום דל, שהם לא לקוחות   ירדן כלש:  3 

 4 כשירים לפי מה שהוא אמר, לקוחות כשירים של מיליון ומעלה.

 credited investor ? 5אה,  עו"ד דגן: 

כן, בדיוק. הוא שיתף אותי שכל מי שיש לו לקוח כזה, שאין לו קרדיט,   ירדן כלש:  6 

כשיר, מקבל את כל הכספים שלו חזרה. הוא גם ציין לי שגם הילדים  לא   7 

 8 שלו, ענבר וליאור, גם הוא מביא להם את הכספים שלהם חזרה.

 9 אוקי. באיזה שנה זה היה, אתה יודע להגיד לי בערך?  עו"ד דגן: 

 10 . 2017-אני חושב ש ירדן כלש: 

 11 אה, כן, אמרת שנה אחרי הזה, עו"ד דגן: 

 12 כן. ירדן כלש: 

 13 אוקי.   דגן: עו"ד 

אני ראיתי את זה כהגיוני מאד, תודה רבה על הזמן ופשוט הכסף נכנס  ירדן כלש:  14 

 15 לי לחשבון ישר לאחר מכן.  

 16 אוקי. אז בעצם נהנית שם מריבית שנה אחת? עו"ד דגן: 

 17 כן. ירדן כלש: 

בעצם, זאת אומרת    2020-אוקי, הבנתי. בסדר. עכשיו, בוא נקפוץ רגע ל עו"ד דגן:  18 

, לסיבוב השני. שבסיבוב השני בעצם אתה שוב 2020-קופץ רגע לאני   19 

 20 בעצם נכנס בהשקעה. 

 21 נכון.  ירדן כלש: 

שזה לא סוד, אמא שלך אמרה את זה פה, אני מבין שזה כסף שהגיע  עו"ד דגן:  22 

 23 ממנה.

 24 נכון.  ירדן כלש: 
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 1 מיליון שקל השקעת בבלו ריבר?  עו"ד דגן: 

 2 יבר, כן. אני השקעתי מיליון שקל בבלו ר ירדן כלש: 

 3 זה נכון? עו"ד דגן: 

 4 כן. ירדן כלש: 

 5 אם יש משהו תתקן אותי, בסדר? עו"ד דגן: 

 6 אני אומר את זה כי זה נכון. ירדן כלש: 

 7 עכשיו, זה מיליון שקל שקיבלת מאמא שלך? עו"ד דגן: 

 8 לא הכל, לא כל הסכום. ירדן כלש: 

 9 . 100ואתה   900אה, כמה קיבלת ממנה? אה, היא אמרה  עו"ד דגן: 

 10 בדיוק.  ן כלש: ירד

 11 זה מה שהיא אמרה גם.  עו"ד דגן: 

 12 נכון.   ירדן כלש: 

 13 כאילו משלך? 100-וה 900אוקי, כן, כן, אתה צודק. אז  עו"ד דגן: 

 14 משלי שאגרתי בזמן השנים, מאותן השקעות, מעבודות שעבדתי, כן.   ירדן כלש: 

 15 אגב, מה אתה עושה היום? עו"ד דגן: 

הלומים ברמת גן, בחברת צופיוף, אני מנהל אני היום עובד בבורסה לי  ירדן כלש:  16 

 17 מחלקת שיווק ומכירות שם. 

 18 אה, כמה זמן כבר? עו"ד דגן: 

 19 היום שנה, בדיוק היום.  ירדן כלש: 

שנה. זאת אומרת, אה, ממש כשעשית את ההשקעה התחלת לעבוד  עו"ד דגן:  20 

ביולי   היתה  כי ההשקעה שלך  בעצם?  ואנחנו  2020שם  גודל,  סדר   , 21 

 22 עכשיו באוגוסט. 

 23 מדויק אפילו, כן.   ירדן כלש: 
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היה   עו"ד דגן:  ומה  אוקי.  לעבוד שם,  אז התחלת  אוקי,  זה,  אומרת  זאת  נכון?  1 

, מול מייק, זאת אומרת ההסכם היה EGFEההסכם שלך בעצם מול   2 

 3 ? -שמה, אתה שם מיליון שקל ו

של   ירדן כלש:  תשואה  מקבל  אני  ששמתי  שקל  המיליון  וכל    12%ועל  שנתי,  4 

 5 שאני מקבל עוברת ישירות לחשבון והכסף שם נשאר קבוע.התשואה 

 6 ובעצם קיבלת תשלומים עד המועד של, עו"ד דגן: 

 7 עד המועד.  ירדן כלש: 

 8 עד בעצם המעצר שלו?  עו"ד דגן: 

 9 עד המעצר בית, כן.  ירדן כלש: 

 10 שקל לחודש בערך? 10,000שזה  עו"ד דגן: 

 11 נכון.  ירדן כלש: 

היית מודע לזה שהכסף הזה, שזה משהו שאמא אוקי, הבנתי. אתה   עו"ד דגן:  12 

שלך אמרה בחקירה שלה, אני שואל רק אם היית מודע לזה, שהכסף  13 

שקל, מייק הרי העביר    700,000או חלק מהכסף שהיא העבירה לך,   14 

 15 שקל לקנות דירה לנופר, זה אתה מכיר, נכון?  700,000

 16 מכיר, כן.  ירדן כלש: 

, אז שאלתי אותה למה  700-לפועל, של הובעצם כשהדבר הזה לא יצא   עו"ד דגן:  17 

לא החזרת את הכסף? אז התשובה שלה היתה שהיא העבירה את זה   18 

לירדן, מבחינתה לפחות כפיצוי על מה שמייק עשה לך לאורך השנים.  19 

זה מה שהיא אמרה. לא מילה במילה, אבל זה מה שבעצם היא באה  20 

ה את  לקחה  שהיא  ב  700,000-ואמרה.  אותם  לך  נתנה  עצם ובעצם  21 

 22 כפיצוי על מה שהוא עשה. אתה ידעת את זה?

קודם כל ההעברה של אמא שלי היתה בהסכם של מייק, גם הוא ידע   ירדן כלש:  23 

 24 את זה. 
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 1 סליחה? עו"ד דגן: 

 2 גם מייק ידע את זה שהכסף עובר אלי.   ירדן כלש: 

 3 ? 700,000-איזה כסף? ה עו"ד דגן: 

ה ירדן כלש:  יחזור אל  700,000-הכסף של  בלו  לצורך שזה  דרך השקעה של  יו  4 

 5 ריבר.

לך   עו"ד דגן:  נותנת  יש הבדל, תראה, כשהיא  ואתה משקיע    700כן, לא, אבל  6 

בבלו ריבר, אז אתה בעצם מבחינתך מציג מצג שזה שלך. שהכסף הוא   7 

שלך, שמת את זה כהשקעה ועכשיו אתה אמור לקבל תשואה ועובדה  8 

 9 שקיבלת גם.

 10 אלי.נכון. הכסף היה שלי, שהועבר  ירדן כלש: 

או במייק לצורך    EGFE-אז אני שואל, מאחר והמקור של הכסף היה ב עו"ד דגן:  11 

העניין, בסדר? לא זוכר כרגע מאיפה זה הועבר ספציפית. אבל מייק או   12 

EGFE    ,לצורך העניין, והוא נתן את זה לצורך מסוים שזה רכישת דירה 13 

וורד אמרה שבעצם היא החליטה, במקום להחזיר את הכסף,  לנופר.  14 

להעביר אותו כאליך כעונש, כפיצוי על מה שהוא עשה לך לאורך השנים.   15 

השאלה שלי אם ידעת שזה מה שבעצם היא, שאתה מקבל פיצוי על   16 

 17 העוול שהוא גרם לך לאורך השנים?

יפה. את המילים שהשתמשת כעוול, כפיצוי למה שקרה לאורך השנים   ירדן כלש:  18 

 19 לא שמעתי בחיים שלי. 

 20 מה כן? בוא תגיד לי במילים שלך מה כן אתה יודע.  אוקי. אז עו"ד דגן: 

 21 מה שאני יודע זה שהם תכננו לרכוש דירה. ירדן כלש: 

 22 לנופר. עו"ד דגן: 

אמא שלי תכננה לרכוש דירה שמייק שם כסף שם גם בשביל שגם השם   ירדן כלש:  23 

של נופר יהיה שם, כדי לרכוש את זה לנופר. בסופו של דבר העסקה   24 
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הדירה. לאחר שלא נרכשה הדירה הכסף שהיה  התבטלה ולא נרכשה   1 

הדירה,   בשביל  להיות  לצורך    700,000אמור  אלי,  הועברו  שקלים  2 

, כשכל הצדדים יודעים על זה. גם  EGFE-השקעה בקרן בלו ריבר, ב 3 

 4 מייק יודע על זה, גם אמא שלי יודעת את זה, גם אני יודע את זה.

שמייק ידע על זה, אז מבחינתך אוקי. אז אתה אומר בעצם מבחינתך זה   עו"ד דגן:  5 

 6 זה מתנה שהוא נתן לך?

 7 מתנה, בדיוק. ירדן כלש: 

 8 ככה אתה רואה את זה?  עו"ד דגן: 

 9 ככה אני רואה את זה, כן. ירדן כלש: 

 10 הנוספים?  300-אוקי. עכשיו, מה עם ה עו"ד דגן: 

 11 הנוספים,  300-ה ירדן כלש: 

 12 . 300הרי היה עוד   עו"ד דגן: 

שקלים זה מבונוסים של אמא שלי שהיא רצתה להשלים   200,000נכון.   ירדן כלש:  13 

 14 כדי שיהיה לי סכום מספיק שאני אוכל להתחיל להשקיע בקרן בלו ריבר.  

 15 לצורך כשירות?  עו"ד ארגנטרו: 

 16 כן. ירדן כלש: 

 17 סליחה? עו"ד דגן: 

 18 שקלים.  200,000-לא, שאלתי אם לצורך הכשירות, מה זה ה עו"ד ארגנטרו: 

 19 לצורך כשירות, ללקוח כשיר. : ירדן כלש

אומר  עו"ד דגן:  אתה  חשובה.  הערה  זו  היה,  הסכום  שבעצם  אומר  אתה  אה,  20 

 21 שהסכום בעצם היה חייב להיות סכום של מיליון,  

 22 כן, לפי הידיעה שלי.  ירדן כלש: 

 23 , ככשיר? credited investorכדי שאתה תיחשב  עו"ד דגן: 

 24 בדיוק, כן.  ירדן כלש: 
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 1 וקי, אז זאת היתה הסיבה שזה היה צריך להיות מיליון שקל? הבנתי, א עו"ד דגן: 

 2 בדיוק.  ירדן כלש: 

אוקי, אוקי. האמת שזאת היתה השאלה הבאה שלי בעצם, אבל כבר  עו"ד דגן:  3 

 4 ענית עליה, אוקי, או עורכת הדין שלך ענתה עליה, לא חשוב. כן? 

 5 שהם שלי. שקל    100,000-מאמא שלי כבונוסים שהיא קיבלה ו  200אז   ירדן כלש: 

 6 כן, של מה שאמרת קודם. עו"ד דגן: 

 7 נכון.  ירדן כלש: 

כן, אוקי. תגיד, איך הקשר שלכם עם הצד השני, זאת אומרת עם הילדים   עו"ד דגן:  8 

 9 של, אתם לאורך השנים הייתם בקשר איתם, אתם מדברים ביניכם? 

 10 מה זה אתם? ירדן כלש: 

אתם   עו"ד דגן:  שהקשר,  מניח  שאני  ונופר,  אתה  העניין  לצורך  אומר,  אני  לא,  11 

גדלתם יחד, למרות שהוא לא האבא הביולוגי שלך, אבל גדלתם יחד  12 

וכו'. ויש את הילדים מאשתו הראשונה של מייק,  בעצם באותה דירה  13 

אני מדבר על ליאור וענבר. אני שואל כאילו, אתם, בוא תגדיר לי במילים   14 

איתם הקשר  יש    שלך.  ביניכם?  מדברים  אתם  טוב?  קשר  הוא  היום  15 

 16 ביניכם איזה שהיא תקשורת?

אין ביננו שום אינטראקציה, ביני לבין ענבר ובין ליאור. אפילו גם מאז   ירדן כלש:  17 

הגירושים אין כבר אינטראקציה או קשר. וגם כשהם היו נשואים, לא היו   18 

ח. וזה גם היה  מקומות בהם היינו נפגשים, אלא אם כן גם מייק היה נוכ 19 

יוצאים למסעדה, מסיימים   רק לצורך לצאת לאיזה מסעדה או משהו.  20 

 21 את המסעדה, לא יודע אפילו איפה הם, 

זאת אומרת זה כאילו היה מן, זאת אומרת היה מן כאילו מפגש כזה,  עו"ד דגן:  22 

 23 רק כשזה היה בחסות מייק?

 24 בדיוק.  ירדן כלש: 
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 1 ובמסעדות וכאלה? עו"ד דגן: 

אף פעם לא ראיתי אותם בתור אחים, אף פעם לא ראיתי אותם בתור   ירדן כלש:  2 

אנשים שהם קרובים לחיים שלנו. גם לא יהיו, לא נכנסו לבית שלנו פעם  3 

 4 אחת. 

 5 אוקי.  עו"ד דגן: 

 6 קטע כזה. ירדן כלש: 

אוקי. ואמא שלך כאילו היתה, היתה לה עמדה בנוגע לעניין הזה? בנוגע   עו"ד דגן:  7 

 8 לקשר של מייק איתם?

 9 לא שאני יודע. עמדה מסוימת, לא. ירדן כלש: 

 10 לא, במובן הזה של כאילו אל תהיו בקשר איתם, כן תהיו בקשר איתם?  עו"ד דגן: 

 11 אה, וואי, לא.  ירדן כלש: 

 12 לא? עו"ד דגן: 

אף פעם לא הפגינה איזה שהיא דעה לגבי זה. גם לא היינו קשורים  ירדן כלש:  13 

 14 עליהם יותר מדי. 

 15 אוקי.  עו"ד דגן: 

 16 כשאני אומר לא היינו, זה אני, אני לא הייתי קשור אליהם יותר מדי.  כלש: ירדן 

 17 כן, כן. ונופר?   עו"ד דגן: 

 18 זהו, נופר היא אחותם בסופו של דבר, שיש להם אבא משותף. ירדן כלש: 

 19 כן. אז עם נופר הקשר הוא יותר טוב?  עו"ד דגן: 

זק זה ביני לבין נופר,  יותר טוב ממני, כן, אבל גם, דל מאד, הקשר הכי ח ירדן כלש:  20 

 21 ונופר רואה בי כאח,

 22 אח לכל דבר ועניין.  עו"ד דגן: 

 23 לכל דבר ועניין, בדיוק, תודה. ירדן כלש: 

 24 טוב, אוקי.  עו"ד דגן: 
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 1 גם אני, זה הדדי אגב.   ירדן כלש: 

 2 טוב. תגיד לי רגע, היתה לך פעם דירה בנווה שרת?  עו"ד דגן: 

 3 ?לא שאני יודע. לי, על השם שלי ירדן כלש: 

 4 אהה.  עו"ד דגן: 

אני חושב אולי כשהייתי קטן, אני עכשיו נזכר כאילו שהיתה דירה על  ירדן כלש:  5 

 6 שמי והיא נמכרה, משהו כזה?

 7 מה? עו"ד דגן: 

 8 לא ראיתי אותה בחיים, לא יודע איפה היא ממוקמת בנווה שרת. ירדן כלש: 

 9 זה משהו, מה, זה הכל אמא שלך בעצם? עו"ד דגן: 

 10 כן. ירדן כלש: 

 11 אוקי.   עו"ד דגן: 

 12 הכל אמא.  ירדן כלש: 

 13 ומה אתה כן יכול לספר לי עליה? עו"ד דגן: 

 14 שאני יודע שהיה משהו ונמכר, זהו.  ירדן כלש: 

 15 אתה יודע בכמה? עו"ד דגן: 

 16 אין לי מושג.  ירדן כלש: 

 17 אוקי.   עו"ד דגן: 

 18 הדירה היתה רשומה על שמך ממה שאתה יודע? עו"ד ארגנטרו: 

 19 ומע עכשיו, זה פעם ראשונה שאני שומע.ממה שאני ש ירדן כלש: 

 20 אני שואל אותך, אני לא אומר לך, אני שואל אותך. עו"ד דגן: 

אתה שאלת אם היא היתה רשומה על שמי, אני לא ידעתי שהיא היתה  ירדן כלש:  21 

 22 רשומה על שמי.

 23 אני שואל האם היתה לך,  עו"ד דגן: 

 24 אני יודע שהיתה דירה.  ירדן כלש: 

280

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 25                                                                                                        בס"ד  

 

 
 08-9104446: פקס      08-9104445: טל     8104671 יבנה, 16/25נעמי שמר 

co.iltype.-www.true     type.co.il-office@truemail: -E 

האם אי פעם היתה לך על שמך דירה בנווה שרת, דירה שבאמת נמכרה   עו"ד דגן:  1 

 2 לפני לא מעט שנים, אבל על שמך.

 3 לא ידעתי שהיא היתה על שמי, אני יודע שהיא נמכרה.  ירדן כלש: 

 4 אתה יודע שהיתה דירה בנווה שרת? עו"ד דגן: 

 5 אמת. ירדן כלש: 

 6 א סוד. כי היתה דירה בנווה שרת על שם אמא שלך, זה ל  עו"ד דגן: 

 7 אוקי, נכון.  ירדן כלש: 

 8 אבל היא היתה על שם אמא שלך, אני שואל על דירה שהיא על שמך?  עו"ד דגן: 

 9 לא. אני לא יודע אם יש דירה על שמי. ירדן כלש: 

 10 לא ידוע לך על דירה כזאת? עו"ד דגן: 

 11 לא.  ירדן כלש: 

 12 אוקי.  עו"ד דגן: 

 13 דירה, אני לא יודע על שם מי היא היתה, זהו. אני יודע שהיתה ירדן כלש: 

הבנתי, אוקי. אז אתה בעצם מדבר על הדירה שהיתה רשומה על שם  עו"ד דגן:  14 

 15 אמא שלך? 

 16 אם היא היתה רשומה על שם אמא אז כן. ירדן כלש: 

 17 אוקי, הבנתי. אוקי, בסדר.   עו"ד דגן: 

 18 אם יש מידע שלא ידוע לך זה בסדר. עו"ד ארגנטרו: 

 19 אין בעיה.  ירדן כלש: 

 20 אתה יכול להגיד. עו"ד ארגנטרו: 

 21 כן. עו"ד דגן: 

 22 זה בסדר גמור להגיד אני לא יודע.  עו"ד ארגנטרו: 

 23 אני באמת לא, אני שואל את זה, קודם כל אני שואל את זה, לא סתם,  עו"ד דגן: 

 24 ברור. ירדן כלש: 
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י  אני שואל את זה כי אני רוצה לשמוע את מה שאתה אומר, לא מה שאנ עו"ד דגן:  1 

 2 אומר.

על   ירדן כלש:  דירה שרשומה  מכיר שהיתה  אני  אם  ושאלת  נכון. אתה התחלת  3 

 4 שמי.

 5 נכון, בנווה שרת, נכון.  עו"ד דגן: 

יפה. אז התשובה שלי, אני לא יודע שהיא היתה רשומה על שמי, אני   ירדן כלש:  6 

 7 יודע שכן היתה דירה. 

 8 בנווה שרת? עו"ד דגן: 

 9 בנווה שרת. ירדן כלש: 

 10 י. הרי גם לאמא שלך היתה דירה בנווה שרת.אוק עו"ד דגן: 

 11 אוקי.  ירדן כלש: 

 12 אני חושב.  2010-שהיא מכרה אותה ב עו"ד דגן: 

 13 אוקי.  ירדן כלש: 

 14 זה היה?  2010אני לא זוכר בדיוק מתי.   עו"ד דגן: 

 15 ? 2008נווה שרת, לא  עו"ד ביטון זיני: 

ון ואמרה  מילי  1.2-, זו הדירה שהיא מכרה ב2010-לא, היא מכרה ב עו"ד דגן:  16 

 17 שהיא הוסיפה לבלו ריבר, לא משנה.  

 18 וזה לא אותה דירה בנווה שרת? ירדן כלש: 

 19 קודם כל יכול להיות שזו אותה דירה, בגלל זה אני שואל אותך. עו"ד דגן: 

 20 לא יודע.  ירדן כלש: 

 21 אוקי, אתה לא יודע שהיתה על שמך דירה בנווה שרת. עו"ד דגן: 

 22 בדיוק.  ירדן כלש: 

 23 אוקי, נקצר את זה. עו"ד דגן: 

 24 בדיוק.  ירדן כלש: 
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תגיד רגע, אתה יודע על הכסף שהוא העביר לנופר בחודש אפריל? על   עו"ד דגן:  1 

 2 שקל? 30,000-ה

 3 שקל כן, אני יודע.  30,000-אה, על ה ירדן כלש: 

 4 כן. למה הוא העביר לה את הכסף הזה? עו"ד דגן: 

הייתי בשיחות האלה. אני  לא יודע. לא ששאלתי אף אחד, גם אני לא   ירדן כלש:  5 

 6 שקלים.  30,000רק יודע שהוא העביר לה 

אוקי. תגיד, אמא שלך, ממתי היא בת זוג של שימי, לא זוכר את שם  עו"ד דגן:  7 

 8 המשפחה שלו.

 9 גם אני לא. חצי שנה אני חושב. ירדן כלש: 

 10 חצי שנה? הם עדיין ביחד?  עו"ד דגן: 

 11 לא מוגדרים הייתי אומר.  ירדן כלש: 

 12 לא מוגדרים מה זה אומר?  עו"ד דגן: 

 13 הם חברים טובים, בני זוג, מדברים כל יום.  ירדן כלש: 

 14 הוא מגיע הביתה אליכם? עו"ד דגן: 

 15 כן, כן.  ירדן כלש: 

 16 הוא מגיע. נפגשים, עניינים, ישן איתה ביחד?  עו"ד דגן: 

 17 כן. ירדן כלש: 

 18 אוקי, אז הם בני זוג.  עו"ד דגן: 

 19 , כן.-לא לפי מה ש ירדן כלש: 

 20 מה? לא לפי מה?  ן: עו"ד דג

 21 לפי מה שאני חושב, כן, הם בני זוג, כן.  ירדן כלש: 

אוקי, זה מה ששאלתי אותך. עכשיו, אתה מכיר את הסיפור שהוא קיבל  עו"ד דגן:  22 

 23 לחשבון בטורקיה כסף? 

 24 מי זה הוא? ירדן כלש: 
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 1 שימי. עו"ד דגן: 

 2 לא. ירדן כלש: 

 3 אתה לא מכיר את הסיפור הזה, עו"ד דגן: 

 4 לא מכיר סיפור כזה.  כלש: ירדן 

 5 את העניין הזה? עו"ד דגן: 

 6 )מצקצק בלשונו(. ירדן כלש: 

 7 אוקי. תגיד, אתה דיברת עם אמא שלך לפני החקירה שלך? עו"ד דגן: 

 8 לא, את האמת שלא.  ירדן כלש: 

 9 מתי דיברתם פעם אחרונה? עו"ד דגן: 

בחקיר ירדן כלש:  להיות  הולך  שאני  אחרונה  פעם  יומיים  לפני  כאילו דיברנו  ה,  10 

 11 לקראת החקירה.

 12 כן?  עו"ד דגן: 

היא התקשרה אלי לפי זה שפשוט לא יודעת אם צריך עורך דין, לא צריך   ירדן כלש:  13 

 14 עורך דין. 

 15 ואז היא חיברה אותך בעצם לעורכי הדין שלה? עו"ד דגן: 

 16 בדיוק, כן, נכון.  ירדן כלש: 

 17 תגיד, והיא תדרכה אותך, נתנה לך,  עו"ד דגן: 

 18 י לא. אמא של ירדן כלש: 

 19 אמרה לך מה היה בחקירה שלה? עו"ד דגן: 

 20 לא דיברנו מילה על זה. ירדן כלש: 

 21 שום דבר?  עו"ד דגן: 

 22 כלום. ירדן כלש: 

 23 אף מילה? עו"ד דגן: 

 24 אף מילה.  ירדן כלש: 
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אוקי, טוב. אני רוצה רגע להסתכל על המסמכים, לראות אם יש משהו   עו"ד דגן:  1 

תג אותו.  להגיש  או  לך  להראות  צריך  היא,  שאני  ירדן, אמא שלך  יד,  2 

לאורך השנים בעצם, לאורך כל השנים מאז החיים, לצורך העניין, לא   3 

יודע מהגיל שאתה זה וזה, אמא שלך עבדה במשהו, היתה לה איזה   4 

 5 שהיא עבודה מסודרת?

 6 מה זה לאורך השנים? ירדן כלש: 

 7 היה לה מקום עבודה מסודר שהיא קמה בבוקר וקיבלה משכורת? עו"ד דגן: 

 8 כשאני הייתי קטן, היא פתחה גן ילדים,  ירדן כלש: 

 9 זה לפני ההיכרות עם מייק.  עו"ד דגן: 

 10 זה לפני ההיכרות עם מייק.  ירדן כלש: 

 11 אחרי ההיכרות עם מייק?  עו"ד דגן: 

 12 לא, לא שאני זוכר. ירדן כלש: 

 13 אוקי. היום היא עובדת אמא שלך? עו"ד דגן: 

 14 לא. לא שאני יודע.  ירדן כלש: 

אתה היית נוכח? כאילו הרבה    EGFEאוקי. תגיד, באירועים שהיו של   דגן: עו"ד  15 

לאירועים   ורד  את  שלך,  אמא  את  מביא  היה  שמייק  מספרים  אנשים  16 

 17 האלה ושהוא היה מאד, איך אני אגיד את זה, 

 18 מתגאה, מתפאר. עו"ד ביטון זיני: 

ועים. אני  כן, מתגאה, מתפאר בזה, כאילו שהיא בעצם מלווה אותו באיר עו"ד דגן:  19 

מדבר כרגע על האירועים, למשל קיסריה עם שלומי שבת, היית באירוע   20 

 21 הזה?

 22 הייתי באירוע הזה, כן.   ירדן כלש: 

 23 ואמא שלך גם היתה? עו"ד דגן: 

 24 אמא שלי גם היתה באירוע הזה, כן.   ירדן כלש: 
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הזה   עו"ד דגן:  מהאירוע  חוץ  אירועים  בעוד  היית  אומרת  זאת  מה,  וכאילו  1 

 2 בקיסריה?

 EGFE . 3הייתי בעוד אירוע אחד של   דן כלש: יר

 4 איפה?   עו"ד דגן: 

 5 וואו, לא זוכר, אבל זה משהו שאפשר לבדוק. ירדן כלש: 

 6 אוקי. וזה נכון באמת, זאת אומרת שאמא שלך היתה,  עו"ד דגן: 

אני   ירדן כלש:  אפילו  שלי,  המשפחה  עם  בשולחן  ישבנו  בקיסריה  באירוע  נגיד  7 

זוכר   לא  אני  חבר.  לשם  משהו,  הבאתי  כמישהו,  אותה  הציג  שהוא  8 

 9 מישהי,

 10 לא, אני לא אומר שהוא הציג אותה כמי שהוא נשוי לה, אבל, עו"ד דגן: 

 11 גם אני לא אומר, אני לא זוכר שהוא הציג אותה בכלל.  ירדן כלש: 

אוקי. היה לה איזה תפקיד שהוא היה מעבר לזה שהיא היתה אורחת  עו"ד דגן:  12 

 13 כמוך? 

 14 לא. ירדן כלש: 

 15 בדבר הזה? עו"ד דגן: 

 16 לא. ירדן כלש: 

כמו   עו"ד דגן:  בדיוק  ועניין,  דבר  לכל  אורחת  היא היתה  אומרת מבחינתך  זאת  17 

 18 שלצורך העניין אתה הגעת לאירוע? 

 19 מבחינתי היא היתה אורחת בדיוק כמוני, בדיוק כמו משקיעים אחרים.   ירדן כלש: 

הוא היה גר    אוקי. תגיד, וכל כמה זמן בערך הוא היה בא לבקר? הרי עו"ד דגן:  20 

 21 ממול, בש"י עגנון.

 22 נכון.  ירדן כלש: 

בערך מבחינת, כמה זמן הוא היה בא נגיד לבקר אתכם, הבנתי שהיה   עו"ד דגן:  23 

 24 לו מפתח לדופלקס דרך אגב, למייק. 
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 1 כן, היה לו מפתח לדופלקס. ירדן כלש: 

בתיאום  ושכאילו הוא היה בא ונכנס ואוכל ועושה, אתה יודע, לא תמיד   עו"ד דגן:  2 

 3 גם.

 4 כן, נכון.  ירדן כלש: 

איזה  עו"ד דגן:  ביניהם  היה  ביניהם,  הקשר  מבחינת  ביניהם,  היו  ותגיד,  אוקי.  5 

 6 שהוא משהו, 

 7 מה זה ביניהם? ירדן כלש: 

 8 בין אמא שלך לבין מייק.  עו"ד דגן: 

 9 אוקי.  ירדן כלש: 

טוב  עו"ד דגן:  לא  יישמע  לא  שזה  זה  את  אגיד  אני  איך  היה,  הוא  אחד  מצד  10 

 11 טה, הוא היה, לא משנה. בהקל

 12 מתנהג באגרסיביות? עו"ד ביטון זיני: 

כבר   עו"ד דגן:  אנחנו  עזוב.  משנה.  לא  בוא,  בסדר,  אבל  הפוך,  לא,  לא,  לא,  13 

מסיימים. טוב, בסדר, יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף? אתה רוצה  14 

 15 להגיד? משהו שחשוב שאני אדע? 

הזדעזעתי לשמוע מי מייק בן ארי,  מי הוא כן, דבר אחד מאד פשוט,   ירדן כלש:  16 

ומה הוא עשה, ושהוא ברח עם כל מה שקיים וכספים גם על השם שלי.  17 

כואב לי לשמוע שככה זה אבא של אחותי, שהיא הכי יקרה לי מכל דבר   18 

אחר. ומקווה שיהיה צדק וכל המשקיעים, אני, אמא שלי, כל המשקיעים   19 

 20 ששלנו. האחרים,  נקבל את מה שמגיע לנו,  מה

בגיל   עו"ד דגן:  לך  עשה  שהוא  מה  על  לו  סלחת  מבחינתך  הסיפור  6-7אתה   , 21 

 22 הנוראי שסיפרת בתחילת החקירה? 

 23 לא. לא. גם אף פעם לא דיברתי איתו על זה. ירדן כלש: 
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בזמן   עו"ד דגן:  אוקי?  קרובים,  יותר  לזה  נקרא  היו,  שלכם  שהיחסים  ובזמן  1 

מאותה נקודה פחות או    שהשקעת את הבלו ריבר הראשון, זאת אומרת 2 

יותר נגיד, בסדר? עוד פעם, אני לא תופס אותך עכשיו על, בתקופה  3 

 4 הזאת אתה, זה משהו שכאילו שמת אותו מאחוריך מבחינתך?

השנים  ירדן כלש:  לאורך  שלו  החיצונית  בתדמית  שינוי  שהוא  איזה  עשה  מייק  5 

בודה האלו, והוא היה הרבה יותר רך, כביכול כאילו עשה איזה שהיא ע 6 

 7 על עצמו. 

רך זה לא תדמית חיצונית, רך זה פנימי. מה זאת אומרת? אני לא מבין   עו"ד דגן:  8 

 9 מה אתה אומר.

יותר רך חיצונית, כאילו יותר חביב, יותר   ירדן כלש:  אני אומר שהוא היה הרבה  10 

 11 נעים להיות לידו, איש שיחה.

 12 הבנתי. זאת אומרת בהתנהגות שלו? עו"ד דגן: 

 13 ות שלו. בהתנהג ירדן כלש: 

 14 הוא היה פחות עוין.  עו"ד דגן: 

 15 בדיוק  ירדן כלש: 

 16 אוקי.   עו"ד דגן: 

עשיתי   ירדן כלש:  אבל  גם.  ומלווה  שזוכר  ברור  היום  עד  אני  סיפור,  אותו  ואת  17 

הפרדה וסלחתי בדרך שלי, של כאילו לא לדבר על זה ולנסות ליהנות   18 

 19 פשוט מההווה וממה שקיים, ממה שיש.

 20 ר, תודה רבה. אנחנו נסיים בנקודה הזו.טוב, בסדר גמו עו"ד דגן: 

 21 אנחנו נבקש לקבל את הפרוטוקול לחתימה.  עו"ד ארגנטרו: 

 22 רק בסוף.  עו"ד דגן: 

 23 מה זאת אומרת בסוף? עו"ד ארגנטרו: 
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אני לא נותן פרוטוקולים לאף אחד, אלא כשאני אסיים את כל החקירות  עו"ד דגן:  1 

תיאומי גרסאות וכל מיני כאלה. של כולם, משום שאני לא רוצה שיהיו   2 

אז אפשר יהיה לקבל, יש אפשרות כזאת לפי חוק חדלות פירעון החדש,   3 

 4 לדחות את מסירת הפרוטוקולים עד לאחר סיום כל החקירות. 

ולא בפני בית   עו"ד ארגנטרו:  יש החלטות שאם החקירות פה אצל הנאמן  נכון, אבל  5 

 6 ה. משפט, אז הנחקר רשאי לקבל את פרוטוקול החקיר

איזה פסיקה את מדברת, על מה את מדברת? על העליון של ברגרטון,   עו"ד דגן:  7 

 8 של אשפלס, על מה את מדברת?

לא, לא בעליון, אני מדברת על פסיקה אחרונה, אני לא זוכרת בדיוק את  עו"ד ארגנטרו:  9 

 10 פסק הדין, אבל אני אביא את זה.

 11 טוב, קודם כל,  עו"ד דגן: 

 12 , כן, אם נצטרך אנחנו נפנה.2.8.1לפי סעיף   עו"ד ארגנטרו: 

 13 תפנו אלי, אני אומר ברמת העיקרון, זה לא ספציפית אליו.  עו"ד דגן: 

 14 כמובן שזה יישאר כאילו אצלנו. עו"ד ארגנטרו: 

יש פה המון אנשים שנחקרים וכדי שפרוטוקולים של חקירות לא יעשו   עו"ד דגן:  15 

שים, בכל מיני,  תיאומים, כי יש פה המון, המון קשרים בין הרבה מאד אנ 16 

אולי שניה רגע, אז בקיצור התשובה לפרוטוקול היא שהפרוטוקול אני  17 

 18 לא מוסר אותו ואני אמסור אותו רק בתום החקירות.  

 19 במידת הצורך אנחנו נפנה. עו"ד ארגנטרו: 

נכון. אז תפנו ואנחנו נגיב על הדבר הזה. בוא תעצור את ההקלטה. אני  עו"ד דגן:  20 

 21 בהקשר הזה. רגע אגיד לך עוד משהו 

 22 הלעננ הבישיה

289

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


נספח 4

העתק מסמך הרכישה של הדופלקס

עמ' 291

290



291

4



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



309



310



311



312



נספח 5

העתק מסמך מיום 8.9.2009 בנוגע 
לפירוט המשכנתאות

עמ' 314

313



314

5



315



316



נספח 6

העתק הסכם הגירושין

עמ' 318

317



318

6



319



320



321



322



323



324



325



326



נספח 7

העתק החלטת בית המשפט לענייני 
משפחה מיום 20.12.07

עמ' 328

327



328

7



329



נספח 8

העתק הסכם הגירושין המתוקן 
מיום 17.2.10

עמ' 331

330



331

8



332



333



נספח 9

העתק החלטת בית המשפט מיום 
10.3.10

עמ' 335

334



335

9



336



נספח 10

העתק תביעת החוב של המשיבה

עמ' 338

337



w
מדינת ישראל

משרד המשפטים
rהאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

סימוכין: 210802664 תביעת חוב

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי החייב

מספר תיק בממונה על הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי

336604

סוג תיק
 חייב תאגיד  חייב יחיד 

שם תאגיד

חברת אי. ג'י. אף. אי ישרא

מספר תאגיד

513559237

קישור לאתר הממונה
נא וודא פרטי התאגיד ומספר התיק באתר הממונה

קישור לאתר התשלומים
החל מתאריך 15.09.2020 חלה חובת תשלום להגשת תביעות החוב בתיקי חדלות פירעון

מספר אישור תשלום אגרת תביעת חוב

78372211

יום מתן צו לפתיחת הליכים / הסדר

12/05/2021

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי התובע

מיוצג על ידי עורך דין
לא     כן  

סוג הנושה
רשויות מקומיות     רשויות מדינה     בנק     קופת גמל     תאגיד     פרטי  

מעמד החוב
מובטח     משולב (רגיל+דין קדימה)     דין קדימה     רגיל  

הנני מגיש את התביעה
עורך דין המייצג את התובע     עבור משהו אחר     עבורי  

פרטים אישיים של התובע

תושב ישראל
לא     כן  

שם פרטי

ורד 

שם משפחה

בן ארי

מספר זהות

025330101

ארץ מוצא

כתובת

ישוב

תל אביב - יפו

רחוב 

ויטלה מאוריציו

מספר בית 

6

כניסה

עמוד 1 מתוך 38
338

10

https://apacforms.justice.gov.il
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/383?clear=true


תיבת דואר

10

מיקודדירה

6965103

פרטי התקשרות

מספר טלפון נייד

054-9294041

מספר פקסמספר טלפון

דואר אלקטרוני

פרטי חשבון בנק של תובע החוב

שם מלא בעל החשבון

ורד רוני בן ארי

חשבון בנק בחו"ל

שם בנק

הבינלאומי הראשון

מספר/שם הסניף

121 -רמת החייל

מספר חשבון

12807

יש לצרף העתק המחאה של הנושה לצורך אימות נתוני החשבון או אישור בנק על זהות בעל החשבון. פרטי חשבון הבנק נדרשים לצורך תשלום דיבידנד ישירות לנושה, ככל שיחולק דיבידנד
בעתיד. נא הקפד למלא פרטי חשבון בנק נכונים.

פרטי עורך דין מייצג

שם פרטי

עמת

שם משפחה

חרחס

מספר זהות (כולל ספרת ביקורת)

027242437

מספר רישיון

27657

כתובת

ישוב

רמת גן

רחוב 

ז'בוטינסקי

מספר בית 

7

כניסה

תיבת דואר

10

מיקודדירה

פרטי התקשרות עם עורך הדין

מספר טלפון נייד

054-4486555

מספר פקסמספר טלפון

דואר אלקטרוני

amit@amitc.co.il

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) פרטי התביעה
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בתאריך צו הפירוק היה התאגיד ועודנו חייב לי

סך של:

3,305,000

במילים

שלושה מיליון שלש מאות וחמישה אלף שקלים

בעד:
כספי השקעה בחברה.

נא ציין את פרטי הערובה שבידך, תאריך נתינתה ושוויה לפי שומה
לנושה זכות קניינית גם על חלקו של מר בן ארי בדירת המגורים בהתאם להסכם הגירושין ועל ההתחייבויות של החברה כלפי הנושה

גובה החוב המובטח

3305000

אומדן שיווי נכס משועבד

3305000

פרטים לגבי הנכס המשועבד
החלק הרשום על שם החייב בדירת המגורים

האם הינך מתכוון לממש את הנכס המשועבד בחוב מובטח?
לא     כן  

לאהאם החוב קצוב?      כן  

לאהאם קיימת זכות קיזוז בגין החוב?      כן  

הערות

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) הצהרות

פרטי ממלא הטופס

תושב ישראל
לא     כן  

שם פרטי

עמית

שם משפחה

חרחס

מספר זהות

027242437

תפקידארץ מוצא

עורך דין

כתובת דואר אלקטרוני להחזרת תשובה

amit@amitc.co.il

הצהרות

עמוד 3 מתוך 38
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הנחיות לצירוף מסמכים

אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי ו/או לא קיבל מרשי ו/או לא קיבל כל אדם אחר עבורו או עבורי בקשר עם תביעת חוב זו, כל סכום במלואו או בחלקו, וכי אין לי או למרשי כל בטוחה מאיזה
סוג שהוא להבטחת סילוק תביעת החוב או חלק ממנה, למעט:

ידוע לי כי אין במשלוח הטופס משום זכות לקבלת כספים במסגרת הליך חדלות הפירעון.

בסימון תיבה זו אני מצהיר על הסכמתי לכל הכתוב לעיל
p

(שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה) מסמכים ושליחה

לתשומת ליבך,
כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.

.PDF וקבצים בפורמט (jpeg, jpg, tif, gif) ניתן לצרף רק קובצי תמונה
על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.

הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-DPI 300, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
.10MB סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על

לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים

תצהיר חתום ומאומת בחתימת עורך דין
pdf.בעקבות מצבה הבריאותי של גב

ייפוי כח חתום ומאומת בידי עורך דין

pdf.יפוי כח ורד בן ארי

העתק המחאה של הנושה לאימות נתוני חשבון בנק/אישור
ניהול חשבון בנק

pdf.שיק ורד

הוכחות שווי נכס משועבד

pdf.בקשה תביעת חוב פרטים והערות

מסמכים רלוונטים נוספים

עמוד 4 מתוך 38
341
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 טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

שורה 1
מהות המסמך

דוח השקעות נספח 1
מסמך

pdf.דוח השקעות

שורה 2
מהות המסמך

מסמכים בנקאיים המעידים על העברת כספים מהנושה 
מסמך

pdf.העברת כספים

שורה 3
מהות המסמך

פסק הדין המאשררים את התחייבויות החברה כלפי הנושה
מסמך

6. בקשה 160621 - תגובת המשיבה לבקשה למתן הוראות ובקשה לביטול צו איסור הדיספוזיציה-

שורה 4
מהות המסמך

פסק הדין המאשררים את התחייבויות החברה כלפי הנושה
מסמך

6. בקשה 160621 - תגובת המשיבה לבקשה למתן הוראות ובקשה לביטול צו איסור הדיספוזיציה-

שורה 5
מהות המסמך

פסק הדין המאשררים את התחייבויות החברה כלפי הנושה
מסמך

6. בקשה 160621 - תגובת המשיבה לבקשה למתן הוראות ובקשה לביטול צו איסור הדיספוזיציה-

שורה 6
מהות המסמך

פירוט מהותי לתביעת החוב והנספחים
מסמך

pdf.(1) בקשה תביעת חוב פרטים והערות

במידה והנך מעוניין/מעוניינת לצרף מסמכים שלא יהיו חשופים באתרי הממונה יש להגישם באמצעות פנייה מסוג: "הגשת מסמכים חסויים בתביעות חוב" באתר הממונט

עמוד 5 מתוך 38
342
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בשעה מאוחרת  וישלח ויאומת תצהיר יחתם הבריאותי של גב' ורד כלש בן ארי,בעקבות מצבה 
 יותר
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מנהל ונושא משרה בחברה בעלים, שנים( של מיכאל בן ארי,  14 -הנושה הינה גרושתו )מזה כ
 החייבת. 

, השקיעה את הנושה נפלה קורבן למעשה התרמית, להבטחותיו ולמצגי השווא של מר בן ארי
מכרה בין היתר את חברה החייבת לרבות כספים שקיבלה אגב גירושיה מהחייב ואף כספה ב

והעבירה את תמורת המכירה לצורך הגדלת השקעתה בחברה החייבת. החברה  2010דירתה בשנת 
החברה, והחייב בחברה הציגו לנושה מצג שווא כי ₪.  3,305,000נותרה חייבת לנושה כאמור 

 הכנסה קבועה וריבית בגין ההשקעה בחברה.תקבל 
 

 ופן הבא:באסכומים בחברה ידה הנושה ארי, הפק-למען הסדר, החל ממועד גירושי ממר בן

 .במרוצת השנים בחברה₪  000,000הנושה השקיעה  .1

 550,000ובהתאם לתוספת הראשונה להסכם הגירושין, הופקד סך של  00/2000בחודש  .2
 .15%דולר בתשואה שנתית מובטחת של 

 ₪. 1,200,000ובהתאם לתוספת השנייה להסכם הגירושין, סך של  00/2010בחודש  .3

לרבות חוב מזונות פסוק לנושה בגין חובות  , החייב,ד מר בן ארייצוין שלנושה תביעת חוב גם כנג
 .)לרבות מדור( וחלוט

 
בקשר לכספים שעל הנושה להשיב לחברה  כמו כן, היה וחלילה, תתקבל איזה מבקשות הנאמן

קרי,  .כאןהחייבת ו/או לחייב )מר בן ארי(, הרי שהנושה שומרת על זכותה לתקן את תביעת החוב 
 .₪ים מותנים ונזקים שטרם התגבשו בסך של מיליוני נזק גם לנושה

 
מובהר ומודגש, כי הנושה וכן בתה )הגברת נופר בן ארי( נפלו קורבן למעשי התרמית של החברה 

 סכומי עתק. ם, חייבים להמר בן אריוכי החברה החייבת ו של מר בן אריהחייבת ו
 

גם על חלקו של מר בן ארי בדירת  , הרי שלנושה זכות קנייניתבטוחות הקיימות לנושהבהקשר 
 .בהתאם להסכם הגירושין ועל ההתחייבויות של החברה כלפי הנושה המגורים

 
 רצ"ב בתמיכה לתביעת החוב:

 .בחברה כפי שנמסר לנושה דוח השקעות של הנושההעתק  .1

מסמכים בנקאיים המעידים על העברת כספים מהנושה למר בן ארי לצורך הפקדה  .2
 בחברה.

 המאשררים את התחייבויות החברה כלפי הנושה.פסק הדין  .3

אנו שומרים על הזכות לצרף מסמכים נוספים ככל שיגיעו לידנו שכן חלק מההשקעות  .4
 בוצעו לפני שנים רבות.

 

pdf.בקשה תביעת חוב פרטים והערות
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חארןימלאן ,הגטןרידלסבע i7שייכמיעדוגליךןשיןד"ספלןתמשין;«בעכמיעדנניח"דןביתייצהצדדים

 .גטיקבתלמתןצלירדדהיויתבהיראןתכל

ע"ישוןלמיבmדדיסיב\גטחןדיסלירנלורשויןדי'ספלמןתזח,סהכםשללאשוירןבסשריתהרגאלכ

 .בינוהסש(\יםכחלקיםהצדדים

הסטינהמשמירת

רלדuת.ךמחתייבאחב .שהנ 18להמאלןתעדההוריםשלוכשיתפתבמשמורתתהיההקטינה 5 .ג

 .אביברמתבסביוניהאםנמיתקילומטר 2דעשלמגרחק

חיינישקרעללושמיהרהטקינהיתנ Pלהחטבתאפשריוכץמאכלשעירההיריםכיכםמיס 5.2

(תעידהרביואהת ,לחיטהנקהשורבכלפועהלשיפתרהחיריסהחאר.חחירהלבי(ביהניתקי(

 ,יפעוך'ההורוםיכוכוסכם ,לולכואבופן ,יאםאבלכידטהקטיהנאתינחכיההיריםתם.בשל

 .ירירחתהלשלימההאדגהואתתהטיבאתלהבטיחדכיבבת,הקשירוענייןדברבכל

למסררהידדתמחתייביםהר1גרים 5.3 וגחיגיתאיעוריסברבךלוונתלתנס,הטעבמדיע'לכזל"ז

 .ב"ציכירהיירםאסיופתהחונו,ךוכ(סדותב

שלמשותתפהרלהטתתקבללובריאיתם,הדלייםלחיטךהקשורעקריניענייןבכלכימרסנם 5.4

ההירים.שני

S.S התבעםחאוטלופנ!ילקשררשאידצכל  .בחחוקתונהנאיאישהסיסיב ,

החוריסמונייצרהאם .בשיארלהייהוחיהימכויבשילארותתחנךתגדלהבתכימוסכם 5.6

לפנישבועייםלפייות Iהחארלזהרה.בתכככדלעהלדועילעיןהיהוהבת,עםל"לחןלתאצ

הנוסעהרההו~ליהיהל l/לחיהיציאהלמיעדעדכ.בתכסהמכו"ילקבלהנסיעה,מעור

עטתשקירתיודרכ ,ןבחזרה"לחולהטיסהמיעדהנסעיה,יעדעלפרטיםלמשנהיצאי Pלה

 .ל"בחיהגת

וריאהטיקורובהסדרי . 6

הקטאתלבקרשראייהאאחב דעירבה .יהתבאהtכטעתיואסאלחרתע,כבללחתקזךלקבלהאןןיינה

 :כלדןמקארייהלהסדריירשאהאבירא,סהכמה

18 
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6,1 )Iכ'יפIבשםU כע יאביאבהיס,י,החרתכמ 8,00הכשעדענייךהחסדין(וממדי'איסמי

החיכןו, 11ורזן 1מלשויריחהקטיהכ

6.Z לנ;ןיהטקחאלקלבאירשהאביהאןכיכמn נמרארחיש(שימייס ,השגיישבתכלו~קת

ךהחיכודותטלמויחתישהקטיהכאב(דגאח .• : 00הננישאסייעדםירהליונב , 

וסגי Cגקחו!כחטינההקאתבאהלביק,עמהשן'ןסבאמהגתי,בהקטיחנההשתIכנשמע 6.3

,8הננלשעדךוניהחסדיתיממיריתישה, ישיריתינהטהסיאביגהא .סייחחרתמל 00

 . ,יטחהדותטמלו

•• 6 '\Jקלנכשואיהאביהאכן כב גיחמחמציתיןניהסאבפשיתיחמחמציתךובכשהקווטהתא

חבגאםהלאצטי;חחקתחהיאחתכשנחאםיגדחיייי.יהדוג(יישוססיכעלאלשריימיעדי

וגח\תבאיבאחצלאקהט(הנהתיהשאלחירהששכחנירהמטיימת,rויפשהאיםמטיי

• nהפשן. 

 :םייזעומותפשחולוקתלחדוגמא

כי)ור'ט a!mאי)רי(טםה!י)

רכעהשגהאוש סריפויכהיוס(

יבחג +חיהיימימי 3 ,סיכותמ I /חrוןמיי 3. ...איגח :תיכוtו

סיגואחרמיסי 4 :וכהחנראשוניס{ימיסנחיכה,

יסרופ

ונחגמ+"תןה :פסחדחסח(ליליאחג +לפגישסע:ספח

ותאצמעהיסי

שמועתרמועב J"ל

• ~ .. 
למקו

קהיטנהבקללאשריבאההאימכורחאלששגנה  .הליחלזרחוואי,רןבטשםכסדעוי

6 הפשתוכח 5.  .סייסשובעיןכרלvוקתופת 2ל·ישוחלק ,סיסיחישראהכחבוקתתכחתהיחזטי

תאראותלהזכותתהיחסלא .להודגהופחש nnחביnלת ,היריםהינוכמהסהבענ"!ייעדםמ

גא,ביסוםאה,בזקוו nבוההתשהבתהימיסידשחןלמבההנ,הקטי עד 16,00מחעש ,ח 'ו

 , r19:00שש

• ' fI "~ ן
"""'= 

נהיהקטלשומחירד tlבצדידםהיתחשמהראיהדריסהשומימילוצרכייאתבםכמיט 6.6

 .טותנהבו

 JIוטפן.\ •
~ J'IIוIזI0 ( ונ rJ ) ,( 

 I '--~~ן~:-:זנ
-, ... _".--.:rום

/.> ... ) 

 1ד
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הבעל:לבשיקהמשיתףהדכוש

-ןבדרו(מיכאלעבלהע"שהשרום , 3232,560ר.מ. , 2006ייצורשכת ,סיוויקהכרהומסונרכב .א

הרישודרמשבאיי)  .י

רתחכהיאההחברכחנרה.חירהיהמכיותלענהואעלהב • 513559Z37ח.פ. , EGFEחברתכ.

יםיט Iאק.לוציפטקי,יעמיניטיןבעלתת,ושקעה ונייכש ,כטףהרבחההשקיעהםהנחבכרות ,

 .נמהותהכנסות

ע"יגאוסעתקותזמוח • 513368811פ..ח , .פ,האפומסקי.יטרת,פישראליתרהבחבותגימג.

 • EGFEברתח

ע"יבאכמכותותמוחזק ,) EGTK,OB (כטדא"קטתרבבורתהכטחקאנרגטבחנרתמגיות ,ד

 • EGFEחגרת

זןןיא,שלןמי

בטןאיזיות(~לןמיהבעלילשםהבעל,שיקבלוחנכטיסהאשהלבשתקהגכטיםיןברשהפהןגבי . 1 •

 ,אבהופכאו , $1,500,000

 , Z007באוקטןכרםשול $100,000שלטד .א

 . $65,000לשטדהאשהקבלת 1.1.08סמייחרריאלא .ב

 . $215,000שלטדהאשהבלתק 1.4.08םמירריאיחלאג.

 4-בשישולם , $210,000של((טףטכוםהאשהלשהבןנלחשהנעלירבעי 26.7,09ייםער .ד

,$67שלםווישםמישלרת הםידעכמיזואתאחר,לכ 500  , 1.4.09 , 1.1.09 , 1.10.08 :איםב

26.1.09 . 

רמתטגיינינרההדיעלתגצתהאתנשכמחמליאאתלפךיעהענלסתחייג 26.7.2010יוםעדח.

 , $187,500לש·סשוליתשלימים 4ב'יזאת ,טחפית-מזרחיקבנבתטול , $750,000טןבאביב.

לשטויפהסילןקהלמ..ווד'עד . Z010.26.1, 26.4.2010, 26.7.2010 , 16.10.09 :םיערבמו

למשכנתאות.לבנקשהיטיפםהחרדשייםהשמכנתאיתשלימאתלהבעישלם ,אכנת YJמה

 o •~.נן~ן
,ל-נ;~_ '~ 1 'v 

;,~~,>./ 
ן;t. ( i ·';)-- ..-!.!!::.... ~.ז~ J;נ:ן
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או/ונןתטעשהלאיהיולא , $1,500,000לשללכוהךהטשלוםתעםכיתזאבמוחברקטפהטרלוכעו

השללבתםהאבתחובןלמעטבידיו,רושכשאסיסוהנכעלבמהכשלתודרשיות עובהקעפייי .צדדים

 "וכןחיקיהןכניךתאו/ןהחבברתניומרכןתל , EGFEחברתכזוכיןתיהכלעלהאשהתוותר ,הזבחטכס

ןסוגןכיומכליים,דעתיריוחיסשהוא,וגיט '(מלוכככרה,החשק'\ענך nמןתרפיוח,בחחידביכנאמנןת

עלחבתימתהו.ה, , 10ףגייכסלעילמאורתלמעטהשתכורת,יכושרסיישאיןיטינומוכרכותא,שהן

טנעהכלעלשההאוכוותרתזהחטכם זכויותהכלוכחחברהבענייןואשהגוטויןוככלוכ ,תבהעיאtוו

 .פעילותחומוכהחרבההנוכ'\עת

מותוהרשהזכויךת mעכהשלסשר,דשייםמקובכלס,יהדרושסיוככןנטהעלnלתוםתחייכיםמהצדדים

עפ"יתיונויוהחתייאמליאהחושהב/דולככדזה,בהטכסהקבעויייעפחאח.רב/דלהסמוכישסלע

ח. Iסהטכ

מיטלטלי( . 1 :

האישייםםחפצימלבד ,שההאישלובכעלוהתהקתזחנוייהם,צדדיהלשמהגוויסנכיתןיטללטהוכי

ה.שאהבהטכתמלהבעולטשייל(ולטווכט

יחיבתוכספיס

ו/איותטפהכהתהחייוביןתלככיזאתבןכצחיוהגעל . 16 רהחכהושלשלו ,חורתהאן ולשישאולןויהש ,

 ,לקןחות ,חביטןחברות ,דיםבעולרבותשלישייס,םדדילצ ,הכישואיןתקותפגכיוו,ליושיהואסהיו

האשחואיןבלכ.דתוויואחרעלשלוסההויהחוגות),כלחלן:בצייןוכימטשויוחו ,מקומיותותירשו

 .אלחלIוובותטחיבשהיא,צורהבכלראית,חאו/אוחייבת

ז.:חסאחדכליכםמימסכייםדדחב/ ,הזכםחטעפיייותחייוביותיהכלתאהנעלימאלובממעודלחח .וג

לכעהראייש מיםשיהר ,שהואוסוגמיווככלוהזכויות,סטיהנכ ,תבוטחשהכספים,הכללשהבלעדיים

אןשמן,על בחטכססוכזבאשאלאיזההטכםעפיי'לוהשייכיםמהם,יםקמופהפירותוהטעמווכמי

המצדיםצדהזה. ואסהללולזכיייתחטיכיגהשהצדכפליעט(החאייעתתבכלםלהןאייכתבזאםיוי

 .זהסהםכאשיורדבמועזאת,בעליהריסתמווסההריכזויש

אישילחשבן(יהפכואלהוחשבו(ות ,ותףהמשהחשבוומןהצדדיסדאחרעיגזהכםהסאישורעמדמי . 18

ם.הצדדיאחדשל

דכנק  '/ , 40169 ,מסחשבי( ,ג 99ש(קיףשני ,סקונטי

 :תכאיסמהחשובניתההאשאתעיגרהבעל

f 
f ~ >f" 
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נ. 6066,5 ,משחשבוי , 477המגלרשני,מזרחי-טחפןת,יבנק

המשותףןמהחשבוהגעלאתתגערהאשת

 .sנ 90נ 8מש,חשנןןים.נת , 148בלפןרשני,דיסקינט,בבנק

בלי

הנובעיםאחריובח/ואותשליםכל ,ועליכתובתההמזונותיעלהאשהמויתרתגשהטיד(רמיוםחלה

 .הנישואיומקשר

מבער .ההדדיותתביעותיהסכלשלומוחלשסופיהסדךמהווההזבהסכםהאמירכימצהיריםיםהצדד . 2

 .זחכנגדזהתישענוו/אבתיעןתכללצדדיםאיוזהבהסכםורלאמ

.2J . מתחייבהצדדיםמאחדכל  .זההסכםלמימושלבבתוסלפשל

דיםהצד . 22  .יתנייתייוראותיוהכלנתהבתךויהחופשמרצונםזההסכםוכערכיצהיירםמ

הכשרותוקח ''' l!עוידפסקשלתוקףלווליתן iוזהסכםלאשריש'כיהממכבימבקשיםצדדיםה . 23

יסחיחוק , 1959-תשכ"שמזונות,שפחח Iכדינילתיסיוסחו , 1962-תשכ"ב ,יהאפישרופ-סינותיהמשפש

אחר.ולוונטידיוכליראותהע"פי/וא 1973ש?יג-חהזיגכניביוממון

החתיםןעלהצדדיםבאוולראיה

25 
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ת"אבובחחובשפחהלנוג"ניובשפטבית

אריבןנובן-ארי 36052-02 • 10ס IJתח

כלש

 2010מרץ 10

סיוןטובההשופטתכבוהנשיאהוסגניתבפני

המבקשים
בו-ארידודמיכאל . 1  011432093 .ז.ת
 025330101 .ת.זכלשאריבוורד. 2

ונכחים,

כעצמםשק;;;תים

פרוטוקול

הידדצם:

אשרלקשבכ . 20.12,07וםנ<שאושרממוןויחסיןיהגירושלהטכםתוספותןיי'לנע,להסכמותהגעכו

 ,ןידפסקל,שףוקתןהלליתוןכואוחן

פולק,רחלד IIעוםעהטבםהתאערכני

המקנש:

חקודםבהטכם דריחנוית,-2בוונקרן.השעקהיםוחפתששחארנוכטפייםיםעכיינשישמדיברהיה

אזהכנסה,ןותיניותךכזילשזהונ,ירלבלילהעבירמהכספיםחלקבישקה  ,הואתלהסדיררציני

אלדיושמשהילייהרקאסלבטחןטתג~לדאוצינןחשוב,והכינאתמשכהתאדירלהטגםינורצ

העםמשי.ךלהלהויכלאאהישצבמבתשיאר  ,ביטוחפוליסיתייצאתהגםלכןו ת(;!.תו.Jי\מהדהלי

 ,לילדיםמחילקואחדירדלטינתשאתד

המקבשת,

דבריס.האתרתמאשכיא

הדצ.דים:

תואימהןתתא ,ההסכסשלתיכניאחמביניסיאנחנימלאיסהמוככסהיןנרצההסכםעלחתמנו

 ,וכ,ממיבעותהנוצאותתה

 .עמדוים 3כלולי 2ת/המשפטביתע"ימסימנת 1.ז 2.10מייםלהסכם,התויסםת

לצדדיםיסכרהה להסכם.התויספתשלה mמשמעהמשפטכיתע"י

38 
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ת"אבמחחשמפחחלעניינישמסטבית

19 

אריבונ'בו-ארי 36052 02- .10-תה"ס

כלש

 .2010מרץ .10

דיןפסק

1 
.2 

3 

4-

אתמביניםותםהחופשימרצונםלהסכםהתסופתעלחתמוהצדדיםכילישהיכררלאחר 1. 5

 6הנ"ללהסכםהתיספתאתמאשרתאניממנה,הנובעיתהתצואיתואתמהיתהאתתוכנה,

 7נ. 9ן-3התשלייגזיג,בניביוווממיחסיחוקלםי

8 

 9משפחה,לעגייניהמשפטביתלחוקוג) 3סעיףפיעלסמכיתימכחהזצדיס,לבקשת . 2

סב .פסק-דיןשלתיקףלהסכםלתוספתנותנתו,.הנגי, 199Sייה-·התשנ

 1ב

12 

13 
ב 4

15 
16 

17 
18 

תמאתתסגירהמזכירות . 3 II 360.52 0.2-10-ש • 

הנובחים.במעמד .1o.I031Zo.loע, J/תשאדרכ"דהיוםוהידעהניתגה

~~ . 

נשיאסגנית Jסי,ןטובה

39 
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\._הסכם ,,: , '1 : 

:" .: 

 1 ..ן:: • b (g.2 ..1יביםברחוובתונחתםשנערי

 01 4.נ 32093ז.ח.אירבודילדמללאכ :ביו

אביבתל , 6/3הררירחי
, !I 

אדח;מדצמייק,הללן:שיקרא

 OZSנ 3010גז.ח.כלשאריבןרןניירד :ןביו

 , 7/9ןיטאלהוכאוריציירחי

אביבתלאביב,רוכתסבייני

שני.ינצד:ודר,להלןשתקרא

 , 9.1.08כיום '"(מ- fכזמייןהתגרשייהצדדיםהןאיל

המחטכסאתביהמיישכב'אישר 20.1% • 07בייסויחיאיל p ללתו:פסיידשלתיקףל(ינתןוהנירישיןיו)

הגירושין).חסכס

גישירב'ת1יזלהבניתהגיעויםחהגירושיןבסהכםאחדותתנייתולשטתלחוטי>ןחצדדיtנוכרצייוהאויל

אביב,תל , 4(עליכסשלםורחיפלוק,רלחעןה"דאצל

 :כדלקמןהצדדיםביןהיסכםלפיכד

 .הימנינפדובלתיחלקמהיןהזחלסחכסהמביא . 1

אביברמתבסביןניהידרה . 1

 .ו / 9ייטאלהמאיריציורחיאביב.רמתבסבייניהדיפלקטכדירתזכיויתלצדדיםא.

סזטליבת S7SD,OOOבסןמשכנתארונצתחדירהעלכ, m אתסללקמתחייבמייקטפחית.י

שיטפיםתשלימים :דרכים Zמ·באחת ,זחחסםכחתימתמייםשניס 10תןךהמשכנתא

בעתיירי Pפירעוןאר 16066Sח'ו • 477גמדלסניףטחפןת,מזרח?בנiכבאמצשתלפ,רשנח

חחשאתח~כירתהנפסת/ P ,לפיסייק.שכבעלןתטיכיוחןןסקרנןתאחתשהקעיחבחןשת

מההשקעותאנחדאקזיטשלסיומיעסמיילוורדלחיריעמתחייבמייקמביני;ןס,חמיקדס

 .שעבבלותןטיכווחיימקרניתת rlאחשקעיהבחן

נשואהסגנית •יססןבה

 ,עלניינימשטפנות
 .c! ,. ,תל·ג<כf>וכחןז

--"40 _ , _,c::::--;:. .j 
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מניזת . 3

מצןרףרןרע"שמניותשטרציליםשמח.לעהשרןמןתאנרגטק,כחברתמניןת 150,000רליר

לפניח.זלסהכם עללמשיי(המשיךלוחיאפשרמייקהדיושמירתם  1(1ארננקטווןחירחשבן

 .)קבאכרנטןתמ(י 150,000מטדאליפסי Oכקלזז(סבלי S150,000לשמקטימליטמםל

שלהשקעתתמיתרתיקויןן , $150,000ל-מנערכןתמשי ילג(ללת(: RLUE RJV .::ו Rבקרויוך

יתדמיישמיכהבלי Sג-SO,OOOל ,.מעבכטפיםשמיכתתפאתשרלאקפ,סהטרלמןע .,יבי)

הננזרהרלןינטיי!הריכיתיהנמכתייריברייבלומקרו  .מכדת

כסטיותזכייית . 4

שלנטך , BGFEתכחברמןחזקיתןמזתהרשו ' BLטRIVER Eובקרכטיפןתןתיזט ,לור .א

משולמתשל(ה, 140/0בטךיח,שבווכחתתרלבי ,) 31.1.10ליום(כוןחודשידוח(עפייי $550,000

מסיחשנוו ,הוכ(דלט(יףוכזרחי,בבנקבע"מישארלאף.אי.,אי.גיישלמחשבונוקבעראתבהו

 . 12807חשובךהחילי,רתמטגיף ,ינלאןמיהב pבמירדשלשחלבןן , 161378

 ,היוכיתלחישובדן(אמ

$77,000 • 1'1% 'S5S0,0()O ,ןלחלשגה  1בכלליסלשקיתורנםה Iיםטכ . $6,416,66טןורש

ייליעמרהריביתטפק,הבהרלסןעוח.שללחשבונהייונערחקודס)החודש/עגורלחידש

ב."וכיוטטולאוגיכשנםשולת

ברnמהביתשענודתוך ,טפחןתמירחיבב(ק ,שגיס 5ל- $2S0,000ךבטהלוואהןבטלהצדדיט .נ

כחוואתייקי,וכיייעתיפעריואהיהה .ייבךנסןנקרדריישלתהI\Iחקעתגדלתלצורןאבי,ב

ויכויותיהקהחלוכתיך ,~ OOO,300וכעללשסדכירתמדרויאם .)ריכית +ו(קרחישדיתקבע

 . $250,000ת-שלהההלןואיתרתל!(רןעאתחייתבוכתהיארי:גר,כיובחטת

מייסשלהתחייביוותיילתשלוםתיבטוח . 5

כנתאחמשבפיערןןחןרד,וןכלפיותיןןיכתnחייבמעוןדלאוכ"קאסכיכיוכיסמטהצזדוסא.

 BLUEןרבקןןרדשלטיזתיח I1חלקחאמסלןטתבשאי/ויבאבבטבייניהדירהעלחרןכצת
# 

RIVER , תזאתי שלמחלקי .אביבoבבין(י mהידתימכרזח,הטכמחתיוכתוכיוסשני~םגןו

 .הצדדים,שללבתסתוקנההתמוהריתרת.ליורדמייקשיוובחיקןזזדירה,הירתכתממייק

 .ןפרנשלבזzוןייתיהיפגעיהבדירחי pללnביחסכלשחיאטענהלוכייקתעמודלאנופר,

/-» 

1וסונ::~~אי

nםןזת~

41 I נ;,י'~ 

 .כ::::::
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 , EGfEכחברתומוחזקותהשוומןחבר,ריבלןקנןריודשלהכטפיותזכוירתיחלהבטחתב.

שתימייקהןציא ,) EGFEחברתע"ינאנמןנת'המוחקזאכךגטקחבברתוכנ'וןריהושטר

בחכרתןהשנייה 6858617פוליטהוכטפרהישיןב,חכשך" mבחב:אחתחייסביטיחופללטית

קרוגריוכרחיניהכיטוחטיכו ,שrמלייי 6שלכיללבטד , 914003106הפוליטמטפר ,חראל

אי 03-6839229 :טלפיותל-אכיב, 156חרצלרחיגד'אוך,מחכרתחיטב),מכירחידר(איתן

050-9778833 . 

מסיוכפוליטההמיטכת,היאי'דר , 1i!.Iמליון 3גטך 6858617וכטיהראשןנחפבוליטח . 6

להמשיךמתחייבמייקהומטכיס.הסוכייקשלליריושתושל • 1i!Jמליוו 3בסד 914003106

הסכםעפיייחובותיו,מלואלטילוקעראכ"פוליטותלוכימווחהושרויתהפרמיותאתילשלם

יח.לחטכסוהתיקיןחגירישיו

יומרסהגירושיו.בהסכס 12כעסיףהמופטריס ,המשמתאלטילוקפטר ,איזיןחמייתשל . 7

ככתבם.

כללי

כחברתגוכיןתלרבית , EGFEבחכרתכזויןתיהכלעלוידרמוותרתוההסכסעלבחתיוכתה . 8

א,שהווסוגמיןוככל ,חחכךחמהשקעותפיריתהחכחו, 'ידנבנאמ((תהמןחזקותוכג'ותו/או

עלחבתימתה .שהתכרותוכושראישייםמוגיטיוולרבותשחוא,יטוגמיןמכלעתידיים.וחימוד

מהיהטכם וככלהחכרהכענייושהואןטן(מיימלכ .נתיעחו/אוטענהכלעלןורדותרתו

ןוכעפילותה,וכהחכרההנוגעיתהזכויות

מצחיריםהצדדים . 9 לכשלמוחלטוטופיחטרדמתיוההגיתשיויכtוחכםח, Iבהטכסהאמוךכי

כ(גדזהטענותו/אותכעיותכללצדדיםאיויחכחטכסאלומרמבעךיןת.החררתבעיותיהם

זה.

ח.זטכםחלמימשולכם Iתבלפעילמתחייבמהצדידםחאדכל . 10

 .ןותניוחיהיראותיוכלחככתןיתהחיפשימרצו(םה Iהטכמערכוכימצהיידםהצדיים . 11

יהטיחוקעפ"ידיןפסקשלתוקףלייליתןיההטכםלאשרש tl.גיחמב'מכמבקשיםהצדדים . 12

נ. 973התשלייג,גיובכייובממין

G 

החתום,עלהדצדיםבאןלוראיה

 ~::ב ...
--~ 

ארינןרתיידר
אייגןודידמיאכל

367



10/20/21, 12:25 PM

58/76

 ,~י'י

. . 
 rrן •

, 
'מי •בא'בתבלשמפחחל.עכ"נ·ט Oמבית

 2017מונמרבוסכלשאריבן 'נאריןב 76-10-17()24ס"תה

ולאיהיחזקלאהשופטבכידלפני

 025330101ת"ז ,בו-ארירוגירוד . 1הגזגקשיס
 011432093ז"תאריו-ןבידוד.tניאבל • 1

נ

Z 
3 

4 

5 

6 

 7ותאמהוןתאתכס,ההטלשתוןמאתניס

8 

9 

 10 :נ:ממחש

 11טכום ,ל mנליסכיפםאכילאשהיהרא<ןונוגבי 2007שבתנהגתרשנותאיחור,לעמתככלאניחש'כבי

חירבריביתזאתכל , II!J 600,000שלםשכוויועדrש 500,000סלישרכסיועודודלרמלייון 1.2של  12גה

 13שותתפ,המלילדהוןרחגכדאתלשלםכטףלחיחיהשכדי'ןt!7יביתתאשדוtוכללחמשלסואנילטותבת

כטףתקבלחיאתעדיבאזקטויחחישאםאתפשחתעלהזגבתרווםחמניותבגלילחכסםהנעגן  14ואני

 15 .אתחרוכ

~, 

עבצמסהקבמשיס

פרוטוקלו

הדדצים:

ןnבכסגכהוברצוההשכסעלתתמנן

 .ו~מנהכובעיתהתןצאןת

תבאטכםחחאתאלשרפהשאחנונסהיהב  16והאיינת,רמבשמכרוכמידךהקיבלהשהיאוכטפםייס Dכט

עלוהוחלטאיגני,אניתיללתסאקירחהםהדזקנותי,בעתשאלה mהתזערשקטה.לחיותצהיר  Iו

 18 .יחלן(ס,ילטותבלטיבחתמיילוו 9לעסתייתינטועריתכ

נבטוות.ונליעשסייש~הלןבינגש~וןכלשפנטרה,המקורית,תבמשרחעםגעשתסהתכס

שהנכתוך ,התןפשימרצונינעשהשההטכםאמשראני הכטפיותתבויווההחתייןיותמעמשהאזימץני

 .ממנוחןנבזעת

 :המסבשת

 24בביטןחיצלרךר·שחדאי.בלבקשתומתערואני .זחלהטכםמטכימתשאני mאמשאניבחימ"ש,לשאתל

 25מהלעקס,ומשהזrוקןאםחלליהמכיטח,ליחןתסג.רציתיועיניאתןסעיצמיקיסאחלליחייט,ח

 26 .שולהאשיורחפכןתמייקשלאחגסאזשלי,הסכףעסיהי;ן

27 

~, 28 

 29הכטפיסהלבערתאדיגיהיאכשחלתאניסמודעהשיאאישית,עירבתשלטיג ,אחישלבדופמכתביש

ולחנמידהשהל,  30 .משחןלייקרחהיל

31 

 32 :בקשיסמזו

 33בהטכם.לכיהתייחוסתכלאיןיכןהמבקשאחישלהמכבתצורףלאכיש IIחיממבשןעמיסאונ

1 

58 

7 
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הסכם .,.

 S . 9 .ו;_יביםובותרבח bןrטתנעןר

יאדובדוידייק)וממילאכ :בין

 011432093 .ת.ן
 69362.34בבאיתל , 6דירח 36ןנוגעי IIשח'מו

~ 
~ ... ..:) 

 ~ ,ן~ (""'
 ~ ','\י ~ .

 ('!"" ~(>י~
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אדח;מצדהאיש)(לחלן:

כלשאריבןרוכידדר :ובין

 025330101ת.ז.
 696510 ~יבאכתל , 9דירח , 7ןיטלחיןאןריצמימרח

 Jשנידצםהאישה)ן:הל(ל

 ; 9.1.08וםגיי IIכדמןזמ"זתתגרשויםצדד mהאויל

שאישרוגירושיןממןוכםחסערםה.צדדיםולגירשויררעובהויליא

משחפהלענייניש IIיחמב 'גכעיייייןפסקשלותקףקויבל

 1jרגירישין)הסכם(ללהך: 20.12.07מיוםתב"א

 .'אכוספחג:כו.צרםיםהאישוריפריטקולוגירושין nהכסם

גהירשויו,סהלכםתסותפביה%ביישכב'אישר 10.3.10וביוםליואוה

התוסtנת :(ללהן 17.2.10יביםדדים.צחידיעלשנחתמה

 .להסכם)

 ,'ככנס$בחצמרופיםהאישוריפרוטוקלולסהכםהותספת

בתןסתפסעייפםשניתיקיוביך/כן"שכביאישר 21.11.10ניי~יוהאןיל

לתוספת);התיקןוולתלן: 27.10.10ביוםתםשתנם,סחכל

 .'גםחסנכוצמרפיםאהישווופריטוקלותלסותפהתיקןו

עלשיחןלוהסכמיתותאניסמהבסהכןעלדכמבקשיםיםוהצדדןהואלי

ה(קראיםלתוסתפ,ויקיהתעוליהותספתעלהגירושיו,הסכם

,ולאשרבמטפרהרביעיזת,תיסיועםידחאחתמכקשהשלרשתם

 iי\דפסקלשתיקףלןולתתזהעדכוו

 'מרח ,ריסשיד IIעהואבמעצןתגישורבלהיךתבנולההגיעיוהצידדםוהאויל

 ~ ;רחובות Sבקרת
. 

4 .., 
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 :גכלדעובדדצהיםיגבוהותנהרהצהרהוםכס,לiבינר

ההטכמיםמשלישתאחדכלהיראיתלעגורברתזהסהכםתיראהי . 1

ביניהם.סתירהשישככל ,הקדומים

אביברמתניובסביחדירהלגיהרוצבותהמשככאתותסליוק

לדירתהצדדיםיהתייסח ,ח)( 1l ,)(ג lO ,)(ג 9עסויפם ,גחירןשיןבסהכם . 2

כרפוייקט ) 4(בנין 9דירה , 7וטאלהימאוריציייונחהנמצאתלקטדופ

וכייבסבהדירה(להלו: 7225נגוש 1כלתקחהידיהעאמב,רמתינוסבי

 .אביב)רמת

זיניירההאיששלזכייותיייכטכםיה , 2007משנטגירשויןהכםבסה . 3

 mזכתהאלאשיהי , 21גליל,בהגעיהונרפצהדייםלשלתנםנו Pויויבעךו
את pילסהאשיכיסוהכםועד .ייחהימיללכ mידגתבדעלישיומש

 . 26.7.10דעהדירה,עלהךיבצת 750,000$סנדמחשכתנא

מטולק,תולחיהמשכנאתחובחיהןראמשבילמודעבמסור , 2010נתבש . 4

להטכםלתוסתפ 2בעסיףזה.להסבםבןנספחלהטכם,התוטפתנרעכה

תוןפיםשוטיםלומנםשהמשכאתנאתיםקלאשיהכיכםהוס שנים 10

אםמיךויבפררעןאו , 2020שתנעד,הייונלחטםכהותטפתחתימתמירם

 .יטקזאמצערנתערגזהיאתפשר

בטעיףלאמירכתמשך . 5 בזאתקבעינמכסוםלחטכם,לתןטפת 5 אםכי

לאהאיש מלואאתחידשימדלרפועהאשיהכלפיהבחתייבןיותיוידיעמ

אלישהלשלםו/אואביב,רמתטגיוניברהודהלעובצןתהרכנתאןתהמש

 Blue:כקר(השקעותיהבגיןלההמנעייםתהולשמיםאתשד mמדר
River ח-מנותתלiהיפרוטעייפחייםמטוחילרכשואו/ו ,האישע"י

עסבהאמ(ר יתרלקדנשנחתל~rטרמיישה(אל,יללמסיאtרו ,להלן ~יף
 ,אלההוראותיחולךאז(אלה,ניטוחיםיכשתרעלמסמכים

 =--.:;:;:'"י .... .תימכראביברמתסנביוניחדירת . 1

מימתשליאחדרפנועןימים 30שלפיוגראןאיוחרכימסוכם . 2

האשישמבעירהשוטפיםהתשלומיםאדחואהמשכאתנית

תוהל.מחנ Blue Riverורנקהשהקעותיןגביחשדומיילאשיה

נידרה.שהיותףיי(ליפרוקפקסכמתוכומחך ,האשייי'ע

לרלמכירה,הנוגעעגיוכלעלחצדזיםבי,הסכמהךעדבה . 3 בית

ןאנתמועדיהחמכירה,טכים יזךנשיוןצביידהועיןר(מונהיה,

/~h y/(;r 
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יתרתאלשיהשיולמוהידרהבתמירתהאישלשמלחקי . 5

 i Blue Riverקברןהשקועתיה

ותקנהשתהיה,וככלאםחדירה,בתמירתאהיששלחלקןיתרת . 6

'עיפ 21לגילהבגעיהאוהמיכרה,בתערנפרהצדדיםשללתבס

דבירהי pללחינחטכשלהיטהנעלאישתעמדולא .האמרהר

 .נורפשלמכיייתהייגפיעה

לגלירנפרשללהגיהעתקדסהידרהמכירתאם . 7 ירתהותשיאר , 2ג

/זיעשינולהבשחבוותשימרזייתרחלניפר,להגועשאמירה

 . 21לגליבהגועי;לנופרןתימסרהאישח

קברןזכויותיהשלפירוטרבןעוסוףמדיאלשיהלנעחירמתחייבהאיש . 6

Blue River , תכקיפה.ששרלמיןסכיפםת,וירבייותית,טופירלרבית

 Blueרן Pכהאשיהשלזכויותיהזה,סחכסחתיתמכיוםנכוךכימיסכם

River מאותשבעמיליון{שלושהש"ח 3,780,000שללסךמסתכמית

השנתה , 2010כשתנלסהכםהתוספתשנערגהמאז .שי/ח)אלףושמינים

אביב,רמתבסינוני mדהיעלבצותירהמחשכאתנלהיוארתמצב

אלה_הלוואותהחזריעבניןהסהכמהאתעלןכדבמקשיםי'צדים nו
t 

.' 
רמתבסביונידהירהלעהרןבצתרIכIשכאתנשלמיחזורביצעיהצדדים . 7

מזרחיבנקסלובתמשכאתנותשלשוזידיחרעלרובציתכיזס .אביב

' :שווכתלהוואיתלשושבגיוטפחות, " 

סלילךקהיתרההיתה , 2007בשתנרג.ישזריוסהכםחתימתתעכ . 1

עלכנאתהשמלש החת<יבאהשי . 750,000$אניבסבניןני mהדי

השזנכאתנאתמיחזראתשיזו.משכאתנלסקליהגירושיןבסהכם

 !; y!-?31.1Z . 16ליוםינכןומיחזןר), nתעבלהןואה nאתהלודג I6{י
 Y \/הלוואה{תיקזש 1,398,846המשככאתשללסילקו mהיתיחתח

ד .) 428941544
L ~ 
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בסהכםאכמןרל.פחעהאישמתחייבחזחבןהחוםסכמלואאת

הגירושין·

שניהוכסתפ,הליואה.,אשינטלחראשותנההלויאהמיתזירעבת . 2

רתהיח(אביב;מותסבביוניחדירה 'משעודבתאלוה,שגםרפםסב

הגוואהתנקיIש 561,410האי'זהסהםכתתימתוכוםלסילוקה

899223878 (. 

 1,960,257היאוחשניההארשןנההלהןואתליסולקהירתהסה/'כ

 .ע19,44Z 1iשלחושדיכרחוזרוש

לצירךגדייושנהאקיבלשחניההלהייאהמסםאמגואתגם
 .עסקיוניחןל

נוטתפ,הלייאההאישכטלהראשונה,הלהייאהמיחזורבעת . 3

לסליקוירתתה .} Jlמטרח{"לכלחושפיתכלהיואהמכפסר,תשלישי

 . . li!Io , 850לשחישדורבהחז i!Jז s<!9 , 298היתה 3.ג 5.17ביים

לצירןלדוייהאישקינלהשלשייתהולהואהסכיםמלאותאגס

עסקיו.(יהול

להבטחתהמשיעבדוהנכסההלוואות,בשלשולהוויםהםהצדדיםשנו . 8

 Sבסעיףכאמוראוולםאביב.רמתבסביןכיהדירההואההלוואותהחזר

רמתאנלבסבכיוניבדירחהזכויותזה,לסהכם ~םלסחכלתוספת
לבבד.(יפרולבתלאישההן

בסביוכי mמהדיהשיעונידםמלואאתלסהיריחיבאהישיכמוסכם . 9

הארכלמתןזוסהמכה .המאוחרלכל 21.9.2026לייםעדאביברמת

לומוםהתשכלתאשילםשהאישלכדינכופףמופשרבתנאיונתתנ

רשנuלן.lכיםמלואאתלאשיהושילםהשמכתנאות,להזתר~תשןטיפם

המתסכמיםתיpoטמים ~ lue Riverנקרושהקעותיהר:Jג'רהשויפטם

אלף)שושיהא(רבעים 46,000כ-שלתושדילןסזהסחכםחתימתנתע

li!J :כמןההתשלומםיבמלראאי-עמידה'/כיל, 5סבעיףכאמורלחשדו

וכינןיעלהלחטהכחצורךןבמדיתידברה,שיתוףבקרלפידייפקסכמתן

נכטים.כונט

x{O 'מחופרטןתהדירהלעהררבוצתהמשכאתנותכלאתגסלקמתח(יבהאיש

4 .iiעדחייוכ ,הלהרואןתמיחזןרוכויםשניםכעשר) 10בותך ~ן
 ,םירכדמשת(בחאת , 21.9.2026ליום

 .טפחותזדחימלבקנההלרואיתלפירועןשיפטיםתבשלןמים . 1

מואביזוגטילוקיתרהארתישאםאףמקרה,בלכואולם

סליקוקלסלהלאדיגהאישמתחייב , 6:;21.9.20כירםההלןןארת

wיי ...... ~\ר.'''' •. ''''''''--• __ ._.,_ ....... . .. 
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זהמעודרבנi-.זה'עו.םדעדמאל לןיחיהלהיאוית,ואלמקיסלוולא

 " ; 5סעיףהיראית

אחתמכיותאיהנפקתתעביות,וו,?קרדםבמודעמנייד,כפירעןן . 2

שננעליתסיכיויןחהמקותתאחתהשקיהעשנהןההשקעית

ב(ניהס,מהמיקדםליפהאיש,

אבחתט"יזקא'ישלקירומעםמידלאישהלדוהעימתחייבהאיש

שבבעליןת.סיכיןהוומקרנותחתאהשקיהעבח,תמהשהקוע

אתדוחהאיהכ'יאקזיטז,נעתתשליםשלזןאפשורתיכמיהנר

לקהדיםרקאמפשרתאאלזה,בטענףעלילשנקבעתהשלוםמועד

מנייתמכירתמשמעןייאקזיטז,זה,סחכםעלניויכמוטכס ,איתו

דלור).מיליןן(עשרה $וומייל 10עלהעיכהסבכוסהאשיבנלעית

האיש,שלשבליטותריתהחבבאחתייאקזיט"שכבמקרהכימיטכם . 11

לאחרגםח,"ש OOO ~ l,שליהחישרהטכרסאתלקבכתמשיךהא(שה

לאחרשניסחמשןא 2036כמפטמרבערדהמשככתאות,אתיסלקשהאשי

 .הידומשורתלנפיסיזאתביות,רהמקןםדלפידשמ.תנכאו.תסיכןק

במגיית 50%שכאחזקהמשמ'\עתהיישליטהיי ,זהסעיףלענ,וכימיטכם

שהבהיחדיההחנרהכימיצהד .זהמשועירלמעלהאי mמנכחהחרבה

מיזס-ארכגטק I1חברתהיאמניית 50% ~מעלהכמשכאחזקהלאשייש

חבריתלגביולאזו,חגרהנגליקרחלזהעסיף .טהעבי"הגזבתחים

תיהה.אם ,זחבשועיראחזקהלאישיהתהשבחךאחרית

נטכידירההעלהמשכאתנותלטילוקהמעוךיחכיףאם .ג 2  ,בא(גרמתןני

עימידהאישאסגםמשכתנא,בותחואןחיביישארו , 21.9.2026(וםהיי'\ג

הדירהאתכמכירזכאיתהתיההאישהאזידסכרם,תשtומיםכלכ

הוראיתחוכייליעל,כאמיר~שי,שלמקלחיהמשכאתנןתאתולקלס
האמןרלעלהייסףאבזהעסביףהאמררהמחןווביס,כשיוכייס 5עסיף

ממני,לגועולוא , 5יףסבע

טפחותמזרחיל,בנט 250,000$גןסההלייאההחזר

סבךמלייאהכסלןה.צדדיסכימאנרלסחכםלתופסת )ב( 4סבעיף . 13

רמת 7זיבוטינסקירחיהמגדל, 477יף(טכטפחיתמזרחימבנק 2.50,000$

לשהשקעתחהגדלתלצירןאיבב,תרמיןונגבטהכיתשיגעיךתידגו'

 i Blue Riverורקישההא

~ ......... ~ ........... ", ... " -... ~-.. 
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במלואהחזרה mןולקהס O,OOO ~ 2 $נסךההלןןאתכימצחיריסחדצדיס . 14

שלרעובתהביטילעל 18.6.15כויןסהבנקור_אי~טפוחות>מזריחקלבכ

 .ענינן)ע~מדהדירהשעיבודואולסחאישה

לדכשוהאיששמתחייבחייםטוחי

הרשומית ,ריברבלובסרוהאישהשלחכסיפיתזכןיךתיהלגחטחת . 15

זקוהמןחאונגטקחברבתמניותיהשוטר , EGFEחבברתןמיזחקית

 ,חייסכיטןחיסותפולשלושהאישהוציא , EGFE)חרבתע"יבאנמנית

 , 8316272015פולסיהמסיהפנסקי,בחברתחייסביטןחפילסית . 1

 3,283,322היא 31.12.16ליוסנטוהניטןחסכיס

-אדי'בוינופר 83%ןב-אריירדהסהפוליהספ IIעהחבניטשח".
170/0 . 

ופלסיתמס'ראIלאליתו,החבונתחייםביטיחופליסת . 2

 3,129,887היא 31.12.16טולינכיןהביטןחסכים , 600211839

 .שויסיכחקליםהאשישלדלייישלישתהםהנהניםש"ח.

פיליסהמס' ,בליטןחחביהשכרהבחברתייטחמ.טיחפוליסת . 3

 3,334,842תיא 31.12.16לירטנכיןהביטוחסכים , 6858617

 .שוריםבחקליטהאשישללידיושלושתהטההנניטש"ח.

סיככית-מוטבמחג'יברנשטיישלומןהיאהפןליטותבשלשוחוסכ, . 16

-073משרד: , 052-6400226 :כייי shlomi@mutav.co.i1 :מייללביטןח,

7Z85888 , 077-4447924 ;פקט . 

ופליטותילמימישדיןתוהחיתיהפרמאתלשטלילמהשךימחתייבהאיש . 17 ,. 
בבמואהמיזכריטה_הטכמיטכלעפ"יחזובתיומליאסללירקעדאלת

( 

זה.ןסתבoכזה,לסהכט

אתהלפחיתלאהפיסילית,אתלרשטושללטלרמ.שדימחתייבהאיש . 18
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מנהל ונושא משרה בחברה בעלים, שנים( של מיכאל בן ארי,  14 -הנושה הינה גרושתו )מזה כ
 החייבת. 

, השקיעה את הנושה נפלה קורבן למעשה התרמית, להבטחותיו ולמצגי השווא של מר בן ארי
מכרה בין היתר את חברה החייבת לרבות כספים שקיבלה אגב גירושיה מהחייב ואף כספה ב

והעבירה את תמורת המכירה לצורך הגדלת השקעתה בחברה החייבת. החברה  2010דירתה בשנת 
החברה, והחייב בחברה הציגו לנושה מצג שווא כי ₪.  3,305,000נותרה חייבת לנושה כאמור 

 הכנסה קבועה וריבית בגין ההשקעה בחברה.תקבל 
 

 ופן הבא:באסכומים בחברה ידה הנושה ארי, הפק-למען הסדר, החל ממועד גירושי ממר בן

 .במרוצת השנים בחברה₪  000,000הנושה השקיעה  .1

 550,000ובהתאם לתוספת הראשונה להסכם הגירושין, הופקד סך של  00/2000בחודש  .2
 .15%דולר בתשואה שנתית מובטחת של 

 ₪. 1,200,000ובהתאם לתוספת השנייה להסכם הגירושין, סך של  00/2010בחודש  .3

לרבות חוב מזונות פסוק לנושה בגין חובות  , החייב,ד מר בן ארייצוין שלנושה תביעת חוב גם כנג
 .)לרבות מדור( וחלוט

 
בקשר לכספים שעל הנושה להשיב לחברה  כמו כן, היה וחלילה, תתקבל איזה מבקשות הנאמן

קרי,  .כאןהחייבת ו/או לחייב )מר בן ארי(, הרי שהנושה שומרת על זכותה לתקן את תביעת החוב 
 .₪ים מותנים ונזקים שטרם התגבשו בסך של מיליוני נזק גם לנושה

 
מובהר ומודגש, כי הנושה וכן בתה )הגברת נופר בן ארי( נפלו קורבן למעשי התרמית של החברה 

 סכומי עתק. ם, חייבים להמר בן אריוכי החברה החייבת ו של מר בן אריהחייבת ו
 

גם על חלקו של מר בן ארי בדירת  , הרי שלנושה זכות קנייניתבטוחות הקיימות לנושהבהקשר 
 .בהתאם להסכם הגירושין ועל ההתחייבויות של החברה כלפי הנושה המגורים

 
 רצ"ב בתמיכה לתביעת החוב:

 .בחברה כפי שנמסר לנושה דוח השקעות של הנושההעתק  .1

מסמכים בנקאיים המעידים על העברת כספים מהנושה למר בן ארי לצורך הפקדה  .2
 בחברה.

 המאשררים את התחייבויות החברה כלפי הנושה.פסק הדין  .3

אנו שומרים על הזכות לצרף מסמכים נוספים ככל שיגיעו לידנו שכן חלק מההשקעות  .4
 בוצעו לפני שנים רבות.

 

pdf.(1) בקשה תביעת חוב פרטים והערות
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נספח 11

 II העתק הסכם הגירושין המתוקן
מיום 27.10.10

עמ' 377
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נספח 12

העתק החלטת בית המשפט מיום 
21.11.10

עמ' 380

379



380

12



נספח 13

 III העתק הסכם הגירושין המתוקן
מיום 5.9.17

עמ' 382

381



382
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נספח 14

העתק החלטת בית המשפט מיום 
7.11.17

עמ' 390

389



390

14
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נספח 15

העתק רישיון הרכב של ג'יפ הריינג' 
רובר

עמ' 393

392



393

15



נספח 16

העתק רישיון הרכב של ג'יפ הטוארג

עמ' 395

394



395

16



נספח 17

העתק מכתב הרשות לני"ע מיום 
 29.8.18

עמ' 397

396



397
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נספח 18

העתק הודעה מטעם בנק מזרחי 
טפחות בדבר ביטול ערבות המשיבה 

להבטחת חובות החברה שבפירוק 
מיום 18.6.2015

עמ' 399

398



399

18



נספח 19

העתק כתב הערבות שחתמה 
המשיבה להבטחת חובות החייב 

כלפי בנק דיסקונט מיום 23.1.2013

עמ' 401

400



401

19
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403



נספח 20

העתק התכתבות מייל בין החייב 
לבין המשיבה מיום 17.2.2019, בנוגע
להגשת הצהרות ההון המשותפות של

החייב והמשיבה

עמ' 405

404



405

20



נספח 21

העתק של חשבונית מיום 
17.12.2018 על כרטיסי טיסה 
שהחייב שילם עבור המשיבה

עמ' 407

406



Invoice 180222 
For : BENARI/NOFAR&VERED

AYALA TRAVELאיילה נסיעות ותיירות בע"מ   
אוניברסיטת בן-גוריון, בניין 90,  באר שבע

TEL08-6251444 :טלפון :
FAX08-6236887 :פקס  :

ח.פ: 510613896

To:

Address :

Co. Vat#: 510613896 IATA No. 37-27410-0

Issue date: 17-Dec-18

Pax File : 2129084 

Start date: 04-Dec-18

Due date: 17-Dec-18

ORIGINAL

Service Description Tax CurAmount

Flight
Dep: 04-Dec-18 17:55 TEL AVIV - BGN APT EL AL 383 H

Arv: 04-Dec-18 FIUMICINO,  ROME

83.11 USD715.00

Flight
Dep: 09-Dec-18 11:05 FIUMICINO,  ROME EL AL 386 J

Arv: 09-Dec-18 TEL AVIV - BGN APT

0.00 USD0.00

Flight
Dep: 20-Dec-18 18:35 TEL AVIV - BGN APT AUSTRIAN AIRLINES 862 K

Arv: 20-Dec-18 VIENNA

239.31 USD286.00

Flight
Dep: 24-Dec-18 20:25 VIENNA AUSTRIAN AIRLINES 859 Q

Arv: 25-Dec-18 TEL AVIV - BGN APT

0.00 USD0.00

General PRE RESERVED SE AUSTRIAN     From: 24-Dec-18   To: 24-Dec-18 0.00 USD33.00

General PRE RESERVED SE AUSTRIAN     From: 20-Dec-18   To: 20-Dec-18 0.00 USD33.00

Total: 322.42 USD1067.00

Remarks:

+ Tax: 322.42

TOTAL: 1389.42 USD

SLAVA

התשלום יבוצע לפי שער העברות/המחאות ביום התשלום .תשלום דחוי יבוצע לפי שער מזומן גבוה ביום הנסיעה.
או במועד הפירעון לפי הגבוה מבין השניים.פיגור בתשלום (מעבר לאשראי שהוסכם אם הוסכם) יחוייב לפי כללי תשלום דחוי +ריבית

פיגורים של 1% לחודש

Issued using 'Gilboa for Windows' page 1

407

21



נספח 22

העתק המסמך שנכתב בכתב ידה של 
Hotel Principe Di  המשיבה במלון

Savoia במילאנו

עמ' 409

408



409

22



נספח 23

העתק כתב הערבות שניתן לאחותה 
של המשיבה מיום 22.2.2012

עמ' 411

410



411

23



נספח 24

העתק מסמך שכותרתו "תצהיר 
רכוש ורד בן ארי" כפי שהועבר 

לנאמן

עמ' 413

412



413

24



414



נספח 25

העתק דו"ח תכולת הדופלקס שנעשה
על ידי לוי יצחק מיום 17.9.2018

עמ' 416

415



416

25



417



418



419



420



421



422
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נספח 26

העתק טבלת אקסל המפרטת את 
הסכומים שהועברו למשיבה בעקבות
"ההשקעה" מחודש ספטמבר 2008

עמ' 425

424



מספר 
העברה

מועד העברה (חודש/ 
שנה)

סכום 
ההעברה 

בדולר

שער דולר בתאריך 
סכום בסיססכום בש"חההעברה

ריבית מיום 
(אמצע 

התקופה)

סכום בצירוף ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.22
101/10/20086,8753.42123,519.38
201/11/20086,8753.78326,008.13
301/12/20086,8753.9927,431.2576,958.7531/10/2008104,469.68
401/01/20096,8753.80226,138.75
501/02/20096,8754.06527,946.88
601/03/20096,8754.16228,613.75
701/04/20096,8754.20928,936.88
801/05/20096,8754.16128,606.88
901/06/20096,8753.88726,723.13

1001/07/20096,8753.8926,743.75
1101/08/20096,8753.7926,056.25
1201/09/20096,8753.79626,097.50
1301/10/20096,8753.7825,987.50
1401/11/20096,8753.74625,753.75
1501/12/20096,8753.77525,953.13323,558.1317/06/2009428,031.10
1601/01/20106,8753.77525,953.13
1701/02/20106,8753.73525,678.13
1801/03/20106,8753.79626,097.50
1901/04/20106,8753.69725,416.88
2001/05/20106,8753.71625,547.50
2101/06/20106,8753.87926,668.13
2201/07/20106,8753.88326,695.63
2301/08/20106,8753.77925,980.63
2401/09/20106,8753.79826,111.25
2501/10/20106,8753.64525,059.38
2601/11/20106,8753.62724,935.63
2701/12/20106,8753.66525,196.88309,340.6317/06/2010391,563.32
2801/01/20116,8753.54924,399.38
2901/02/20116,8753.69125,375.63
3001/03/20116,8753.62324,908.13
3101/04/20116,8753.47323,876.88

השקעה בבלו ריבר ספטמבר 2008 בסך 550,000 דולר

425
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3201/05/20116,8753.39523,340.63
3301/06/20116,8753.4223,512.50
3401/07/20116,8753.39923,368.13
3501/08/20116,8753.41223,457.50
3601/09/20116,8753.57424,571.25
3701/10/20116,8753.71225,520.00
3801/11/20116,8753.6525,093.75
3901/12/20116,8753.74125,719.38293,143.1317/06/2011351,457.70
4001/01/20126,8753.82126,269.38
4101/02/20126,8753.73725,691.88
4201/03/20126,8753.78426,015.00
4301/04/20126,8753.71525,540.63
4401/05/20126,8753.76825,905.00
4501/06/20126,8753.91526,915.63
4601/07/20126,8753.92326,970.63
4701/08/20126,8753.9727,293.75
4801/09/20126,8754.02827,692.50
4901/10/20126,8753.91226,895.00
5001/11/20126,8753.87226,620.00
5101/12/20126,8753.8126,193.75318,003.1316/06/2012368,458.04
5201/01/20136,8753.73325,664.38
5301/02/20136,8753.68225,313.75
5401/03/20136,8753.72325,595.63
5501/04/20136,8753.64825,080.00
5601/05/20136,8753.58724,660.63
5701/06/20136,8753.68325,320.63
5801/07/20136,8753.63725,004.38
5901/08/20136,8753.55924,468.13
6001/09/20136,8753.61424,846.25
6101/10/20136,8753.53224,282.50
6201/11/20136,8753.52724,248.13
6301/12/20136,8753.52324,220.63298,705.0017/06/2013339,411.02
6401/01/20146,8753.47123,863.13
6501/02/20146,8753.49824,048.75
6601/03/20146,8753.49624,035.00

426



6701/04/20146,8753.47623,897.50
6801/05/20146,8753.45423,746.25
6901/06/20146,8753.47523,890.63
7001/07/20146,8753.42623,553.75
7101/08/20146,8753.41523,478.13
7201/09/20146,8753.57924,605.63
7301/10/20146,8753.67225,245.00
7401/11/20146,8753.78426,015.00
7501/12/20146,8753.91426,908.75293,287.5017/06/2014326,478.79
7601/01/20156,8753.88926,736.88
7701/02/20156,8753.92426,977.50
7801/03/20156,8753.96627,266.25
7901/04/20156,8753.97427,321.25
8001/05/20156,8753.85826,523.75
8101/06/20156,8753.87226,620.00
8201/07/20156,8753.77725,966.88
8301/08/20156,8753.78326,008.13
8401/09/20156,8753.92326,970.63
8501/10/20156,8753.91826,936.25
8601/11/20156,8753.86726,585.63
8701/12/20156,8753.87926,668.13320,581.2517/06/2015354,749.48
8801/01/20166,8753.90226,826.25
8901/02/20166,8753.95527,190.63
9001/03/20166,8753.90226,826.25
9101/04/20166,8753.78626,028.75
9201/05/20166,8753.76125,856.88
9301/06/20166,8753.85326,489.38
9401/07/20166,8753.84426,427.50
9501/08/20166,8753.80626,166.25
9601/09/20166,8753.77525,953.13
9701/10/20166,8753.75825,836.25
9801/11/20166,8753.82726,310.63
9901/12/20166,8753.83326,351.88316,263.7516/06/2016349,228.72

10001/01/20176,8753.84526,434.38
10101/02/20176,8753.76825,905.00

427



10201/03/20176,8753.63224,970.00
10301/04/20176,8753.63224,970.00
10401/05/20176,8753.61924,880.63
10501/06/20176,8753.54924,399.38
10601/07/20176,8753.49624,035.00
10701/08/20176,8753.55824,461.25
10801/09/20176,8753.58424,640.00
10901/10/20176,8753.52924,261.88
11001/11/20176,8753.51324,151.88
11101/12/20176,8753.48823,980.00297,089.3817/06/2017322,217.11
11201/01/20186,8753.46723,835.63
11301/02/20186,8753.42723,560.63
11401/03/20186,8753.48523,959.38
11501/04/20186,8753.51424,158.75
11601/05/20186,8753.61624,860.00
11701/06/20186,8753.56524,509.38
11801/07/20186,8753.6525,093.75
11901/08/20186,8753.67725,279.38
12001/09/20186,8753.60424,777.50
12101/10/20186,8753.62724,935.63
12201/11/20186,8753.70625,478.75
12301/12/20186,8753.70125,444.38295,893.1317/06/2018316,174.53
12401/01/20196,8753.74825,767.50
12501/02/20196,8753.63324,976.88
12601/03/20196,8753.62424,915.00
12701/04/20196,8753.62624,928.75
12801/05/20196,8753.58624,653.75
12901/06/20196,8753.63424,983.75
13001/07/20196,8753.57424,571.25
13101/08/20196,8753.52424,227.50
13201/09/20196,8753.53524,303.13
13301/10/20196,8753.48223,938.75
13401/11/20196,8753.52124,206.88
13501/12/20196,8753.47623,897.50295,370.6317/06/2019307,878.29
13601/01/20206,8753.45623,760.00

428



13701/02/20206,8753.44823,705.00
13801/03/20206,8753.46723,835.63
13901/04/20206,8753.55624,447.50
14001/05/20206,8753.49124,000.63
14101/06/20206,8753.50924,124.38
14201/07/20206,8753.45423,746.25
14301/08/20206,8753.40823,430.00
14401/09/20206,8753.35323,051.88
14501/10/20206,8753.42723,560.63
14601/11/20206,8753.42223,526.25
14701/12/20206,8753.30422,715.00283,903.1316/06/2020297,496.66
14801/01/20216,8753.21522,103.13
14901/02/20216,8753.28822,605.00
15001/03/20216,8753.30622,728.75
15101/04/20216,8753.33322,914.3890,351.2515/02/202194,037.87

3,812,448.75סה"כ

סה"כ כולל ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.224,351,652.31
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נספח 27

העתק טבלת אקסל המפרטת את 
הסכומים שהועברו למשיבה בעקבות
"ההשקעה" מחודש ספטמבר 2010

עמ' 431

430



מספר 
העברה

מועד העברה (חודש/ 
ריבית מיום סכום בסיססכום בש"חשנה)

(אמצע התקופה)

סכום בצירוף ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.22
110/10/201015,000.00
210/11/201015,000.00
310/12/201015,000.0045,000.0009/11/201057,550.42
410/01/201115,000.00
510/02/201115,000.00
610/03/201115,000.00
710/04/201115,000.00
810/05/201115,000.00
910/06/201115,000.00

1010/07/201115,000.00
1110/08/201115,000.00
1210/09/201115,000.00
1310/10/201115,000.00
1410/11/201115,000.00
1510/12/201115,000.00180,000.0026/06/2011215,712.53
1610/01/201215,000.00
1710/02/201215,000.00
1810/03/201215,000.00
1910/04/201215,000.00
2010/05/201215,000.00
2110/06/201215,000.00
2210/07/201215,000.00
2310/08/201215,000.00
2410/09/201215,000.00
2510/10/201215,000.00
2610/11/201215,000.00
2710/12/201215,000.00180,000.0025/06/2012208,502.98
2810/01/201315,000.00
2910/02/201315,000.00
3010/03/201315,000.00
3110/04/201315,000.00

431
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3210/05/201315,000.00
3310/06/201315,000.00
3410/07/201315,000.00
3510/08/201315,000.00
3610/09/201315,000.00
3710/10/201315,000.00
3810/11/201315,000.00
3910/12/201315,000.00180,000.0026/06/2013204,479.45
4010/01/201415,000.00
4110/02/201415,000.00
4210/03/201415,000.00
4310/04/201415,000.00
4410/05/201415,000.00
4510/06/201415,000.00
4610/07/201415,000.00
4710/08/201415,000.00
4810/09/201415,000.00
4910/10/201415,000.00
5010/11/201415,000.00
5110/12/201415,000.00180,000.0026/06/2014200,321.53
5210/01/201515,000.00
5310/02/201515,000.00
5410/03/201515,000.00
5510/04/201515,000.00
5610/05/201515,000.00
5710/06/201515,000.00
5810/07/201515,000.00
5910/08/201515,000.00
6010/09/201515,000.00
6110/10/201515,000.00
6210/11/201515,000.00
6310/12/201515,000.00180,000.0026/06/2015199,136.04
6410/01/201615,000.00
6510/02/201615,000.00
6610/03/201615,000.00
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6710/04/201615,000.00
6810/05/201615,000.00
6910/06/201615,000.00
7010/07/201615,000.00
7110/08/201615,000.00
7210/09/201615,000.00
7310/10/201615,000.00
7410/11/201615,000.00
7510/12/201615,000.00180,000.0025/06/2016198,713.21
7610/01/201715,000.00
7710/02/201715,000.00
7810/03/201715,000.00
7910/04/201715,000.00
8010/05/201715,000.00
8110/06/201715,000.00
8210/07/201715,000.00
8310/08/201715,000.00
8410/09/201715,000.00
8510/10/201715,000.00
8610/11/201715,000.00
8710/12/201715,000.00180,000.0026/06/2017195,176.57
8810/01/201815,000.00
8910/02/201815,000.00
9010/03/201815,000.00
9110/04/201815,000.00
9210/05/201815,000.00
9310/06/201815,000.00
9410/07/201815,000.00
9510/08/201815,000.00
9610/09/201815,000.00
9710/10/201815,000.00
9810/11/201815,000.00
9910/12/201815,000.00180,000.0026/06/2018192,290.67

10010/01/201915,000.00
10110/02/201915,000.00
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10210/03/201915,000.00
10310/04/201915,000.00
10410/05/201915,000.00
10510/06/201915,000.00
10610/07/201915,000.00
10710/08/201915,000.00
10810/09/201915,000.00
10910/10/201915,000.00
11010/11/201915,000.00
11110/12/201915,000.00180,000.0026/06/2019187,576.30
11210/01/202015,000.00
11310/02/202015,000.00
11410/03/202015,000.00
11510/04/202015,000.00
11610/05/202015,000.00
11710/06/202015,000.00
11810/07/202015,000.00
11910/08/202015,000.00
12010/09/202015,000.00
12110/10/202015,000.00
12210/11/202015,000.00
12310/12/202015,000.00180,000.0025/06/2020188,558.61
12410/01/202115,000.00
12510/02/202115,000.00
12610/03/202115,000.00
12710/04/202115,000.0060,000.0024/02/202161,308.54

1,905,000.00סה"כ

סה"כ כולל ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.222,109,326.85
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נספח 28

העתק טבלת אקסל המפרטת את 
הסכומים שהועברו למשיבה בעקבות

"ההשקעה" של כספי מחזור 
המשכנתא

עמ' 436

435



מספר 
ריבית מיום (אמצע סכום בסיססכום בש"חמועד העברה (חודש/ שנה)העברה

התקופה)

סכום בצירוף ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.22
123/06/201513,000.00
223/07/201513,000.00
323/08/201513,000.00
423/09/201513,000.00
523/10/201513,000.00
623/11/201513,000.00
723/12/201513,000.0091,000.0022/09/2015100,972.91
823/01/201613,000.00
923/02/201613,000.00

1023/03/201613,000.00
1123/04/201613,000.00
1223/05/201613,000.00
1323/06/201613,000.00
1423/07/201613,000.00
1523/08/201613,000.00
1623/09/201613,000.00
1723/10/201613,000.00
1823/11/201613,000.00
1923/12/201613,000.00156,000.0008/07/2016172,157.24
2023/01/201713,000.00
2123/02/201713,000.00
2223/03/201713,000.00
2323/04/201713,000.00
2423/05/201713,000.00
2523/06/201713,000.00
2623/07/201713,000.00
2723/08/201713,000.00
2823/09/201713,000.00
2923/10/201713,000.00
3023/11/201713,000.00
3123/12/201713,000.00156,000.0009/07/2017169,093.23
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3223/01/201813,000.00
3323/02/201813,000.00
3423/03/201813,000.00
3523/04/201813,000.00
3623/05/201813,000.00
3723/06/201813,000.00
3823/07/201813,000.00
3923/08/201813,000.00
4023/09/201813,000.00
4123/10/201813,000.00
4223/11/201813,000.00
4323/12/201813,000.00156,000.0009/07/2018166,593.00
4423/01/201913,000.00
4523/02/201913,000.00
4623/03/201913,000.00
4723/04/201913,000.00
4823/05/201913,000.00
4923/06/201913,000.00
5023/07/201913,000.00
5123/08/201913,000.00
5223/09/201913,000.00
5323/10/201913,000.00
5423/11/201913,000.00
5523/12/201913,000.00156,000.0009/07/2019162,508.66
5623/01/202013,000.00
5723/02/202013,000.00
5823/03/202013,000.00
5923/04/202013,000.00
6023/05/202013,000.00
6123/06/202013,000.00
6223/07/202013,000.00
6323/08/202013,000.00
6423/09/202013,000.00
6523/10/202013,000.00
6623/11/202013,000.00
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6723/12/202013,000.00156,000.0008/07/2020163,351.72
6823/01/202113,000.00
6923/02/202113,000.00
7023/03/202113,000.00
7123/04/202113,000.0052,000.0009/03/202154,143.84

923,000.00סה"כ

סה"כ כולל ריבית והצמדה 
988,820.60נכון ליום 3.3.22

438



נספח 29

העתק טבלת אקסל במסגרתה ניתן 
לראות את הסכומים שהועברו 

למשיבה החל מחודש דצמבר 2017

עמ' 440

439



מספר 
העברה

מועד העברה (חודש/ 
ריבית מיום סכום בסיססכום בש"חשנה)

(אמצע התקופה)

סכום בצירוף ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.22
101/12/201719,000.00
201/01/201819,000.00
301/02/201819,000.00
401/03/201820,000.00
501/04/201820,000.00
601/05/201820,000.00
701/06/201820,000.00
801/07/201820,000.00
901/08/201820,000.00

1001/09/201820,000.00
1101/10/201820,000.00
1201/11/201820,000.00
1301/12/201820,000.00257,000.0001/06/2018277,433.75
1401/01/201920,000.00
1501/02/201920,000.00
1601/03/201920,000.00
1701/04/201920,000.00
1801/05/201920,000.00
1901/06/201920,000.00
2001/07/201920,000.00
2101/08/201920,000.00
2201/09/201920,000.00
2301/10/201920,000.00
2401/11/201920,000.00
2501/12/201920,000.00240,000.0017/06/2019250,162.96
2601/01/202020,000.00
2701/02/202020,000.00
2801/03/202020,000.00
2901/04/202020,000.00
3001/05/202020,000.00
3101/06/202020,000.00
3201/07/202020,000.00
3301/08/202020,000.00
3401/09/202020,000.00
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3501/10/202020,000.00
3601/11/202020,000.00
3701/12/202020,000.00240,000.0016/06/2020251,491.41
3801/01/202120,000.00
3901/02/202120,000.00
4001/03/202120,000.00
4101/04/202120,000.0080,000.0015/02/202183,264.25

817,000.00סה"כ

סה"כ כולל ריבית 
והצמדה נכון ליום 

3.3.22862,352.37
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נספח 30

העתק דו"ח תיק ההשקעות של 
המשיבה מעודכן ליום 30.6.17

עמ' 443

442
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נספח 31

העתק דו"ח תיק ההשקעות של 
המשיבה כפי שצורף על ידה לתביעת 

החוב כנגד החברה שבפירוק

עמ' 445

444



10/20/21, 12:25 PM

66/76
445
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10/20/21, 12:25 PM

67/76
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10/20/21, 12:25 PM

68/76
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נספח 32

העתק דוח השקעות של המשיבה 
מעודכן ליום 31.3.21 (בסמוך למועד 

מעצרו של החייב)

עמ' 449
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449
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נספח 33

העתק טבלת אקסל במסגרתה ניתן 
לראות חלק מהסכומים החד פעמיים

שהועברו לידי המשיבה

עמ' 458

457



מספר 
סכום בסיססכום בש"חמהות העברהמועד העברה (חודש/ שנה)העברה

ריבית מיום 
(אמצע 

התקופה)

סכום בצירוף 
ריבית והצמדה 
נכון ליום 3.3.22

196,000.00העברה126/11/2008
150,000.00העברה217/02/2009
100,000.00צ'ק מבנק מזרחי312/10/2009
100,000.00מזומן415/10/2009
100,000.00646,000.0026/05/2009858,853.31העברה523/11/2009
100,000.00העברה623/02/2010
100,000.00העברה704/04/2010
100,000.00מזומן804/04/2010
100,000.00העברה915/07/2010

125,510.00בונוס מזומן?1018/10/2010
217,058.00742,568.0025/06/2010939,677.56משיכת מזומן1125/10/2010
105,360.00105,360.0010/03/2011128,897.71העברה1210/03/2011
110,000.00110,000.0004/03/2012129,496.33העברה1304/03/2012
100,360.00100,360.0013/03/2016111,338.07העברה1413/03/2016
100,000.00100,000.0003/05/2017109,241.55בונוס ?1503/05/2017
102,000.00העברה1624/03/2019
100,000.00202,000.0004/07/2019210,456.50מזומן1715/10/2019

2,006,288.00סה"כ

סה"כ כולל ריבית והצמדה 
2,487,961.03נכון ליום 3.3.22
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נספח 34

העתק תכתובת מייל בקשר עם 
הסכם השכירות בין החייב לבין 
השוכר במרינה ולבין המשיבה 

מחודש מרץ 2020

עמ' 460

459



1

Roman Peltsman

:מאת michael ben-ari <michaelcbs@yahoo.com<
:נשלח 16:20 2020מרץ  19חמישי יום
:אל Michal Mansano
:נושא Fw :הסכם שכירות
:קבצים מצורפים  pdf.2020תוספת להסכם שכירות מרץ 

please print for me, 
thanks, 
M 
 
----- Forwarded Message ----- 
From: Reuven Canfi <rcanfi@gmail.com> 
To: michael ben-ari <michaelcbs@yahoo.com> 
Cc: ורד בן ארי <veredba3@gmail.com>; Reuven Canfi <rcanfi@gmail.com> 
Sent: Thursday, March 19, 2020, 01:36:03 PM GMT+2 
Subject: Re: Fw:  הסכם שכירות 
 

 רצ"ב המסמך. 
 
On Thu, Mar 19, 2020 at 1:37 PM Reuven Canfi <rcanfi@gmail.com> wrote: 

 שלום מייק, 
  

  רצ"ב בחתימתי. 
  

  חשבון בנק (דולרי) בחו"ל. נא העבר פרטי 
  

  בברכה, 
  ראובן 

 
On Wed, Mar 18, 2020 at 9:24 PM michael ben-ari <michaelcbs@yahoo.com> wrote: 

 נא חתימתך וצורת התשלום, תודה, 
  מייק 

  
 
----- Forwarded Message ----- 
From:  צבי זונשיין<zvi@sonshine-law.co.il> 
To: michael ben-ari <michaelcbs@yahoo.com> 
Sent: Wednesday, March 18, 2020, 07:19:14 PM GMT+2 
Subject: RE:  הסכם שכירות 
 

 מייק ערב טוב, 

  ערכתי כמה תיקונים קוסמטיים ואני מעביר אותם אליך, על מנת

  שתוכל להעביר אותם לראובן לחתימה. 

  שיהיה בהצלחה. 

   

  נוטריון ומגשר  – עו"ד צבי זונשיין 

  6701757תל אביב  21רח' גרשון ש"ץ 

  03-6911882, פקס: 03-6911881טל: 
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לקוח, הינו סודי ונועד  -כל מידע הכלול בהודעת דואר אלקטרוני זו, לרבות בצרופותיה, כפוף לחיסיון עו"ד  הבהרה ואזהרה:
אך ורק לידיעתו ולשימושו של הנמען. כל שימוש במידע הכלול בהודעה זו ו/או באיזו מצרופותיה, לרבות בדרך של העברתו  

, אסור בתכלית האיסור, אלא אם ניתן היתר מפורש בכתב לשימוש זה. המקבל הודעה זו מחמת טעות  לאחר 
  מתבקש להודיע לאלתר לשולח, לפי הפרטים דלעיל, ולהשמיד את המסמך. תודה.  במשלוח  

    

CONFIDENTIALITY NOTE  

The information contained in this message is attorney-client privileged and confidential. It is intended only 
for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended 

recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this message is 
strictly forbidden. If you have received this message in error, kindly notify us immediately by e-mail or 

telephone. Thank you  

    

  

----- Forwarded Message ----- 

From: michael ben-ari <michaelcbs@yahoo.com> 

To: Reuven Canfi <rcanfi@gmail.com>;  ורד בן ארי<veredba3@gmail.com> 

Sent: Wednesday, March 11, 2020, 05:58:24 PM GMT+2 

Subject: Fw:  הסכם שכירות 

  

 נא לחתום ולהחזיר אליי , בתודה 

   

  ראובן, כיצד ברצונך לשלם הפעם ?

   

  בברכה, 

    מייק

 
 
--  
Best Regards, 
 
Reuven Canfi 
Founder & CEO 
 
CR Investment & Business Development Ltd. 
Mobile: +972-52-2681804 
Email: rcanfi@gmail.com 
 

 
 
--  
Best Regards, 
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Reuven Canfi 
Founder & CEO 
 
CR Investment & Business Development Ltd. 
Mobile: +972-52-2681804 
Email: rcanfi@gmail.com 
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נספח 35

העתק תכתובת מייל בקשר עם 
הארכת הסכם השכירות מחודש 

פברואר 2018 בין החייב לבין השוכר
במרינה לבין המשיבה

עמ' 465

464



465

35



466



נספח 36

העתק תכתובת מייל בין החייב לבין 
המשיבה ולבין השוכר של הדירה 

במרינה בקשר עם העברות לחשבון 
של מייק בהונגריה מחודש מרץ 2017

בצירוף העברות שבוצעו לחשבון 
החייב

עמ' 468

467
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3/6/22, 10:08 PM אסמכתא

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/CommonUI/ComfirmationProofView.aspx 1/1

 

זמן ביצוע הפעולה: 06/03/2022 22:08
מספר תיק: 15599-05-21

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני חדל"פ/פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 10337870

 
 

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.


