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 1 א"פתש תבטב ג"כ ינשיום 

 2 2021 רבמצדב 27

 3 46/16 'סמ                                                                            

 4 

 5 ראש המועצה -   מר אבי הררי :משתתפים

 6 מועצהסגנית ראש ה -  שני-גב' לימור גיל 

 7 סגנית ראש המועצה -   גב' זיו קמיני 

 8 ר מועצהחב -   מר משומר לוי

 9 חברת מועצה -  גל אבינועם -גב' מי

 10 מועצה תחבר -  גב' שיר אידלסון 

 11 מועצה תחבר -   גב' יוכי פרי 

 12 חבר מועצה -   י אלבזיוסמר 

 13 חבר מועצה -  מר זוהר אברמוב

 14 חברת מועצה -  גב' הילה קולט

 15 סגן ראש המועצה -  מר דרור ריבובסקי :חסרים

 16 צהמועמנכ"ל ה -   טרמר אלי ג :םיחכונ

 17 גזבר המועצה -   מר אשר שמע

 18 ש"מעוי -  ימדק ןרק ד"וע

 19 מבקרת המועצה -  שירה שאולגב'  

 20 הצעומה שאר רזוע -   תבש ןליא רמ 

 21 

 22 מן המנייןצה עמליאת מוישיבת פרוטוקול 

 23 ,27.12.21 ,ינש םוי .ןיינמה ןמ הצעומה תבישי תא חתופ ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 24 הצעומה שאר :םיחכונ .תרתחמה בוחרב םויבסב ,21:38 העש
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 1 לג-ימ הצעומה תרבח ,הצעומה תרבח ןוסלדיא ריש ,יררה יבא

 2 הצעומה שאר תינגס ,טלוק הליה הצעומה תרבח ,םעוניבא

 3 רמושמ הצעומה רבח ,זבלא יסוי הצעומה רבח ,ינש-ליג רומיל

 4 ,בומרבא רהוז הצעומה רבח ,ירפ יכוי הצעומה תרבח ,יול

 5 תצעוי ,עמש רשא הצעומה רבזג .ינימק ויז הצעומה שאר תינגס

 6 ,לואש הריש הצעומה תרקבמ ,ימדק ןרק הצעומה לש תיטפשמ

 7 תבש ןליא הצעומה שאר רזוע ,רטג ילא הצעומה לכ"מנ

 8  .ל"כנמה ,השקבב .םיבשותו

 9 הצעומה שאר תינגס ,הצעומה ירבח ינש ושיגה עובשה ךלהמב :רטג ילא

 10 ינא .םילוקוטורפה ןוקיתל השקב זבלא יסויו ינש ליג רומיל

 11 רומיל .הילע העבצה תושעל ךרטצנו םהלש השקבה תא אירקמ

 12 לוקוטורפל 4 ףיעסב ירבדל ףיסוהל שקבא" :השיגה ינש ליג

 13 שארש םידמולמה םירבדה :םיאבה םיאשונה תא שיבכה אשונב

 14 ןיינע וב שיש בכרומ אשונב רבודמש םישיחממ ריבסמ הצעומה

 15 אל ינא .ךרע תדירי לש עוריא ןאכ היהי תואדוובש הארנו יקוח

 16 ןוחבל הצעומה ירבח תא םג הנימזמ ינאו הז ףיעס רשאל הלוכי

 17 רתי תא לבקלו העבצהה תא תוחדל תשקבמ ינא .בוש תאז

 18 לע עיבצהל הלוכי אל ינא .עיבצהל לכואש תנמ לע םיטרפה

 19 עיבצהל הביס ןיא .העיבצמ ינא המ לע ןיבהל ילבמ הזכ ףיעס

 20 לש השקבה וז ."דרפנב ןויד תשקבמ ינאו תאז הבישיב הז לע

 21 רשאמ אוהש הלהנהה תבישיב רמא הצעומה שאר .רומיל

 22 ירבחל ץיפנש לוקוטורפל וסנכיש ,םירבדה תא ותניחבמ

 23  .הצעומה רתאב םסרופיו הצעומה

 24  .דעב םלוכ ?דעב ימ הררי, ראש המועצה: רמ
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 1  .דחא הפ :דעב 

 2  .לוקוטורפה ןוקית תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 3 םירבדה תא שיגה זבלא יסוי הצעומה רבח ,ףיעס ותואב :רטג ילא

 4 ידי לע ורמאנש תובושחה תודוקנה תא ןייצל שקבא" :םיאבה

 5 יופיש לש אשונה תאלעה .שיבכה אשונב לוקוטורפל 4 ףיעסב

 6 אשונ תא וניבה אל הצעומה ירבח בור רשאכ ,הבישיה ינפל םוי

 7 .הצעומה דגנכ תויפסכ תועיבת תשגה רשפאמ םצעבש ,יופישה

 8 סמועל תמרוגו םיבכר לש תפסונ הסינכ תרצוי שיבכה תחיתפ

 9 העונת יסדנהמ .םירעה ןיב רבעמ בושייל הדוהי ןבא תכיפהלו

 10 ירבח ידיל ועיגה אל רשא תוחוד ובתכו אשונה תא וקדב

 11 םורדמ םיאבה ץוחה יבשותל אוה שיבכב שומישהו הצעומה

 12 סדנהמ בתכ ,ךכל ףסונב .הינתנב היישעתה רוזאל 4 שיבכל

 13 ליכהל לוכי וניא תירפכ הינב יונבה ונלשכ בושיש ,העונתה

 14  ."ןכוסמה ריוואה םוהיז אשונ תא ףיסוהו וזכ העונת

 15  .דעב םלוכ ?דעב ימ הררי, ראש המועצה: רמ

 16  .דחא הפ :דעב 

 17  .לוקוטורפה ןוקית תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 18  ,העונתה לבא ,ןכ משומר לוי:

 19  .ןויד הפ ןיא ,לוקוטורפ ןוקית הז ,ךייש אל הז ,אל הררי, ראש המועצה: רמ

 20  ,דיגהל הצור קר ינא שני:-לימור גיל

 21  ,הדעוה לוקוטורפ רושיא – 2 רושיא .האלה .ייתובר ,ןויד ןיא המועצה: , ראשהררי רמ

 22 לע ןויד אל ,הזה אשונב והשמ ריעהל תשקבמ ינא ,החילס ,אל שני:-לימור גיל

 23 םויהש הז לע תכרבמ ינאו ,םילוקוטורפהש תשקבמ ינא .אשונה

 24 תא ומאתי לוקוטורפהש תשקבמ ינא ,תינוציח הרבח הפ שי
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 1 הברה ךכ לכ דימשהל הביס םוש ןיא ,הטלקה שי .תוטלקהה

 2  ,תשקבמ ינא םגו םיטפשמ

 3  .םימעפ רפסמ הז לע ונרביד רבכ ,החילס ,אל :רטג ילא

 4  .רומיל תרבג ,הז לע ונעבצה :רבוד

 5 לש םילוקוטורפה .םימעפ רפסמ הז לע ונרביד ונחנא ,החילס :רטג ילא

 6  ,וא הלימב הלימ לולמת וא ,הצעומה

 7  .הלימב הלימ לולמת יתרמא אל שני:-לימור גיל

 8 ,םילוקוטורפ לש םיגוס ינש שי ,שמ-שימ ןיא ,בוש רזוח ינא :רטג ילא

 9 הז שטעתה והשימ םא םג ,רמאנש הלימ לכש ,אלמ לוקוטורפ

 10 ףתתשה ימ הז רצוקמ לוקוטורפ .רצוקמ לוקוטורפ וא ,עיפומ

 11 תצק ונחנאו ןוידב ףתתשה ימ ,תרמא תאש המ אל וליפא ,ןוידב

 12  .הזל םיפיסומ

 13  ,היעב שי םא ,רומיל הררי, ראש המועצה: רמ

 14 ?וישכע היהי המ ,ללמתמו הטלקה שישכ וישכע ,תלאוש ינא שני:-לימור גיל

 15  .ילבקת תאש המ יארת תא ,הזה לולמתה :רטג ילא

 16 לוכי אל אוה ,בלה תא חקול אוה ,לוקוטורפה תא ךרוע ילא המועצה:אש הררי, ר רמ

 17  .טלס היהנו קעוצ והשימש הלימ לכ בותכל

 18 ודיפקה ,אנא .םירמאנש םירבדב לזלזל שיו בותכל שי לבא ,אל שני:-לימור גיל

 19 תשקבמ ינא םגו םתוא סינכהל ןכו םיירקיעה םירבדה תא תחקל

 20  .תובישיה םוליצ אשונ תא ןוידל בוש תולעהל

 21 ,ןטק והשמ שקבל תיצר ?ןויד הז לע םימייקמ וישכע ונחנא הררי, ראש המועצה: רמ

 22 תא השוע ילאש ךל ריבסמ ינא .וישכע הזה ןוידב אל ונחנא

 23 םאו רשב תצק םג הזל השעיש םישקבמ ונחנא ,לוקוטורפה

 24 קר אצוי אל לוקוטורפה אולה ,לוקוטורפה תא ןקתל הצור והשימ
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 1 הז ,לוקוטורפה תא םינקתמ זא ,ותוא םירשאמ ונחנאש רחאל

 2  .תורקל לוכי

 3  .םינויד םילהנתמ הלהנה תובישיב תרמא התא לבא שני:-לימור גיל

 4  .ןוכנ הררי, ראש המועצה: רמ

 5 אל התא וישכע םג ,הלהנה תובישיב קיתשמ םג התא ,'א זא שני:-לימור גיל

 6  ,רבדל יל ןתונ

 7  .תרביד לבא הררי, ראש המועצה: רמ

 8 אל ינא ,םייפיצפס םיאשונל םייפיצפס םינויד יתשקיבשכ םגו שני:-גיללימור 

 9 תרוקיב תררוג תאזה הקתשהה זא .הלאכ םינויד לבקל החילצמ

 10 זא ,םירבד ינימ לכו תונבה יא תררוג ךכ רחא תאזה הקתשההו

 11  .קיתשהל ךירצ אל

 12  .םעפ דועו םעפ דוע תרזוח תא ,רומיל :רטג ילא

 13 יתיכיח .הקיטילופ איה תרוקיב לכ אל .תרבדמ ינא ,ילא ,עגר שני:-לימור גיל

 14 השועש ימ יכ תדבוכמ הרוצב ביצקתה תא ריבעהל יתקפאתהו

 15 לכ אל .הקיטילופ השוע אל ינא זא .ביצקת רשאמ אל הקיטילופ

 16 לבא ,ךליבשב תושדח יל שי ,הקיטילופ איה תרוקיב

 17 לכה ךסב זא .תרוקיב שי ,ףותיש ןיאו תופיקש ןיאו םיקיתשמשכ

 18 יצחו עשתב אלו ןודל רשפא תמאב םהבש םינויד תשקבמ ינא

 19 .יתשקיבש המ הז .דעב םלוכ ,דעב ימ ,רהמ רהמ רהמ הלילב

 20 תאזב םג ,תמדוקה הבישיב םג ,ולעש םיאשונ המכ ןאכ שי

 21 הז ללגב םגו ןויד עצוב אל םויה דעו הינפלש תאזב םג ,הינפלש

 22 ףותיש תשקבמ ינא .םירבד רשאל לכונ אל תאזה הבישיב

 23  .יתשקיבש המ הז ,תופיקשו
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 1 תא ונלחתה .תועש עברא דע ןה קוחב הצעומה תובישי ,רומיל :רטג ילא

 2 רהמ אל הז זא ,הרשע תחאב אל דוע ונחנא ,עבשב הבישיה

 3 וקיתשה אלו הצור אוהש המ רבדל תורשפא שי דחא לכל .רהמ

 4 ביצקת היה .דחא ףא וקיתשהש ןאכ יתעמש אל ינא ,דחא ףא

 5 שאר ללוכ ,הלאש לכ לע בר טוריפב הנע רבזגהש הצעומ

 6  .הצעומה

 7 תבישי ןיב הדמצההש השיגרמ ינא ?ןטק והשמ דיגהל רשפא :ריש

 8 ,רבד לש ופוסב יכ ונרכועב תלעופ הצעומ תבישיל הלהנה

 9 םירבד דירוהל םישרדנ ונחנאו הלאש ינמיס םהשזיא שישכ

 10 הרוק היה הז םא ,םויה רדסב םירבד ריאשהל וא םויה רדסמ

 11 הז לבא ,תפסונ םעפ עיגהל ונתוא ץלאי הז ,ינפל םימי המכ

 12  .םיכוכיח הברה רותפי

 13 ,םיסרפ לע ונדמל קובסייפב .ונתוא ןכדעמ קובסייפה הנורחאלו שני:-לימור גיל

 14  .םינויד לע ונדמל קובסייפב

 15 .ירעצל ,הצעומה ירבח לכ לש באינטליגנציה תעגופ תא ,רומיל הררי, ראש המועצה: רמ

 16 הצעומ ירבח הפ שי .ושענ אלש םישק םירבד הפ תרמוא תא

 17 הלהנהה תבישיבש בשוח אל ינא .םיחכוותמו םילאושש ,םימכח

 18 יארת יכל ,תפומל תלהנתמ הלהנהה תבישי .תוחיתפ היה אל

 19 םירבדה תא ימישת זא ,תולהנתה הזיא םירחא תומוקמב

 20 תא עדוי ,ודיקפתב דחא לכ ,הצעומ ירבח ונחנא .תויצרופורפב

 21 םע תבשויו הנכומ תייה םא .ומצע תא ןיכמ ,ןכומ אב ,הדובעה

 22 ,לק רתוי ךל היה ,הנכומ האב תייהו םירבד תלבקמו רבזגה

 23 תבישי תא םייקנ ונחנא ,ריש תרמואש המ לבקמ ינא ,יבזע לבא

 24 השענ ונחנא .הלהנהה תבישיל ךומס אל ,דרפנב םוי הלהנהה
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 1 ןשע אצייש דע רבדנ ,סקסדנ ,בשנ ,דרפנב םוי הלהנה תבישי

 2  .םינכומ הצעומה תבישיל אובנו

 3  .ןוכנ ,קוידב :ריש

 4 םינד אל ונחנאשו תופיקש ןיאש דיגהל לבא .הז תא לבקמ ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 5 הככ םירבדהש לבח ?דבל טילחמ ימ ,דבל םיטילחמ ונחנאשו

 6  .דבוכמ אל הז ,םירמאנ

 7  ?יסוי לש העצהה דעב ימ :רטג ילא

 8 .והשמ רמול הצור ינא יוסי אלבז:

 9 הדעוה לוקוטורפ רושיא .ונרמג ,הזל סנכיהל הצור אל ינא המועצה: , ראשיררה רמ

 10  .םייתרבח םיתורישל

 11 ולהנתי םירבדהש הצור התא ,תמדוקה הבישיב יב תעגפ התא סי אלבז:וי

 12 הז ,דגנ ימ ,דעב ימ תרמא התא .ןוכנ היה אל הזו הנוכנ הרוצב

 13 ,ונב םג עגפ הזו תרבדמ איה וילעש ןורקיעה הז .ןוכנ אל

 14 הרוצב דובעל לוכי אל הז ,םלוכ לש תודיחא לע רבדמ התאשכ

 15  .תאזה

 16  .תרחא להנתנו הזמ םיחקל קיפנ ,רדסב שני:-לימור גיל

 17  .דרפנב הבישי השענ ונחנא ןכל הררי, ראש המועצה: רמ

 18  .השקבב ,לג-ימ .םייתרבח םיתורישל הדעוה לוקוטורפ רושיא הררי, ראש המועצה: רמ

 19  .רטנ רפכל שיבכה לש החיתפל עגונב השענש ןוידה לע הז :ריש

 20  .יסוי לש םירבדה לבא ,אל זוהר אברמוב:

 21 הזה תחיתפ ןויער תא שדחמ תולעהל שקיב יסוי .הז הז ,ןכ :ריש

 22  .לארשי יביתנל יופיש בתכ ןתמ לע עיבצהל שקבתנ ונחנאו

 23  .היעב ןיא ,םינשמ ונחנא זא ,לוקוטורפה תא תונשל שקיב אוה הררי, ראש המועצה: רמ
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 1 ונישע ,ףרוצמ לוקוטורפה ,םיטרפב האלא אל ינא ןמזה תאפמ גל אבינועם:-מי

 2 תקלחמב הסומע דואמ דואמ הנש ,'21 תנש לש הנש םוכיס

 3 ,הנורוקה אשונ תא ובבס ןבור ,תויוליעפ דואמ הברה םע החוור

 4 הקלחמה לש תוידיתעה תוינכותה לע ונרביד .ברה ונרעצל

 5 ונישע ,םישדח םירבח ונפריצ .לוקוטורפב ןייעל םילוכי םתאו

 6 תוסנל ליבשב היצנדק עצמא תארקל תורושה לש ןונער תצק

 7 תוינכות דואמ הברה שי .לעופה לא תוינכות דוע איצוהלו

 8  .לעופה לא ואצי םלוכש הווקמ דואמ ינא ,2022 תנשל הקלחמל

 9 ,הצעומה רבזג ריבסהש ומכ ,םילוקוטורפ הז םיאבה םיר"בתה :רטג ילא

 10 םושיי ,אמגודל .תיתנש הלעפה לש םילוקוטורפ ,םתוא ונרגסש

 11 ר"בת הז ,דחא דחא השענ .רורמתו העונת תודעו תוטלחה

 12  ?דעב ימ ,הדעוה לש תוטלחהה לכ םושייל יתנש

 13 ?המש שי המ ?200,000 לש הלדגה המל ?הלדגה הז המ זוהר אברמוב:

 14 זא ,הנשה םג הרבעש הנש לש ר"בתה תא םיכישממ ונחנא :עמש רשא

 15 הנש היהש המ לע לקש 200,000 הנשה ול םילידגמ ונחנא

 16  .הרבעש

 17  .הנשה לש ר"בתל זוהר אברמוב:

 18  .ןכ :עמש רשא

 19  .דעב ,יקוא זוהר אברמוב:

 20  .יקוא ?דעב םלוכ הררי, ראש המועצה: רמ

 21  .דחא הפ :דעב 

 22 תוטלחה לכ םושייל יתנש ר"בת דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 23  .הדעוה

 24  .ידוסי רפס תיב תותיכ תפסות ןונכת ,1942 ר"בת :רטג ילא
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 1 תיינבל ר"בת היה הצעומה תאילמב ונרשיאש ינושארה ר"בתה :עמש רשא

 2 אל ךוניחה דרשמ םייתניב .רפסה יתב תשולשב תותיכ תפסות

 3 םיליבי תשיכר רשיא אוה ,דגנמו רפס יתב ינש רשיא

 4 רפסה תיב תיינב תא רשיאו ךוניחה דרשמ לש תופתתשהב

 5 לש תולעה תא ונחקל .יבא תיבב תותיכ תפסותה תא ,יבא תיב

 6 תא ,הז לכו חותיפ ,רצח ,םיליביה לש ןונכתה תא ללוכ םיליביה

 7 תיב רפס תיב לש הינבה תאו רפסה יתב תשולש לש ןונכתה

 8 רכב רפס תיב תא ונאצוהו דחא ר"בתל הז תא ונזכיר ,יבא

 9 הזה ר"בתה תא םיעצבמ ונחנאו הזה ר"בתה ךותמ םינושארב

 10 תיב לע קר היהי םויה אובב שדחה ר"בתה .םייתסי אוהש דע

 11 .ותוא רשאי ךוניחה דרשמשכ םינושארה רפס תיבו רכב רפס

 12 30 היה הצעומב רשואש ר"בתה ,ןוילימ 16 לש ןוטיקה הז ללגב

 13 .ןוילימ 16 הנטקה ,ןוילימ 14-ל וישכע ותוא ונטקה ,ןוילימ

 14 .ןוילימ 16 לש הנטקהל ונתוא איבמ םיפיעסב הלדגהו הנטקה

 15  .ןוילימ 14 אלא ןוילימ 30 אל ותוא רשאמ התאש ר"בתה וישכע

 16 ןתונ ןוילימ 12 לש רשואמ ר"בתמ ךוניחה דרשמ המל לאוש ינא זוהר אברמוב:

 17  ?6-מ תוחפ ונל

 18 תיב תא םינוב אל ונחנא הז ללגבו עגרכ ףתתשמ אל אוה יכ :עמש רשא

 19 רשיא אל ןיידע אוה יכ םינושארה רפס תיב תאו רכב רפס

 20 לבא רפסה יתב ינשב הינבה תא תינורקע רשיא אוה .תיביצקת

 21  .ולש תופתתשהה תא רשיא אל אוה .רשיא אל אוה תיביצקת

 22 ,הזה ףסכה תא רבכ ונל היה אל ר"בתה תא ונשקיב ונחנאשכ זוהר אברמוב:

 23 ?םהלש רושיאה תא

 24  .אל הררי, ראש המועצה: רמ
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 1  .ינורקעה רושיאה לע ונמזב ונכמתסה ונחנא ,אל :עמש רשא

 2  .אל ודיגי זאו ןנכתנ ,השענ תרמוא תאז ברמוב:ר אזוה

 3  .אל הררי, ראש המועצה: רמ

 4  .'ח ,'זה תא ורשיא םה :עמש רשא

 5 זאו םתוא ורשיא אלש תותיכ 5,000 לעמ םע העוקת ץראה לכ זיו קמיני:

 6 רומח אוה בצמהו .רחא בצקב םידבוע םה ,רחא ףודעת ושע

 7  .ונלצא םגו םלוכ לצא

 8 רושיאה תא ונלביק ונחנא 2020 רבמבונב .ול ריבסא ינא ,ויז ה:הררי, ראש המועצ רמ

 9 רושיא רפסה יתב לכל רשיא ךוניחה דרשמ .יתנש הנומשל

 10 בצמה ללגב .'ח ,'ז לש תפסותה ,דומיל תותיכ תיינבל יביצקת

 11 םירזהל ולכי אל ,ביצקת היה אל םינש שולשש הלשממה לש

 12 ,יבא תיבש ועבק ,דחא רפס תיבל ביצקת ונל היה זאו ףסכ

 13 רפס תיב ירוה תגהנה ,יבא תיבל ונתנש ינפל לבא .הז תא ונתנו

 14 םינושארה רפסה תיב תגהנהו רכב רפס תיב תגהנהו יבא תיב

 15 באוי ךוניחה רשל ,ונמזב ץכ לארשי רצואה רשל בתכמ ואיצוה

 16 תכרעמה רבעמ תובקעב היינב יביצקת רושיא :ןודנה ,טנלג

 17 םג יתשקיב ינא ,יתבתכ ינאש הממ ץוח .יתנש הנומשל

 18 רשיא הנשכ ינפל .ץחל רצייל ידכ בותכל םירוהה תגהנהמ

 19 תושירד יפ לע בושייב ךוניחה תכרעמ רבעמ ךוניחה דרשמ

 20 םתרשיא ,ןנכותמ לכה שי ,הצעומה תטלחה יפ לע ,'וכו ךוניחה

 21 ורשאת ואוב ,ביצקת היה אל םינש שולשש םיעדוי וננחא ,ונל

 22 תא ונל ואיבת ךכ רחאו הצעומה ןובשח לע תונבל הצעומל

 23 דובכל" :29.11.20-ב ךוניחה דרשממ בתכמו נלביק .ףסכה

 24 רפסה תיב תגהנה דובכל ,יבא תיב רפס תיב ירוה תגהנה
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 1 ,הזו הז םוימ רשה תכשלמ םבתכמל הנעמב ,רכבב םינושארה

 2 ןבאב םיידוסיה רפסה יתב תשולש תבחרה ביצלתק עגונב

 3 תשולש יכ םכתעידיל ונירה ,'ח-'אל הנבמה יוניש ןיגב הדוהי

 4 םיטקיורפה .בוצקתל םינימז רפסה תיב תבחהרל םיטקיורפה

 5 תיביצקתה תרגסמל ףופכב הבורקה בוצקתה תדעוי נפב ואבוי

 6 הנתנ לא הנידמה םייתניב ."ךוניחה דרשמ תושד לרומעתש

 7 םידליה רמאו אב ךוניחה דרשמ ,ןכלו .יבצקת אל יכ ףסכ םהל

 8 ורשיא ,דומללמ הפיא םידליה תא םישל ךיר, צםילהואב ויהי אל

 9 םגו רכבל םג ,הלאה תוליווארקה תא םיישות בינתעל ונל

 10 ,'ז תותיכל וסנכי םידלישה ידכ ,יבא תיבלם גו םינושארהל

 11 דוע הבוט העשבו הינבה תא ורשיא יבא תילב .םומקו בראשי

תי נבה ינא ,עגרכ םיכחמו נחנא .םייתסהל תכלוה איה טעמ 12 

 13 םינימז ונחנאו ביצקת וישכע לבקמ ,ךונהחי דרשמ ,הנידמהש

 14 היהת .הנבנ ונחנא זאו רכבל לבקנו םינושארהל לבקנ .בוצקתל

 15 ךרטצנו םוקמ היהי אל יכ ,עדוי ינא ,םינושארבעיה בה ונל

 16 םדילהי תא איצוהל םיכירצ יכ הזאת הנשל קוםמ אוצמל

עש רו הטמל םידמול םידליהו הלעמלמ םינוב יכ הנבמהמ 17 

 18 םדיליל ןורתפ אוצמך לירצ ןכלו והשמ לופי הלילחו סחו ךולכלו

 19 ורמאו תויה ,ונחנא .םייתסי הזיך להת לשו פוסבוה נבנו הלאה

 20 ונאצוה ,ןיאו רחאמ .ר"בתל הז תא ונסנכה ב,וצקת הבז שיש נול

נו. ל ןיאו ותוא רשאנ ,ר"בתב ףסכ םישנ םתס אל ,תב"רהמ 21 

 22 ותוא איבנ לה,אה רפהס יתבי נש לע רושינקבל אש עגבר

 23  .דעב םלוכ בעד? ימ .טושפ הז ,םעפ דוע רושיאל "רבתל

 24  .דחא הפ :דעב
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 1 תפסות ןונכת – 2491 ר"בת תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה

 2  .ידוסי רפס תיב תותיכ

 3 לומ הז ןירדהמ .ןירדהמ תינכות חותיפו ןונכת – 1559 ר"בת :רטג ילא

 4  .רגנילז תיב היהש המ ,תואמצעה בוחר ,םירושימ תזוחא

 5 ?םיתבמ ץוח םש םינוב המ זוהר אברמוב:

 6 הפיאו רוזמ רכעמ ר'צנפהש הפיא .רחסמ הזל דומצ שיו םיתב הררי, ראש המועצה: רמ

 7  .הז לכ ,יאלמשחה

 8 ?המ םינוב םש זא זוהר אברמוב:

 9 תלבקמ הצעומהש ,הצעומה לש חטש ונל היהי .רחסמו תוריד הררי, ראש המועצה: רמ

 10  ,רכוז אל ינא ,רחסמ וא רוביצ הנבמ םש

 11  .רחסמ חטש ףעמש רשא

 12  .רחסמ לש חטש םילבקמ ונחנא הררי, ראש המועצה: רמ

 13 ?הלאה םיטקיורפב ונבי אל תסנכ יתב המל משומר לוי:

 14 ?תולאש והשימל שי .לכה תא םישוע א/250-ב הררי, ראש המועצה: רמ

 15 םיאור ונחנא וישכעו א/250 לע רביד רשאש המל ךשמהב .ןכ זוהר אברמוב:

 16 םירשאמו בושייה תא לידגהל םיצור ונחנאש ,1559 ר"בת תא

 17 תאצי ,ןמזמ אל רמא קר ינודא ,רויד תודיחי תואמו תוינכות

 18 וליחתי אלש דע חותיפה תוינכות לכ תא רצוע התאש הרהצהב

 19 םיר"בת ונל איבמ התא ,הנהו 561 שיבכ תלילס לע דובעל

 20 דחא דצמ ?הז לע דיגהל ךל שי המ .רהמ חתפלו םינוילימב

 21  .תרחא השוע ינש דצמו דחא רמוא התא

 22 ינאש דואמ ןוכנ ,לכ םדוק .הבושח דואמ הלאש ,דואמ הפי הררי, ראש המועצה: רמ

 23 אלש דע ויהי אל תוידיתע תוינכותש יתרמאו םוסרפב יתאצי

 24 ונשגהש ,בגא ךרד ,ללכב ראתמה תינכות םגו 561 ונל היהי
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 1 לכמ ,ונל תוארנ אלש תובושת ונלביק ,תיזוחמה הדעול התוא

 2 ,עגרכ ונחנא ,ןכלו .'וכו םישיבכב ,רחסמב ,תופיפצב ,תוביס ינימ

 3 ולש עוצקמה ישנאו סדנרב ,םיקדוב ונלש עוצקמה ישנא

 4 לכ םיקדוב ,םיפד 20 הז ,לכה תא םיקדוב ,רוטקיו סדנהמהו

 5 לבקל אלו תיזוחמה הדעול תורעה תתל ךרטצנו רבדו רבד

 6 ,דעב דימת תיזוחמה הדעוה יכ םירמוא םהש המ שדקו הארכ

 7 לש ופוסבש ,הפ תיאר התא ,יתרמא םג ינאו .ןיינעמ אל םתוא

 8 ,וישכע רבסה ןתייש ,הצעומל סדנרב תא םג איבנ ונחנא ךילהת

 9 תובושתה תא ,תיזוחמה הצעומהמ בתכמה תא ונלביקש ירחא

 10 אל אוה ,ןירדהמה לש םיאשונה יבגל .הדעול םיכלוה ונחנאש

 11 םויה דע .השדח הינבל יתנווכתה ינא .יתרמאש הרהצהל ךייש

 12  ,םינובש המ לכ

 13  .תושדח תוינכות :עמש רשא

 14 ,תמדוקה הצעומהו תאזה הצעומה םויה דע .תושדח תוינכות הררי, ראש המועצה: רמ

 15 תינכות הרשיא אל ,תמדוקה הצעומב םיפתוש ויה הפ קלחש

 16 רשאל תחא תינכות לע רשפתהל םינכומ ונייה ונחנא .תחא

 17 שיש תואמצעה בוחרב תאצמנש םינועבטה תינכות הז ,התוא

 18 רשאל םינכומ ונחנא הז תא ונרמא ,תובר םינש ןבל ליפ םש

 19 הנביו הזה הנבמה תא סורהי םזיהשו תודיחי רפסמל תינכות

 20 ,םיחילצמ אל ,דיל דימ ,דיל דימ לגלגתמ הז ירעצל .גג ןג המש

 21 ףא לבא .םדקל םינכומ ונחנאש ונרמאש תינכותה תאזל בא

 22 ,'א/250 ,הינבב םויהש תוינכותה לכ .המדקתה אל תינכות

 23 תוינכות ןה ,הינבב םויהש הלאה םירפסמה לכ ,394 ,144

 24 תוינכות 10 שי .ונחנא אל ,ונמדוקמ השוריכ ןתוא ונלביקש
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 1 תתל ,תונבל ןיד יפ לע םיביוחמ ונחנאו ונתפוקתב אל ורשואש

 2 אל ינא םהל דיגהל לוכי אל התא .תושעל המ ןיא ,םירושיא םהל

 3 תצעויה ךל דיגת ,טפשמה תיבב ונתיא רבכ ויה .ךל ןתונ

 4 טפושהו תוינכות ונבכיעש ללגב טפשמ יתבב ויה ,תיטפשמה

 5 םינבה רכיכה תא ונישע ונחנאשכש םיעדוי םתא .החילס רמא

 6 הסג לגרב ונכרדש הרמא תטפושהש ,סנק ונלביק רטונה

 7 ?המלו ?תרכוז תא ,םיבשותה לש חטשל וסנכנ ונחנאש ?קוחב

 8 רכיכ השוע התא ?םתוא םירצוע םתא המ ,תונבל םתוכז יכ

 9 5 ,4 ,םיטפשמ המכ דועב ונייהו .תונבל ול ןתוא נל התאו

 10 םלוכ ,ונתפוקתב אל ורשואש תוינכות 10-ה לכ זא .םיטפשמ

 11 שיו ןירדהמ תאז תחא תינכות ,תוינכות 2 וראשנ .הדובעב רבכ

 12 ,שמח ,עברא ,שולש ,םייתנש דועב היהת ילואש תת אחינכות

 13  .עדוי אל ינא

 14 ?הזיא זוהר אברמוב:

 15 יחופתה תאו זגה תא םש ונאצוהש ,זג זוחמהש הפיא הז י, ראש המועצה:הרר רמ

 16 איה ןירדהמ לבא .יתמ עדוי ימש תינכות תאז לבא .המדא

 17  .תוינכות רתוי ןיא ,רמגנ הזב ,הנורחאה תינכותה

 18  .שדח והשמ הז ,המישרב התיה אל איהש תרמא ,אל הז זוהר אברמוב:

 19  ,םעפ דוע ,המישרב הז ,אל הררי, ראש המועצה: רמ

 20 ?10-ה לש המישרב הז זוהר אברמוב:

 21 ,רשאנ אל .תופסונ תוינכות ויהי אל וישכע .והז ,ןכ ,10-ה לש הררי, ראש המועצה: רמ

 22  .תושדח ורשאי אל ,יתרמא ינאש ומכ

 23 ?תוינכות 10-ה הז ,הזה ףדה הז המ זוהר אברמוב:

 24  .ןכ ,תוינכות 10-ה הז הררי, ראש המועצה: רמ
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 1 ?עיפומ הזש תוארל רשפאו זוהר אברמוב:

 2  .ידוס אל הז ,השקבב הררי, ראש המועצה: רמ

 3  ?תוארל ,תחקל אובל רשפא זוהר אברמוב:

 4  .רומגנ אוב ,ךכ רחא ךל ןתא ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 5 שדח הז םא .עיבצהל ךיא עדוי אל ינא ,עיבצהל ךירצ ינא לבא זוהר אברמוב:

 6  ?10-ב אל הזו

 7 ?ןימאמ אל התא ,ךל ריבסמ ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 8  .טאל יל ריבסת ,ןיבמ אל ינא ,אל זוהר אברמוב:

 9 ,היישעתה רוזא 306/צה :הלאכ ןה תוינכותה ,תוינכות רשע עצה:הררי, ראש המו רמ

 10 המש היה הנש 30 ,ורמא אל היישעתה רוזא לע הבוט הלימ

 11 הלימ יתעמש אל ,היישעתה רוזא תא םינוב םויה ,רדרדו בשע

 12  .הבוט

 13  .ןיוצמ ר אברמוב:זוה

 14 תיב דיל 151 ,ץליג לש ךשמה 244 .םידבוע ,יממח הז 267 הררי, ראש המועצה: רמ

 15 הז א/250 ,םש םינובש תודיחי רפסמ שי ,םינושארה רפס

 16 ,לארשי ןיעקרקמ להנימו ו"ציו לש הז ,לארשי יעקרקמ להנימ

 17 הז ,הנופצ םינבהמ הז 428-ו 394-ו 428 .ונחנא אל וליפא הז

 18 שי ,רטונה םינבה לש רכיכה תא וישכע םישוע ונחנאש הפיא

 19  .שיבכה תא

 20 ?יבא ,תומוק המכ משומר לוי:

 21  .תומוק המכ עדוי אל ררי, ראש המועצה:ה רמ

 22  .שיבכל תיחרזמ :עמש רשא

 23 ןיב הז ,תונטק תודיחי הז 122 .המש ,הרוחאמ רקורד הפיא הררי, ראש המועצה: רמ

 24 לכה .ןונכתב רבכ הז ,ןוינקל דע םירדהה בוחרב ץראה ינוב
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 1 ונחנאש ,374 הז ןורחאו וישכע ןירדהמ הז 326 ךל שיו .ןונכתב

 2 אלש תוינכות ןה הלאה תוינכותה לכ לבא .יתמ םיעדוי אל

 3 אלו לג-ימ אלו םדוק התיהש רומיל אלו ינא אלו התא אל ,ונחנא

 4 יפ לע תורשואמש תוינכות הלא .םתוא ונרשיא דחא ףא אלו ויז

 5 תיב תונבל רושיא לבקת וישכע התאש ומכ הז ,ונל ןיאו קוחה

 6  .הנבתש הצור אל ינא ךל דיגא ינאו

 7 הלימב דומעי ינודאו הז תא םירשאמ ונחנא ,ןיבמ ינאש המ זא זוהר אברמוב:

 8  .תופסונ תוינכות רשאי אל ,אלש

 9 הז רשאמש ימ .רשאמ אדוני לא ,לכ םדוק ,שיגדמו רזוח ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 10 םיאיבמ ונחנא .ינא אל הז ,איה הז ,םה הז ,התא הז ,הצעומה

 11 הצעומה הלא .תרשאמ הצעומהו הצעומה ןחלושל הז תא

 12 תוצעומ תוטלחה םידבכמ ,תמדוקה הצעומה ,התא אל ,הרשיא

-ה ורמגיש עגרב .הלאה הינבה ירושיא תא ורשיא םה ,תומדוק 13 

 14 רוגסנ אלש דע הינב תוינכות רשאנ אל הזל רבעמ ,הלאה 10

 15 הצור תיזוחמה הדעוה המ ןיבנ אלש דע ,561 לש רופיסה תא

 16 ונחנא .לכה ,תופיפצ הזיא ,לדוג הזיא ,םישיבכ הזיא ,ונתיאמ

 17  .דבאתהל ךלנ אל

 18  .עומשל הצר רוביצהש המ הז ,רדסב זוהר אברמוב:

 19 המ םיעדוי אל ונחנאש ,הזו תויטסילופופה לכ םע ,דיגהל בושח גל אבינועם:-מי

 20  ,ללכהמ םיאצוי םהש םירקמ שיו םוי איבי

 21  .ןוכנ הררי, ראש המועצה: רמ

 22 .עומשל םיצור םלוכש ללגב קר בייחתהל ןיינעל אל יל הארנ הזו גל אבינועם:-מי

 23 וא הנש דועב רושיאל אובי אוה םא ,ןבלה ליפה אשונ לשמל ומכ
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 1 רטפיהל םיצור ונחנא יכ ותוא רשאנ ונחנא ירה ,םייתנש דועב

 2  .הזה רבדהמ

 3  .רשאמ ינא אל ,תרשאמ הצעומה לבא ,םירשאמ םתא לבא הררי, ראש המועצה: רמ

 4 רשאל אל אוה סרטניאהש רורב .תורהצהב תאצל אל זא גל אבינועם:-מי

 5  .םלוכל רורב הז ,תוינכות

 6 תצעויה םג תרמוא .תרמוא תאש המ תא לבקמ ינא ,לג-ימ הררי, ראש המועצה: רמ

 7 תיזוחמה הדעוהש תויהל לוכי ,תיבה לעב אל התא ,תיטפשמה

 8 לכש ,דיגהל לוכי ינא ,הרקמ לכב .םינורש וא ,םג ךילע הפכת

 9 לכ 10-ל רבעמ ,םינפב הלאה 10-ה ,הלאה 10-המ ץוח הינב

 10 ?יקוא ,הצעומה רושיאל אובת הינב

 11 השענשו האבה הבישיל תוכחל הלוכי תרשואמה תינכותה םג שני:-לימור גיל

 12 .תרדוסמ הרוצב תחטבה התאש ןוידה תא

 13  .לבא ךייש אל הז הררי, ראש המועצה: רמ

 14 םג ,םיניבמ םג ונחנאש והשמ לע עיבצהל לכונ זאו הפל רוזחנו שני:-לימור גיל

 15 התא .הפ הינבה בצק תא להנל םיכירצ אל םימזיה .םיעדוי

 16 שדוח דוע םולכ הרקי אל ,םירשאמ ונחנא ,הצעומה ונחנא רמוא

 17  .שדוח דועב הז תא רשאנו הפל סנכינש

 18 ימ ,העבצה השענ ואוב ,יקוא ?ורביד םלוכ .הבר הדות ,יקוא הררי, ראש המועצה: רמ

 19  .דגנ 1 ,דעב 9 ?ר"בתה דעב

 20 יסוי ,טלוק הליה ,םעונ לג-ימ ,ןוסלדיא ריש ,יררה יבא :דעב 

 21  .ירפ יכוי ,ינימק ויז ,בומרבא רהוז ,יול רמושמ ,זבלא

 22  .ינש-ליג רומיל :דגנ 

 23 ןונכת – 9551 ר"בת תא תולוק בורב םירשאמ :הטלחה 

 24  .ןירדהמ תינכות חותיפו

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


 18                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
ilco.pe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1  ?דגנ ,דעב תא ,רומיל :רטג ילא

 2  .להנתמ הזש ךרדה ללגב ר"בתה דגנ ינא :ינש-ליג רומיל

 3  .םישיבכ תעיבצו ןומיס ,1560 ר"בת ,האלה הררי, ראש המועצה: רמ

 4  .להנתמ הזש ךרדה תא הניבמ ךכ לכ אל ינא :ריש

 5 םתוא הנמא ינא ,תפטוש הקוזחת םהש םיר"בת רפסמ ןאכ שי :רטג ילא

 6 תעיבצו ןומיס .תורעה והשימל שי םאו םהילע עיבצנ ,דחא דחא

 7  .םישיבכ

 8  .יתנש הז ה:הררי, ראש המועצ רמ

 9  .תובוחר תרואת ץופיש :רטג ילא

 10  .יתנש הררי, ראש המועצה: רמ

 11  .הבשומה תוזח רופיש :רטג ילא

 12  .יתנש הררי, ראש המועצה: רמ

 13 ינגו םיידוסי רפס יתב - ךוניח תודסומ ץופיש ,רוביצ ינבמ ץופיש :רטג ילא

 14 ,יתליהקה זכרמה הנבמ ץופיש ,זוקינו תרנצ ץופיש ,םידלי

 15  .םיירוביצ םיטלקמ תקזחאו ץופיש

 16 ?תיתנש הקזחא לע תורעה והשימל שי הררי, ראש המועצה: רמ

 17 תואמ המכ ונרשיא הנש יצחמ תוחפ ינפל .םישיבכ ןומיס ,ןכ זוהר אברמוב:

 18 ?המ זא .םילקש יפלא

 19  .הנש לכ ראש המועצה: רי,הר רמ

 20 ר"בת דוע עיגמ ,הנש יצחמ תוחפל עיגמ הז ,הנש לכ אל הז אברמוב: זוהר

 21 ?םישיבכ םיעבוצ ןמז המכב םעפ .ר"בת דועו

 22  .הנשב םעפ הררי, ראש המועצה: רמ

 23  .ךירצש ןמז המכ :רטג ילא

 24  .םידומילה תנש תחיתפ ינפל הנשב םעפ לכ םדוק ,אל הררי, ראש המועצה: רמ
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 1  .ןוכנ :רטג ילא

 2 .הדוהי ןבא לכ יללכ םישוע ונחנא הז הררי, ראש המועצה: רמ

 3  .יתרשיא ינויבש עדוי ינא ,רמוא ינא הז ללגב זוהר אברמוב:

 4 םעפ ,ריבסמ ינא ?הבושת עומשל בהוא אל התא המל לבא הררי, ראש המועצה: רמ

 5 תנש תחיתפ ינפל הדוהי ןבא לכ לש תיללכ העיבצ םישוע הנשב

 6  .לכה ,רפס יתבל ,היצח ירבעמל םידומילה

 7  .ןוכנ זוהר אברמוב:

 8 ,העבק העונת תדעו .קחמנ ,ההוד הז םימעפלש ,ףטוש שיו הררי, ראש המועצה: רמ

 9 תושעל ךירצש ,ןבל םודא עובצל ךירצש העבק רורמת תדעו

 10 םיאיבמ הנש לכ ,דיגהל לוכי אל התא זא ,הז ךירצש ,הככ

 11  .ר"בת

 12  .היעב ןיא ,רדסב זוהר אברמוב:

 13 םיישדוח דוע הכחנ ,אל דיגנ עובצל ךרטצנ םא ,המ זא הררי, ראש המועצה: רמ

 14 ?הצעומל

 15 תנש תליחת ינפל רבמטפס ףוסב ונעבצ ,העיבצה יבגל וב:זוהר אברמ

 16  .בושייה לכ תא ונעבצ ,םידומילה

 17  .יתנש ןונכת הז ,יפיצפס ר"בת אל הז לבא :ריש

 18  .הנשה ךשמל הז הררי, ראש המועצה: רמ

 19  .רבדל ןתונ אל התא ,עגר וב:ברמזוהר א

 20  .ךל ריבסהל הסנמ ינא ,ךל ןתונ ינא הררי, ראש המועצה: רמ

 21 לע רוזחא ינאש הצור התא .יתנבהש יל ןימאת ,יתנבה ינא ר אברמוב:זוה

 22 קר ונעבצ ,רמוא קר ינא ?יתנבהש הארתו ךלש רבסהה

 23 ,רבמצד ףוסב ונחנא םויה .טסוגוא ףוס ,טסוגואב ,רבמטפסב
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 1 ימ .םישיבכה לע ונניא וליאכ ןומיסה ,ילא ןודא ,םישדוח העברא

 2 ?הזה אשונה לע חקפמ

 3 לש תובישחה לע רבדמ התא וא חוקיפה לע רבדמ התא :הררי, ראש המועצה רמ

 4 .טילחת ?העיבצה

 5  .וישכע ר"בתה לע אל ,ומצע ןומיסה לע רבדמ ינא זוהר אברמוב:

 6  .חקפמ ימ ותוא לאשת ךכ רחא ,ר"בתה תא רשאת זא הררי, ראש המועצה: רמ

 7 רבד לכ םתא יכ ,וישכע הפ לאוש ינא .ותוא לאשא אל ינא ,אל זוהר אברמוב:

 8 חקפמ ימ .ההוד הזה ןומיסה יצחו שדוח ירחאו חוכיו םישוע

 9 םירעב םיעבוצ ךיא האור ינא ?עבצ םישוע אל ,עבצ םישוע

 10   .תורחא

 11 ?בשוי הז הקלחמ הזיא תחת :ריש

 12  .הסדנה הררי, ראש המועצה: רמ

 13 ,םיישדוח ךות ההוד ןומיסהו םיפלא תואמ םיעיקשמ ונחנא והר אברמוב:ז

 14  .שולש

 15  .הסדנהב לאשת :ריש

 16 ,םשג שי ,םילוע םיבכר .לארשי תנידמ לכב העודי תאזה היעבה :רטג ילא

 17  .חיפ שי ,ץיק שי

 18  .עבצ קיפסמ םימש אלש בשוח ינא זוהר אברמוב:

 19 קודבל יארחא תויהל ךתוא הנמא ינא ?המ עדוי התא ,רדסב הררי, ראש המועצה: רמ

 20  .האלה ,עבצה תא

 21 ,האלה .לבקא ינאש יל ןימאת .הבהאב יונימה תא לבקמ ינא זוהר אברמוב:

 22 ירבח םייתנשה םיר"בתה לכ .האלה ,רשוא ?ר"בתה רשוא

 23  .דחא הפ םירשאמ ?םירשאמ הצעומה

 24  .דחא הפ :דעב 

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


 21                           ד"סב

 
 

 08-9104446 :סקפ     08-9104445: לט     8104671 יבנה ,16/25ר נעמי שמ
ilco.pe.yt-e.truwww     l.i.coetyp-eutr@eicfof: lima-E 

 

 1  .םייתנש דחה םיר"בתה תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 2 םיצור ונחנא .םינושארה טרופסה םלוא ןוניג 1568 ר"בת :רטג ילא

 3  ?דעב ימ .ותוא חותפל

 4 ?ןוניג תושעל ,םש תושעל הצור התא המ זוהר אברמוב:

 5  .םוקמה תא ןנגל ,ןוניג הררי, ראש המועצה: רמ

 6 ?םלואה תא חתפת יתמ לבא זוהר אברמוב:

 7  ?דעב ימ .ןנגנש ירחא הררי, ראש המועצה: רמ

 8  .הדות ,דחא הפ :רטג ילא

 9  .דחא הפ :דעב 

 10 טרופסה םלוא ןוניג 1568 ר"בת תא דחא הפ םירשאמ :הטלחה 

 11  .םינושארה

 12 .הבר הדות הררי, ראש המועצה: רמ

 13 ןודל ונל בושחש םיידועי םינויד 4 לע ונרביד תאזה הנשה ךרואל :ריש

 14 יופימ לע ,םייתש .שדחה הצעומה הנבמ לע ,דחא .םהב

 15 אשונ תא הלעה רהוז םויה ,שולש .רוביצה יחטש תוינידמו

 16 תוטלחה טביהב ראתמה תינכות לע ונרביד ,עבראו ןוחטיבה

 17 תובישי עברא עובקל ךממ תשקבמ ינא .תיזוחמה הדעוה

 18   .םיכיראת ונל חולשלו

 19  .הז תא יל ימשרת :רטג ילא

 20 הישיבה  ננעלה

 21 

__________________                            __________________ 22 

 23 יררה יבא                                                      רטג ילא

 24 הצעומה שאר                                               הצעומה ל"כנמ
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