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תואצות עבצה

 ןולייא ינד לש וקוליס

'ונתיב לארשי' תמישרמ

'ונתיב דוכיל'ל םיטדנמ ףיסוי

'ונתיב דוכיל'ל העבצהה לע עיפשי אל

'ונתיב דוכיל'ל םיטדנמ דירוי

!ןאכ שקה :םירקס רודמל

תורחתה םויס תארקל- תויפצה יפולא

 ,2012 רבמצדב25 ישילש םויב תורחתה םויס

.םיירהצב15:00 העשב

 ירופיס + הכונח לש ןושאר רנ וקילדה שמא
הכונח

ידוהי םוסרפ

ךורב ןב שפונ

ןושארה ץורעב דקוממ לוכיס

 לע ,ישש ןמויב ,ןושארה ץורעב ברעה הרדושש ,ןוסח הליא לש הבתכב

 הבתכב ,ןוסח הליא .תמא לש תחא הלימ התייה אל ,"רזייל דגנ ליט ברקה"

 םפוגב תוריל הפידעה איה .ןיינע לש ופוגל הנד אל שארמ תלשובמו הכורע

 ןעמל םפסכמו םצרממ ,םנמזמ ,יעוצקמה םנויסינמ ושידקהש ,םישנא לש

.ונתבוגת ןלהל .לארשי ןוחטיב– תחא הרטמ

יחימע דדוע ר"ד)24/11/12(02:21

.יטייבוסה רטשמה לש תולפאה תופוקתהמ ,הדבארפה תא הלק העשל ןושארה ץורעה ףילחה ברעה

 אל שארמ תלשובמו הכורע הבתכב ,ןוסח הליא .תמא לש תחא הלימ התייה אל ,"רזייל דגנ ליט ברקה" לעישש ןמויב ןוסח הליא לש הבתכב
 ןוחטיב– תחא הרטמ ןעמל םפסכמו םצרממ ,םנמזמ ,יעוצקמה םנויסינמ ושידקהש ,םישנא לש םפוגב תוריל הפידעה איה .ןיינע לש ופוגל הנד
.לארשי

 טקיורפ תא םולבל ידכ ירשפא יעצמא לכב ונשמתשהו ,לזרב תפיכ טקיורפ דגנ שיפכמו ישיא ,יביטגנ ,יביסרגא ןייפמק ונלהינש תנייצמ הבתכה
 יפסכ תא תזבזבמ לארשיש הנעטב ,ב"הראב לזרב תפיכל ילילש יבול ונישעו ,הרז תונותיעל ,יאקירמאה לשממל ,ם"ואל הינפ ללוכ ,לזרב תפיכ
.דחוש תונויסינ לע םיזמר םג ויה הבתכב .יוכיס רסח טקיורפ לע יאקירמאה עויסה
:)29-ה הקדהמ לחה( תינכותל רושיק ןלהל

recorded=1&starting=1326940http://www.iba.org.il/media/?

! רקש לוכה ?בוט עמוש אל ינא ילוא- ןימאהל יתלוכי אלו םייניעה תא יתפשפש ,יארב יתלכתסה
 וינל אל ,ם"ואל אל ,המבוא אישנל אל ,ןוטנילק אישנל אל– יאקירמא םרוג םושל הנפ אל ונתאמ שיא .אשונב ישיא סרטניא םוש ןיא ונתאמ שיאל
...ןמא ירמואקר ,ןפלואב בשי אל אלוז לימא ! הלילע .רז םרוג םושל אל ,לגיפשל אל ,סמייט קרוי

 רותסל תונמדזהה הנתינ ונתאמ שיאלש ילבמ חונינו ישפוח ןפואב ורביד לגנ בקעיו דלוג ינד ,ץרפ רימע– וז היגוסב רבעשל תוטלחהה ילבקמ
.תוממוקמה םהיתורימאמ המכל ןלהל סחייתא .םהירבד

 םדקל ומצע תעד לע טילחה אוהש אלמ הפב הדומ אוה לבא .הנידמה רקבמ לש תרוקיבה לע ושפנ תוואכ חדבתהלו תבשל לוכי דלוג ינד.1
 וז ןיא .הלשממה תא עדייש ילבמו ,יביצקת רושיא אלל ,תיעצבמ השירד אלל ,טרפמ אלל ,םילהנה לכל דוגינב לאפרב לזרב תפיכ טקיורפ תא
.םילילפב הרואכל תלבוגש ,תוכמסמ הגירח יהוז .םירוענ תובבוש

 לוכה םא ,לגר תסירד םשל הנתינ אל ונתאמ שיאלש ,לגנ תדעו תא סנכל היה םעט המ ,הנידמה רקבמ חודב םירשואמה ,הלא וירבד רואל.2
?ומצע תעד לע ,ןכל םדוק בר ןמז ץירה דלוג ינדש המ תא ,דבעידב הרשיא הדעוהש רבדה אלפ םאה ?שארמ עבקנ רבכ

 ןגמ דופא ?רשקה המ .לקש500 הלועש ןגמ דופאו תורוגא10 הלועש רודכ ןיב האוושה השועו רזוח אוהו ,עבוק אל ריחמהש ןעוט דלוג ינד.3
.ביואל שיש רודכ לכ דגנכ ןגמ דופא שוכרל ותעדב הלעמ היה אל שיא .ןכ הפיכהו הלכתמ וניא

 םיחווטמ תורגושמה ,תוטקר20,000 םיטריימ רשאכ יתועמשמ דאמ היהנ ריחמה .תוטקר500 םיטריימ רשאכ יתועמשמ וניא ילוא ריחמה
 איה לזרב תפיכ ליט תולע רשאכ ,3-ץח ,2-ץח ,3-טוירטפ ,םימסק טיברש ,לזרב תפיכ– הנגהה תובכש שמח לכ ושרדיי ןטוריי ךרוצלו ,םינוש

.רלוד ןוילימ1-3 איה םירחאה טורייה יליטמ דחא לכ תולעו רלוד ףלא100

.50% ויה ,סוליטואנ ,רזיילה לש סופיטה בא ייוסינב החלצהה יזוחאש ןייצל שקעתמו רזוח לגנ בקעי.4

 ,ןושאר רוקמ ,לדנה זעויל ןויארב( עבוקש ,לארשי ןב קחצי ףולא ,ת"אפמב וילע הנוממ היהש ימ םע ויאצממ םאתי לגנ רמש יוארה ןמ
29.12.2006(:

2004 תנשב טקיורפה תאפקהל דעו2000 תנשמ .החלצה יזוחא האמ תכרעמה החיכוה חותיפה תווצ ידי לע וקיסקמ וינב וכרענש םייוסינב"
 תובר תויודע ךכ לע שי ."ןפועמ ןמזב ולפוה ללכה ןמ אצוי אלל ןלוכו ,ןוכיתה חרזמה תרצות תושויטק תורשע םילארשיה םינעדמה םתיא ואיבה
.תופסונ

:רזיילה תכרעמ תליספל הביסה תא ריהבמו רזוח ,ץרפ רימע תא עומשל היה םיהדמ.5
 איה הנשב םישדוח העברא- השולשש איה וז לש תועמשמהו ,תוננע ןמזב תדבוע אל איהש ןוויכ תיאקירמאה רזיילה תכרעמ תא יתלספ"
."תלרטונמ

.ריוואה ליח ללוכ ,ל"הצ לש קשנה תוכרעמ תיברמ תא לוספל ץרפ רמ לע קומינ ותוא יפ לע
10%-כמ תוחפ םה ךומנ הבוגב םיננע ,ץראה םורדב .רזיילה תלועפל םיעירפמ אל בר הבוגב םיננע .ססבתהל המ לע הל ןיא וז הנעט םלוא
 ,דראגייקס ,רזיילה תועצמאב טרייל רשפאמש רבד ,םיגירח םירקמב אלא ,רטמ700 לש הבוגמ םיכומנ םניא םיננעה ,זא םגו .הנשה ימימ
.םיננעה הבוג תחתמ הזע תעוצרמ םירונה לולסמ ילולת םימויא

 תונשל ול ומרג המו ימ .דראגייקסה תא הצר ץרפ רימע ,2006 ילויב.ותעד הניש ץרפ רימע הב תוריהמה תא תוארל תוחפ אל אילפמ.6
:)28.7.2006 בירעמ( ,תיפסכ ןב םע ץרפ רימע לש ןויאר ןלהל ?ותעד

תושויטק טורייל תינקירמא תכרעמ ןוחבל הרוה ץרפ
 ,ןוחטיבה רשל רבדה עדונשכ .םיגוסה לכמ תוטקרו םיזגפ טורייב תוליעי זוחא100 דראגייקסה חיכוה תירבה תוצראב וכרענש םייוסינב
.התשיכרל תורשפא לע לשממה םע םילהנתמ הלא םימיב .תכרעמה תא ץראב קודבל שקיב אוה

 םיכפוש ונחנא .תרחא הביטנרטלא ןיא םייתניב .דגנתהל הביס שי דחא לכל ,םישחוב םימרוג ינימ לכ' .ותעדב שוחנ ץרפ דראגייקסה ןיינעב" ...
.'ןופצב תיעצבמ ןאכ התייה תכרעמה םא ,ירמגל תרתוימ תויהל הלכיש ,וזה המחלמל םידראילימ וישכע
 בתכמ הלא םימיב רגשמ ןרפש ימע דעוימה בושקתה ףגא שארו והטמ שאר .הצרא תכרעמה תא איבהל דחוימ ךלהמב חותפל אופא הרוה ץרפ
 םיטרפהו עדימה לכ תלבקל תימשר השקב בתכמב .תירבה תוצרא תלשממ תועצמאב ,תירבה תוצרא אבצל ןוחטיבה דרשמ ל"כנמ ידי לע םותח
.הטלחה לבקתהל ךרטצת ךכ רחאו ,ךילהתה תא עינהל רומא בתכמה .דראגייקסה תכרעמ לע
 יאקירמאה אבצהו תירבה תוצרא תלשממש ירה ,תילאירטסינימ המרב לארשי תלשממ שקבת םא יכ בירעמל לומתא רמא ןמורג פורתרונב ריכב
 לע לולסמה לולת יריה תייעבל יתודידיו יקנ ,טלחומ ןורתפב רבודמ .רמא ,"היעב היהי אל ףסכה םגש ןימאמ ינא" .תכרעמה תא ררחשל ומיכסי
 ןוחטיבה תא ריזחהלו ,ןופצבו םורדב תובצומ דראגייקס לש תודיחי תויהל תולוכי םישדוח18 ךותב ,הרושכ להנתי לכה םא .לארשי תנידמ
."ויעינמ ויה המו וישכע דע תעגה תא םסח ימ קודבל היהי ךירצרשאכו םאזאוםיבשותל

Englishתכרעמלהינפתואירבתוצלמהוםיפיטםידליורעונרודמקיחצמואדמחנונתודואתיבהףד

םושר שמתשמל הסינכ

הבתכ3 קלח ןויכרא-2012 תתםיידועי םירתאו םינויכראישאר

 תלצה חישק קסיד רוזחש

עדימ
www.recover.co.il

 יצרא ףוסיא חישק קסיד רוזחש

 רובע םולשת ,החלצה97% .םניח

!דבלב החלצה

 האצוהב םיקית דוחיא

לעופל
www.caspi-law.co.il/Tel-07…

 סורפל הצור ?וסאמנ תובוחה

 ונל ןת .ךל עייסי יפסכ ד"וע ,םתוא

רוזעלו רשקתהל
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תינושל הכירעו ההגה עצבמ

Find us on Facebook

Kr8 - יטוירטפ ילארשי

Like

1,827 people like Kr8 - יטוירטפ ילארשי .

 ןימי זכרמ- זכרמ- זכרמ :דעצ המידק- המטאל
זכרמ

ןועמש דדלא )18/12/12(22:56

 :לטשרה לאינד תסנכל וניתיב לארשי דמעומ
 אל טנב- יופצהמ רהמ ותופח תא חיכוי ןמרביל
עיתפי

ןויארב ןויער השמ )16/12/12(22:19

תשרב ןנע דומע- תילארשי הרבסה

 םידלי תופטוח החוורה תויושר :ןיקדולוס כ"ח
תויביטמרונ תוחפשממ

ןהכ לואש )06/12/12(17:19

?וישכע הרוק המ– םהלש רבמבונב ט"כה

 תובוגת/תועדוה ןנער

םדוקה ףדל רוזח הבתכ ספדה הבתכ חלש הבוגת/העדוה ףסוה ףותיש

ינעגופ ןכות לע חווד ונל בותכ

תובוגת

.םינויד13 ב תובוגת30 :הכ דע

ףוסלהלחתה ףצרבתובוגתהלכהריגס/החיתפ הבוגתףסוה

01:18:14 ,05-12-12לארשי ןב פורפ לש ותדמעו לזרב תפיכ13

 ןתנ

06:31:00 ,25-11-12.הנושאר םעפ אל וז .תוירסומב תפייפיתמ- ןוסח הלייא12

edna

00:50:38 ,25-11-12סלכל םיקידצ המשש , תתחשומ הנידמב תויחל בוצע המכ11

 דחא םתס דוע

18:23:51 ,24-11-12ןומא יל ןיא ברועמ יזנכשא יבג םא10

 בקעי

16:51:04 ,24-11-12הנשב םישדוח .4 םא רתוי בוט סוליטואנה עודמ ריבסהל לכות םאה- יחימע ר״ד9

 היל

17:58:31 ,24-11-12???רמאמה תא תארק אל

 דחא םתס

19:37:28 ,24-11-12הכומנ תוננע וא10% .ןמזה לכ תלעופ הניאש תכרעמב שמתשהל רשפא יא .יחימע ר״ד

 היל

20:27:59 ,24-11-12יחימע ר"ד אל ינא

 דחא םתס

21:05:16 ,24-11-12תוכרעמ בוליש

 .ע.ע

19:02:02 ,24-11-12לזרב תפיכל העדצה עוריאל הנמזה

 שיא דוד

19:41:41 ,24-11-12םולש שיא דודל

 יתור

21:25:39 ,24-11-12בל ףקתה

 .ע.ע

21:16:42 ,24-11-12..עבצאהמ ץוצמ רופיס ?תוננע

 יול הריפוא

16:25:35 ,24-11-12?שפכומה דצב תויהל השגרהה ךיא8

 באוי

15:47:20 ,24-11-12העיבת7

 ןהכ םרימע

14:19:35 ,24-11-12?דראגייקסב םישמתשמ אל םיאקירמאה המל6

 .ע.ע

13:28:39 ,24-11-12הדבכנה היל 'בגל5

 יתור

16:09:44 ,24-11-12דבלב תחא הביסמ תכרעמה תא ובצקית םינקירמאה :רתוי דוע הדבכנה יתור 'בג

היל תאמ

10:05:27 ,200924-11-12 תנשמ סוליטואנה לדחמ לע הבתכ הנה4

 דחא םתס

09:17:39 ,24-11-12הראב םייולת תויהל םיצור אל .ינקירמא חותיפ סוליטואנה .ילארשי חותיפ איה לזרב תפיכ3

 היל

14:00:39 ,24-11-12?ב"הראב היולת אל לארשי

 .ע.ע

16:18:05 ,24-11-12.לארשי לע לבסנ יתלב ץחל ךרוצל םהלש הרזעב םישמתשמ םינקירמאה

היל תאמ

16:20:50 ,24-11-12.רתוי םיבוט ויהי םהש החוטב םג ינא .המצעב םיסוטמ רצייל ליחתהל הלוכי לארשי

היל תאמ

08:44:23 ,24-11-12?סוליטואנה תא םדקל ליבשב לזרב תפיכ תא שיפכהל ךירצ המל2

 היל

08:42:05 ,24-11-12תודירשה ןורקע1

 ןייטשלימ ירוא

08:50:08 ,24-11-12!השוב וז .ם"ואלו ב"הראל וחלשנש םיבתכמ לש םימוליצ שוריפב וגצוה הבתכב .רקיהןייטשלימ ר"ד
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 תיבב :יטוירטפ ילארשיל זפ רה רמת ד"וע
 דוכילה תמישרמ הגאדו לובלב ידוהיה

ןויארב ןויער השמ )04/12/12(21:19

 לע תילארשי תונוביר תלחהב ביגהל :ןונד כ"ח
ש"ויב םיידוהיה םיבושיה

ןהכ לואש )03/12/12(19:23

 ילארשיל הנחוא יקוש םיקמעהו לילגה גיצנ
 תמלוה הבוגת ש"ויב היינבה רושיא :יטוירטפ
םיטדנמ42 לבקי דוכילה- םיניטסלפל

ןויארב ןויער השמ )02/12/12(23:02

 רבחכ םג וינעו עונצ ראשי ןילגייפ :הכלמ יש
תסנכ

ןהכ לואש )03/12/12(14:44

)?ילאוטקא( ןילגייפ לומ דיפל ריאי ואדיו

ןועמש דדלא )02/12/12(21:07

דוכילב זירמיירפ- תויפוס תואצות :ךמסמ

ןלוג ימולש )28/11/12(07:04

 תודחא לש רסמל הוואתמ רוביצה :גיטר ברה
הרוק הזשכ שגרתמו

ןהכ לואש )02/12/12(16:36

?דוכילל ףרטצמ רמייהנפוא בירי םאה ואדיו

ןועמש דדלא )01/12/12(21:56

חלשיו תשרפ ש"צומ165 המטאל

ןועמש דדלא )01/12/12(21:06

 האלמה המישרה- דוכילב זירמיירפה תואצות
37 םוקמ דע

'ןנע דומע' תמחלמ- תילארשי הרבסה

 רחאל בורודז תא תוכזל ךירצ היהי :הירוגנסה
ואדיו + ודגנ תויאר ןיאש

ןהכ לואש )29/11/12(17:17

 תחישב לטרג לאונמיע וברוקמ- ?ןילגייפ והימ
יטוירטפ ילארשיל קמוע

ןויארב ןויער השמ )29/11/12(21:16

 בוציעב בושח קלח ונל שי :םתיא יפא הנחמ
דוכילה תמישר

ןהכ לואש )29/11/12(15:41

 ןמזב הזעל למשח קתנל רוסיאה :ןיול כ"ח
 לש ושרדמ תיבמ תיטילופ הטלחה איה המחלמ
לאמשה

ןהכ לואש )28/11/12(17:14

 רשבמ ונלש רתאה :'יטוירטפ ילארשי' רתא להנמ
 ד"וע ."םעל תישפוח תרושקת" לש הכפהמ
 הבותכהו תינויזיוולטה תרושקתה :לטפש

 היל

11:32:56 ,24-11-12אווש תלילע

 .ע.ע

16:24:54 ,24-11-12!ועבתת .יל המדנ תילגנאב ויה םה ?היה הז המ .םיבתכמ ינימ לכ הבתכב ואר

היל תאמ

18:35:55 ,24-11-12לבא ,ביואה חצנל ךלש םולשה תינכתב ךמות ךכ לכ ינא הרקיה היל

 לש שיא דוד

22:54:45 ,24-11-12ונלוכ ןעמל וחילציו הז לע דובעל וכישמיש זא ,ונ .עדימה לע הדות דוד

 היל

ישארףדלהרזח הבוגתףסוה

ואדיו YouTube ואדיו הנומת :ארקמ

להנמ תבוגת ןכות אלל הבוגת השדח הבוגת

וידוא הבוגת אלל העדוה הבוגת םע העדוה

ץבוק שאלפ
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תמצעתמ תשרה- רבשמב

ןויארב ןויער השמ )27/11/12(18:59

 ידימ רתוי ןיא דוכילב זירמיירפל :ןיקסיד 'פורפ
תועמשמ

ןהכ לואש )28/11/12(12:31

 האג ינא :רמואש ןילגייפב ובהאתה םיקינדוכילה
קינדוכיל תויהל

ןהכ לואש )27/11/12(11:49

 שוריגב ךמתש ימ רובע עיבצהל רוסא :ארק בויא
בוש דוגבי- דגבש ימ- ףיטק

ןהכ לואש )23/11/12(12:48

 רסומ ללגב המחלמב םידיספמ ונחנא :ןילגייפ
תוועמ ינלאמש-ירצונ

ןהכ לואש )21/11/12(08:31

 דצ הזיאב :הקלחז תא תנחוט בגר- קזח ואדיו
?התא

ןהכ לואש )20/11/12(08:43

 םיליטל הבוגתב ירליטרא ירי ריזחהל :גיטר ברה
!הזעמ םירונה

ןהכ לואש )16/11/12(14:35

 :יטוירטפ ילארשיל דוכילהמ גרבסורג דוד
 תורוקמל תיטמוטוא שא ריזחתש תכרעמ ןיקתהל
הזעב יריה

ןויארב ןויער השמ )19/11/12(22:20

!ואדיוב םייח םירודיש

 תירליטרא שא ריזחהל הבוח :לטיבא ר"ד
תיטמוטוא תכרעמ י"ע תיביסמ

ןהכ לואש )18/11/12(17:55

 בלתשאו אירבא ה"עב :דוד הדוהי ר"ד
תינויצ תילארשי הקיטילופב

ןהכ לואש )12/11/12(09:15

 אלל םיליט הזע לע ריטמהל :ארק בויא רשה ןגס
 רשכ ןהכל הצרא– טקש היהי ךכ קר הנחבא
ןולחכ םוקמב החוור

ןויארב ןויער השמ )11/11/12(14:38

 לסחלו הזעל למשח תתל קיספהל :לטיבא ר"ד
סאמחה ישאר לכ תא

ןהכ לואש )10/11/12(20:24

 קר :רדיו בקעי דוכילב תסנכל ידרחה דמעומה
טקש איבי ינשה דצל לבס םורגתש תבאוכ הבוגת

ןויארב ןויער השמ )10/11/12(22:57

 הריקס ,2012 רבוטקוא ,ב"הרא תוריחב
 תמכסמ

רינ רב לארשי ר"ד )04/11/12(08:21

 תרשמב יתוא הצר אלש לאמשה :לטיבא ר"ד
תסנכ רבחכ וישכע יתוא לבקי- ישארה ןעדמה

ןהכ לואש )04/11/12(09:08

-74 "ידנס"הפוסה :יח רודיש + ואדיו + תונומת
עובש למשח אלל ןוילימ8-ו םיגורה

ינבא קיציא )30/10/12(03:06
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227:תויפצ1:תובוגת

 ילארשיל קילג הדוהי ברה דוכילה זכרמ רבח
 גח תריוא ןאכ שי .היולג התיה העבצהה :יטוירטפ
לאמשה לומ ירוטסיה תוחוכ דוחיא לש

ןויארב ןויער השמ )29/10/12(20:42

 ליעפ ?דוכילה זכרמב לשכי יטילופה דוחיאה
 :יטוירטפ ילארשיל לאירא ןועדג קיתווה דוכילה
 :ףשוח- תיאשח העבצהב לשכי והינתנש ןכתי

ידוהיה תיבה םע םג דוחיאל םיעגמ םימייק

ןויארב ןויער השמ )28/10/12(22:15

 יביט דמחא לש ותודדומתה תא לוספל השירד
הליספב ןודנ :תוריחבה תדעוו- תוריחבב

רבנע רפוע )28/10/12(11:15

 רשפא םאה- רתאל תוסינכ3,000,000 דובכל
 ?הנתמ ךממ לבקל

- יגולונכטה ךוניחה :תוללכמה זכרמ רוד בקעי
הריגס תנכסב

 ולש רוסיאה םותב- יולה השמ םע ןויאר :ידעלב
והשלכ רשק יתיא רוציל

ןהכ לואש )24/10/12(10:56

דואמ דומצ ןיידע ב"הראב ץורימה :רגנוא ר"ד

ןהכ לואש )15/10/12(11:45

 דדומתא :יטוירטפ ילארשיל קילג הדוהי ברה
 תסנכ רבחכ .דוכילב ש"וי תצבשמב19 ה תסנכל
 שדקמה אשונ תא תיתועמשמ םדקל לכוא
תובשייתההו

ןויארב ןויער השמ )14/10/12(22:13

 תסנכל דומתא :קילג ברה רמואKr8 םע החישב

 םיאשונה תא הנומו .דוכילב ש"וי תצבשמב האבה

הבתכה ףוגב אלמה ןויארה .תסנכב םדקל ונוצרבש

 וכרד ףוסל עיגה קרב דוהא :סינוקא כ"ח
תיטילופה

ןהכ לואש )14/10/12(06:21

 וגרהנ היפויתא ילועמ4000 :ֹוסָמְדָא כ"ח
לארשיל היילעב ןדוס תורבדמב

ןהכ לואש )05/10/12(11:50

ירצמה יבשב יתדרש ךכ :1+2+3 םיקרפ שנס דוד

1268:תויפצ21:תובוגת

 רטושה דגנ תיחרזא העיבת שיגי לאיתוקי ד"וע
אווש רצעמ ותוא רצעש

ןהכ לואש )04/10/12(16:28

 ךא- והינתנ םואנמ ששח המבוא :ןיקסיד 'פורפ
וירחאל החוורל םשנ

ןהכ לואש )28/09/12(13:46
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 תדסוממה תותיחשה לע ףיקמ חוד :ךמסמ
תיניתשלפה תושרב

תיבה יאנותיע )24/09/12(06:10

אבא םג ול שי- ולש אמאל קר ךייש אל דלי

זפ-רה רמת ד"וע )18/09/12(21:10

 תלשממ תטלחהמ הצורמ :יטילופ ןשרפ ןזח ילא
 ןאריא םע םייטמולפידה םירשקה תא קתנל הדנק

זפ-רה רמת ד"וע )11/09/12(10:17

 והינתנ :לגס ברה דוכיל רבח- םלוצמ ןויאר
 קר- םידקת תרסח הרוצב וחוכו ויתויוכס ביחרמ
הלשממה שאר תא ףילחהל לכוי ןילגייפ

ןויארב ןויער השמ )10/09/12(14:51

 ימלסומה ףקאווה :החישב ףסוי ןב ךורב ד"וע
 ררועמ ןכלו םידוהיל ךייש תיבה רהש עדוי

תומוהמ

ןויארב ןויער השמ )05/09/12(22:02

 תא סיבהל ינמורל עייסמ ןייאר :רגנוא ר"ד
המבוא

ןהכ לואש )16/08/12(15:56

 תוגיהנמב ליעפ ,ידרח ידוהי ,ירוא םע ןויאר
 ל"הצב םידרחה תובלתשה לע ,דוכילב תידוהי
הנידמבו

כ רואיל )06/08/12(17:57

 לאמשה תושקנתהמ ששוח ינא :יקצירז 'פורפ
והינתנב

ןהכ לואש )07/08/12(07:56

 ילארשי' רתא תמקה לע רפסמ ןהכ לואש
?המל זא :'יטוירטפ

כ רואיל )31/07/12(18:10

 ץנימדלוג ריאמ ברה םע )ינומלא ךרעש( ןויאר
 תוחוכ י"ע סרהנ וישכעו םיברע ידיב ףרשנ ותיבש
ל"הצ

ןועמש דדלא )01/08/12(00:39

 תא תחצנמ תילארשיה היפרגומדה :ןוסלטייפ
תיברעה היפרגומדה

ןהכ לואש )27/07/12(15:06

 םירוסה םא- המחלמל אצת לארשי :לטיבא ר"ד
םהיחרזא דגנ ימיכ קשנב ושמתשי

ןהכ לואש )25/07/12(20:57
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 דגנתמש יניטסלפ יברע גיהנמ :ריכהל םיענ
ןורמושו הדוהימ הגיסנל

קנרטספ רואיל )24/06/12(21:01

2789:תויפצ10:תובוגת

 יגח םע ותשיגפ לע רפסמ ןפג ןתנ :הטלקה
רימע

ןהכ לואש )24/06/12(17:49

505:תויפצ0:תובוגת

 תרושקת ילכב תוינימ תודרטה לש השק רופיס
םילודג

ןהכ לואש )14/06/12(10:25

2384:תויפצ2:תובוגת

 יגולואיכרא אצממ יתאצמ אל םלועמ :לטרז 'פורפ
ך"נתה תא רתסש

664:תויפצ1:תובוגת

 םימיה תשש תמחלמ תא החכש לארשי תנידמ
תראופמה

דירש בד )05/06/12(18:17

ם"יכחה לכל חלשנש ףירח בתכמ :הלבנ השעמ

ןהכ לואש )04/06/12(12:57

ב"הרא אישנכ הינש הנוהכל רחבי המבוא

ןהכ לואש )04/06/12(09:25

 דחופ ןימיה :החישב רתאה להנמ ןהכ לואש
דוקיפ תחקל

ןויארב ןויער השמ )29/05/12(23:22

 ןמור לש ותעשרהל ומרגש "לענה תובקע"
?תופיוזמ ,בורודז

821:תויפצ5:תובוגת
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!תימניח האירקל רפס

 תפוקתמ םיצפח תוריפחב ונאצמ :לקניפרג 'פורפ
ךלמה דוד

788:תויפצ1:תובוגת

רטפנ- רטור והיעשי ר"ד ברה :תמא ןייד ךורב

1446:תויפצ18:תובוגת

 םיעשעשמ םינוטרס2
 ש"דג לש רצויה תיבמ
 תצובק )הדש ילודיג(
הנבי

22:15)11/12/12( 
ןועמש דדלא

 תיב יפל דחא ןוטרס

 ךלוהו תחופ- יאמש

 תיב יפל דחא ןוטרס

ךלוהו ףיסומ- ללה

רתאל תוסינכ הנומ

םיקסעו תודסומ סקדניאל |תועדו תושדח |תוצלמהו תוצע ,םיפיט |רשק רוצ
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