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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

םיליט תפקתמל הכורע הנניא לארשי :אבה לדחמה ,ואדיו

 םיליטה תנכס ינפמ םיעירתמ וירבחו יחימע דדוע ר"דש םינש רפסמ הזמ

 לכב100% לפטל הנכומו תדבועש רזייל תכרעמ הנשי וירבדל .לארשי דגנ

 תרחא תכרעמב אקווד תרחוב לארשי ,הומת ןפואב .לארשי לע םימויאה

 הלשב אל ןיידעו ןורתפ תתל התלוכיב תיקלח דואמ ,הרקי רתוי הברה איהש

?אבה לדחמה .תיגולונכט ללכב

ןהכ לואש)06/12/10(14:51

.תושויטק דימשמ רזייל ,הירליטרא דימשמ רזייל ,ואדיו

'ףרועל ןגמ' תתומע ר"וי- יחימע דדוע ר"דםע ןויאר

רזייל תרזעב טוריי יחימע דדוע.mp3 :הדרוהל
9GwerhZsBz.mp3-http://www.kr8.co.il/BRPortalStorage/a/19/56/31 :העמטהל

)ךשמהב העמטה(תוקד8- הלועפב רזיילה :םיהדמ ןוטרס
תוקד8- םדימשהלו הירליטרא יזגפב עוגפל ןתינ תישונאה הירוטסיהב הנושארל

v=cCBwLJjzDJQhttp://www.youtube.com/watch?

)תוקד3- רצוקמ ןוטרס ךשמהב ( העמטה

v=LThD0FMvTFUhttp://www.youtube.com/watch?

םיליט י"ע טוריי ןיבל רזייל י"ע טוריי תטיש ןיב האוושה תלבט

יחימע דדוע ר"ד לע לצנבנ והיעשי 'פורפ
 :םיבלש השולש לודגב ,ורבע וניארש רצומל דע .יחימע אוה ולש יתימאה חתפמהש םיעדוי םיטעמ .ותלועפב סוליטואנה ןקתמ תא וניאר ונלוכ
 .םיעבשה תונשב ל"אפרב ןטק תווצ םע רקחמה בלש תא השע יחימע .רוצייו יסדנה חותיפ ,רקחמ

 .ריבסא .ירשפא יתלב רבדהש ונעט הזכ רזייל חתפל ןווכתמ יחימעש ועמשש םינעדמהש ,ךכ-לכ םכחותמ אוה ןקתמה דוסיבש ימיכה רזיילה
 לש היפהמ םירטמיטנס המכ לש חווטב אצמנש המ לכ .שא רמולכ ,טהול זג טלופו ,ןליטצא דיגנ ,קלד ףרוש רעבמה .ךותיר תנוכמ ךמצעל ראת
 .ךתומ וא ףרשנו טהלתמ רעבמה

Englishתכרעמלהינפתואירבתוצלמהוםיפיטםידליורעונרודמקיחצמואדמחנונתודואתיבהףד

םושר שמתשמל הסינכ

הבתכ2 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

הלבגה אלל םירבדמ
www.012.net

 ןופלטה וקב שדוחל 9₪-ב קר

ליימס012 לש יתיבה

Page 1 of 8םיליט תפקתמל הכורע הנניא לארשי :אבה לדחמה ,ואדיו - Kr8 - יטוירטפ ילארשי

20/12/2012http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=109305



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

.םינויד4 ב תובוגת6 :הכ דע

ףוסלהלחתה ףצרבתובוגתהלכהריגס/החיתפ הבוגתףסוה

10:17:00 ,09-04-11החלצה- לזרב תפיכ4

 עבש ראב ,קילאיב

22:44:18 ,22-12-10!םלח תנידמ3

 תג תירק ,קילומש

01:16:39 ,15-12-10תינדבוא הנידמל הכפה לארשי ירעצל2

 שיא דוד

20:58:28 ,06-12-10דחוש אוה חוטבה ןורתפב םירחוב אלש הביסהש הארנכ1

 ב"הרא ,רטלוו ןוארב

15:12:24 ,07-12-10...וז תורשפא הלעמש ןושארה אל התא

יקסנלופופ ינגבי

17:51:45 ,07-12-10איבלה טקייורפ דגנ "ןוכנ" עירכהש םדא ותואב רבודמ

רפש לאיבצ

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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 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
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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
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