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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

םימסק ראשו הימפסאב תומולח = םיליט דגנ םיליט

 ,רלוד דראילימכל עיגמ דחא המיחל םויל םיליט י"ע םיליט טוריי תולע

 ןיאש ינוימד םוכס ,רלוד דראילימ30-כב רבודמ המיחל ימי30 לש החנהב

-ל לעמ םיבייואל שי תללוכ המחלמב .היהי אל םגו ןוחטיבה תכרעמל

 םסק ךירצש ידכ- םיפלא המכ קר שי ונל- דובכה לכ םעו םיליט100,000

...ףלא האמ וטריי םיפלאש ידכ

םלעומ ךליל)19/07/12(19:20

םיליט ינפמ הנגה וקפסי וליאכ-3 ץחו םימסק טיברש לע הבתכל ביגמ ףרועל ןגמ ל"כנמ יזרא יסוי

 ונל םירפסמש םירופיסה"- )ישפוח טוטיצ ,2010 רבמצד "ץראה"( ןוחטיבה רש היהש ימ ,סנרא השמ רמ רבכ בתכ התומכשכו תאזכ לע
 ליטה ןיב רידאה םיריחמה שרפה בקע תאז .הימפסאב םולח אלא הניא םיליט דגנ םיליט לש הנגה תפילח ונרובע םיחתפמ ונינעדמ יכ
."םעפ יא םשוית תאזכש תכרעמ יכ יוכיס לכ ןיא .םיפקותה הטקר / ליטה לש וריחמל טריימה

 ,הירוס ,ןאריא םע( בחר טקילפנוק תעב יכ המואה לכ ינזאב םיננשמו םירזוח ,יאנליו ןתמו קרב דוהא םשארבו ,ןוחטיבה תכרעמ יטינרבק
.םוי30-כ ךשמב ,תוטקרו םיליט1000-כ ףרועה גופסי המיחל םוי לכבש יופצ ,םיננוכתמ ונא וילא ,)סאמחהו הללאבזיחה

 תועצמאב לארשי תנידמ לע "הנגהה תובכש" לש השיפתה תא וחיכוה לזרב תפיכ לש היתוחלצה יכ וננזאב עימשמו רזוח םג קרב רמ
.3 ץחו טוירטפ ,2 ץח ,םימסק טיברש ,לזרב תפיכ ירק ,םיליט דגנ םיליט

.)ל"נה תובכשה5 תועצמאב תוננוגתה( דבלב הנגהה יליט לש םריחמ- המיחל םוי לש ותולע לש ,ירטנמלא ,ןטק בושיח השענו הבה

:תוטקרו םיליט1000 םתוא תא גצייל ידכ ינויגה קיפסמ אוה אבה ליהמתה
 חטבלו םיחותפ םיחטשב ולפי רתיהו תויה( ןהמ250 קר טרייל שרדינש חיננ .מ"ק40-כ דע לש םיחווטל ורייש )םידארג( תושויטק800-
.רלוד ןוילימ50-כ לש תולעב ,)דחא המיחל םויל- רומאכ( לזרב תפיכ יליט500 ךכ םשל ושרדיי .)..."קזנ לכ ושעי אל"
 םימסק טיברש יליט200 ושרדיי םטורייל .M600 וF110 ומכGPS יחנומ םיליט ,5 ו3 ר'גאפ ומכ ךורא / ינוניב חווטל תוטקר100-
.המיחל םויל רלוד ןוילימ300-ל רבכ ונעגה .רלוד ןוילימ250-כ לש הייופצ תולעב
 .טוירטפו3 ץח ,2 ץח יליט200 ורדיי םטורייל .ןריאמ4 באהישו3 באהיש ,B, C, D דאקסה ומכ םיכוראו םיינוניב םיחווטל םיליט100-
.דבלב דחא המיחל םויל ,דבלב ולא םיליטל רלוד ןוילימ600 כ"הס .רלוד ןוילימ3-כ לש תעצוממ תולעב א"כ

 תא וצקי םעפ יאש בשוח והשימ םאה .הנגהל םיליט דגנ םיליטב שומיש לש דחא המיחל םוי לש ותולע- רלוד ןוילימ900-ל ונעגה
?ולאה םימוכסה

 ,3 ץחו םימסק טיברש לש חותיפה תמלשה לש ריחמה( םיליט דגנ םיליטה תוכרעמב תודייטצהל םישורדה םימוכסה לע םילמ רפסמו
 היהי םהב םיניגמה םיליטה ריחמו טקילפנוקה ךשמב ורייש םיליטה לש םריחמ ,הרקבהו הטילשה ,ם"כמה תוכרעמו תוללוסה לש ןריחמ
:)המיחלה לש המויס םע ,שדחמ דייטצהל ךרוצ

 )םיליט דגנ םיליט םע דבלב תוננוגתהה ריחמ- רומאכ( רלוד דראילימ27 ידכ דע עיגת המיחל ימי10 לש םתולע יכ ונאצמו ונבשיח
.ונדיב ואצמיי םעפ יא ולא םימוכסש יוכיס לכ ןיא ירה !!!רלוד דראילימ50 ידכ דע עיגת ל"נכ המיחל ימי30 לש םתולעו

.םיניגמה םיליטה לכ וריי םהב ,המיחל ימי לש טעומ רפסמ רחאל הנגה לכ תרסח היהת לארשי תנידמ- איה תחא הנקסמה
 יניעב לוח םירוזו םיכישממ עידמ ?לוחב תאזה שארה תנמטה יהמ זא .ולא תודבוע תעדל ידכ םימכח קיפסמ ןוחטיבה תכרעמ יטינרבק
???וז הבוגת תסחייתמ הילא תאז ומכ ,"םעטמ תובתכ" ןתוא ירוחאמ דמוע המ ?רוביצה

?הביטנרטלאה יהמו
.רלוד3000 ל1000 ןיב התולע- דראגייקסה- המצע בר רזייל תכרעמ תועצמאב םויא תדמשה

 הייעב לכ ןיא .תוחפל300 יפ לוז הז .רלוד ןוילימ3 דע דחא ןוילימ ונל הלעת םויל םיפקותה תוטקרהו םיליטה1000 לכ תדמשה ןכל
!!!תולעה יהוז רשאכ ןגהלו םחליהל

?רזיילה תוכרעמב תודייטצהה הלעת המכו
 םייגטרטסאה םירתאה לכ תאו הנידמב םייתועמשמה היסולכואה יזכרמ לכ תא הניסכתש ,תויעקרק דראגייקס תוכרעמ80 לש ןריחמ-
.רלוד דראילימ3.1-כ היהת ,הב
.רלוד דראילימ1.3-כ תויהל הרומא תוסטומ דראגייקס תוכרעמ5 לש ןתולע-
 .םיליט דגנ םיליט לש תוכרעמב תודייטצהה ריחמ תמועל םיששב לטב הז .רלוד דראילימ4.4-כ רזיילה תוכרעמב תודייטצה תולע כ"הס
.עוציבל ןתינ ןכ הז

 אוה ריווא גזמ לכבו םימויאה יגוס לכ ינפמ ,אוהש טקילפנוק לכ לש וכרוא ךשמל ,לארשי תנידמ לע תיתימא הנגה רשפאיש דיחיה ןורתיפה
 תוכרעמ י"ע ועצובי םיטורייהמ זוחא90 מ הלעמל .םיליט דגנ םיליטה תוכרעמ ןיבו תוסטומהו תויעקרקה רזיילה תוכרעמ ןיב בולישה
.םיליט דגנ םיליט םע- דבלב םטועימ .רזיילה

.תוריבס תוילכלכ תואצוהב ,תבלושמ תכרעמב דייטצהל היהי ןתינ זא
.לארשי תנידמ לע הנגה היהת זא קר

 הנממ הבוט הביס ןיא .הנידמה תודלותב רתויב םירומחה םילדחמהמ דחא תא הווהמ וז תורשפאמ ןוחטיבה תכרעמ לש התומלעתה
.אשונב תיתכלממ הריקח תדעוו תמקהל האירקל

)לימ מ"לא( יזרא ףסוי
ףרועל ןגמ תתומע ל"כנמ

Englishתכרעמלהינפתואירבתוצלמהוםיפיטםידליורעונרודמקיחצמואדמחנונתודואתיבהףד

םושר שמתשמל הסינכ

הבתכ1 קלח ןויכרא-2012 תתםיידועי םירתאו םינויכראישאר

תרושקת ידומיל
media.1click.co.il

 תרושקת ידומילל תודסומה לכ

תוגלימו הלבק יאנת ,רשק יטרפ
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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

.םינויד1 ב תובוגת1 :הכ דע

ףוסלהלחתה ףצרבתובוגתהלכהריגס/החיתפ הבוגתףסוה

16:55:34 ,20-07-12םולכ םכל רוזעי אל1

 הטיראוטואה

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

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

Powered by 022.co.il (beta) תיבה רתאל ךופה םושר שמתשמל הסינכ | הצופת תמישרל ףרטצה | שומיש יאנת | םניח רתא םקה | | | RSS 

Page 8 of 8םימסק ראשו הימפסאב תומולח = םיליט דגנ םיליט - Kr8 - יטוירטפ ילארשי

20/12/2012http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=363534


