
 

 
 
 
 

 

 ג״פשת – עדמל ןמציו ןוכמ לש םייטמתמה םילגעמה ישגפמ תינכת
  אשונ ךיראת רפסמ

 י׳צנובפ תרדס 26.02.2023 1
 
 תרדס םע סרוקה תא חתפנ
 םירפסמו בהזה סחי ,י׳צנוביפ
 עבטב

 
 םיינוטלפא םיפוג 05.03.2023 2

 
 ונדמל וילע בהזה סחי תא
 אצמנ י׳צנוביפ תרדסל רשקב
 םתוא םיינוטלפאה םיפוגב םג
 הז שגפמב רוקחנ

 
 תרותו םיינוטלפא םיפוג 12.03.2023 3

 םיפרגה
 
 םיפוגה תא רוקחל ךישמנ
 תא ריכנ ךרדב .םיינוטלפאה
 טפשמ תאו םיפרגה תרות
  םיעבצה תעברא

 םיסקודרפ 19.03.2023 4
 
 לע דמלנ םירופ ינפל שגפמב
 ךופה םירפסמ םלוע
 תודיח דחיב רותפנ ,םיסקודרפו

 ןויגה תויעבו תורזומ
 

 םילגעמ 26.03.2023 5
 
 לע תודיח רותפנו דמלנ
 םייטמתמה םילגעמב םילגעמ

 
 םסק יעוביר 16.04.2023 6

 
 תא עברל ןתינ אלש תורמל
 יעוביר ...םע ךישמנ ,לגעמה
 רותפנו םתוא רוקחנ .םסק
 .אשונב םילזאפ

 



 

 
 
 
 

 

 דממ תלתב םילזאפ 23.04.2023 7
 

 םתיא םיחוטש םילזאפמ
 םדוקה רועישב ונקסעתה
 .םידממ השולשב לזאפל ץופקנ
 ,המוסה תייבוק תא דחיב הנבנ
 היהיש ךכ ,ידממ-תלת לזאפ
 תשפוחב קחשל המב ונל
 .חספה

 

 םיעבצה תעברא טפשמ 30.04.2023 8
 
 טפשמ לש אשונה תא ביחרנ
 ונרכיהש םיעבצה תעברא
 ,םיינוטלפאה םיפוגל רשקב
 ןתינ דציכ דמלנו ,הברה עבצנ
 רפסה תיב תכרעמ תונבל
 תעברא טשפמ תרזעב
 .םיעבצה

 

 הבכרהו ךותיח תויעב 07.05.2023 9
 

 ךותיח תויעב לש רגתאה
 הרוצ ךותחל אוה הבכרהו
 ,םיקלחל )עוביר ןוגכ( הנותנ
 הרוצ ביכרהל היהי ןתינש ךכ
 .)שלושמ ןוגכ( תרחא הנותנ
 םירוהה שגפמה םויס תארקל
 ףתתשהלו ףרטצהל םינמזומ
 .תוליעפב

 

 םיפוציר 14.05.2023 10
 
 םיקתעה םיללוכש םיפוציר
 םיארקנ םמצע לש םינטקומ
 תורמל ,״Rep-Tiles״ תילגנאב
 ...םילחז לע רבודמ אלש

 
 םיפוציר ךשמה 21.05.2023 11

 
 והמ הלגנו םיפוציר ביכרנ
 תונמאב םיפוציר ןיב רשקה
 לש םינבמ ןיבל תימלסיאה
 רקחמו םידחוימ םישיבג
  .לבונ סרפ הוושש ילארשי



 

 
 
 
 

 

 םינוגסקלפ 28.05.2023 12
 
 ריינ יספ ,קבד תרזעב
 תודוסה תא הלגנ םיירפסמו

 םיארקנש ,״םיעלוציפק״ לש
 בוש שגפינ .״םינוגסקלפ״ םג
 ונדמל הילע םיפרגה תרות תא
 .םיינוטלפאה םיפוגל רשקב

 

 םיקחשמה תרות 04.06.2023 13
 

 קחשנ ?ןגוה קחשמה םאה
 חצנל ןתינ דציכו יתמ הלגנו

 .םינוש םיקחשמב

 
  חרוא תאצרה 11.06.2023 14
 ונבביס הקיטמתמ 18.06.2023 15

 
 םויס שגפמב הלגנ רתיה ןיב
 הביבסב הקיטמתמ הז יגיגח
 קחשמ ךרד ןמציו ןוכמ לש
 .״ןומטמה תא שפח״

 
 

 םייונישל הפופכ תינכותה*


