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תורעה

 
םייללכ םינותנ 

וזיג בושיה  זכרמ  ירוביצ  ןג 1  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמב םיקקפ   7  .. דרולעב ןוקילס  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

בלושמ

דרו הלע 

הדנדנ תבוצח 

בלושמ רשוכ 

הלסורק ןקתמ 

םוסמוס
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תישדוח הקידב  הדובע 2/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
06:52:15 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םורת םידליה  ינג  ירוחאמ  ירוביצ  ןג 2  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחית האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 4 

םיידי רבעמ 

ןטב תוביכש  תטימ 

ץיפק עונענ 

הבוצח

הלסורק ןקתמ 

דרו הלע 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 3/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:53:25 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

יעשי םידליה  ינג  דיל  ירוביצ  ןג 3  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 4 

הבוצח

הליחז תרהנמ 

ץיפק עונענ 

םילבח סופיט 

הלסורק

4 דרו ל - הלע 

ץיפק עונענ 

הבוצח

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 4/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:40:40 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תרדא תסנכ  תיב  דיל  ירוביצ  ןג 4  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הדנדנ תבוצח 

דרו הלע 

םלוס

םוסמוס

תינוכמ



תישדוח הקידב  הדובע 5/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:27:44 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רזעיבא "כ  היב ירוחאמ  ירוביצ  ןג 5  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחת רתא + טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הדנדנ תבוצח 

בלושמ

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 6/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:08:59 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רזעיבא ןינח  פשמ ' דיל  ירוביצ  ןג 6  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הבוצח

4 דרו ל - הלע 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 7/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:04:53 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רזעיבא הסינכב  ירוביצ  ןג 7  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

הדנדנ תבוצח 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 8/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:28:29 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע  אל 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לואתשא םידליה  ינג  דיל  ירוביצ  ןג 8  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
...גרדוש ןגה  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

הבוצח

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 9/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:53:00 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןויצ תליסמ  הילא  פשמ ' דיל  ירוביצ  ןג 9  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחת האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 10/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:37:23 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןויצ תליסמ  הלעי  חר ' ירוביצ  ןג 10  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

דרו הלע 

הלסורק ןקתמ 

ץע בלושמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 11/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:00:15 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

שורית תוריכזמה  דיל  ירוביצ  ןג 11  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

הבוצח

דרו הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 12/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:28:33 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןפג םידליה  ינג  דיל  ירוביצ  ןג 12  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

םילדגמ בלושמ 3 

ץיפק עונענ 

4 דרו ל - הלע 

הבוצח

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 13/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:13:30 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ריאמ תיב  בושיה  זכרמ  ירוביצ  ןג 13  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

דרו הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 14/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:40:56 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

שרוש יזכרמ  ירוביצ  ןג 14  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

ץיפקב םיקקפ   ... ץעה םלוסב  ןוקילס  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

דרו הלע 

T תבוצח

הבוצח

םילדגמ בלושמ 3 

3 הבוצח ל -

4 דרו ל - הלע 



תישדוח הקידב  הדובע 15/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:39:45 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע  אל 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הבאוש בורחה  ירוביצ  ןג 15  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
גרדוש ןגה  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

X 2 הדנדנ תבוצח 

הלסורק

הדימע דרו  הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 16/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:22:35 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הבאוש םידסיימה  חר ' ירוביצ  ןג 16  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

גרדוש ןגה  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

םירטסקא בלושמ 



תישדוח הקידב  הדובע 17/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:23:17 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הבאוש תוריכזמה  דיל  ירוביצ  ןג 17  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץיפק עונענ 

בלושמ

הבוצח

4 דרו ל - הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 18/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:01:43 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הרוא הנאתה  בוחר  ירוביצ  ןג 18  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? יקנו ןיקת  םלוב  ימוגחטשמה  ימוג1 מ"ר 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  םירבשאל  םע  האיצי  ץעמטנמלא  םילדגמ  בלושמ 2 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

4 דרו ל - הלע 

ץיפק עונענ 

הבוצח

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 19/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:54:14 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע  אל 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הרוא ןימסיה  בוחר  ירוביצ  ןג 19  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

הנקתה ירושיא  שקבל  וגרדוש  םינקתמ  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הבוצח

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

דרו הלע 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 20/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:10:12 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

בדנימע החצנה  רתא  ירוביצ  ןג 20  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

ץיפק ןקתמב  גרובל  קקפ  תמלשה  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

הבוצח

דרו הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 21/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:25:04 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

בדנימע תוריכזמה  דיל  ירוביצ  ןג 21  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 4 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

רופיצ ןקו  הדנדנ  תבוצח 

תינוכמ

לסרע הדנדנ +  תבוצח 

4 דרו ל - הלע 

הבוצח

הליחז תרהנמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 22/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:33:26 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לחר תמר  קיבאז  ירוביצ  ןג 22  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

הדימריפ סופיט 

םילדגמ בלושמ 3 

הדנדנ תבוצח 

4 דרו ל - הלע 



תישדוח הקידב  הדובע 23/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:05:09 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  הנובל  בוחר  ירוביצ  ןג 23  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמה לש  םלוסב  לבח  קבד  תויללכ -  תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

הבוצח

דרו הלע 

הלסורק ןקתמ 

ץיפק עונענ 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 24/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:09:07 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  הנפד  בוחר  ירוביצ  ןג 24  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תינוכמ

בלושמ

ץיפק םיינפוא 

הטימ בשומ  הדנדנ  תבוצח 

ץיפק םיינפוא 

בלושמ

תובוב תיב 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 25/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:11:50 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תינלכ  בוחר  ירוביצ  ןג 25  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 



תישדוח הקידב  הדובע 26/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:22:50 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םיסכר  בוחר  ירוביצ  ןג 26  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

סופיט ןקתמ 

הרהנמ + השלגמ

הבוצח

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 27/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:00:41 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  דשא  בוחר  ירוביצ  ןג 27  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
םיצעה לש  םוזג....חוחצ  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

4 דרו ל - הלע 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 28/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:21:06 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  ןומלש  בוחר  ירוביצ  ןג 28  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

קרופ הרובש  החוטש  הדנדנ  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

בלושמ

תינוכמ

הדנדנ תבוצח 

דרו הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 29/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:07:22 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רתיב אובמ  בושיה  זכרמ  ירוביצ  ןג 29  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
םינקתמלעבצ......חוחית האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

לדגמ בלושמ 1 

לסרע הדנדנ +  תבוצח 

4 דרו ל - הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

הלסורק ןקתמ 

הבוצח

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 30/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:15:35 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

עטמ םעה  תיב  דיל  ירוביצ  ןג 30  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
קרפל שי  בלושמה  לע  תבשוי  הללצה  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח בלושמ + 

דרו הלע 

לוח

הלסורק



תישדוח הקידב  הדובע 31/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:34:22 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןולסיכ בושיה  זכרמ  ירוביצ  ןג 33  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 4 

הבוצח

דרו הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 32/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:51:21 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לאיזר תמר  תלוכמה  דיל  ירוביצ  ןג 34  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

השלגמב יסקופא......בלושמב  ץע  קעמ  שוטל  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

4 דרו ל - הלע 

הבוצח

הבוצח

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 33/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:21:36 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לאיזר תמר  הבחרהב  ירוביצ  ןג 35  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

דרו הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 34/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:54:43 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירעי תעבג  טרופסה  שרגמ  דיל  ירוביצ  ןג 36  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הבוצח

ץיפק עונענ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 35/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:50:08 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיז תיב  תלוכמה  דיל  ירוביצ  ןג 37  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

םלוס + השלגמ

דרו הלע 

תוטועפ תבוצח 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 36/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:51:50 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיז תיב  בושיה  זכרמ  ירוביצ  ןג 38  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

םלוס + השלגמ

בלושמ

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 

םילבח תדימריפ 



תישדוח הקידב  הדובע 37/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:54:56 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןליא הוונ  בושיה  זכרמ  ירוביצ  ןג 39  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? םירבש וא  םיקדס  םימייק  4רובשאל  דרו ל - הלע 

? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

ץיפקב םיקקפ  םירטסקא 4  בלושמב  הלבח  קבד  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

הבוצח

XO לנאפ

הינובשח לנאפ 

4 דרו ל - הלע 

דרו הלע 

רופיצ ןק  תבוצח 

םירטסקא בלושמ 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 38/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
06:45:35 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רחש לט  תוריכזמה  דיל  ירוביצ  ןג 40  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

הבוצח

הלסורק

ץיפק בלכ 

תינוכמ

הרהנמ + השלגמ

רשוכ ןקתמ 

ימוג

םוסמוס

בלושמ

םילבח סופיט 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 39/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
06:53:43 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רחש לט  תלוכמה  דיל  ירוביצ  ןג 41  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 40/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:55:43 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירירפצ יסוי  ירוביצ  ןג 42  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

השלגמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הדנדנ תבוצח 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

תכתמ בלושמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 41/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:36:57 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הערצ ינג  ירוחאמ  ירוביצ  ןג 43  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תכתמ בלושמ 

הליחז תרהנמ 

רשוכ תבוצח 

הדנדנ תבוצח 

רופיצ ןק  תבוצח 

דרו הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 



תישדוח הקידב  הדובע 42/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:04:10 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

"ה לה ביתנ  לכואה  רדח  ירוחאמ  ירוביצ  ןג 44  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

השלגמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

הלסורק ןקתמ 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 43/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:01:36 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הכימ תודש  בושיל  הסינכב  ירוביצ  ןג 45  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

ץיפק תינוכמב  קקפ  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץע בלושמ 

הדנדנ תבוצח 

4 דרו ל - הלע 

ץיפק םיינפוא 

ץיפק עונענ 

לופכ ץיפק  תינוכמ 

תכתמ בלושמ 

ץיפק רופיצ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 44/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:01:13 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיגירש ראודה  דיל  ירוביצ  ןג 46  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץע בלושמ 

הלסורק ןקתמ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 45/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:50:38 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ףטנ ירוביצ  ןג 47  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

ץיפק עונענ 

הדנדנ תבוצח 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 46/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:30:55 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיגירש םימרכ  תניפ  ןאיל  ירוביצ  ןג 48  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

תוטועפ הלסורק 

םילדגמ בלושמ 3 

דרו הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 47/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:33:40 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לאכימ הוונ  ןוילע  ןג  ירוביצ  ןג 49  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תכתמ בלושמ 

הבוצח

יטטניס אשד 

ץיפק הירא 



תישדוח הקידב  הדובע 48/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:55:37 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לאכימ הוונ  םידליה  ינג  דיל  ןותחת  ירוביצ  ןג 50  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תכתמ בלושמ 

דרו הלע 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 49/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:23:33 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תילע אצומ  ןומיר  רימא  ירוביצ  ןג 51  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 50/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:11:55 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תילע אצומ  םידליה  ינג  דיל  ירוביצ  ןג 52  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
רופיצ ןקו  הדנדנ  תבוצח 

בלושמ

ץיפק רופיצ 

דרו הלע 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 51/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:50:23 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןויצ תליסמ  םעה  תיב  דיל  ירוביצ  ןג 53  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הדנדנ תבוצח 

הדימע דרו  הלע 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 52/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:22:38 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןופלצ זוגאה  ירוביצ  ןג 55  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

דרו לעב   .. םיקקפ נ-ז  4 תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

םילדגמ בלושמ 3 

ץיפק עונענ 

דרו הלע 

הדנדנ תבוצח 

הדנדנ תבוצח 

יטטניס אשד 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 53/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:43:10 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיזול לסרודכה  דיל  ירוביצ  ןג 56  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

הדנדנ תבוצח 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 54/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:45:02 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  לבוי  ירוביצ  ןג 57  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 55/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:04:13 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  העיצק  ירוביצ  ןג 58  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

חתמ

הרוק תדנדנ 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 56/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:43:29 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

עוקב לסרודכה  דיל  ירוביצ  ןג 59  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
החוטש הדנדנ  רסח  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק בלכ 

ץיפק לותח 

הבוצח

לופכ ץיפק  בלכ 

ץיפק חרפ 

לס ךפשמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 57/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:14:56 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירעי תעבג  סדה  ירוביצ  ירוביצ  ןג 60  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 5 

הדנדנ תבוצח 

שלושמ חתמ 

לופכ חתמ 

4 דרו ל - הלע 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 58/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:30:29 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תרדא השדח  הבחרהב  ןג 61  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

הדימע דרו  הלע 

הבוצח

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 59/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:35:59 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןויצ תליסמ  ינו  ירוביצ ג' ןג 62  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

XO לנאפ

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 60/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:25:56 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ תיזה  ירוביצ  ןג 63  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 61/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:27:36 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ רחשאה  ירוביצ  ןג 64  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץיפק עונענ 

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 62/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:34:15 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ בושיל  הסינכב  ירוביצ  ןג 65  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
םוסמוסב יבשע  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק םיינפוא 

ץיפק םיינפוא 

ץיפק חרפ 

דרו הלע 

דרו הלע 

הלסורק

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 63/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:55:55 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ אביקע  ינב  דיל  ירוביצ  ןג 66  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
רופיצ ןקו  הדנדנ  תבוצח 

לסרע

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

ץיפק בלכ 

ץיפק לותח 

ץיפק תינוכמ 

בלושמ

הדנדנ תבוצח 

ןטב תופיפכ  ןקתמ 

םיליבקמ

םילבח סופיט 

םיידי רבעמ 

הגמוא

רופיצל ןק  + םילבח תדימריפ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 64/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
06:59:08 22/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הירוא רפכ  תלוכמ  דיל  ירוביצ  ןג 67  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

הדנדנ תבוצח 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

הלסורק ןקתמ 

סופיט ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 65/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:58:39 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןולסיכ השדחה  הנוכשב  ירוביצ  ןג 68  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

קרופ..הרובש החוטש  הדנדנ  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הבוצח

יטטניס אשד 

קרופ...הרובש החוטש  הדנדנ 

 



תישדוח הקידב  הדובע 66/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:20:36 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

והיעשי תעבג  סינטה  שרגמ  דיל  ירוביצ  ןג 69  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הדנדנ תבוצח 

דרו הלע 

הלסורק ןקתמ 

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

4 דרו ל - הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 67/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
06:59:44 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

והיעשי תעבג  םעה  תיב  דיל  ירוביצ  ןג 70  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחית......עיבשע האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק עונענ 

ץיפק עונענ 

הדנדנ תבוצח 

הלסורק ןקתמ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 68/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:36:13 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

והיעשי תעבג  הבחרהב  ירוביצ  ןג 71  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

הבוצח

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 69/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:40:14 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לארה ץוביק  יזכרמ  ירוביצ  ןג 72  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
תודנדנה לש  םוסמוסב  היבשע  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הדנדנ תבוצח 

דרו הלע 

ץיפק עונפוא 

לקשמ יוויש  תרוק 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 70/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:37:39 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הפוקנ תיב  תוריכזמה  דיל  ירוביצ  ןג 73  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמב םיקקפ   4 תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 71/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:51:51 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םחונ יזכרמ  ירוביצ  ןג 74  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמב ןוקילס....סופיט  ןקתמב  רודכ  קורפ  תויללכ -  תורעה 
סופיט ןקתמב  םירודכ  רסח 2  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תכתמ םילדגמ  בלושמ 2 

לסרע הדנדנ +  תבוצח 

ץיפק עונענ 

הדימע דרו  הלע 

סופיט ןקתמ 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 72/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:01:37 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

שורית תוריכזמה  דיל  רשוכ  ןג 75  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הזח תציחל 

הריתח

םיילגר תציחל 

הכישמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 73/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:37:45 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תשק  ירוביצ  ןג 76  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הבוצח

בלושמ

בלושמ

םילבח סופיט 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 74/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:47:06 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיגירש תולוכשא  ירוביצ  ןג 77  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
ימוג רסח  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

הדימע ןוביבס 

לס ךפשמ 

רטק ןורק 

לסרע הדנדנ +  תבוצח 

הדנדנ תבוצח 

הדנדנ תבוצח 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 75/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:50:33 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ריפס ןבא  הינכרצה  דיל  יזכרמ  ירוביצ  ןג 78  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תכתמ םילדגמ  בלושמ 2 

הלסורק ןקתמ 

דרו הלע 

הבוצח

יטטניס אשד 

ץיפק למג 

ץיפק רומח 

הדנדנ תבוצח 

בלושמ

םילבח סופיט 



תישדוח הקידב  הדובע 76/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:54:44 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תרדא תלוכמה  דיל  ןוילע  ירוביצ  ןג 79  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םילדגמ בלושמ 3 

הדנדנ תבוצח 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 77/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:56:17 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תרדא תלוכמה  דיל  ןותחת  ירוביצ  ןג 80  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק עונענ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 78/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:35:06 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תיתפ  ירוביצ  ןג 81  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץיפק עונענ 

לנאפ

דרו הלע 

הדנדנ תבוצח 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 79/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:02:04 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  הפנאה  שמש  ירוביצ  ןג 82  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

הדימע דרו  הלע 

לסרע

רופיצ ןק  תבוצח 

הלסורק ןקתמ 

םירטסקא בלושמ 

הדנדנ תבוצח 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 80/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:20:11 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תיעלס  חור  ירוביצ  ןג 83  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

החוטש הדנדנב  תרשרש  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

םילבח סופיט 

םילבחו תומלוס  הטסורינמ  םירטסקא 

רופיצ ןק  תבוצח 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 81/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:13:49 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
zachariah_i

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השימחה הלעמ  האפרמל  ךומס  ירוביצ  ןג 84  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק עונענ 

4 דרו ל - הלע 

הלסורק ןקתמ 

הדנדנ תבוצח 

ץיפק תינוכמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 82/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:34:28 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

זועת תותקב  ירוביצ  ירוביצ  ןג 85  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

לדגמ בלושמ 1 

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

הלסורק ןקתמ 

הריס תדנדנ 

ץיפק עונענ 

הדנדנ תבוצח 

לופכ ץיפק  תינוכמ 

4 דרו ל - הלע 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 83/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:59:10 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

בדנימע ןולא  חר ' תישופיח  םידלי  ןג 1  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

לקשמ יוויש  תרוק 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 85/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:55:08 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ריפס ןבא  לסרודכ  שרגמ  דיל  ריפס  םידלי  ןג 3  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

בלושמ

סופיט ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 86/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:11:00 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיז תיב  םיתיזה  חר ' םירינ  םידלי  ןג 4  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

תינוכמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 87/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:20:46 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיז תיב  םיתיזה  חר ' םינרוא  ןג 6  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
הנקתה רושיא  ןיא  םישדח  םינקתמ  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

דרו הלע 

םלוס + השלגמ

תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 88/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:14:08 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תילע אצומ  םינושארה  חר ' םינומיר  ןג 7  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
יטטניס אשד 

בלושמ



תישדוח הקידב  הדובע 89/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
16:28:35 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הפאר ןיע  ןוינח  בושיל  הסינכב  םיבכוכ  םידלי  ןג 8  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הרהנמ + השלגמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 90/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
15:07:52 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הפוקנ תיב  רורבה  חר ' תות  םידלי  ןג 10  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

לדגמ בלושמ 1 

הריס תדנדנ 

דרו הלע 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 91/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:50:13 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הבאוש תובבלה  םידלי  ןג 12  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לוח

בלושמ

תובוב תיב 

דרו הלע 



תישדוח הקידב  הדובע 92/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:02:44 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןליא הוונ  הינכרצה  ירוחאמ  ןומיר  ןג 13  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 93/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:02:56 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

שרוש ןולאה  חר ' שרוש  ןג 14  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

םילבח סופיט 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 94/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:02:12 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לאיזר תמר  םירבח  םידלי  ןג 15  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תינוכמ

תינוכמ

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

תובוב תיב 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 95/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:38:38 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירעי תעבג  המקרה  חר ' רימז  םידלי  ןג 16  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? יקנו ןיקת  םלוב  אשדחטשמה  יטטניס2 מ"ר  אשד 

? למשח לבכ  םייק  םאה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

םלוס + השלגמ

דרו הלע 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 96/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:46:30 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירעי תעבג  םינצינ  םידלי  ןג 17  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

דרו הלע 

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 97/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:06:38 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ארויג רב  הנולא  םידלי  ןג 18  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 98/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:50:49 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לאכימ הוונ  תילגור  םידלי  ןג 19  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לקשמ יוויש  תרוק 

לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 99/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:58:55 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירה סנ  בורח  םידלי  ןג 20  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 100/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:47:26 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירה סנ  ןרוא  םידלי  ןג 21  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 101/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:49:13 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירה סנ  םידרו  םידלי  ןג 22  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 102/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:46:08 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לארה ץוביק  תינודעומה  לומ  ןוטניקי  םידלי  ןג 23  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

תינוכמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 103/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:48:49 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הרוא תפקרה  חר ' םינרוא  םידלי  ןג 24  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 104/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:43:20 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הרוא ןימסיה  חר ' םישורב  םידלי  ןג 25  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  הקוחשתוארשרשה , הילוח  קרופ  די  סופיטזחאמ  ןקתמ 

? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמה לש  ץעב  יסקופא  םע  ןטק  ןוקית  יצוב  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 105/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:23:16 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

עטמ בלוד  םידלי  ןג 26  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 106/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:20:29 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

עטמ הלייא  םידלי  ןג 28  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 107/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:23:23 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רזעיבא היפאפ  םידלי  ןג 29  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחת  + עבצ האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

ץעמ םילדגמ  בלושמ 2 

תובוב תיב 

ץיפק עונענ 

לקשמ יוויש  תרוק 

תינוכמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 108/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:29:09 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רתיב אובמ  הפנא  םידלי  ןג 30  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

סופיט ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 109/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:53:32 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  דרו  םידלי  ןג 31  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

רטק

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 110/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:45:48 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תיצרח  םידלי  ןג 32  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

תובוב תיב 

רטק

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 111/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:48:05 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תינלכ  םידלי  ןג 33  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 112/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:09:30 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  דקש )  ) תפקר םידלי  ןג 34  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תינוכמ

בלושמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 113/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:11:29 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  ןולא  םידלי  ןג 35  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 114/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:42:57 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  ןויבס  םידלי  ןג 36  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 115/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:43:53 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  בצח  םידלי  ןג 38  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 116/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:52:59 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  סיקרנ  םידלי  ןג 40  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

םלוס + השלגמ

רטק

תובוב תיב 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 117/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:42:34 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תירונ  םידלי  ןג 41  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 .. השלגמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
םוסמוס רסח.....םיצעה  לש  םוזג  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

םלוס + השלגמ

תינוכמ

רטק

בלושמ

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 118/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:47:19 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  ןימסי )  ) סדה םידלי  ןג 42  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הרהנמ + השלגמ

לס ךפשמ 

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 119/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:25:18 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  הסדה  סהיב  ןג 43  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

בלושמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

בלושמ רשוכ 

לקשמ יוויש 

ןטב תופיפכ  ןקתמ 

חכ הגה 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 120/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:03:54 22/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הירוא רפכ  גורתא  םידלי  ןג 44  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 

ץיפק לותח 



תישדוח הקידב  הדובע 121/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:42:31 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןופלצ רבונצ  םידלי  ןג 46  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תינוכמ

בלושמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 122/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:35:16 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןופלצ ןרוא  םידלי  ןג 47  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

תינוכמ

בלושמ

יטטניס אשד 

לקשמ יוויש  תרוק 



תישדוח הקידב  הדובע 123/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:00:39 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

עוקב רורד  םידלי  ןג 48  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

יטטניס אשד 

תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 124/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:01:52 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

עוקב םיבהואה  םידלי  ןג 49  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 125/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:05:46 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רחש לט  םינצינ  םידלי  ןג 50  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

תובוב תיב 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 126/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:26:38 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הערצ תפקר  םידלי  ןג 52  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 127/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:28:35 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הערצ ןויבס  םידלי  ןג 54  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

השלגמב יסקופא  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

רטק ןורק 

תינוכמ

לדגמ בלושמ 1 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 128/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:57:00 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןימלעה תיב  דיל  הערצ  "ס  היב רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הכילה תרוק 

דרו הלע 

סופיט ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 129/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:05:20 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הירכז הלאה  םידלי  ןג 56  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 130/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:01:54 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הירכז סיקרנ  םידלי  ןג 57  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 131/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:30:27 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןפג םידלי  ןג 59  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 132/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:33:04 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיגירש שורב  םידלי  ןג 61  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

רשוכ תבוצח 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 133/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:27:24 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיגירש םינשוש  םידלי  ןג 64  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

לקשמ יוויש  תרוק 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 134/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:58:53 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירירפצ םינווג  םידלי  ןג 67  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 135/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:17:53 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ תינונס  יחרפ  םידלי  ןג 68  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 

לדגמ בלושמ 1 

יטטניס אשד  לוח + 



תישדוח הקידב  הדובע 136/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:13:41 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ תשק  םידלי  ןג 69  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

לקשמ יוויש  תרוק 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 137/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:11:33 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ ןשוח  םידלי  ןג 70  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

רשוכ תבוצח 

תובוב תיב 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 138/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:47:15 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיזול קוטסיפ  םידלי  ןג 71  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

תובוב תיב 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 139/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:07:09 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תרדא הינכרצה  דיל  תיז  ןג 72  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 140/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:03:30 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תרדא דקש  םידלי  ןג 73  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ררוחמ חפמ  הרוקמ  פי  ג'

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 141/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:34:43 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

חונז לקד  םידלי  ןג 74  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

פיג

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 142/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:27:52 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םחונ םיבהואה )  ) זריל תשק  םידלי  ןג 75  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחית האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

בלושמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 143/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:04:22 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םחנ םחתמ א ' רזעה  ןבא  "ס  היב ןג 76  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תכתמ םילדגמ  בלושמ 2 

תינוכמ

דרו הלע 

םלוס + השלגמ

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 144/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:13:12 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לואתשא הצעומה  דיל  ןומיר  םידלי  ןג 78  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 145/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:18:13 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לואתשא תות  םידלי  ןג 79  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ



תישדוח הקידב  הדובע 146/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:51:47 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןויצ תליסמ  תות  + זופת ןג 80  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

תינוכמ

לקשמ יוויש  תרוק 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 147/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:10:21 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןויצ תליסמ  ןומיר  םידלי  ןג 81  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 ... גרדוש ןגה  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 148/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:00:56 15/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

יעשי דקש  םידלי  ןג 82  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
גרדוש ןגה  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

לקשמ יוויש  תרוק 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 149/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:29:06 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

זועת ןומיר  םידלי  ןג 83  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 151/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:11:17 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

"ה לה ביתנ  סיקרנ  םידלי  ןג 85  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

רשוכ תבוצח 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 152/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:04:48 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

והיעשי תעבג  לקד  + שושפ םידלי  ןג 86  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

תובוב תיב 

לקשמ יוויש 



תישדוח הקידב  הדובע 153/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:21:44 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השימחה הלעמ  בושיה  זכרמ  תוער  ןג 87  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 154/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:24:29 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השימחה הלעמ  םיבנע  תירק  תותיכ א )'  ) ןולא "ס  היב ןג 88  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םירטסקא בלושמ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 155/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:26:46 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השימחה הלעמ  םיבנע  תירק  תותיכ ג )'  ) ןולא "ס  היב ןג 89  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץיפק תיירטפ 

לקשמ יוויש 

ןוביבס ןקתמ 

ימוג



תישדוח הקידב  הדובע 156/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
15:29:37 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

אבוקנ ןיע  תינלכל  חדומצ  םידרו  ןג 90  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 157/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:19:52 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

לחר תמר  ןומיר  םידלי  ןג 91  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
עבורמ רשוכ  ןקתמ 

בלושמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 158/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:35:25 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םולש הוונ  סהיב  ךותב  םידלי  ןג  ןג 92  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

יטטניס אשד 

לס ךפשמ 



תישדוח הקידב  הדובע 159/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:13:23 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ארויג רב  םינצינ  םידלי  ןג 93  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 

תינוכמ



תישדוח הקידב  הדובע 160/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:50:30 04/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םירעי תעבג  םילוביש  םידלי  ןג 94  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 161/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:24:23 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רתיב אובמ  ףחש  םידלי  ןג 95  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 162/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:14:49 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רתיב אובמ  תפיכוד  םידלי  ןג 96  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םלוס + השלגמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 163/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:19:13 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רזעיבא תות  םידלי  ןג 97  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 164/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:18:37 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רחש לט  ןולייא  רהנ  חר ' רחשה  םידלי  ןג  ןג 98  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
חוחת האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 

תינוכמ

לדגמ בלושמ 1 

לדגמ בלושמ 1 

לוח



תישדוח הקידב  הדובע 165/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:29:21 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ םינפג  ינצינ  םידלי  ןג 99  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 166/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:35:51 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ יחרפ  םידלי  ןג 100  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

תובוב תיב 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 167/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:20:23 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השוחנ הלאה  רפס  תיב  ןג 101  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
סופיט ןקתמ 

לקשמ יוויש  תרוק 

חתמ

יטטניס אשד  לוח + 

םיידי רבעמ 



תישדוח הקידב  הדובע 168/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:02:47 22/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הירוא רפכ  הברע  םידלי  ןג 104  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

ץיפק בלכ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 169/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
15:46:03 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

אבוקנ ןיע  ידוסי  "ס  היב ןג 105  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 170/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
10:09:15 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

היסחמ המוקת  םידלי  ןג 107  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

תובובה תיב  ץע  ןוקית  תויללכ -  תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 171/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:05:33 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

יעשי רמת  םידלי  ןג 108  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הרהנמ + השלגמ

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 172/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:44:17 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיבנע הלעמ  סיקרנ  םידלי  ןג 109  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תינוכמ

תובוב תיב 

סופיט ןקתמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 173/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:53:56 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םיגירש ןמגרא  םידלי  ןג 110  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

יטטניס אשד 

תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 174/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:01:21 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םוכרכ  םידלי  ןג 111  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הרהנמ + השלגמ

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 175/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:49:04 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  תינוותיס  םידלי  ןג 112  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תובוב תיב 

הרהנמ + השלגמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 176/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:51:04 13/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תיזול הלא  םידלי  ןג 114  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

עבורמ רשוכ  ןקתמ 

םוסמוס



תישדוח הקידב  הדובע 177/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:29:59 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השימחה הלעמ  רורד  םידלי  ןג 115  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
ץיפק סוס 

תובוב תיב 

בלושמ

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 178/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:12:28 18/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

"ה לה ביתנ  תירונ  םידלי  ןג 116  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
עבורמ רשוכ  ןקתמ 

בלושמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 179/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:03:06 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ףטנ ףטנ  םידלי  ןג 117  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

לוח

תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 180/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:07:03 12/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןליא הוונ  הברע  םידלי  ןג 118  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
הרהנמ + השלגמ

תינוכמ

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 181/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
06:53:35 16/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הירכז בשומ  תלוכמה  דיל  ירוביצ  ןג 86  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא.....החוטש  הדנדנ  רסח  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תכתמ םילדגמ  בלושמ 2 

ץיפק סוס 

דרו הלע 

תינוכמ

ץיפק סוס 

תוטועפ תבוצח 

3 הבוצח ל -

לס ךפשמ 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 182/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:24:05 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ארויג רב  בלטקה  בוחר  יזכרמ  ירוביצ  ןג  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

תוטועפ תבוצח  לבח  קבד  תויללכ -  תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הדנדנ תבוצח 

רופיצ ןקו  הדנדנ  תבוצח 

תוטועפ הלסורק 

ליפ ץיפק 

דרו הלע 

הרבז ץיפק 

ץיפק הפריג 

תוטועפל בלושמ 

תוטועפ תבוצח 



תישדוח הקידב  הדובע 183/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:28:28 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תילע אצומ  ןוילע  הזרא  ירוביצ  ןג  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

הדנדנ תבוצח 

דרו הלע 

הלסורק



תישדוח הקידב  הדובע 184/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:29:19 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןותחת הזרא  ירוביצ  ןג  תילע  אצומ  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ



תישדוח הקידב  הדובע 185/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:30:44 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םולש הוונ  יזכרמ  ירוביצ  ןג  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

הדנדנ תבוצח 



תישדוח הקידב  הדובע 186/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:39:28 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םולש הוונ  רפס  תיב  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
סופיט ןקתמ 

סופיט ןקתמ 



תישדוח הקידב  הדובע 187/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:05:30 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םינרוא  םידלי  ןג 121  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

תובוב תיב 

סופיט ןקתמ 



תישדוח הקידב  הדובע 188/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:06:06 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  לברא  םידלי  ןג 122  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 189/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:06:51 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  דעלג  םידלי  ןג 123  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

תובוב תיב 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 190/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:08:56 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  ןומרח  םידלי  ןג 124  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

דרו הלע 



תישדוח הקידב  הדובע 191/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:09:46 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  למרכ  םידלי  ןג 125  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

דרו הלע 

תינוכמ



תישדוח הקידב  הדובע 194/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:19:08 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םתור  םידלי  ןג 128  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

דרו הלע 



תישדוח הקידב  הדובע 195/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:21:20 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  רינש  םידלי  ןג 130  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

דרו הלע 

יטטניס אשד 



תישדוח הקידב  הדובע 196/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:09:09 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  איבל  רפס  תיב  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

סופיט ןקתמ 



תישדוח הקידב  הדובע 197/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:29:55 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  רובת  םידלי  ןג 131  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

תינוכמ



תישדוח הקידב  הדובע 198/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:34:14 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  ןתלת  םדלי  ןג 132  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 199/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:28:05 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םורת םילקד  םידלי  ןג 133  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

סופיט ןקתמ 



תישדוח הקידב  הדובע 200/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:24:23 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םורת םיזרא  םידלי  ןג 134  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תובוב תיב 

םילבח רשוכ 



תישדוח הקידב  הדובע 201/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
14:04:53 20/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ריאמ תיב  גורתא  םידלי  ןג 135  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
סופיט ןקתמ 

תובוב תיב 

בלושמ



תישדוח הקידב  הדובע 202/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:44:02 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רוגע םיחרפה  םידלי  ןג  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ



תישדוח הקידב  הדובע 203/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:04:51 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םימ  פצש 506  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
החוטש הדנדנ  רסח....רתא  טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

לדגמ בלושמ 1 

הדימע עונענ  ץיפק 

דרו הלע 

תינוכמ

תודנדנ בר 

סופיט ריק 

הלסורק

דרו הלע 

קיטסלפמ הכירד  חטשמ 

תודנדנ בר 

לבח סוס 



תישדוח הקידב  הדובע 204/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:53:56 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  המדא  פצש 513  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
םירטסקא בלושמ 

לסרע



תישדוח הקידב  הדובע 205/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:35:43 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םיימש  פצש 516  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

רופיצ ןק  תבוצח 

לסרע



תישדוח הקידב  הדובע 206/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:45:55 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  םיטאריפה  פצש 519  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

לסרע

םילג ןשלג 

דרו הלע 

רופיצ ןק  תבוצח 



תישדוח הקידב  הדובע 207/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:35:51 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

הסדה רוצ  הדיקה  ירוביצ  ןג  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לדגמ בלושמ 1 

סופיט ריק 

דרו הלע 



תישדוח הקידב  הדובע 208/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
08:13:14 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ריאמ תיב  יזכרמ  ירוביצ  ןג 96  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תוטועפל בלושמ 

תוטועפ הלסורק 

רופיצ ןק  תבוצח 

ץיפק רומח 

ץיפק למג 



תישדוח הקידב  הדובע 209/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
07:36:05 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םורת גורתא  ירוביצ  ןג 97  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ירגתא בלושמ 

סופיט ןקתמ 

ץע בלושמ 

לסרע הדנדנ +  תבוצח 

לסרע הדנדנ +  תבוצח 

תודנדנ בר 

הלסורק

ץיפק לותח 

ץיפק לותח 



תישדוח הקידב  הדובע 210/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
12:00:34 19/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

םסק רפס  תיב  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

תינוכמ

תובוב תיב 



תישדוח הקידב  הדובע 211/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
11:02:48 28/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

רזעיבא בשומ  לגרודכה  דיל  ירוביצ  ןג  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ

ץיפק סוס 

ץיפק הירא 

דרו הלע 

רופיצ ןק  תבוצח 

םירטסקא בלושמ 



תישדוח הקידב  הדובע 212/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:01:31 21/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
avi_p

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
06:14:52 01/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

ןופלצ בשומ  והיתיתמ  רפס  תיב  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
רתא טלש  ןיא  האבה -  הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
לקשמ יוויש 



תישדוח הקידב  הדובע 213/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
13:27:05 14/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
zachariah_i

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
07:22:27 04/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

השימחה הלעמ  תפקר  םידלי  ןג 139  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
תינוכמ

הרהנמ + השלגמ



תישדוח הקידב  הדובע 214/מ5019  - תדוקפ 

הריגס יטרפ 

הריגס ךיראת 
09:04:17 30/09/2022

הדובע תדוקפ  רגוס 
ronen_n

סוטטס
ןקתה תושירדב  דמוע 

 
החיתפ יטרפ 

החיתפ ךיראת 
14:48:22 29/09/2022

הדובע תדוקפ  חתופ 
tali_t

עוציבל ךיראת 
ךרע ןיא 

תורעה

 
םייללכ םינותנ 

תילע אצומ  םילוביש  םידלי  ןג 137  רתא : 

הדוהי הטמ  חוקל : 

רבמטפס 2022 הדוהי  הטמ  תישדוח  הקידב  המישמ : 

חטשהמ חווידה  יטרפ   

הלקתהסוטאטסהקידב םילוקתרואית  םינקתמ 
? למשח לבכ  םייק  םאה 

? יקנו ןיקת  םלוב  חטשמה 

? שמתשמ ליג  תוקבדמ  שי 

? היונפ םינקתמל  השיגה 

? עקרקל תודוסיה  ןיב  שפוח  םייק  אל 

? םדיצ לע  םיטונ  אל  םינקתמה 

? םיטלוב תודוסי  ןיא 

? הדולח וא  עבצ  תקיחש  ןיא 

? םינקתמב תויודח  ןיא 

? םיפפור אל  םינקתמה 

? םיקלח םירסח  אל 

? םירבש וא  םיקדס  םימייק  אל 

? םיקזוחמו םימייק  רוביחה  יעצמא  ללכ 

? םיניקת םיגימצ  וא  םילכ  תוארשרשה ,

? םיניקת םיציפקה 

? םוסחמ םייק  םאה 

 - תויללכ תורעה 
 - האבה הקוזחתל  תומישמ 

ןגב םינקתמ   

ןקתמה םייקםש  םאה 
בלושמ
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