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Exhibit A: A List of the AFA's Participants 

  
 ל"שנו עיר מגורים גיל מין שם משפחה שם פרטי מגמה אוכלוסיה

שנה 
 בתכנית

 1 5 'אלעד'  24 נ קבקוב אולגה 1משפטים  הורים 1

 4 11 'בת ים'  21 נ בוקובוז אולגה 1משפטים  הורים 4

 1 8 'נתניה'  21 ז פרץ אורי 1משפטים  הורים 3

 4 8 'יפו-תל אביב'  25 ז נדב גלאם אושרי 1משפטים  הורים 2

 1 15 'יפו-תל אביב'  24 ז יעקובוב איגור 1משפטים  הורים 5

 1 14 'חולון'  24 נ אור אילנה 1משפטים  הורים 6

 1 11 'נתניה'  24 נ עמרמי אילנית  1משפטים  הורים 4

 3 14 'יפו-תל אביב'  25 נ שימונוב אירנה 1משפטים  הורים 8

 3 4 'יפו-תל אביב'  38 נ מושייב אירנה 1 משפטים הורים 4

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 ז לוי אלון 1משפטים  הורים 11

 3 11 'יפו-תל אביב'  21 ז אהרוני אליקו 1משפטים  הורים 11

 4 14 'הוד השרון'  45 ז אהרוני אלירן 1משפטים  הורים 14

 4 11 'הוד השרון'  24 ז ברמן אלכס 1משפטים  הורים 13

 4 5 'הוד השרון'  25 ז אילין אמרה 1משפטים  הורים 12

 1 8 'ראשון לציון'  32 נ מוזיצנקו אנה 1משפטים  הורים 15

 4 13 'רחובות'  24 נ חחיאשוילי אסמתי 1משפטים  הורים 16

 1 14 'נתניה'  22 נ מימון אסתר 1משפטים  הורים 14

 1 13 'כפר סבא'  28 נ ויזמן אסתר 1משפטים  הורים 18

 4 8 'יפו-תל אביב'  51 ז חראזן אפריים 1משפטים  הורים 14

 1 14 'יפו-תל אביב'  25 נ גלאם נדב אפרת 1משפטים  הורים 41

 1 11 'רמת השרון'  38 נ גלם אפרת 1משפטים  הורים 41

 1 14 'נתניה'  21 נ קדושים אתי 1משפטים  הורים 44

 1 14 'בת ים'  24 נ כהן אתי 1משפטים  הורים 43

 4 14 'יפו-תל אביב'  21 נ יעיש אתי  1משפטים  הורים 42

 1 14 כפר סבא 24 ז יוחאי בן ציון 1משפטים  הורים 45
 1 11 'נתניה'  25 ז רובין בנימין 1משפטים  הורים 46

 4 11 'יפו-תל אביב'  21 נ אושרי ברכה 1משפטים  הורים 44

 1 14 'פתח תקווה'  38 נ משיח ברכה 1משפטים  הורים 48

 1 11 'פתח תקווה'  34 נ חלאף אמילה'ג 1משפטים  הורים 44

 1 11 'רמת גן'  21 נ קטש גבריאל 1משפטים  הורים 31

 1 11 'יפו-תל אביב'  38 נ קילמייב גלינה 1משפטים  הורים 31

 1 14 'חולון'  38 נ מור גלית 1משפטים  הורים 34

 3 8 'חולון'  24 נ אהרוני דבורה 1משפטים  הורים 33

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 ז חכם דוד 1משפטים  הורים 32

 4 14 'חולון'  21 נ רומנו דורינה 1משפטים  הורים 35

 1 14 'הוד השרון'  51 נ דנהוף דליה 1משפטים  הורים 36

 1 11 'נתניה'  24 נ אגאי דליה 1משפטים  הורים 34

 1 14 'בני ברק'  21 נ י'ורג'ג דניאלה 1משפטים  הורים 38

 1 14 'חולון'  24 נ זרהין רמן'ז 1משפטים  הורים 34

 1 11 'חולון'  38 נ טגאפו זמטו 1משפטים  הורים 21

 1 11 'מודיעין'  21 נ ברוכי חמוטל 1משפטים  הורים 21

 1 14 'ראשון לציון'  21 נ יוסף חנה 1משפטים  הורים 24

 1 14 'כפר סבא'  24 נ קלנר חנה 1 משפטים הורים 23

 1 14 'חולון'  51 נ אברמצייב חני 1משפטים  הורים 22

 1 14 'נתניה'  36 נ טגאפו טזה 1משפטים  הורים 25

 4 8 'יפו-תל אביב'  35 נ טוזוב טטיאנה  1משפטים  הורים 26

 4 11 'חולון'  21 נ בונה טל 1משפטים  הורים 24

 1 11 'נתניה'  38 נ אישטה טריק 1משפטים  הורים 28

 1 14 'יפו-תל אביב'  25 ז ארביב יגאל 1משפטים  הורים 24

 1 11 'יפו-תל אביב'  21 ז שקאלו יהודה 1משפטים  הורים 51

 4 14 'רמת גן'  26 נ דונל יהודית 1משפטים  הורים 51

 4 14 'בת ים'  38 נ בולוכבסקי יוליה 1משפטים  הורים 54

 4 8 'יפו-תל אביב'  21 ז דלאל יוסי 1משפטים  הורים 53

 1 8 'הוד השרון'  21 ז אברהמי יוסי 1משפטים  הורים 52

 1 16 'חולון'  55 ז מאירי יחזקאל 1משפטים  הורים 55

 1 13 'חולון'  21 נ פבלוב ילנה 1משפטים  הורים 56



 4 8 'כפר סבא'  24 נ לוגובסקה ילנה 1משפטים  הורים 54

 3 8 'רחובות'  36 ז שימונוב יניב 1משפטים  הורים 58

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 ז לב יעקב 1משפטים  הורים 54

 3 13 'כפר סבא'  23 נ דיאצוק לודמילה 1משפטים  הורים 61

 1 11 'רחובות'  21 ז מכטייב לוי 1משפטים  הורים 61

 4 8 'יפו-תל אביב'  34 נ הוניגבאום לורנס 1משפטים  הורים 64

 4 8 'הוד השרון'  21 נ בלונדר ליזה 1משפטים  הורים 63

 1 11 'בת ים'  21 נ קון לנה 1משפטים  הורים 62

 1 15 'רמלה'  21 ז לוי נחום מאיר 1משפטים  הורים 65

 1 14 נתניה 38 נ בן עטיה מזל 1משפטים  הורים 66

 4 14 'בת ים'  38 נ מששה מטיקה 1משפטים  הורים 64

 1 14 'לוד'  21 נ קדוש ווהר מיכל 1משפטים  הורים 68

 1 14 'יפו-תל אביב'  25 נ טופז מירב 1משפטים  הורים 64

 4 8 'נתניה'  54 נ קרן מלי 1משפטים  הורים 41

 1 11 'בני ברק'  34 נ כהנר מלכה 1משפטים  הורים 41

 4 4 'חולון'  21 נ ניסנוב מרגלית 1משפטים  הורים 44

 1 14 'הוד השרון'  51 נ עם שלם מרטה 1משפטים  הורים 43

 1 5 'הוד השרון'  55 ז זילברשטיין משה 1משפטים  הורים 42

 4 14 'הרצלייה'  34 נ עובדיה נאוה 1משפטים  הורים 45

 1 14 'לוד'  23 נ מובשר נאוה 1משפטים  הורים 46

 4 11 'הוד השרון'  51 ז אילין נגוסה 1משפטים  הורים 44

 1 14 'קריית אונו'  38 נ קוזקוב נטליה 1משפטים  הורים 48

 1 14 'בת ים'  24 נ לרמן ניצה 1משפטים  הורים 44

 1 15 'חולון'  24 נ סאטל סיאם 1משפטים  הורים 81

 1 14 'כפר סבא'  31 נ חייט סיגל  1משפטים  הורים 81

 1 11 'בת ים'  38 נ ארביב סמדר 1משפטים  הורים 84

 1 11 'רחובות'  21 נ ארטו עידית 1משפטים  הורים 83

 4 14 'חולון'  24 ז נעמת עמוס 1משפטים  הורים 82

 1 14 'כפר סבא'  38 נ אוטמזגין ענת 1משפטים  הורים 85

 4 14 'נתניה'  35 נ שונם ענת חן 1משפטים  הורים 86

 1 14 'הוד השרון'  24 נ פנחס עפרה 1משפטים  הורים 84

 3 13 'כפר סבא'  51 נ אהרוני צביה 1משפטים  הורים 88

 1 11 'יפו-תל אביב'  21 נ שמעון רחל 1משפטים  הורים 84

 1 11 'נתניה'  21 נ יחזקאל רחל 1משפטים  הורים 41

 1 14 'רמת גן'  23 נ עבו רינה 1משפטים  הורים 41

 1 11 'יפו-תל אביב'  35 נ ביטון רעות 1משפטים  הורים 44

 1 11 'מודיעין'  21 נ כהן שולה 1משפטים  הורים 43

 1 11 'רחובות'  24 ז עמרו שוקי 1משפטים  הורים 42

 3 11 'לוד'  24 נ גורגוב שושנה 1משפטים  הורים 45

 1 14 'בת ים'  21 נ חניה שושנה 1משפטים  הורים 46

 1 12 'יפו-תל אביב'  38 נ כהן שירה 1משפטים  הורים 44

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 ז ארביב שלום 1משפטים  הורים 48

 1 14 'חולון'  38 נ יונה שרה 1משפטים  הורים 44

 1 8 'רמת גן'  25 נ פינקר שרית 1משפטים  הורים 111

 1 1-8 'יפו-תל אביב'  36 נ טוזוב טטיאנה 4משפטים  הורים 111

 4 14 'חולון'  55 נ חסני אביבה 4 משפטים בת ים -חולון  114

 1 11 'בת ים'  33 נ ברגר אביבה 4משפטים  בת ים -חולון  113

 1 14 'בת ים'  38 נ לוי אביבה 4משפטים  בת ים -חולון  112

 4 11 'חולון'  55 נ גקלר אוולין 4משפטים  בת ים -חולון  115

 1 14 'בת ים'  33 נ מנדריקה אינה 4משפטים  בת ים -חולון  116

 n.a 1 'בת ים'  35 נ ידעי איריס 4משפטים  בת ים -חולון  114

 1 11 'בת ים'  22 נ רוקינשטיין איריס 4משפטים  בת ים -חולון  118

 4 11 'חולון'  33 נ פינסקווי אירנה 4משפטים  בת ים -חולון  114

 1 14 'בת ים'  24 נ ישראלוב אלבירה 4משפטים  בת ים -חולון  111

 4 4 'חולון'  24 נ עכבה אלגרה 4משפטים  בת ים -חולון  111

 3 14 'יפו-תל אביב'  34 נ ידגרוב אלונה 4משפטים  בת ים -חולון  114

 1 11 'בת ים'  32 נ מאיר אסתר 4משפטים  בת ים -חולון  113

אתרי  4משפטים  בת ים -חולון  112
 (אסתר)

 1 14 'בת ים'  25 נ קצובשובילי

 1 13 'בת ים'  24 נ משען גולדה 4משפטים  בת ים -חולון  115

 1 11 'חולון'  51 נ אהרון גילה 4משפטים  בת ים -חולון  116

 1 14 'בת ים'  22 נ זגרון גלית 4משפטים  בת ים -חולון  114



 4 12 'בת ים'  52 ז עמר גקי 4משפטים  בת ים -חולון  118

 4 14 'חולון'  55 ז קסלר גרשון 4משפטים  בת ים -חולון  114

 1 14 'בת ים'  34 נ מאיר דורית 4משפטים  בת ים -חולון  141

 1 14 'בת ים'  35 נ קול'צ (גלי)דליה  4משפטים  בת ים -חולון  141

 4 14 'חולון'  23 ז מוטעי דניש 4משפטים  בת ים -חולון  144

 3 14 'יפו-תל אביב'  24 נ אבו שמס האדיה 4משפטים  בת ים -חולון  143

 1 14 'יפו-תל אביב'  24 נ גוטי האלה 4משפטים  בת ים -חולון  142

 3 4 'חולון'  34 נ פולג הלן 4משפטים  בת ים -חולון  145

 n.a 4 'חולון'  51 ז נעים הרצל 4משפטים  בת ים -חולון  146

 1 11 'בת ים'  32 נ אזולאי ויקי 4משפטים  בת ים -חולון  144

 3 4 'חולון'  21 נ ליטאי זהבה  4משפטים  בת ים -חולון  148

 3 14 'יפו-תל אביב'  28 נ מלכה זוהרה 4משפטים  בת ים -חולון  144

 1 14 'בת ים'  34 נ בטאט זיוה 4משפטים  בת ים -חולון  131

 4 4 'יפו-תל אביב'  28 נ רחייל זינה 4משפטים  בת ים -חולון  131

 4 14 'חולון'  55 ז 'ברקוביץ חיים 4משפטים  בת ים -חולון  134

טובה   4משפטים  בת ים -חולון  133
 (טייקו)

 1 14 'בת ים'  25 נ מהרי

 1 14 'בת ים'  36 נ מושייב טטיאנה 4משפטים  בת ים -חולון  132

 1 11 'חולון'  34 נ חכמון טלי 4משפטים  בת ים -חולון  135

 1 14 'בת ים'  34 נ סנטוס טלי 4משפטים  בת ים -חולון  136

 1 14 'בת ים'  21 נ חלשבסקי יאנינה 4משפטים  בת ים -חולון  134

 4 14 'חולון'  26 נ אמויאל יהודית 4משפטים  בת ים -חולון  138

 1 14 'בת ים'  36 נ זוהר יובל 4משפטים  בת ים -חולון  134

 1 4 'בת ים'  38 נ עבוד יונה 4משפטים  בת ים -חולון  121

 4 14 'חולון'  51 ז אוחיון יוסף 4משפטים  בת ים -חולון  121

 1 8 'יפו-תל אביב'  33 נ שנדי-אבו יוסרה 4משפטים  בת ים -חולון  124

 1 13 'חולון'  24 ז לוי יורם 4משפטים  בת ים -חולון  123

 1 14 'בת ים'  35 נ סמיונוב ילנה 4משפטים  בת ים -חולון  122

 1 14 'בת ים'  25 נ טולדנו יעל 4משפטים  בת ים -חולון  125

 4 14 'חולון'  55 ז ויינקלר יעקב 4משפטים  בת ים -חולון  126

 1 4 'יפו-תל אביב'  28 נ חאג לובנה 4משפטים  בת ים -חולון  124

 1 14 'בת ים'  34 נ ברנט ליאור 4משפטים  בת ים -חולון  128

 1 14 'בת ים'  33 נ קרויץ ליהי 4משפטים  בת ים -חולון  124

 1 11 'בת ים'  31 נ שער לילך 4משפטים  בת ים -חולון  151

 1 14 'בת ים'  31 נ קים ליסה 4משפטים  בת ים -חולון  151

 4 14 'יפו-תל אביב'  24 ז קנאפו מאיר 4משפטים  בת ים -חולון  154

 1 11 'בת ים'  33 נ נעים מיכל 4משפטים  בת ים -חולון  153

 4 11 'חולון'  55 נ עבוד מינה 4משפטים  בת ים -חולון  152

 4 14 'חולון'  53 ז אפרימי מיקי 4משפטים  בת ים -חולון  155

 4 11 'חולון'  21 נ יזראלוב מירה 4משפטים  בת ים -חולון  156

 4 11 'חולון'  24 נ כהן מירי  4משפטים  בת ים -חולון  154

 4 11 'חולון'  34 נ יוסף מירי  4משפטים  בת ים -חולון  158

 4 11 'חולון'  55 נ גולברי מרי 4משפטים  בת ים -חולון  154

 1 11 'יפו-תל אביב'  52 נ בובלי מרים 4משפטים  בת ים -חולון  161

 3 14 'חולון'  21 נ קלנטרוב מרינה 4משפטים  בת ים -חולון  161

 n.a 4 'רמת גן'  55 ז סביצקי משה 4משפטים  בת ים -חולון  164

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 נ דלק נהלה 4משפטים  בת ים -חולון  163

 1 14 'בת ים'  35 נ אבוגנים נטלי 4משפטים  בת ים -חולון  162

 n.a 1 'בת ים'  35 נ ברזקה נעמה 4משפטים  בת ים -חולון  165

 n.a 1 'בת ים'  54 נ סבג נעמי 4משפטים  בת ים -חולון  166

 1 14 'בת ים'  34 נ שהרבני-בייר נעמי 4משפטים  בת ים -חולון  164

 1 11 'יפו-תל אביב'  34 נ כורדי סוזן 4משפטים  בת ים -חולון  168

 1 11 'בת ים'  23 נ נחמן סוזנה 4משפטים  בת ים -חולון  164

 1 14 'בת ים'  32 נ לב לטן סיגל 4משפטים  בת ים -חולון  141

 4 14 'חולון'  24 נ סלחי סיגל 4משפטים  בת ים -חולון  141

 1 11 'יפו-תל אביב'  55 נ מניעי סמארה 4משפטים  בת ים -חולון  144

 3 14 חולון .n.a נ ישר עדנה  4משפטים  בת ים -חולון  143

 1 14 'בת ים'  21 נ לוי עופרה 4משפטים  בת ים -חולון  142

 1 8 'יפו-תל אביב'  53 נ בובלי עזיזה 4משפטים  בת ים -חולון  145

 4 11 'חולון'  24 נ פרץ ענת 4משפטים  בת ים -חולון  146

 4 8 'חולון'  55 נ חפר פרידה 4משפטים  בת ים -חולון  144

 4 4 'בת ים'  36 נ בן הרוש צמרת 4משפטים  בת ים -חולון  148



 1 14 'חולון'  24 נ ברנס רוזי 4משפטים  בת ים -חולון  144

 1 14 'חולון'  25 נ סרג רוחמה 4משפטים  בת ים -חולון  181

 1 14 'חולון'  34 נ נגר רויטל 4משפטים  בת ים -חולון  181

 1 14 'בת ים'  25 נ כהן רוית 4משפטים  בת ים -חולון  184

 4 8 'חולון'  32 נ ידגר רונית 4משפטים  בת ים -חולון  183

 4 14 'חולון'  28 נ ברידס רות 4משפטים  בת ים -חולון  182

 1 11 'בת ים'  25 נ עפרי רות 4משפטים  בת ים -חולון  185

 4 14 'חולון'  21 נ רוסצקי רחל 4משפטים  בת ים -חולון  186

 4 14 'חולון'  35 נ פשנוב רחל 4משפטים  בת ים -חולון  184

 1 14 'חולון'  24 נ עוזר רחל  4משפטים  ים בת -חולון  188

 4 11 'חולון'  38 נ חן רחלי 4משפטים  בת ים -חולון  184

 4 14 'חולון'  31 נ אליהו רינה 4משפטים  בת ים -חולון  141

 1 11 'חולון'  21 ז עוזרי רמי 4משפטים  בת ים -חולון  141

 4 11 'אלישמע'  14 ז יעיש אביב 1משפטים  ילדים 144

 3 14 'יפו-תל אביב'  18 נ גורגוב אביבית 1משפטים  ילדים 143

 1 14 יפו 14 ז פרא אדהם 1משפטים  ילדים 142

 1 14 'הוד השרון'  14 נ ארביב אדוה 1משפטים  ילדים 145

 1 14 'יפו-תל אביב'  14 ז קרני אדם 1משפטים  ילדים 146

 3 11 'נתניה'  14 ז יחזקאל אוריאל 1משפטים  ילדים 144

 4 11 'נתניה'  14 ז קרן אוריאן 1משפטים  ילדים 148

 1 14 'נתניה'  14 ז לוזון אורן 1משפטים  ילדים 144

 4 11 'נתניה'  16 נ שבו איילה 1משפטים  ילדים 411

 1 14 'בני ברק'  14 ז ויזמן איציק 1משפטים  ילדים 411

 1 11 'הוד השרון'  16 ז פנחס איתי 1משפטים  ילדים 414

 4 11 'חולון'  16 ז עובדיה איתי 1משפטים  ילדים 413

 1 11 'הוד השרון'  16 ז זילברשטיין איתן 1משפטים  ילדים 412

 1 11 'בני ברק'  16 ז מאירי אלי 1משפטים  ילדים 415

 1 11 'לוד'  15 ז וייס ארטו אלמוג 1משפטים  ילדים 416

 1 14 'רחובות'  14 ז כהן אלעד 1משפטים  ילדים 414

 1 11 'יפו-תל אביב'  12 ז אהרוני אריאל 1משפטים  ילדים 418

 4 11 'יפו-תל אביב'  18 נ זומרפלד אריאל 1משפטים  ילדים 414

 4 14 'הוד השרון'  18 ז ארביב בן 1משפטים  ילדים 411

 1 11 'כפר סבא'  18 ז קנדינוב בר 1משפטים  ילדים 411

 1 14 'כפר סבא'  14 ז אוטמזגין בר 1משפטים  ילדים 414

 4 11 'הוד השרון'  14 נ ירון אל-בת 1משפטים  ילדים 413

 1 11 'קריית אונו'  14 ז קלנר גיורא 1משפטים  ילדים 412

 1 11 'יפו-תל אביב'  16 ז אור גל 1משפטים  ילדים 415

 1 14 'כפר סבא'  15 ז יוחאי גל 1משפטים  ילדים 416

 1 8 'כפר סבא'  12 ז בוירקין דוד 1משפטים  ילדים 414

 1 14 'חולון'  16 ז קונדרטיוק דוד 1משפטים  ילדים 418

 1 14 'נתניה'  14 ז חניה דוד 1משפטים  ילדים 414

 1 11 'רמת השרון'  14 ז אליאני דין 1משפטים  ילדים 441

 1 11 'חולון'  16 ז אברמצייב דניאל 1משפטים  ילדים 441

 1 11 'חולון'  15 נ עבו דניאל 1משפטים  ילדים 444

 1 11 'כפר סבא'  16 ז מוזיצנקו דניאל 1משפטים  ילדים 443

 1 14 קרית עקרון 18 ז פבלוב דניס 1משפטים  ילדים 442

 1 11 'נתניה'  14 ז אישטה דסלין 1משפטים  ילדים 445

 1 11 'רחובות'  16 נ גלאם הדס 1משפטים  ילדים 446

 4 14 'בת ים'  41 נ פילוסוף הדר 1משפטים  ילדים 444

 1 11 'הוד השרון'  18 נ דנהוף היילי 1משפטים  ילדים 448

 1 11 'רחובות'  18 ז בר הרי 1משפטים  ילדים 444

 4 11 'כפר סבא'  14 נ אילין זהבה 1משפטים  ילדים 431

 1 11 'חולון'  12 נ כהן זיו 1משפטים  ילדים 431

 4 11 'חולון'  16 ז דלאל חזי 1משפטים  ילדים 434

 1 11 'בת ים'  14 ז חלאף חליל 1משפטים  ילדים 433

 1 11 'יפו-תל אביב'  14 ז אבו שחאדה חסן 1משפטים  ילדים 432

 4 11 'בת ים'  18 ז קסלמן יאן 1משפטים  ילדים 435

 1 11 'בת ים'  16 ז פרץ יחיאל 1משפטים  ילדים 436

 1 14 'כפר סבא'  14 ז יעקובוב ייגור 1משפטים  ילדים 434

 1 11 'חולון'  16 ז קבקוב יניב 1משפטים  ילדים 438

 4 11 'בת ים'  41 ז הזז (קובי)יעקב  1משפטים  ילדים 434



 1 11 'הוד השרון'  16 ז קדושים יקיר 1משפטים  ילדים 421

 1 11 'בת ים'  14 ז רובין ישראל 1משפטים  ילדים 421

 1 11 'כפר סבא'  14 נ יוסף לין 1משפטים  ילדים 424

 1 11 'יפו-תל אביב'  16 נ אברהמי לינוי 1משפטים  ילדים 423

 1 14 'חולון'  15 נ עמרמי לינוי 1משפטים  ילדים 422

 4 14 'רמת גן'  14 נ בלונדר מאי 1משפטים  ילדים 425

 1 11 'כפר סבא'  14 נ יעקב מאי 1משפטים  ילדים 426

 1 11 'הוד השרון'  18 נ שבת מאיה 1משפטים  ילדים 424

 1 14 'נתניה'  18 ז קוזקוב מיכאל 1משפטים  ילדים 428

 1 4 'לוד'  15 ז לב מיתר 1משפטים  ילדים 424

 1 11 'רחובות'  15 נ לוי נחום מעיין 1משפטים  ילדים 451

 1 11 'יפו-תל אביב'  14 ז קטש נאור 1משפטים  ילדים 451

 3 14 'רמת גן'  18 נ בר נטלי 1משפטים  ילדים 454

 1 11 'נתניה'  14 נ כהן נטלי 1משפטים  ילדים 453

 1 11 'יפו-תל אביב'  15 ז לוי ניצן 1משפטים  ילדים 452

 1 11 'רמת גן'  16 ז ארביב נתי 1משפטים  ילדים 455

 4 11 'יפו-תל אביב'  18 נ ניסנוב ספיר 1משפטים  ילדים 456

 1 11 'חולון'  16 נ מובשר ספיר 1משפטים  ילדים 454

 1 11 רחובות .n.a נ מני עדי 1משפטים  ילדים 458

 4 11 'יפו-תל אביב'  14 ז בוקובוז עדן 1משפטים  ילדים 454

 1 14 'אזור'  18 ז מכטייב עדן 1משפטים  ילדים 461

 1 11 'חולון'  15 נ פינקר עדן חן 1משפטים  ילדים 461

 1 14 'בת ים'  18 ז אליהו עוז 1משפטים  ילדים 464

 4 11 'כפר סבא'  16 נ אילין עופרה 1משפטים  ילדים 463

 1 11 'כפר סבא'  14 ז חי עילי 1משפטים  ילדים 462

 1 11 'נתניה'  16 ז גלם עמוס 1משפטים  ילדים 465

 4 11 'בת ים'  14 נ קלאורה פז 1משפטים  ילדים 466

 1 11 'חולון'  18 ז י'ורג'ג פיני 1משפטים  ילדים 464

 1 11 'חולון'  15 נ עבו קלי  1משפטים  ילדים 468

 4 14 'נתניה'  14 ז גורשומב רוסלן  1משפטים  ילדים 464

 1 11 'מודיעין'  15 ז טופז רועי 1משפטים  ילדים 441

 1 14 'אלישמע'  16 נ בן עטיה רינת 1משפטים  ילדים 441

 1 11 'יפו-תל אביב'  13 נ ניסנוב רעות 1משפטים  ילדים 444

 4 11 'יפו-תל אביב'  14 ז ישעיה שחר  1משפטים  ילדים 443

 4 11 'בת ים'  12 נ פילוסוף שחר  1משפטים  ילדים 442

 1 11 'נתניה'  16 נ לרמן שי 1משפטים  ילדים 445

 1 14 'הוד השרון'  14 ז משיח שי 1משפטים  ילדים 446

 1 11 כפר סבא 18 ז זרהן שילה 1משפטים  ילדים 444

 1 14 'כפר סבא'  14 נ בלעש שיר 1משפטים  ילדים 448

 1 14 'כפר סבא'  16 נ שמעון שיר 1משפטים  ילדים 444

 1 11 'פתח תקווה'  16 נ ארביב שיר 1משפטים  ילדים 481

 1 14 'חולון'  14 נ כהן שיראל 1משפטים  ילדים 481

 1 11 'לוד'  16 ז טגאפו שלמה 1משפטים  ילדים 484

בר שלום  איריס רפואה מכורים נקיים 483
 פרידמן

 4 11 'יפו-תל אביב'  55 נ

 1 14 'פתח תקווה'  44 נ קושבוי אירנה רפואה מכורים נקיים 482

 1 14 'פתח תקווה'  46 נ מוליאר אלונה רפואה מכורים נקיים 485

 1 14 'רמלה'  36 ז אגרונוב אלי  רפואה מכורים נקיים 486

 1 8 'יפו-תל אביב'  28 ז גונן אליהו רפואה מכורים נקיים 484

 n.a. 1 'יהוד'  31 ז יחיא אליעזר רפואה מכורים נקיים 488

 1 14 'בני ברק'  45 ז פלורנץ אלכס רפואה מכורים נקיים 484

 1 11 'חולון'  35 ז צרניקוב אלכס רפואה מכורים נקיים 441

 1 11 'יפו-תל אביב'  42 ז קלבנוב אלכס רפואה מכורים נקיים 441

 1 14 'פתח תקווה'  21 ז אודינציב אלכסנדר רפואה מכורים נקיים 444

 1 14 'יפו-תל אביב'  45 נ אבו שמיס אמאני רפואה מכורים נקיים 443

 1 14 'רמלה'  34 ז אמסלם אמיר רפואה מכורים נקיים 442

 3 8 'גבעתיים'  51 ז טרטוטה ארתור רפואה מכורים נקיים 445

 4 8 'יפו-תל אביב'  55 ז בניטה גדי  רפואה מכורים נקיים 446

 4 14 'יפו-תל אביב'  24 ז חיו גרי רפואה מכורים נקיים 444

 4 8 'יפו-תל אביב'  52 ז אשר דוד רפואה מכורים נקיים 448

 1 14 'יפו-תל אביב'  33 נ גמיל הודיה רפואה נקייםמכורים  444

 1 14 'קריית אונו'  55 נ לאופר הניה  רפואה מכורים נקיים 311



 1 14 'פתח תקווה'  44 נ בורוך ויקה רפואה מכורים נקיים 311

 1 14 'פתח תקווה'  44 ז צירולניקוב ולדימיר רפואה מכורים נקיים 314

 3 14 'יפו-תל אביב'  34 ז קרגיאור ולרה רפואה מכורים נקיים 313

 1 11 'יפו-תל אביב'  26 ז דינה חאדר רפואה מכורים נקיים 312

 4 11 'יפו-תל אביב'  28 ז דכא חאלד רפואה מכורים נקיים 315

 1 11 'רמלה'  21 ז אלעיסאוי חוסיין רפואה מכורים נקיים 316

 4 8 'יפו-תל אביב'  52 ז מגורי חיים רפואה מכורים נקיים 314

 1 14 'יפו-תל אביב'  22 ז דרמש חלאד רפואה מכורים נקיים 318

 n.a. 4 'רמלה'  21 ז אלרהב חנא רפואה מכורים נקיים 314

 1 11 'יפו-תל אביב'  26 נ ועקנין חנה רפואה מכורים נקיים 311

 2 8 'יפו-תל אביב'  55 ז שלום יהודה רפואה מכורים נקיים 311

 1 14 'יפו-תל אביב'  24 נ לוי יהלומה רפואה מכורים נקיים 314

 1 14 'פתח תקווה'  31 ז בר און יואל רפואה מכורים נקיים 313

 1 12 'רמת גן'  54 ז חבובה יוסי רפואה מכורים נקיים 312

 4 11 'בני ברק'  14 ז קריספין יוסי  רפואה מכורים נקיים 315

 1 8 קרית אונו .n.a ז צפר יוסי  רפואה מכורים נקיים 316

 1 11 'גבעתיים'  55 ז אלמקייס יוסי  רפואה מכורים נקיים 314

 1 11 'קריית אונו'  52 ז מרודי יוסף רפואה מכורים נקיים 318

 1 11 'רמלה'  31 ז אלשמאלי יחיא רפואה מכורים נקיים 314

 3 4 'יפו-תל אביב'  55 ז אדרי ימין  רפואה מכורים נקיים 341

 1 14 'יהוד'  34 ז עידה יניב רפואה מכורים נקיים 341

 4 8 'רמלה'  55 ז סרנגה יעקב רפואה מכורים נקיים 344

 4 8 פתח תקווה .n.a ז דרעי  יעקב  רפואה מכורים נקיים 343

 1 11 'יפו-תל אביב'  24 ז בסנו יעקב  רפואה מכורים נקיים 342

 1 8 אור יהודה 31 ז פרוט'צ יעקב  רפואה נקייםמכורים  345

 1 8 'יפו-תל אביב'  54 ז מור יפתח רפואה מכורים נקיים 346

 4 4 'יפו-תל אביב'  55 ז בן זקן יצחק רפואה מכורים נקיים 344

 1 6 'רמלה'  51 ז אוחיון יצחק  רפואה מכורים נקיים 348

 3 11 'יפו-תל אביב'  51 ז ערוסי ישראל רפואה מכורים נקיים 344

 1 14 'גבעת שמואל'  46 ז חיים ליאור רפואה מכורים נקיים 331

 4 8 'בני ברק'  48 נ טזישווילי ליאנה  רפואה מכורים נקיים 331

 1 8 'רמת גן'  28 ז שמואלי מאיר רפואה מכורים נקיים 334

 4 4 'יפו-תל אביב'  24 ז ירדן מיכה רפואה מכורים נקיים 333

 1 14 'בני ברק'  43 ז אלירון משה רפואה מכורים נקיים 332

 1 11 'רמלה'  24 ז הלוי משה רפואה מכורים נקיים 335

 4 11 'רמת גן'  23 ז אביטן משה  רפואה מכורים נקיים 336

 3 11 'יהוד'  34 ז שוורץ משה  רפואה מכורים נקיים 334

משה  רפואה מכורים נקיים 338
 (מושיקו)

 1 8 'קריית אונו'  44 ז לביא

 1 11 'יפו-תל אביב'  55 ז באהו נביל רפואה מכורים נקיים 334

 1 14 'פתח תקווה'  44 ז רנד נועם רפואה מכורים נקיים 321

 1 8 'יפו-תל אביב'  24 ז שמיס-אבו סובחי רפואה מכורים נקיים 321

 4 14 'יפו-תל אביב'  24 ז אדריס סוהל רפואה מכורים נקיים 324

 4 11 'פתח תקווה'  54 ז חזן סוזי רפואה מכורים נקיים 323

 1 4 'יפו-תל אביב'  46 ז אבו טיע סמיח רפואה מכורים נקיים 322

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 ז סרי סעיד רפואה מכורים נקיים 325

 1 14 'פתח תקווה'  21 ז פשנין סרגיי רפואה מכורים נקיים 326

 1 14 'פתח תקווה'  43 ז חנינה עודד רפואה מכורים נקיים 324

 3 2 'יפו-תל אביב'  55 ז ברברה עיסא רפואה מכורים נקיים 328

 4 8 'יפו-תל אביב'  55 ז סייג עמוס רפואה מכורים נקיים 324

רלי 'צ רפואה מכורים נקיים 351
 (שרלי)

 1 2 'לוד'  24 ז אלקיים

 4 11 'רמלה'  51 ז פלח ציון רפואה מכורים נקיים 351

 1 14 'בני ברק'  34 ז כהן קובי רפואה מכורים נקיים 354

 1 14 'רמת גן'  46 נ לוזה קטיה רפואה מכורים נקיים 353

 1 11 'בית דגן'  34 נ בירן קרן  רפואה מכורים נקיים 352

 1 14 'יפו-תל אביב'  44 נ עבדו ריהאם רפואה מכורים נקיים 355

 1 11 'יפו-תל אביב'  21 ז בורוכוב רפאל רפואה מכורים נקיים 356

 1 12 'יפו-תל אביב'  28 נ בראל שוש רפואה מכורים נקיים 354

 1 8 'יפו-תל אביב'  52 ז מזרחי שלום רפואה מכורים נקיים 358

 1 11 'פתח תקווה'  34 ז קסטרו (צרלי)שלום  רפואה מכורים נקיים 354

 1 14 'יפו-תל אביב'  55 ז ביטון שלומי  רפואה מכורים נקיים 361

 1 11 'יפו-תל אביב'  33 ז סטרול שלומי  רפואה מכורים נקיים 361



אבו )שלמה  רפואה מכורים נקיים 364
 (גורג

 3 2 'יפו-תל אביב'  55 ז שיבלי

 1 11 'רמלה'  26 ז אילוז שמעון  רפואה מכורים נקיים 363

 1 3 'גני תקווה'  52 נ נטר שרה רפואה מכורים נקיים 362
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 1 11 'הרצלייה'  38 נ דרחני סיגלית    רפואה נשים 556

 1 14 'רמת השרון'  55 נ שטנברג סמדר רפואה נשים 554

 1 14 'יפו-תל אביב'  21 נ בר עדי רפואה נשים 558

 1 14 'הרצלייה'  24 נ אלעזר עינת רפואה נשים 554

 3 11 'הרצלייה'  24 נ דגן עמליה רפואה נשים 561

 4 14 'ראשון לציון'  25 נ מתתיהו ענת רפואה נשים 561

 1 14 'רמת השרון'  36 נ כהן שבו ענת רפואה נשים 564

 1 11 'ראשון לציון'  31 נ לוי פני רפואה נשים 563

 1 14 'ראשון לציון'  23 נ מוגרבי פנינה  רפואה נשים 562

 4 14 בת ים .n.a נ מקדשי צמרת רפואה נשים 565

 1 14 'רמת השרון'  24 נ מוקטדר קארין רפואה נשים 566

 1 11 'הרצלייה'  34 נ זוהר קרן רפואה נשים 564

 3 14 רמלה 26 נ אברהמי רבקה רפואה נשים 568

 4 14 רחובות 31 נ פקרטה רדי רפואה נשים 564

 4 14 'בת ים'  25 נ אוז רות רפואה נשים 541

 4 14 'הרצלייה'  22 נ בר לוי רות רפואה נשים 541

 3 8 'ראשון לציון'  55 נ דהן  רחל  רפואה נשים 544

 4 14 'ראשון לציון'  54 נ חיים רחלי רפואה נשים 543

 1 14 'רמת השרון'  21 נ אחיאל ריקי רפואה נשים 542

 1 14 בת ים 25 נ זכריה שולה רפואה נשים 545

 3 11 'בת ים'  54 נ אדרי שולה רפואה נשים 546

 3 11 'הרצלייה'  52 נ צמח שולמית   רפואה נשים 544

 3 14 בת ים .n.a נ כהן שוש רפואה נשים 548

 3 14 'בת ים'  23 נ בנאור שושנה רפואה נשים 544

 3 14 'ראשון לציון'  24 נ בן עטר שרה רפואה נשים 581

 3 14 'ראשון לציון'  52 נ גואטה שרה רפואה נשים 581

 3 14 'הרצלייה'  55 נ יזדי עובדיה שרה    רפואה נשים 584

 4 14 'פתח תקווה'  34 נ בן סלע שרון  רפואה נשים 583

 1 11 'רמת השרון'  21 נ בן אברהם שרונה רפואה נשים 582

 4 14 'בת ים'  21 נ רומנו שרית רפואה נשים 585

 1 11 'בת ים'  18 ז לסרי אוראל מנהס צעירים 586

 4 14 'בת ים'  41 נ בר אורטל מנהס צעירים 584

 4 4 'יפו-תל אביב'  44 ז גאבר אחמד מנהס צעירים 588

 1 14 'ראשון לציון'  14 ז פלשוב איליה  מנהס צעירים 584

 3 14 יפו 14 ז אבו תאיה אלאא  מנהס צעירים 541

 4 14 'הרצלייה'  41 נ נסימוב אלינור מנהס צעירים 541

 1 11 'רמת השרון'  45 ז שמואלי אלירן מנהס צעירים 544

 1 4 'ראשון לציון'  14 ז משקוב אלכסנדר מנהס צעירים 543

-פרדס חנה'  41 נ בורדו אן  מנהס צעירים 542
 'כרכור

14 1 

 4 14 'ראשון לציון'  18 ז ניק'סטולוצ אנדרי מנהס צעירים 545

-פרדס חנה'  18.5 נ אשורוב אנה  מנהס צעירים 546
 'כרכור

14 1 

 1 14 תל אביב 14 נ משייב אנטולי מנהס צעירים 544

 1 14 'ראשון לציון'  18.5 ז נויהויז אסף מנהס צעירים 548

 1 14 'רמת השרון'  48 ז תמיר אסף מנהס צעירים 544

 1 14 'ראשון לציון'  44 ז ועקנין אסף מנהס צעירים 611

 1 14 'רחובות'  46 ז רחמים אסף  מנהס צעירים 611

 1 14 'רחובות'  41 ז שאער אריאל מנהס צעירים 614

 1 8 רחובות 45 נ בינשוויאלי אתי מנהס צעירים 613

 1 14 תל אביב 45 נ גולן אתי מנהס צעירים 612

 1 8 'ראשון לציון'  14 נ אזולאי בר  מנהס צעירים 615



 1 14 'חולון'  41 נ ימיני בר  מנהס צעירים 616

 1 4 תל אביב 46 נ כהן בת אל מנהס צעירים 614

 4 8 'יפו-תל אביב'  46 ז זוהר גולן מנהס צעירים 618

 1 11 'ראשון לציון'  18 נ סייביץ גיל  מנהס צעירים 614

 1 14 'רמת השרון'  43 ז רצון גל מנהס צעירים 611

-פרדס חנה'  14.5 נ אשורוב גלית מנהס צעירים 611
 'כרכור

14 1 

 4 11 'הרצלייה'  45 נ שריקי דונה מנהס צעירים 614

 1 8 'בת ים'  41 נ אבן חן דורין מנהס צעירים 613

 1 8 רחובות 42 ז קאסי דליה מנהס צעירים 612

 1 14 'רעננה'  14 נ רשיד דניאל מנהס צעירים 615

 1 14 'בת ים'  41 ז כהן דניאל מנהס צעירים 616

 1 11 'ראשון לציון'  18 ז יצחק דניאל  מנהס צעירים 614

 1 14 'רחובות'  44 נ וורקו הגר מנהס צעירים 618

 4 4 'ראשון לציון'  41 נ לינדן הילה מנהס צעירים 614

 4 14 'בת ים'  42 נ בן חמו הילה מנהס צעירים 641

 1 11 'חולון'  41 נ בר הילה מנהס צעירים 641

 1 14 הרצליה 14 נ דור'ח הנאא מנהס צעירים 644

 3 11 תל אביב 44 נ סנבטו זהבה מנהס צעירים 643

 1 14 'רמת השרון'  43 ז יעקב זאדה זוהר מנהס צעירים 642

 1 13 'בת ים'  41 ז לוי חיים מנהס צעירים 645

 1 14 'רמת השרון'  46 ז סינואני (יניב)חיים  מנהס צעירים 646

 4 11 'ראשון לציון'  41 נ שטרית חלי  מנהס צעירים 644

 1 14 'הרצלייה'  41 נ 'שייאביץ חני  מנהס צעירים 648

 1 14 'פחם -אום אל'  45 נ נה'מחאג חנסא  מנהס צעירים 644

 3 11 רמת השרון 41 נ כהן טגסט מנהס צעירים 631

 1 11 רמת השרון 44 ז כהן יאיר מנהס צעירים 631

 1 14 'יפו-תל אביב'  44 ז אורניאנסקי יבגני מנהס צעירים 634

 4 11 'ראשון לציון'  41 ז דרויאן יהודה מנהס צעירים 633

 1 14 בת ים 43 ז עוקשי יהודה מנהס צעירים 632

 1 14 צפת 41 ז חוראני יונס מנהס צעירים 635

 1 14 'רמת השרון'  45 ז מימוני יונתן מנהס צעירים 636

 1 11 'רחובות'  42 ז נהרי יחיא  מנהס צעירים 634

 1 6 'הרצלייה'  41 נ רטה ירוס מנהס צעירים 638

 1 11 תל אביב 44 ז אביעד כפיר מנהס צעירים 634

 1 11 'בת ים'  44 נ קרואני לורן מנהס צעירים 621

 1 11 'רחובות'  42 נ סלוק לי מנהס צעירים 621

 1 11 רחובות 46 נ אזולאי לי מנהס צעירים 624

 1 11 'רחובות'  43 נ יעקובי ליאב מנהס צעירים 623

 4 14 'הרצלייה'  44.5 נ בכר ליטל  מנהס צעירים 622

 4 11 'יפו-תל אביב'  44 נ פנסו לילך מנהס צעירים 625

 1 14 'כרום-ד אל'מג'  44 נ נסראוי מדלין  מנהס צעירים 626

 1 8 'יפו-תל אביב'  18 ז אלטרזון מוטי מנהס צעירים 624

 1 14 'לוד'  43 נ אינגוריאני מוניקה  מנהס צעירים 628

 4 14 'בת ים'  44 נ פפו מורן מנהס צעירים 624

 1 14 הרצליה 42 נ יוסף מיטל מנהס צעירים 651

 1 14 'ראשון לציון'  43 ז אזולאי מיכאל מנהס צעירים 651

 1 14 'חולון'  18.5 נ גיטמן מיכל  מנהס צעירים 654

 1 4 בת ים 45 נ אדרי מירית מנהס צעירים 653

 1 14 'טירת כרמל'  48 נ מגירוב מלי  מנהס צעירים 652

 1 4 'ראשון לציון'  18.5 ז נויהויז מני מנהס צעירים 655

 1 14 'אור יהודה'  14 ז שאשא מנשה  מנהס צעירים 656

 3 14 'ראשון לציון'  48 נ יעקב לב מריה מנהס צעירים 654

 4 11 'יפו-תל אביב'  44 ז נובה משה מנהס צעירים 658

 3 14 'רחובות'  18 ז ביטאו משה מנהס צעירים 654

 1 11 'ראשון לציון'  42 ז בוחבוט מתן מנהס צעירים 661

 3 14 'נתניה'  44 נ מסצדי נדה מנהס צעירים 661

 1 14 'ירושלים'  44 נ הלוי נטלי מנהס צעירים 664

 1 14 'ראשון לציון'  44 ז סימן טוב נתנאל מנהס צעירים 663

 1 14 'ראשון לציון'  44 ז בטלר נתנאל  מנהס צעירים 662

 1 14 'רמלה'  41 נ עליאן סאלי מנהס צעירים 665

 1 14 רחובות 45 נ פלח סיגל  מנהס צעירים 666



 1 14 'רמת השרון'  48 נ פלח -דניאלי סיוון מנהס צעירים 664

 3 14 'בת ים'  48 נ שיבי סיוון  מנהס צעירים 668

 4 14 'חולון'  41 נ קנדי סתיו מנהס צעירים 664

 n.a 1 בת ים 44 ז מחמיד עביר מנהס צעירים 641

 1 14 תל אביב 46 ז סרור עדי מנהס צעירים 641

 n.a 1 'רחובות'  42 נ עדני עינב מנהס צעירים 644

 1 14 בת ים 43 ז סינואני עמנואל מנהס צעירים 643

 4 14 'הרצלייה'  43 נ בוקובזה ענבל מנהס צעירים 642

 4 14 רחובות 44 נ פרטוש ענבל  מנהס צעירים 645

 1 14 'רמת השרון'  45 ז מינס ערן  מנהס צעירים 646

 1 14 'בית דגן'  42 ז ולנסי ערן  מנהס צעירים 644

 1 14 'לוד'  45 נ אבולבלן פידא מנהס צעירים 648

 1 11 'רמת השרון'  48 ז רצון צור מנהס צעירים 644

 1 14 בת ים 41 ז רמנטי קאלים מנהס צעירים 681

 4 11 'ירושלים'  41 נ מאירוביץ קייט מנהס צעירים 681

 1 14 'רמת השרון'  42 נ שקורקו קיריל  מנהס צעירים 684

 1 14 'בת ים'  44 נ ישראלוב ראדה  מנהס צעירים 683

 1 11 'חולון'  46 נ שלום רויטל מנהס צעירים 682

 1 14 'רמת השרון'  42 ז כהן רועי  מנהס צעירים 685

 1 14 'רמת השרון'  14 ז אדרי רותי מנהס צעירים 686

 4 14 'חולון'  14 נ טדלה רחל מנהס צעירים 684

 1 14 'רמת השרון'  18.5 נ לוי רעות  מנהס צעירים 688

-פרדס חנה'  18.5 נ גואדה שושנה  מנהס צעירים 684
 'כרכור

11 1 

 1 11 'ראשון לציון'  18 נ כהן שיר מנהס צעירים 641

 4 14 'בת ים'  44 נ חן שיראל מנהס צעירים 641

 1 14 רחובות 44 נ רצון שיראל  מנהס צעירים 644

 1 14 'רמת השרון'  14 נ לוי שירן מנהס צעירים 643

שאלתיאל  אילנה  מנהס ראשון לציון 642
 לויאן

 1 11 'ראשון לציון'  31 נ

 1 13 'ראשון לציון'  34 ז רוזין איתן מנהס ראשון לציון 645

 1 14 'רחובות'  25 נ קובו אלינור מנהס ראשון לציון 646

 1 14 'רחובות'  55 נ בריד אלמיטו מנהס ראשון לציון 644

 1 1 'רחובות'  34 נ טשלה אנגוץ מנהס ראשון לציון 648

 1 14 'ראשון לציון'  36 נ ניסים אסנת  מנהס ראשון לציון 644

 1 14 'רחובות'  31 נ טגנה 'אסקנץ מנהס ראשון לציון 411

 1 14 'רחובות'  44 נ יובוב אפרת  מנהס ראשון לציון 411

 1 16 'רחובות'  51 נ מרקמן אתי  מנהס ראשון לציון 414

פיקדו  ברכה מנהס ראשון לציון 413
 (נוגוסט)

 n.a 1 'רחובות'  34 נ

 3 14 'חולון'  24 נ בן יוסף בתיה מנהס ראשון לציון 412

 1 14 'ראשון לציון'  22 נ עמר גאולה מנהס ראשון לציון 415

 4 14 'ראשון לציון'  52 נ מאור גיזל  מנהס ראשון לציון 416

 1 14 'ראשון לציון'  55 ז אדיר גקי מנהס ראשון לציון 414

 1 1 'רחובות'  54 נ ססונקר דבורה מנהס ראשון לציון 418

 4 16 'חולון'  52 נ הראל דבורה מנהס ראשון לציון 414

 1 14 'רחובות'  32 נ טמנו דגיטו מנהס ראשון לציון 411

 3 14 'ראשון לציון'  51 נ מתנה דוד מנהס ראשון לציון 411

 1 14 'ראשון לציון'  51 נ לוי דינה מנהס ראשון לציון 414

 1 11 'רחובות'  55 נ אושרי דליה  מנהס ראשון לציון 413

 4 14 'חולון'  53 נ שירם דני מנהס ראשון לציון 412

 1 14 'רחובות'  51 נ בן שטרית דרורה  מנהס ראשון לציון 415

 1 14 'רחובות'  51 נ יעקובי הדס מנהס ראשון לציון 416

 4 11 'ראשון לציון'  35 נ נפתלי הודיה מנהס ראשון לציון 414

 4 14 'ראשון לציון'  34 נ צלח ורה מנהס ראשון לציון 418

 1 14 'ראשון לציון'  55 נ מיוסף זהבה מנהס ראשון לציון 414

 4 14 'ראשון לציון'  54 נ הוד חני מנהס ראשון לציון 441

 3 14 'ראשון לציון'  28 נ ברק חני מנהס ראשון לציון 441

 1 14 'רחובות'  55 נ יהודאי חני  מנהס ראשון לציון 444

 1 14 'רחובות'  48 נ מולה טרוייה מנהס ראשון לציון 443

 1 14 'ראשון לציון'  34 נ פופוב ילנה מנהס ראשון לציון 442

 1 11 'רחובות'  33 נ סיסאי יעל מנהס ראשון לציון 445

 3 14 'ראשון לציון'  23 נ בן אסייג יעל מנהס ראשון לציון 446

 1 14 'רחובות'  53 נ קדם יעל  מנהס ראשון לציון 444



 1 14 'רחובות'  53 נ אבנעים יפה מנהס ראשון לציון 448

 3 11 'חולון'  21 נ שני יפעת מנהס ראשון לציון 444

 1 14 'רחובות'  22 נ יצחקי יפעת  מנהס ראשון לציון 431

 1 1 'רחובות'  34 נ אסטקץ יקנה מנהס ראשון לציון 431

 1 2 'רחובות'  21 נ טקלה ירוקנש מנהס ראשון לציון 434

 1 14 'רחובות'  24 נ עומר כוכבה מנהס ראשון לציון 433

 4 11 'ראשון לציון'  25 נ ליזרוביץ כרמלה  מנהס ראשון לציון 432

 1 14 'רחובות'  55 נ ברוכי לאה מנהס ראשון לציון 435

לובוב  מנהס ראשון לציון 436
 (לובה)

 4 13 'ראשון לציון'  33 נ אקיס

 1 14 'רחובות'  36 נ אסרף מלי  מנהס ראשון לציון 434

 4 14 'חולון'  34 נ גלילי מרב מנהס ראשון לציון 438

 1 14 'רחובות'  25 נ יובוב מרגלית מנהס ראשון לציון 434

 3 14 'ראשון לציון'  52 נ מקיטון מרגלית מנהס ראשון לציון 421

 1 1 'רחובות'  38 נ נטרץ מרה מנהס ראשון לציון 421

 1 14 ראשון לציון 24 נ שמלה מרים מנהס ראשון לציון 424

משה  מנהס ראשון לציון 423
 (אבבה)

 1 14 'רחובות'  36 ז מלקמו

 1 14 'רחובות'  42 נ טשלה (דנה)נגיסט  מנהס ראשון לציון 422

 1 16 'ראשון לציון'  51 נ מדמוני נחמה מנהס ראשון לציון 425

 4 14 'ראשון לציון'  46 נ סרטר נטלי מישל מנהס לציון ראשון 426

 3 8 'ראשון לציון'  25 נ משה ניקול מנהס ראשון לציון 424

 1 12 'רחובות'  22 נ יצחקי סיגל מנהס ראשון לציון 428

 1 15 'ראשון לציון'  52 נ שבציסקי סימה מנהס ראשון לציון 424

 3 14 'ראשון לציון'  24 נ סקופ סימה מנהס ראשון לציון 451

 1 14 'רחובות'  24 נ סונדין סמדר מנהס ראשון לציון 451

 4 4 'ראשון לציון'  46 נ שיר סנדרה מנהס ראשון לציון 454

 1 8 'רחובות'  42 נ גרחש עדיה מנהס ראשון לציון 453

 4 4 ראשון לציון 25 נ לוי עדינה מנהס ראשון לציון 452

 3 8 'ראשון לציון'  55 נ פרידי עדנה מנהס ראשון לציון 455

 4 11 'ראשון לציון'  35 נ מנובלה עידית מנהס ראשון לציון 456

 3 14 'חולון'  21 נ סאן עינת מנהס ראשון לציון 454

 1 14 'רחובות'  51 נ בירן עליזה  מנהס ראשון לציון 458

 1 14 'רחובות'  22 נ תלמי-טל ענת מנהס ראשון לציון 454

 4 14 'חולון'  32 נ שלומי פולינה מנהס ראשון לציון 461

 1 13 'ראשון לציון'  36 נ אברמוב פזית מנהס ראשון לציון 461

 1 11 'ראשון לציון'  55 נ אבדאון פליסה מנהס ראשון לציון 464

 1 4 'רחובות'  36 נ שיפראו ציונה מנהס ראשון לציון 463

 4 14 'ראשון לציון'  23 נ רוזנבום ציפי מנהס ראשון לציון 462

 3 11 'אור יהודה'  35 נ ווקנין קלריס מנהס ראשון לציון 465

 1 12 'רחובות'  24 נ חן קרן מנהס ראשון לציון 466

רבקה  מנהס ראשון לציון 464
 (ריקי)

 3 14 'חולון'  34 נ עמיר

 1 14 'ראשון לציון'  48 נ כהן רוזי  מנהס ראשון לציון 468

 1 14 'בית אריה'  51 נ ארד רויטל  מנהס ראשון לציון 464

 1 14 'ראשון לציון'  22 נ (וקנין)סטמפו  רוית מנהס ראשון לציון 441

 3 14 'ראשון לציון'  24 ז שקד רון מנהס ראשון לציון 441

 1 14 'רחובות'  55 נ יוסף (רוחלה)רחל מנהס ראשון לציון 444

 1 14 'ראשון לציון'  35 נ בלולו רינת  מנהס ראשון לציון 443

 1 14 'רחובות'  52 נ גבע רינת  מנהס ראשון לציון 442

 3 11 ראשון לציון 24 נ זקן ריקי מנהס ראשון לציון 445

 3 14 'חולון'  55 נ זיסמן שולי מנהס ראשון לציון 446

 4 11 'ראשון לציון'  52 נ קובי שושי מנהס ראשון לציון 444

 4 11 'רחובות'  23 נ מסאמי שושנה מנהס ראשון לציון 448

 1 11 'ראשון לציון'  35 נ (אמסלם)סגל  שירלי מנהס ראשון לציון 444

 1 14 'רחובות'  35 נ דמלה שרה 1פסיכולוגיה  רמת גן 481

 1 14 'בית אריה'  26 נ מלול שרי 1פסיכולוגיה  רמת גן 481

 3 14 'חולון'  25 נ לונגו שרית 1פסיכולוגיה  רמת גן 484

 4 11 'ראשון לציון'  32 נ בן חיים שרית 1פסיכולוגיה  רמת גן 483

 1 14 'רחובות'  54 נ פרץ תהילה 1פסיכולוגיה  רמת גן 482

 4 14 ראשון לציון 54 נ מלול תמר 1פסיכולוגיה  רמת גן 485

 3 14 'רחובות'  24 נ מנחם תמר  1פסיכולוגיה  רמת גן 486

 1 14 'רמת גן'  24 ז קהילה אבי  1פסיכולוגיה  רמת גן 484

 4 14 'גבעתיים'  25 ז גליק אבי  1פסיכולוגיה  רמת גן 488



 4 14 'רמת גן'  24 ז חייאוי אבי  1פסיכולוגיה  רמת גן 484

 4 14 'רמת גן'  24 נ לוגסי אופירה 1פסיכולוגיה  רמת גן 441

 4 14 'רמת גן'  51 נ אורן אורה 1פסיכולוגיה  רמת גן 441

 1 11 'רמת גן'  21 ז אלארט אורי 1פסיכולוגיה  רמת גן 444

 4 14 'רמת גן'  53 ז בן ארי אורי 1פסיכולוגיה  רמת גן 443

 1 14 'רמת גן'  24 נ בן עמי אורלי 1פסיכולוגיה  רמת גן 442

 4 14 'רמת גן'  51 ז פרפורי איציק 1פסיכולוגיה  רמת גן 445

 1 14 'רמת גן'  23 נ אושדי אירית  1פסיכולוגיה  רמת גן 446

 4 14 'רמת גן'  55 ז רחביה איתן 1פסיכולוגיה  רמת גן 444

 4 14 'רמת גן'  28 נ וויא אלה 1פסיכולוגיה  רמת גן 448

 4 14 'רמת גן'  24 נ אהרון אלה 1פסיכולוגיה  רמת גן 444

 4 14 'רמת גן'  38 נ רפאלי אלה 1פסיכולוגיה  רמת גן 811

 1 14 'רמת גן'  21 נ לזר אלה נבט 1פסיכולוגיה  רמת גן 811

 3 16 'הרצלייה'  35 נ ק'רובינצ אלינה  1פסיכולוגיה  רמת גן 814

 4 14 'רמת גן'  25 נ אשפז אנגליקה 1פסיכולוגיה  רמת גן 813

 4 14 'רמת גן'  25 ז אזולאי אנדרי  1פסיכולוגיה  רמת גן 812

 1 14 'רמת גן'  24 נ חלפון אסנת  1פסיכולוגיה  רמת גן 815

 4 14 'רמת גן'  25 נ ביתן אסנת  1פסיכולוגיה  רמת גן 816

 4 14 'רמת גן'  24 נ כהן אסתי 1פסיכולוגיה  רמת גן 814

 4 15 'רמת גן'  58 ז חקק אפרים 1פסיכולוגיה  רמת גן 818

 4 14 'רמת גן'  24 נ מזרחי אפרת 1פסיכולוגיה  רמת גן 814

 3 14 'בית אריה'  25 נ טראגן אתי 1פסיכולוגיה  רמת גן 811

 1 14 'רמת גן'  25 נ בציר אתי  1פסיכולוגיה  רמת גן 811

 4 15 'רמת גן'  28 נ שלזינגר בלה 1פסיכולוגיה  רמת גן 814

 1 14 'רמת גן'  24 נ כהן בלה 1פסיכולוגיה  רמת גן 813

 4 13 'רמת גן'  21 נ משייב בלה 1פסיכולוגיה  גן רמת 812

 4 14 'רמת גן'  53 נ דון גודי 1פסיכולוגיה  רמת גן 815

 1 14 'רמת גן'  36 נ שמחה גילה 1פסיכולוגיה  רמת גן 816

 1 14 'רמת גן'  52 נ סטולין גלית 1פסיכולוגיה  רמת גן 814

 4 14 'רמת גן'  24 נ פרפורי דבי  1פסיכולוגיה  רמת גן 818

 1 11 'רמת גן'  34 ז קזרנובסקי דורון  1פסיכולוגיה  רמת גן 814

 4 11 'רמת גן'  32 נ מתתיהו דנה 1פסיכולוגיה  רמת גן 841

 4 11 'רמת גן'  24 ז עליה דני 1פסיכולוגיה  רמת גן 841

 4 14 'רמת גן'  24 נ נוימן דרורה 1פסיכולוגיה  רמת גן 844

 1 14 'רמת גן'  52 נ כהן זהבה 1פסיכולוגיה  רמת גן 843

 4 14 'רמת גן'  23 נ סיון חלבלי זהבית  1פסיכולוגיה  רמת גן 842

 1 8 'רמת גן'  22 ז צדוק זוהר 1פסיכולוגיה  רמת גן 845

 1 14 'רמת גן'  51 נ נחום זוהרה 1פסיכולוגיה  רמת גן 846

 4 14 'רמת גן'  24 נ קדוש חגית  1פסיכולוגיה  רמת גן 844

 4 14 'בית אריה'  51 נ ורנר חיה 1פסיכולוגיה  רמת גן 848

 4 14 'רמת גן'  53 נ מזרחי חן חיה 1פסיכולוגיה  רמת גן 844

 4 14 'רמת גן'  26 נ סילבין טלי 1פסיכולוגיה  רמת גן 831

 1 11 'רמת גן'  25 נ יעקובי טרנה 1פסיכולוגיה  רמת גן 831

 4 11 'רמת גן'  55 נ כהן יהודית 1פסיכולוגיה  רמת גן 834

 4 13 'רמת גן'  23 ז וויא יחיאל 1פסיכולוגיה  רמת גן 833

 1 14 'רמת גן'  38 ז אלדד יניב 1פסיכולוגיה  רמת גן 832

 1 11 'רמת גן'  25 נ אלדד יעל 1פסיכולוגיה  רמת גן 835

 4 14 'יפו-תל אביב'  34 נ דורה יפית 1פסיכולוגיה  רמת גן 836

 1 14 'רמת גן'  55 נ נקר לאה 1פסיכולוגיה  רמת גן 834

 4 14 'רמת גן'  38 נ שרעבי ליאורה 1פסיכולוגיה  רמת גן 838

 1 11 'רמת גן'  31 נ רנוב'צ ליאורה 1פסיכולוגיה  רמת גן 834

 1 14 'רמת גן'  34 נ אבישר ליאן 1פסיכולוגיה  רמת גן 821

 1 12 'רמת גן'  53 נ הושמנד לילי 1פסיכולוגיה  גןרמת  821

 4 14 'רמת גן'  24 נ חדד לימור 1פסיכולוגיה  רמת גן 824

 4 13 'רמת גן'  21 נ אריאל לנה 1פסיכולוגיה  רמת גן 823

 4 11 'רמת גן'  55 נ שמואל מזל 1פסיכולוגיה  רמת גן 822

 4 16 'בית אריה'  38 נ לוי מיכל 1פסיכולוגיה  רמת גן 825

 4 14 'רמת גן'  22 נ יצחק מירי 1פסיכולוגיה  רמת גן 826

 4 14 'רמת גן'  22 נ מרדכי מלי 1פסיכולוגיה  רמת גן 824

 4 14 'רמת גן'  55 ז נקר משה 1פסיכולוגיה  רמת גן 828

 4 14 'רמת גן'  23 ז בן שבת משה  1פסיכולוגיה  רמת גן 824



 4 11 'רמת גן'  34 נ למפל נאוה 1פסיכולוגיה  רמת גן 851

 1 14 'רמת גן'  55 נ דניאלי נאוה  1פסיכולוגיה  רמת גן 851

 4 14 'רמת גן'  53 נ כחלון נאוה  1פסיכולוגיה  רמת גן 854

 1 14 'רמת גן'  24 נ אוהב ניצה 1פסיכולוגיה  רמת גן 853

 1 13 'רמת גן'  51 נ סאלם נירה  1פסיכולוגיה  רמת גן 852

 1 14 'רמת גן'  35 נ אלארט נעמה  1פסיכולוגיה  רמת גן 855

 1 14 'רמת גן'  34 נ כהן סוזן  1פסיכולוגיה  רמת גן 856

 4 12 'רמת גן'  36 נ נחום סופי 1פסיכולוגיה  רמת גן 854

 3 14 'רמת גן'  23 נ מזרחי סיגי 1פסיכולוגיה  רמת גן 858

 1 14 'רמת גן'  24 נ גרבר סיגל 1פסיכולוגיה  רמת גן 854

 4 14 'רמת גן'  24 נ רובין סיגל 1פסיכולוגיה  רמת גן 861

 4 14 'רמת גן'  34 נ בן שבת סימה 1פסיכולוגיה  רמת גן 861

 1 14 'רמת גן'  23 נ נבו סניורה 1פסיכולוגיה  רמת גן 864

 1 14 'רמת גן'  21 נ דודי עליזה 1פסיכולוגיה  רמת גן 863

 4 12 'רמת גן'  55 נ חקק עליזה  1פסיכולוגיה  רמת גן 862

 4 14 'רמת גן'  24 נ יחזקאל ענת 1פסיכולוגיה  רמת גן 865

 3 15 'הרצלייה'  54 נ סלע ענת 1פסיכולוגיה  רמת גן 866

 4 11 'רמת גן'  24 נ סופר ענת 1פסיכולוגיה  רמת גן 864

 4 11 'בת ים'  21 נ כהן ענת  1פסיכולוגיה  רמת גן 868

 4 14 רמת גן 32 נ אמוראי ענת  1פסיכולוגיה  רמת גן 864

 4 14 'רמת גן'  21 ז בן טובים ערן 1פסיכולוגיה  רמת גן 841

 4 14 'רמת גן'  54 נ סלובוצקין פנינה 1פסיכולוגיה  רמת גן 841

 4 14 'רמת גן'  53 נ בורשטיין פרידה 1פסיכולוגיה  רמת גן 844

 4 14 'רמת גן'  31 נ שמיע קרין 1פסיכולוגיה  רמת גן 843

 1 14 'רמת גן'  38 נ יוסף קרן  1פסיכולוגיה  רמת גן 842

 1 11 'רמת גן'  52 ז סלם רוני 1פסיכולוגיה  רמת גן 845

 4 14 'רמת גן'  24 נ מאור רונית 1פסיכולוגיה  רמת גן 846

 1 14 'רמת גן'  25 נ גזית רבינוביץ רונית 1פסיכולוגיה  רמת גן 844

 1 14 'רמת גן'  25 נ אלוני רות 1פסיכולוגיה  רמת גן 848

 4 14 'רמת גן'  54 נ אלון רותי 1פסיכולוגיה  רמת גן 844

 1 8 'רמת גן'  24 נ גוזלן רחלי  1פסיכולוגיה  רמת גן 881

 1 14 'רמת גן'  54 נ פרנגי רינה 1פסיכולוגיה  רמת גן 881

 4 8 'רמת גן'  25 נ דהן רינת 1פסיכולוגיה  רמת גן 884

 1 14 'רמת גן'  23 נ דולב רעיה 1פסיכולוגיה  רמת גן 883

 1 11 'יפו-תל אביב'  42 נ קלברס שיר 1פסיכולוגיה  רמת גן 882

 4 4 'רמת גן'  26 נ אילוז שירלי 1פסיכולוגיה  רמת גן 885

 4 11 רמת גן 36 נ שוורצברג שלומית 1פסיכולוגיה  רמת גן 886

 4 14 'רמת גן'  52 נ גוי שלומית 1פסיכולוגיה  רמת גן 884

 3 15 'הרצלייה'  52 נ סיתכהל שרה 1פסיכולוגיה  רמת גן 888

 1 14 'רמת גן'  25 נ כוכבי שרונה 1פסיכולוגיה  רמת גן 884

 1 14 'רמת גן'  26 נ אלמוג שרית 1פסיכולוגיה  רמת גן 841

 4 14 'רמת גן'  52 נ בלנק תמר 1פסיכולוגיה  רמת גן 841

 1 11 'יבנה'  44 ז אייסו אבי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 844

 1 8 'ראשון לציון'  55 ז קמחי אברהם 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 843

 3 14 'רעננה'  51 ז פטאל אברהם 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 842

 1 14 'ראשון לציון'  31 ז שרון אדם 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 845

 1 14 'יפו-תל אביב'  31 נ אלקראט אווה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 846

-לונדון אווי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 844
 קופילוב

 4 13 'רמת גן'  55 נ

 1 11 'גבעתיים'  41 ז בנש אומרי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 848

 4 14 'בת ים'  35 ז דואדגר זדה אופיר 4 פסיכולוגיה מבחן. ש 844

 1 14 'רמת גן'  35 ז ערוסי אור 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 411

 1 11 'חולון'  42 ז אוטמראין אורון 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 411

 4 14 'כפר סבא'  28 ז קרני אושר 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 414

 1 14 'לוד'  44 ז זרביוב איליה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 413

 4 8 'רמת גן'  55 ז סלח אילן 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 412

 1 14 נתניה 45 ז גרשון איתי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 415

 1 14 'נתניה'  23 ז זיגדון איתן  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 416

 1 14 'קריית אונו'  53 נ עובדיה אלונה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 414

 3 11 נתניה 24 ז נגר אלחנן 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 418

 3 14 'פתח תקווה'  24 ז שושן אלי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 414

 1 8 'חולון'  53 ז אהרון אלי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 411



 1 14 'רמת פנקס'  51 ז הדדי אליהו 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 411

 4 14 'הוד השרון'  25 נ בתיה אלישבע 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 414

 1 14 'הרצלייה'  25 ז בן דוד אלמוג 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 413

 4 14 אריאל 55 ז זכות אנדריי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 412

 1 11 'ראשון לציון'  44 ז אשורוב אנדריי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 415

 4 8 כפר סבא 32 ז אבקסיס אשר 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 416

 1 14 'יהוד'  55 נ אלמוג אתי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 414

 1 4 'בת ים'  55 נ שמואלי אתי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 418

 1 11 'בת ים'  55 ז מן בני 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 414

 n.a 1 'טירה'  36 ז עיראכי גאד 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 441

 1 8 'בת ים'  52 ז אדרי גבי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 441

 1 11 'יפו-תל אביב'  21 ז שמאי גולן 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 444

 4 11 'פתח תקווה'  24 ז קדים גיא 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 443

 4 12 'יפו-תל אביב'  34 נ אסקר גיזל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 442

 1 11 'פתח תקווה'  35 ז שלום גל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 445

 1 11 'בת ים'  36 נ דנקנר גל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 446

 1 11 'הרצלייה'  46 נ פורמן גני 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 444

 1 11 'חולון'  24 ז בן ישי דוד 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 448

 1 11 'ראשון לציון'  35 ז כנפו (דדי)דוד  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 444

 4 11 כפר סבא 34 ז 'ג'חג דוד יוסף 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 431

 n.a 1 'בת ים'  54 ז מור חיים דודי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 431

 1 14 כפר יונה 26 נ בר דומינגה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 434

 4 14 'יפו-תל אביב'  55 ז ראב דורי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 433

 4 11 'רמת גן'  52 נ אליהו דוריס 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 432

 1 11 'יהוד'  51 נ אסייג דליה  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 435

 4 14 'יפו-תל אביב'  52 ז אלרואי וירון 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 436

 1 14 'נתניה'  44 ז 'ג'חג זיו  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 434

 1 14 'קריית אונו'  34 נ חלף חגית 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 438

 4 11 'גבעתיים'  55 ז כוכבי חי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 434

 1 14 'בת ים'  52 ז פרסוקו חיים 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 421

 3 14 'יפו-תל אביב'  24 נ יאיר חנה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 421

 3 14 'יפו-תל אביב'  51 נ כהן חניתה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 424

 1 8 'בני ברק'  44 ז ברבי חננאל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 423

 1 14 'יבנה'  42 ז עקיבא חרמון 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 422

 4 14 'אזור'  42 ז בן יעקב טל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 425

 1 13 'בני ברק'  54 ז נתנזון יהודה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 426

 1 14 'אזור'  23 נ מאיר יהודית 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 424

 1 14 'נתניה'  21 נ נגלר יוליה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 428

 1 13 'בת ים'  21 ז ביסון יוסי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 424

 4 14 'נתניה'  35 נ טוקר ילנה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 451

 1 14 'נתניה'  43 נ עטייה יעל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 451

 1 11 'נתניה'  24 נ גולן יפה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 454

 1 14 'יפו-תל אביב'  34 נ גברא יפעת 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 453

 n.a 1 'ראשון לציון'  51 ז סאלם יצחק 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 452

 4 11 'יפו-תל אביב'  32 ז לסרי ליאור 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 455

 1 14 'הרצלייה'  25 נ שטרן לילך 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 456

 1 11 'כפר סבא'  53 ז כהן מאיר 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 454

 1 4 'יפו-תל אביב'  48 ז עבד אלווק מורד 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 458

 1 14 'כפר סבא'  31 נ בן אשר מיטל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 454

 1 11 'יפו-תל אביב'  55 ז וורובייב מיכאל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 461

 4 14 'נתניה'  45 ז אסעד מילאד 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 461

 4 11 קיבוץ העוגן 52 ז בן ישי מכלוף  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 464

 4 14 'יפו-תל אביב'  24 נ נפתלי מלי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 463

מרקו  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 462
  (מיכאל)

 1 8 'בת ים'  52 ז  לנקרי

 1 14 'חולון'  24 ז מלינק משה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 465

 1 11 'חולון'  45 ז קדוש משה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 466

 1 14 'ראשון לציון'  42 ז עומר מתן 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 464

 1 14 'יפו-תל אביב'  28 נ לוי נאוה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 468

 1 14 'חולון'  54 נ גואל נורית 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 464

 1 8 'ראשון לציון'  31 ז יעקב ניסים 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 441

 4 14 'יפו-תל אביב'  24 ז אזולאי ניסים 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 441



 4 11 פתח תקווה 34 ז גלמידי ניסים 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 444

 1 14 'כפר יונה'  21 נ סופר ניצה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 443

 1 11 'קריית אונו'  55 נ גנות נעמי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 442

 1 14 'חולון'  33 נ לוי נעמי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 445

 3 14 'רמת גן'  21 נ לוזון סיגלית 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 446

 4 14 'ראשון לציון'  24 ז סלמה עוזי  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 444

עופר  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 448
 (מרדכי)

 1 11 'ראשון לציון'  55 ז שפיגל

 1 14 'קריית אונו'  21 נ וינוי עלמה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 444

 1 11 'נתניה'  23 ז מגיד עמוס 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 481

 1 11 'טייבה במשולש'   26 ז חג יחיא ענאן 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 481

 4 11 'נתניה'  52 ז אשורוב עקיבא 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 484

 1 14 'קריית אונו'  24 נ הראל פארלי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 483

 1 12 ר"כפר אז 55 נ בן דרור שושי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 482

 1 15 'פתח תקווה'  55 נ כהן שושי  4פסיכולוגיה  מבחן. ש 485

 3 14 'רעננה'  51 נ פטאל שושנה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 486

 1 14 'קריית אונו'  55 נ בלוך רנה 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 484

 1 8 'יפו-תל אביב'  52 ז דיל שאול 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 488

 4 14 'כפר סבא'  33 ז כברה שאלתיאל 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 484

 1 14 'פתח תקווה'  28 נ נדב שולי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 441

 1 4 'יפו-תל אביב'  24 נ בוחבוט שושי 4פסיכולוגיה  מבחן. ש 441

 1 11 יפו 34 נ רמליך נועה 4פסיכולוגיה  מבחן.ש 444

 



Exhibit B: A List of Welfare Authorities Collaborating with the AFA 

 כלל אזורי: 
 שרות המבחן לנוער מחוז מרכז

 שרות המבחן לנוער מחוז תל אביב
 שרות המבחן למבוגרים מחוז מרכז ותל אביב

 אוניברסיטת תל אביב –תכנית המנטורינג 
 מחוז מרכז -הרשות לשיקום האסיר

 נתניה 
 היחידה לקידום נוער

 כפר סבא 
 היחידה לקידום נוער

 הוד השרון 
 היחידה לקידום נוער

 רמת השרון 
 המחלקה לקידום נוער וצעירים

 קבוצת נשים -אגף הרווחה והקהילה
 הוסטל נאות אביב

 הרצליה 
 יחידה למניעת אלימות במשפחה

 תכנית זינוק –היחידה לטיפול בנערה 
 תל אביב 

 יותיחידות לטיפול בהתמכרו
 ם לשיקום אסירות משוחררות"מרכז תל

 קידום ילדים ונוער בסיכון  -ת "אכפ
 יפו -מרכז פרס לשלום 

 רמת גן 
 אגף שירותי הרווחה 

 היחידה לקידום נוער 
 בני ברק 

 היחידה לקידום נוער
 היחידה לטיפול בהתמכרויות

 אור יהודה 
 היחידה לטיפול בהתמכרויות

 פתח תקווה 
 בהתמכרויותהיחידה לטיפול 

 קרית אונו 
 היחידה לטיפול בהתמכרויות

 קבוצת נשים -האגף לשירותים חברתיים 
 בת ים 

 אגף שירותי הרווחה
 רווחת הנער והנערה בבת ים –ן "רונ

 המרכז לשלום המשפחה
 חולון 

 אגף שירותי הרווחה
 היחידה לקידום נוער

 אזור 
 נוערהיחידה לקידום 

 השירות לטיפול בנערות
  ראשון לציון 

 אגף שירותי הרווחה
 היחידה לקידום נוער וצעירים

 רחובות 
 קרית משה–האגף לשירותים חברתיים 

 היחידה לקידום נוער
 מרכז עתידים לצעירים

 רמלה 
 היחידה לטיפול בהתמכרויות

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   
 

   

 

  

   

 מבוגרים  : מקרא

 צעירים

 נוער



Exhibit C: Sample Courses' Curricula for the Various Study Fields 

The Business Department: 

' מס  
 שיעור

 תכנים עיקריים נושא

  מפגש הכרות 1

הכרות עם התחום –מנהל עסקים  2  הקדמה למנהל עסקים 
איך מנהל עסקים קשור לחיי  –כולנו מנהלי עסקים 

 היום יום 
 כלכלה ועסקים בכותרות

 ההיסטוריה של הכסף 3
 

 התפתחות הכלכלה המודרנית
מטבעות ושטרות/סחר חליפין -התחילאיך הכול   

 התייחסות לחג החנוכה ונס פך השמן
כסף= זמן  4 ריבית ואינפלציה : מושגים ראשוניים    

ריבית פריים, ריבית השוק  
 אינפלציה בישראל
 הלוואות נפוצות

?עדיף מתחת לבלטות 5  
 שיעור בנקים

 הבנק כעסק 
 מה הבנק נותן ללקוחותיו

תפקידים –בנק ישראל   
 מושגים חשובים מעולם הבנקאות

 תקציב המדינה כלכלת ישראל 6
(  דגש על תשלום מיסים)הכנסות המדינה   

 הוצאות המדינה
 רגולציה

...צרת רבים 7  סוציאליזם וקפיטליזם 
 שיטת השקשוקה

קיבוץ –סוציאליזם בישראל   
 אפליה מתקנת

 –מתן צדקה והמגזר השלישי  8
 מורשת ישראל

דורות העם היהודימתן צדקה לאורך   
 חובת הפרט אל הפרט
 חובת המדינה אל הפרט 
 המגזר השלישי בישראל 
 יישום המושגים שנלמדו בשיעורים הקודמים

ישראל מול העולם+ קפיטלזם  9  יבוא ויצוא 
המפעל של העולם –סין   

 סוגיית העובדים זרים
 פיקניק משפחות  חופשת סמסטר 11
על כל החומר הנלמדחידון  אירוע מסכם סמסטר  11  

 סיכום סמסטר א
 אפקטים פסיכולוגיים בניהול הכל בראש שלך   12

 כלים חשובים לראיון עבודה 
 כתיבת קורות חיים 
 סגנונות שונים בניהול

סקרים, פילוח שוק, זיהוי לקוחות: ניתוח שוק פרסום ושיווק 13  
 דרכים שונות לפרסום
 בנית מותג 

"את הלקוח שלךלהכיר " -דוגמאות מהחיים   
חלומות ומחשבות -הקמת עסק חנות קטנה ומטריפה 14  

 הבירוקרטיה מאחורי הקמת עסק
 יזמות וחשיבה יצירתית

יזם ישראלי  -הרצאה חיצונית 15   
 איך נראית חברה מניות או לא להיות 16

 סוגי חברות
סימולציה+ שוק ההון   

"מסודרים" 17  תוצאות הסימולציה 
 מזומן מול אשראי
 ניהול תקציב נכון



צרכנות נכונה+ חסכון  18  איך לחסוך ואיפה 
 היצע וביקוש
 קביעת מחירים
 צרכנות נבונה מותגים

 פסיכולוגיית סיכונים תורת המשחקים 19
 דילמת האסיר
 לא רציונאלי ולא במקרה

קרטל/ מונופול  מבנה שווקים 21  
 שוק תחרותי
 רגולציה

מפעלי טרה  –סיור לימודי  21   
ן"בועת הנדל משברים ושחיתויות 22  

 תרמיות הון
 המשבר ואנחנו

יום הזכרון –שיעור מבוטל      
כל מה שרציתם לדעת על מנהל  23

 עסקים ולא העזתם לשאול
שיעור פתוח שיבנה לקראת סיום הסמסטר 
 בהתאם לצרכים והרצונות של התלמידים

  שיעור סיכום 24
  טקס סיום 25

 

 

The Law Department: 

' מס
 שיעור

 תכנים נושא

  מפגש הכרות 1
4  

 מבוא לעולם המשפט
 

 הצדקה תיאורטית לקיומה של מדינה
 למה צריך חוקים
 הכרה בסיסית של הרשויות

דילמות מעולם המשפט         
3  

מבוא לחוקים –חוקתי משפט   
(.רשויות המדינה)רקע כללי באזרחות   

.חוקי יסוד לעומת חוקה  
.הביטויחופש   

.צנזורה ואיסור פרסום  
.הזכות לפרטיות  

2  
חלק א –חוזים   

.הצעה וקיבול יוצרים חוזה  
.פ"חוזה יכול להיות גם בע  

 מהי הפרת חוזה
, הדגמת הנושאים תוך שימוש בדוגמאות יומיומיות

.שכירות' דוג  
5  

חלק ב –חוזים   
.השבה, פיצויים, ביטול חוזה: סעדים  

. חוזה אחיד ותנאי מקפח  
.פגמים שיכולים ליפול בעת כריתת החוזה  

 
6  

 שיעור פלילי 
(.יסוד נפשי ועובדתי)מרכיבי עבירה   

דיון במקרה של האונס  –" עצימת עיניים"מהי 
.בשמרת  
.הגנות מפני אחריות פלילית  

4  
 עונש בעולם המשפט

.מטרות ענישה  
.דיון בסוגית עונש מוות  

.עבירהשותפות לדבר   
דיון בנושא האלימות בחברה דרך סוגיית 

.השותפות  
8  

 שוויון ואפליה
.הזכות הלא כתובה לשוויון  
?יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים  
.אפליה מתקנת  
.דת ומדינה  



.פמיניזם  
ישראל ויהדות, שיעור משפטים 4  
 סיור לבית המשפט העליון בירושלים 11
11  

בעולם המשפט התא המשפחתי  
 הורים וילדים
 זכויות קטינים
 הזנחה נפשית
 תא משפחתי מודרני

  
תקופת מבחנים -שיעור מבוטל  

 
14  

 דיני משפחה
 בתי דין רבניים
 גירושין

בוררות, יישוב סכסוכים –חלופות לגירושין         
13  

 דיני עבודה
מסים, זכויות סוציאליות  

לשכת תעסוקה, ארגוני עבודה  
 אחריות מעביד לעובד

12  
 הרצאת אורח  בנושא גישור

15  
 קניין 

 דירות ומקרקעין
 קניין רוחני
 הוצאה לפועל

16  
 מגדר ונשים בעולם המשפט

 נשים מול גברים
סוגי שוויון? מה זה שוויון  

ד"פרוט פס  
 מוסר וצדק מול: איך שופט מחליט 14

 חוק
 

התמודדות עם דילמות משפטיות שנויות 
.אחר שיקולי השופטבמחלוקת וניסיון להתחקות   

 הכנה למשפט מבוים 18
14  

בהשתתפות התלמידים וגורמי הרווחה -משפט מבוים    
  

פסח –שיעור מבוטל   
41  

 נזיקין
, רשלנות רפואית, נזקי גוף, תאונות דרכים

מוצרים פגומים, מטרדים  
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Exhibit D: A Knowledge Exam Sample 

 מבחן ידע- אוניברסיטה בעם- קבוצת חולון משפטים- יוני 1021

 לא נכון/ נכון( סוג של חוזה)זיכרון דברים יכול להוות מסמך רשמי  .2

 ?מי זכאית לפיצויי פיטורין .1
 עובדת חודשיים באותה עבודה .א
 אחרי שנה באותה עבודה אישה שפיטרו אותה .ב

 אישה שעזבה בגלל הרעת תנאים .ג

 'א-חוץ מ להכו .ד

 לא נכון/ נכוןלכל קבוצת עובדים יש זכות להתאגד  .3

אשתו יכולה ללכת למשטרה לספר על הרצח . הגיע הביתה וסיפר לאשתו, בובי היה עד לרצח .4
 לא נכון/ נכון.  וזה יתקבל כעדות

 לא נכון/ נכון. חוזה אחיד הוא חוזה בין חברה גדולה לאדם פרטי .5

 לא נכון/ נכוןקיים בית משפט מיוחד לחוזים אחידים  .6

 :אני עוסק במשפט, כשאני רוצה לתבוע על מנת להשיג פיצויים .7
 פלילי .א
 נזיקין .ב

 ענייני משפחה      .ג

 ראיות .ד

 ?מי מאמין בהעדפה מתקנת .8
 פמיניזם ליברלי .א
 פמיניזם תרבותי .ב

 פמיניזם רדיקלי      .ג

 התנועה לזכויות הגבר .ד

 לא נכון/ נכון. הפמיניזם הרדיקלי מאמין שנשים צריכות לעבוד בעבודות נשיות .9

- פטנט תקף ל .20
 כל החיים .א
 שנים 10 .ב

 שנים 200      .ג

 לא תקף .ד

 ?מה חל על ידועים בציבור .22
 חוק יחסי ממון .א
 חזקת השיתוף .ב

 חוק יחסים חד מיניים      .ג

 תחוק ההלכה היהודי .ד

 ?איזה פיצויים קיימים במסגרת דיני נזיקין .21
 גוף .א
 רכוש .ב

 אובדן הכנסה      .ג

 כאב וסבל .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 :באה לבחון( האנד-לרנד) LEARNED HANDנוסחת  .23
את עלות מניעת הנזק מצד אחד אל מול ערך הנזק עצמו כפול ההסתברות לקות הנזק ולבחון  .א

 .האם היה שווה להשקיע במניעת הנזק הצפוי

 ש לענייני משפחה"ר או לביהמ"האם כדאי יותר לפנות לבד .ב

 מדובר בנוסחה שבאה לבדוק האם כל הראיות מאפשרות העמדה לדין     .ג

 .נוסחה שבוחנת האם הצדדים נהגו בתום לב .ד

 הילד נמצא בחזקת 0-6מגיל  .24
 אבא .א
 אמא .ב

 סבתא     .ג



 דודה שולה .ד

 :לקבלת גט עליי לפנות ל .25
 משפט לענייני משפחה-בית .א
 הרבני בית הדין .ב

 בית משפט לחוזים אחידים      .ג

 :מלאי את הטבלה הבאה .26
 תחום במשפט מושג 

  תום לב 2

  שעות נוספות 1

3 D.N.A  

  חוזה אחיד 4

  רשלנות 5

  המהפכה הפמיניסטית 6

  פטנט 7

  הלכה 8

  גולגולת דקה 9

  חתונת קפריסין 20

 

 

  



Exhibit E: A Sample of One of the Group’s Booklets 

 

  



Exhibit F: The recent questionnaires and a summary of the 
answers given to the open-ended question 

 2102-2100שנת הלימודים  –שאלון משוב 

השאלון הוא ". אוניברסיטה בעם"ך על התוכנית תת להביע את דע/בשאלון זה הינך מתבקש

 .התוכנית אנונימי ומטרתו היחידה היא שיפור

 למנהל עסקים / לפסיכולוגיה / לרפואה / מבוא למשפטים ( סמנו) :שם הקורס

 ____________________ : שם המדריך

 ______:גיל         3שנה /  4שנה /  1שנה ( סמנו: )שנת הלימודים בתוכנית

 

 :שאלות כלליות
במידה  לא בכלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

די 

 מרוצה

במידה 

 רבה 

במידה  

רבה 

 מאוד

 4 6 5 2 3 4 1 ?באופן כלליה מרוצה מהתוכנית /עד כמה את. 1

 ?בתכנית בה אתה משתתף השנההבאים  ה מרוצה מכל אחד מההיבטים/באיזו מידה את. 2

 4 6 5 2 3 4 1 כיבוד.א

 4 6 5 2 3 4 1 הסעות לאוניברסיטה. ב

 4 6 5 2 3 4 1 ת השנה /ה לומד/המקצוע אותו את. ג

 4 6 5 2 3 4 1 אוניברסיטת תל אביב   -המיקום . ד

 :שאלות לגבי המדריך 

במידה  לא בכלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

די 

 מרוצה

במידה 

 רבה 

במידה  

רבה 

 מאוד

 4 6 5 2 3 4 1 ?מובן וברורעד כמה המדריך . 3

 4 6 5 2 3 4 1 ?של המדריך אליך מהיחסה מרוצה /עד כמה את. 2

 4 6 5 2 3 4 1 ?בשיעור ובקבוצה נעימה האווירה עד כמה. 5

 ה להשתתף/יכולה /ה שאת/ה מרגיש/עד כמה את. 6

 ?ולשתף בשעורים
1 4 3 2 5 6 4 

 :הערות נוספות לגבי המדריך

 

 



 : שאלות לגבי השיעורים

במידה  לא בכלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

די 

 מרוצה

במידה 

 רבה 

במידה  

רבה 

 מאוד

 4 6 5 2 3 4 1 ?אותך מענייניםהשעורים  עד כמה. 8

ת /ה לומד/ה שאת/ה מרגיש/את  עד כמה. 11

 ?בקורס דברים חדשים
1 4 3 2 5 6 4 

 4 6 5 2 3 4 1 ?שימושייםת בקורס /עד כמה הדברים שלמד. 14

הלימודים בתוכנית  מועיליםעד כמה לדעתך . 13

 ?לתלמידים
1 4 3 2 5 6 4 

 להמשיך וללמוד עוד שנהעד כמה היית רוצה . 12

 ?בתוכנית
1 4 3 2 5 6 4 

 ?במיוחד  שמהם נהנית במיוחד ושעורים שמהם לא נהנית פעילויות/ציין שעורים

 

 

 ? אילו נושאים חסרים לדעתך בתוכנית הקורס

 

 

 (הקף בעיגול)לא    /     כן   ?     האם ההשתתפות בקורס תורמת לך 

 ? כיצד -אם כן

 

 ? מדוע -אם לא

 

 הערות נוספות לגבי הקורס

 

 

 

 !תודה על שיתוף הפעולה
Examples of the answers to the open questions: 
 



 ה /הערות לגבי המדריכ .1
 רואים כמה הוא מתאמץ שנהיה מרוצים ושיהיה . זה הדבר הכי טוב בקורס מבחינתי, מדהים, המדריך

בצורה ברורה ומאד מעניינת עם הרבה חן מכין את השיעור ביתר השקעה ומעביר את החומר . מעניין
 ונועם

 איזו . חבל שכילד פנימיות לא הייתה לי מדריכה כמוה, המדריכה שלנו היא אישיות יוצאת דופן
 . פשוט מקסימה. רגישות

 מכניסה עניין לשיעור מקשיבה וקשובה לרצונות שלהו , מלאה במרץ , המדריכה שלנו מאוד מעניינת
 !מדהימה -ובמילה אחת 

  החבר הכי טוב שלנו והוא בעיקר , הוא כמו הילד שלנו, יכול ללמד ככה 45לא האמנתי שסטודנט בן
 .המורה הכי טוב שהיה לנו בחיים

 רק בזכות המדריכה שלי . אני לא רגילה לשבת בשיעור, בהתחלה הרגשתי קצת לא בנוח בכיתה
 . לא ויתרה עליהיא . התרגלתי ללימודים ועכשיו אני נהנית ולא מפסידה אף שיעור

 לשאול שאלות ולהיות חלק , אפשר להשתתף, המדריכה שלי נותנת לנו תחושה שמותר לשאול הכול
 . היא מתקשרת אליי ודואגת לי גם מחוץ לשיעור. מהשיעור

 
 

 בקורס מהשתתפותך שקיבלת יותר או אחד דבר ציין .2
 

  הכרתי אנשים נפלאים, שניהלמדתי שיש עוד הרבה אנשים טובים בעולם ושלכל אחד מגיע הזדמנות ,
 חברים לחיים 

  אני מלמדת את הילדים שלי ואת בני )למדתי דברים חשובים שלא ידעתי בהרבה מאוד תחומים
ואפילו קיבלתי העלאה במשכורת אחרי שניהלתי משא ומתן עם הבוס ( המשפחה את החומר

 בהשראת הקורס

 ישבתי בכיתה . על שמירה על הבריאות מחלות על ,יום-ביום שקורים דברים ,וחיים מושגים על לדעת
 ס"בבי הלימודים מאז עשיתי שלא דברונהנתי 

 אני מרגישה שהוא גאה בי ובעיקר אני גאה . יש לנו יותר נושאי שיחה משותפים, התקרבתי לילד שלי
 . בעצמי שאני עושה את זה

 ימי שלישי ומגיעה אני מחכה ל. פתאום יש משמעות לדברים שאני עושה, זה שינה לי את החיים
 . לאוניברסיטה עם חיוך גדול

 

 הקורס לגבי נוספות הערות .3
 

 אני מודה לאלוהים שהגעתי לזה ולעולם אהיה אסירת תודה, הקורס הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לי . 

 כזו הזדמנות מקבלים יום כל לא .לי היו לא פעם שאף ללימודים מתקנת חוויה הוא הקורס בשבילי. 
 אני מקווה לנצל את התוכנית עד הרגע האחרון וללמוד כמה שיותר

 זה רק פתח לי את התאבון לעוד  –למדתי שגם אני יכולה ללמוד , הקורס נתן לי ידע חשוב לחיים
 . לימודים ועוד העשרה

 גיליתי עולם של ידע והשכלה, אף פעם לא מאוחר ללמוד 

 כולם . רכזת והנהלה, סטודנטים –מוקף באהבה של כולם , אני מרגיש פה כמו משפחה אחת גדולה
 שלא יגמר. דואגים לך ועוטפים אותך באהבה

 וזה מימיי עוד הכרתי שלא מדהים מדריכים צוות כוללת התוכנית .במינה מיוחדת לימודים תוכנית זוהי 
 בחיים גדולות לשאיפות אותנו ומביא פותח

 יש לי חברים חדשים וזאת חוויה של פעם בחיים  ,חדשים דברים ולומדת נהנית ,פורחת אני 

  יציאה זה לנו ,ידע מוסיפה .נהדרת תוכנית זאת ,לשני עוזר אחד ,משפחה היא בעם אוניברסיטה 
.לומדים היינו שלא מאמינה אני התוכנית ובלי מהבית  

 

  



Exhibit G: The Recent Parents and Children Questionnaire 

 שאלון לקבוצת המבוגרים

". אוניברסיטה בעם"ת יחד איתך בתוכנית /ה המשתתפ/השאלון שלפניכם מתייחס לקשר בינך לבין הילד
:י את התשובה הנכונה ביותר עבורך/אנא סמנ  

 ?כל כמה זמן יוצא לך לנהל שיחה ארוכה עם ילדך .א
 לא יוצא כלל .1
 כמעט אף פעם .2
 שיחת קצרה מאד, מדי פעם .3
 שיחה קצרה, מדי פעם .4
 שיחה ארוכה, מדי פעם .5
 באופן קבוע .6

 ?מי יוזם את השיחה, כשאתם מדברים .ב
 אף אחד מאיתנו לא יוזם .1
 ת/ה אף פעם לא יוזמ/הילד, ת/אני תמיד יוזמ .2
 ת/ה לפעמים מתעניינ/ת והילד/אני בדרך כלל יוזמ .3
 ת/ה יוזמ/ת ולפעמים הילד/לפעמים אני יוזמ .4
 ת/י לפעמים מתעניינת ואנ/ה בדרך כלל יוזמ/הילד .5
 ת את השיחה ואני אף פעם לא/ה תמיד יוזמ/הילד .6

 ?על אילו נושאים בעיקר אתם מדברים .ג
 ('הסעות וכו, כסף, ארוחות)סידורים יומיומיים  .1
 לימודים .2
 ('וכו הטלוויזי, ספורט)תחומי עניין  .3
 חברים ויחסים .4
 חלומות ותוכניות לעתיד .5

 ?ה/ורגשותיוה /ת בפניך את דעותיו/ה חושפ/האם הילד .ד
 ה/ה ורגשותיו/את דעותיו לעולםת /ה לא חושפ/הילד .1
 ה/ה ורגשותיו/מדעותיו חלק לפעמיםת /ה חושפ/הילד .2
 ה/ה ורגשותיו/דעותיו רובאת  לפעמיםת /ה חושפ/הילד .3
 ה/ה ורגשותיו/מדעותיוחלק  באופן קבועת /ה חושפ/הילד .4
 ה/ה ורגשותיו/דעותיו רובאת  באופן קבועת /ה חושפ/הילד .5
 ה/ה ורגשותיו/דעותיו כלאת  באופן קבועת /ה חושפ/הילד .6

 ?ה גם כאשר הם שונים משלך/ה של הילד/ה ורגשותיו/ת את דעותיו/ה מקבל/האם את .ה
 אף פעם .1
 כמעט אף פעם .2
 לפעמים .3
 מדי פעם .4
 לעתים קרובות .5
 תמיד .6

 ?ה שילדך מעריך ומכבד אותך/ה מרגיש/האם את .ו
 בכלל לא .1
 בדרך כלל לא .2
 לפעמים .3
 מדי פעם .4
 קרובות לעתים .5
 תמיד .6

 ?ה מרוצה מהקשר שלך עם ילדך/האם את .ז
 מאד לא מרוצה .1
 לא כל כך מרוצה .2
 די לא מרוצה .3
 די מרוצה .4
 מרוצה .5
 מרוצה מאד .6



 לא/ כן   ?ה וילדך מקיימים פעילויות משותפות/האם את .ח
: י אילו פעילויות/ציינ, אם כן

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________ 

 ?תשפיע על הקשר שלך עם ילדך" םאוניברסיטה בע"ת שהתוכנית /ה חושב/האם את .ט
 לא/ כן  

?באיזה אופן, אם כן  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________ 

 

 

!תודה על שיתוף הפעולה  

"אוניברסיטה בעם"צוות   

  



Exhibit H: A List of The Instructing Students For 2011-2 

 שנת לימודים תחומי לימודים שם מלא קבוצה

'שנה ב פסיכולוגיה קולנוע טל משעלי פסיכולוגיה נוער  

'שנה ב פסיכולוגיה קולנוע גל רוזן  

גתתמר  'שנה ב פסיכולוגיה וכותרת   

'שרון אברומוביץ 'שנה ב פסיכולוגיה פילוסופיה   

1פסיכולוגיה מבוגרים  'שנה ג מדעי המוח יעל מור   

'שנה ב פסיכולוגיה שרון שמשי  

'שנה ב פסיכולוגיה ביולוגיה שירי מיימון  

'שנה ב פסיכולוגיה ביולוגיה אורי הררי  

1רפואה מבוגרים  'שנה ג רפואה ניר מלר   

'שנה ג רפואה ליב הרשקוביצי  

'שנה ג רפואה גיא שטיינברג  

'שנה ב רפואה ענבל גולומב  

2רפואה מבוגרים  שנתי 2 אולגה סטולפניק  'שנה ב   

שנתי 2 לירן אופיר 'שנה א   

שנתי 2 אלעד אברהם 'שנה א   

'שנה ג רפואה מאיה מילבואר  

כלכלהמשפטים  רועי שואף משפטים הורים 'שנה ג   

'שנה ב משפטים וניהול דור נצר  

'שנה ב משפטים פנטה ימרה  

'שנה ב משפטים ומדעי המדינה מור שטרומינגר    

'שנה ב משפטים וניהול גל משגב משפטים ילדים  

'שנה ג משפטים שירה חנציס  

'שנה ב משפטים מזרח אסיה שיר סחייק  

רפי 'אייל ג 'שנה ב משפטים חשבונאות   

'שנה ב משפטים וניהול רואי צור משפטים מבוגרים  

'שנה ג משפטים אלעד דוויק  

'שנה ג משפטים ומדעי המדינה טופז איתן  

'שנה ב משפטים מזרח אסיה שנית רייך  

2פסיכולוגיה מבוגרים  'שנה ב פסיכולוגיה ומדעי המדינה  עדי קפצון   

'שנה ב פסיכולוגיה ותיאטרון עדי מתתיהו  

'שנה ב פסיכולוגיה ביולוגיה רעות בן חור  

'שנה ג פסיכולוגיה וסוציולוגיה רותם אייזנברג  

'שנה ג כלכלה ניהול יאיר רונן מנהל עסקים צעירים  

לבעלי תואר -חשבונאות נדב גופר 'שנה א   

'שנה ב פסיכולוגיה ניהול אורי וולפר  

'שנה ב כלכלה חשבונאות יעל אלשקובסקי  

עסקים מבוגריםמנהל  'שנה ג משפטים חשבונאות אוהד גולן   

'שנה ב חשבונאות קולנוע דותן פריד  

ניהול -'ב, פסיכולוגיה' ג פסיכולוגיה ניהול רעות יהודה  

'שנה ג משפטים חשבונאות יפעת מץ  

 

  



Exhibit I: A Description of The Students' Tasks, The Structure of 
Their Final Grades and The Academic Course' Structure and 
Goals 

 קורס אקדמי –אוניברסיטה בעם 

 מטלות התוכנית

הסטודנטים בתוכנית נדרשים להשתתף בקורס האקדמי המלווה את פעילות התוכנית ומיועד  .2
 .להכשירם לעבודת ההוראה ולהעניק רקע תיאורטי לעבודתם

במקביל לקורס התיאורטי נדרשים הסטודנטים לעבודה מעשית בה הם מחולקים לצוותי עבודה  .1
מנהל , מבוא לרפואה)ויחד הם מעבירים קורס מבוא לתלמידי התוכנית ( סטודנטים בצוות 4)

 (. פסיכולוגיה ומדעים, עסקים

ומערכי השיעור כל שבוע נדרשים הסטודנטים לקיים ישיבת צוות על מנת לגבש את תכני הלימוד  .3
 .בקורס

אחראי פרויקט , אחראי קשרי חוץ, אחראי לוגיסטיקה)על כל סטודנט מוטלת אחריות אישית  .4
 (סיום

 מבנה הציון

, בוודאי ללא הודעה מוקדמת, אין להעדר כלל מהמפגשים עם התלמידים –נוכחות ומחויבות  .2
 .למעט מקרי חירום

 .יש להודיע מראש על היעדרות מהמפגש המשותף      

 . מהוה תנאי מעבר בקורס, מכלל הפעילויות בקורס 85%-נוכחות ב, ל"מבלי לגרוע מן הנ

מהציון הסופי  כאשר  60%תוך השתתפות ומילוי דרישות המפגשים השונים מהווה , נוכחות זו
 .ודנטהציון יקבע על פי מידת ההשקעה והתוצאות של עבודת הסט

העבודה תהיה אישית ותכלול מבט לאחור על העבודה עם התלמידים תוך  – עבודת סיום השנה .1
בעבודה יתבקשו הסטודנטים . או תהליכים שקרו במהלך השנה/ניתוח והסתכלות על אירועים ו

 .מהציון הסופי 10%משקל העבודה . לנצל את הידע התיאורטי שנרכש במהלך השנה

 .   מהציון הסופי 10%מהווה " תפקיד"רישות המילוי ד–אחריות אישית  .3
 

 מטרות הקורס התיאורטי

 עולם התלמידים –הכרות עם עולם חדש ולא מוכר  .2

 עבודת צוות, קשר בין אישי, מיומנות הוראה .1

 הכרות עם התכנים האקדמיים והאידיאולוגיים העומדים בבסיסה של התוכנית .3

 .החינוך בישראל לאורןהכרות עם תיאוריות חינוכיות ובחינת מצב  .4

 . במגוון הקשרים" דמוקרטיזציה של הידע"ו" העצמה"בחינת המונחים  .5

 לעולמם של התלמידים( רפואה וניהול, משפטים)רכישת כלים לגישור בין תחום הלימוד  .6

 וחיזוק עמדות ומחויבות חברתיות, גיבוש, בחינה .7

 :(בשני סמסטרים, מפגשים 62-הקורס כולל כ)בנה הקורס מ

 .יחידות לימוד 6-הקורס מורכב מ .2

 .תוכן השיעורים וחומר הקריאה יינתנו בראשית כל יחידה .1

 ".מרצה אורח"חלק מהיחידות יכללו מפגש עם  .3

ליבון בעיות מציאת , במהלך המפגשים יוקדש חלק לסיכום ההדרכה בשבוע החולף .4
 .פתרונות

שבועי וחלקם חלקם יחליפו את המפגש ה, לאורך השנה יתקיימו מספר סיורי שטח .5
 . השתתפות בסיורים הינה חובה. יערכו בנוסף

 



The Instructing for  uestionnaireQeedback Fhe : TExhibit J

Students 

 שאלון סוף שנה למילוי על ידי צוות המדריכים -אוניברסיטה בעם 

חשוב לנו . אשר מתייחס לתוכנית אוניברסיטה בעם, י מזמנך למילוי השאלון/אנו מבקשים שתקדיש

 .כדי שנוכל להסיק מסקנות ולשפר את התוכנית בעתיד ,לשמוע את דעתך

 ___________________________________? איזה קורס העברת במסגרת התוכנית .2

 _______________? כמה תלמידים סיימו את לימודיהם בקבוצתך  .1

 ?תלמידיך הפיקו תועלת מהשתתפותם בתוכנית, האם לדעתך .3

 הפיקו תועלתבכלל לא  .2

 הפיקו תועלת מועטה .1

 הפיקו תועלת סבירה .3

 הפיקו תועלת  .4

 הפיקו תועלת רבה .5

 ?בכל אחד מהתחומים הבאים, תרמה התוכנית לתלמידיך, אם בכלל, באיזו מידה .4

 2 

בכלל לא 

 תרמה

1 

לא כל כך 

 תרמה

3 

תרמה 

במידה 

 סבירה

4 

 די תרמה

5 

תרמה 

 הרבה

 5 4 3 1 2 יכולת לנהל דיון

 5 4 3 1 2 יכולת עבודה בקבוצה

 5 4 3 1 2 הזדמנות להתבטאות אישית

 5 4 3 1 2 תחושת מסוגלות עצמית

רצון להמשיך בלימודים בתוכנית או במסגרת 

 אחרת
2 1 3 4 5 
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 רמת הידע של התלמידים עלתה במידה רבה .5

בעקבות השתתפותם , חל שינוי ברמת החשיבות שתלמידיך מקנים לידע ולהשכלה בכלל, לדעתך, האם .8

 ?בתוכנית

 חלה ירידה ברמת החשיבות שהם מקנים לידע והשכלה  .2

 לידע והשכלהלא חל שינוי ברמת החשיבות שהם מקנים  .1

 רמת החשיבות שהם מקנים לידע והשכלה עלתה במידה מועטה .3

 רמת החשיבות שהם מקנים לידע והשכלה די עלתה .4

 רמת החשיבות שהם מקנים לידע והשכלה עלתה במידה רבה .5
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 תרומה סבירה .3
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הבנת הבעיות והצרכים , הכרות עם אוכלוסיות שונות

 המיוחדים שלהן
2 1 3 4 5 

 5 4 3 1 2 הבנה מעמיקה יותר של חומר הלימוד האקדמי 

מיומנויות העברת מסרים , יכולות הדרכהפיתוח 

 ועמידה מול קהל
2 1 3 4 5 

 5 4 3 1 2 עבודת צוות ושיתוף פעולה

 5 4 3 1 2 גיבוש וחיזוק עמדות ומחויבות חברתית

 ___________________________________________________: נשמח לשמוע הערות נוספות

 !תודה על שיתוף הפעולה

  צוות אוניברסיטה בעם                                                                                                                  
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 ר הכנסת"יו עדי קול זוכה בפרס: האדרת נשים

 הפותחת את ההשכלה, ר עדי קול"ראש הכנסת יוענק בשבוע הבא לד-פרס יושב
: ר הכנסת"יו. יום-אוכלוסיות חלשות וקשי, מצוקההאקדמית בישראל בפני משפחות 

  העת לחסרי הישע שבקרבנו-אות לאותם אלו שלבם נתון כל הפרס הוא

   ▪ ▪ ▪ 
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פרס לארבעה , ריבלין( רובי)ראש הכנסת ראובן -יושב י"יוענק ע( 11.1)ו בטבת "ט, ביום שלישי הקרוב
, הזוכים בפרס היוקרתי הם שני מוסדות. ובצמצום הפערים בישראלאוכלוסיות  גופים העוסקים בגישור בין

 הפרס המחולק הוא בסך מאה ועשרים. ר קול"יפה והד' הפרופ: ושני אישים, "מעשה"וארגון  "בסוד שיח"
  .שיחולקו בין ארבעת הזוכים, ח"אלף ש

בורית של המתנדבים הפרס מבליט את הפעילות הצי"מדגיש כי  ריבלין( רובי)ראובן , ראש הכנסת-יושב
הפרס הוא אות לאותם אלו שלבם נתון . והולכים לפני המחנה, הממשלתית בעם הנותנים כתף למערכת

  ."שבקרבנו כל העת לחסרי הישע
. א"באוניברסיטת ת" בעם אוניברסיטה"הקימה ועומדת בראש התוכנית , יזמה, ר עדי קול הגתה"ד

וביניהם נשים , ידי רשויות הרווחה-על ופנים לתוכניתהמ, המשתתפים בתוכנית הם מבוגרים וצעירים
וכולם  –נוער מנותק ונוער שהורשע בפלילים , בשיקום אסירים משוחררים, נפגעות אלימות ותקיפה מינית

התוכנית פותחת את שערי . להתקבל ללימודים אקדמיים מבוא שתאפשר להם-לומדים בתוכנית
זקקות ומאפשרות להן לרכוש ידע חיוני ושימושי בתחומים אוכלוסיות נ האוניברסיטאות בישראל בפני

משכילה , למרות שהיא עצמה אשכנזייה. כי ידע הוא כוח הצריך להיות שייך לכולם מתוך אמונה, שונים
 היא בחרה להשקיע את מאמציה דווקא אצל מי שהמר –ובעלת תארים אקדמאים בהצטיינות " טוב בית"מ

 .עליהם גורלם
ידע חיוני רב : בחברה הישראלית" המידע פערי"רקע מציאות עגומה של -התוכנית קמה עלקול הדגישה כי 

לתלויות ונזקקות , שאינן נחשפות לידע זה, שכבות אחרות המרוכז בידי שכבות אוכלוסיה מסוימות הופך
הם " אוניברסיטה בעם"המשתתפים בתוכנית . אותן בשולי החברה ובכך פוגע באיכות חייהן ומותיר

המגיעים לקמפוס האוניברסיטה אחת , ידי רשויות הרווחה-המופנים לתוכנית על ,גרים וצעירים כאחדמבו
ידי סטודנטים -הערב ולוקחים חלק בקורסי מבוא מיוחדים אשר הותאמו עבורם וניתנים על לשבוע בשעות

וכל . לימוד יספרים ועזר, וכן מחברות, התוכנית מספקת להם הסעות מאורגנות וארוחת ערב. המניין מן
 .זאת בעלות סמלית עבורם

מדובר במבוגרים ובבני . לא היו מגיעות לרכוש השכלה כלשהי התוכנית פונה לאוכלוסיות שלולא התוכנית
התוכנית מעניקה להם ידע . חינוכיות וסובלים מפערי ידע גדולים בתחומים רבים נוער שנפלטו ממסגרות

 במטרה לאפשר להם. תקשורת ועוד, פסיכולוגיה, לכלההכ, הרפואה, ובסיסי בתחומי המשפט חיוני
וחדוות  ובעיקר היא מבקשת להחזיר לתלמידים את הסקרנות. יום-התמודדות טובה יותר בחיי היום

  .הלימוד ולהעניק להם את הרצון והכלים להמשיך ללמוד ולהתפתח
 ועל הזכויות, מולן בקורס מבוא למשפט הם לומדים על רשויות המדינה וכיצד להתמודד ,כך למשל

וכן גילוי  ,תזונה נכונה, בקורס מבוא לרפואה הם לומדים על רפואה מונעת. והחובות שלהם כאזרחים
להכיר את מנגנוני השוק  בקורס מבוא למינהל עסקים עם לומדים. מוקדם וטיפול במחלות שונות ונפוצות

ידע זה לא ניתן . ציב משפחתי ועודתק ,צרכנות נבונה, הבנקים ועבודתם, ואת מרכיבי המשק הישראלי
  .ידי אף גורם אחר בישראל-לאוכלוסיות אלה על

השישית בין כתלי  והיא פועלת זו השנה, התוכנית היא יוזמה מקורית וחדשנית אשר אין כמוה בעולם
אז בת , ר עדי קול"לישראל ד שבה, ב"עם סיום לימודי הדוקטורט שלה במשפטים בארה. א"אוניברסיטת ת

היא גייסה את התקציב הנדרש . ולפיתוחה והחליטה להקדיש את כל זמנה ומרצה לבניית התוכנית ,44
  .מרכזים טיפוליים וקהילתיים בשכונות מצוקה, שונים והחלה במסע ארוך לגיוס המשתתפים מבין מוסדות

שונה עם את שנת הלימודים הרא 4115-ר קול לפתוח ב"הצליחה ד, מוסדית וללא כל תמיכה, לבדה, וכך
סטודנטים  21-כיום משתתפים בתוכנית כאלף תלמידים וכ. סטודנטים מנחים 16-ו תלמידים 411-כ

מגוייס ומנוהל  עובדים ותקציבה השנתי הוא כשני מיליון שקלים אשר כולו 14-צוות התוכנית כולל כ .מנחים
  .ר קול"י ד"ע

ובו כבר , גוריון בנגב-בן' התוכנית באוננוסף של  ר קול סניף"בראשית שנת הלימודים היוצאת הקימה ד
הזוכה להצלחה עצומה הן בקרב המשתתפים , כי המודל שבנתה בכך הוכיחה. תלמידים 451לומדים מעל 

ר קול "מבקשת ד, וכך. ניתן ליישום בכל אוניברסיטה בישראל, והמלווים והן בקרב הגורמים המטפלים
איתן היא כבר מנהלת , בירושלים ובאוניברסיטת חיפהנוספים באוניברסיטה העברית  לפתוח סניפים

 .מתקדמים מגעים
ולהשקיע את כל כישוריה כדי  ,בחרה לוותר על קריירה אקדמית בתחום המשפט, צעירה ונמרצת, ר קול"ד

גרמה להם להכיר , היא שינתה את חייהם תלמידיה מעידים כי. להוביל שינוי משמעותי בחברה הישראלית
אמצעי עם -בשערי האוניברסיטה והמפגש הבלתי עצם הכניסה. שוב חלק מהחברהבערכם ולהרגיש 

 .ומצמצם את הפערים הגדולים היא עבורם הישג עצום המטשטש, הסטודנטים
במטרה להביע הוקרה והערכה עמוקים לפעילותה עד  ר קול"ר הכנסת לד"ועדת הפרס מעניקה את פרס יו

מתן הפרס הוא קריאה לראשי המוסדות . רחיב את התוכניתולה ובמיוחד במטרה לעודד אותה לפתח, כה
ולכל הגורמים האחרים הקשורים בקבוצות , "לאוניברסיטה בעם"שעריהם  האקדמיים בישראל לפתוח את

 היא ברכה גדולה" אוניברסיטה בעם. "הרלוונטיות להרחיב את תמיכתם וסיועם לתוכנית המשתתפים
  .לחברה הישראלית וממלאת אותנו בגאווה

לטפח ולעודד "במטרה , שנה 43הוקמה לפני , לאיכות החיים ראש הכנסת-ממנה מוענק פרס יושב, הקרן
והשנה , "ונועדה להמריץ פעילות שתורמת בפועל לתיקון איכות חיינו בארץ ,שיפור איכות החיים בארץ

 שנות 43במשך קרו הפרס חילקה . בפעילויות לגישור וסובלנות ולצמצום הפערים בחברה התמקדה הקרן



פערים ומיזוג  בגישור בין, ח לגופים ויחידים שעסקו בהגברת העליה"קיומו למעלה מחמישה מיליוני ש
במניעת , באיכות הסביבה ,בשמירה על זכויות האדם, בקידום ועידוד ההבנה בין מגזרים, אוכלוסיות

 .דרכים ובפעילות חינוכית-תאונות

 02/01/2012  :עודכן  | 02/01/2012  :תאריך 
     

  

4.  Saloona Magazine, January 22nd, 2012, "Higher Studies leverage Higher 

Education", an interview with Dr. Adi Koll,  www.saloona.co.il. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Makor Rishon, January 27th 2012, "Bringing Down the Ivory Tower", an 

interview with Dr. Adi Koll. 

 

 

 

http://www.saloona.co.il/


6. TAU Website (no date), "The Knesset's Chairman Award will be 
awarded to Dr. Adi Koll, founder and manager of the People's 
University Project", 
http://www2.tau.ac.il/news/hebnew.asp?num_new=3599. 
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7. "haaretz" magazine, Ougust 7th, 2012, "Prof. Trachtenberg talking 

about Dr. Adi Koll" 

http://www.haaretz.co.il/news/education/2012-haifa-

convention/1.1795826#.UFnROcXHOZk 

" אוניברסיטה בעם"יוזמת ומקימת , ר עדי קול"טנברג על דכמנואל טר' פרופ    
מספר על מקימת הפרויקט שמנגיש את , ר הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה"יו

שלא חלמו על האקדמיהההשכלה הגבוהה לאלו   

 מנואל טרכטנברג

אני נפגש מדי חודש עם עשרות אנשים , ר הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה"במסגרת תפקידי כיו 
המפגש עם עדי קול היה לי לחוויה מיוחדת אולם . העושים נפלאות למען קידום החינוך וההשכלה, מסורים ומרשימים

במינה - המקוריות וההעזה שברעיון "אוניברסיטה בעם", הקשיים העצומים שעמדו בפני יישומו, הלהט והנחישות 
ריגשו אותי עד מאוד והאירו באור בוהק , כל זאת על רקע סיפורה האישי המורכב של עדי, לה להתגבר עליהם שאיפשרו

. ועצמתי את מרחב התקוות של הטוב אשר החברה בישראל מסוגלת לייצר מתוכה  
קבוצות מביא למסגרות לימודיות במוסדות להשכלה גבוהה , שאותו יזמה והקימה עדי, "האוניברסיטה בעם"פרויקט 

ואף לא שיערו כי יזדמן להן אי פעם המפגש הפיזי עם כותלי , אוכלוסייה שמעולם לא העלו על דעתן להגיע ללימודים כאלה
ועוד רבים אשר הגורל ונסיבות החיים דחפו אל עבר תהומות , בוגרי מרכזי גמילה מסמים, נשים מוכות -אוניברסיטה 

.שחלקנו אף לא מודעים לקיומן  
 

אשר מועברים כך שהם , פסיכולוגיה ומנהל עסקים, משפטים, טה בעם מציעה קורסי מבוא מיוחדים ברפואההאוניברסי
הם מאפשרים לבנות ביטחון עצמי ואמונה מחודשת , ולא פחות חשוב, מעניקים יידע בסיסי וכישורי חיים בתחומים אלה

חרים בקפידה מתוך רבים המעוניינים לקחת חלק השיעורים מועברים בהתנדבות על ידי סטודנטים שנב. ביכולות האישיות
. אלא מעל לכל בהזדמנות פז להעניק מעצמם לאחרים, אשר זוכים לא רק בקרדיט אקדמי מינימלי, בפרויקט חשוב זה  

 
אשר מפיחה משב רוח מיוחד , לאחר המפגש עם עדי הרגשתי צורך לראות במו עיני את העשייה הברוכה הזאת

עשרות סטודנטים אשר בשעות היום לא היו משתלבים בנוף האנושי . ת הפעילות השגרתיותבאוניברסיטה לאחר שעו
ובלבם , כשעל פניהם חיוך רחב, ממלאים את הכיתות והמסדרונות בשעות הערב, השכיח במרחבי האוניברסיטה

חה באמצעות עדי מצלי. התלהבות מבוישת קמעה לחדור לעולמות נסתרים דרך השער הנפלא שנפתח בפניהם לראשונה
ובכך , (כבר נהנו ממפעל אדיר זה 6,111-יותר מ)האוניברסיטה בעם להביא אלפי בני אדם לעבר עתיד טוב יותר עבורם 

. מחזירה לחברה מקצת מההון האנושי היקר אשר ברי המזל בתוכנו צברו במוסדות להשכלה גבוהה  
אשר מכוונים כולם למנף את החינוך ולשיפור גורלם של אלה , ערכיות ויכולת עשייה, די מסמלת בעיני צירוף נדיר של חזוןע

ויכלה בנקל לבחור ולהצליח בכל , מי שסיימה דוקטורט באחד המוסדות האקדמיים הטובים בעולם. הזקוקים לו ביותר
, בחרה דווקא להקדיש את האנרגיות הבלתי נדלות שלה לא לאוניברסיטה הזוהרת של שעות היום, מסלול אחר שחפצה בו

.תודה, עדי -אלא לאוניברסיטה האפלולית של שעות הערב   

   

.4.8התפרסם בעיתון הארץ ב   
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