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דובעל תוצור אקווד םישנה בור ?הדילה תשפוח תכראה

תוניינועמ ויה שדוחב לקש8,000 לעמ ןתסנכהש םישנהמ60% :רקס
ןהל רשפאמ היה קוחה םא ,הדילה תשפוח ןמזב תיקלח דובעל

 ןמזב תיקלח דובעל תוניינועמ ויה שדוחב לקש8,000 לעמ ןתסנכהש םישנהמ60%
 דע ןתסנכהש םישנהמ66%-כ תמועל ,ןהל רשפאמ היה קוחה םא ,הדילה תשפוח

-רב תטיסרבינוא ףותישב הריירק חותיפל עטנ זכרמ לש רקסמ הלוע ךכ ,לקש6,000
 .ןליא

טסילכלכ לש קובסייפב ביגהלו ןכדעתהל ואוב�

 ירשפא היה רבדה םא השימג הדיל תשפוח תוחקול ויה יכ ורמא רקסב םישנהמ50.5%
.קוחה תניחבמ

 ימד תלבק ןמזב ,יקלח ןפואב ולו ,דובעל הלעבל וא השאל רשפאמ וניא קוחה םויכ
 .ימואלה חוטיבהמ הדילה

 םיושע םיקיסעמ יכ ששחה איה הדילה תשפוח ןמזב הדובע לע רוסיאל תוביסה תחא
 תשפוח ןמזב דובעל השאה תא ,תזמורמ וא הרישי הרוצב ,בייחלו חתפה תא לצנל
 תלוכיהש ,הייסולכואב תוכומנה תובכשל תוכיישהה םישנב רבודמ רשאכ רקיעב ,הדילה

דלפ יקימ

01.11.11, 14:23

 תובוגת24

SMS יקזבמ 3 רוד תויצקילפא קובסייפ ןותיעל יונמ

הסיוס םולש רואמ :הכירע ,יקנלמ םתור :םוליצ

הנורחאל ופצנש תוינמה ירעש

ימוי יונישרעש~

37.70.5%שהי ויצר 0.2

15,060.00.9%עבט 130

1,254.0-2.0%הקירפא -25

5.80%שהי תועבג 0

39.4-1%הי ןיעידומ -0.4

תוינמה תריזל

ץראב

ןושאר םויב אלכל סנכית :םק תנע תשקב התחדנ16:27

 תרבח לש לשממה ירשק ל"כנמסל הנומ ןמלה ןרוא15:56
למשחה

 בישהל תושרוד :סכמה תא תועבות רלולסה תורבח15:46
םינופייאה לש היינקה יסמ תא

 ןויד םייקל יתרוהש ירחא" :םיחמתמל רצלמ טפושה12:54
 "?םימי המכ ןיתמהל םתלוכי אל תופיחדב

ץראב תושדחה לכל

ישימח

רבמבונ

הבתכ שפח

 תושר,,םיפסכה תדעו,םיאפור,םיחמתמ

ץראב
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 .רתוי הנטק ןהיתויוכז לע רומשל ןהלש

 ךכ ,קוחה יונישב תוכמות ןהמ69%-ש תויאמדקא םישנ204 ברקב עצוב רקסה
 לש יקלח םולשת לבקלו הדילה תשפוח תעב תיקלח דובעל םאה רוחבל השאל רשפאיש
.הדילה ימד

 זכרמ )'ג( םויה םייקש לנאפב גצוה רקחמה
 לת תטיסרבינואמ לדנמ סדה ר"ד .עטנ
 תורשפאה ןתמב קזנה" יכ הרמא ,הדילה תשפוח לע םירקחמ רבעב העציבש ,ביבא
 השיאל קיסעמה ןיב גולאידב רבודמ אלש רחאמ ,לודג תויהל לוכי השימג הדיל תשפוחל
 הדיל תשפוח תוכירצו תוצור תמאבש םישנה .השלח השאל קזח קיסעמ ןיב מ"ומב אלא
 לעמ תודבועש ,םיריכב לוהינ ידיקפתב תודבועש הלאב קר רבודמ .תובר אל ןה השימג

 ."עובשב תועש35 תודבוע לארשיב םישנה בורו תועש50

 דחא ףא" יכ הרמאו ,הדילה תשפוחב תושימג ןתמב הכמת קרטש סיריא ח"ור ,התמועל
 חוטיב תא םימרמ םצעב םויה .הדיל תשפוחב ןהש ןמזב םישנל הכחי אל תוחוקלהמ
 רוזחל דעב אל ינא .הדילה תשפוח ןמזב רכש לבקל וא תינובשח איצוהל רוסא יכ ימואל
 ,הפיפח תושעל ,רוזעלו אובל הצור השא םא לבא ,הדילה תשפוח ןמזב האלמ הדובעל
."?היואר הרוצב קוח יפ לע תויהל לכוי אל הזש עודמ– םורתל

קובסייפב טסילכלכל ורבחתה

ןכות ףסוה?הז המ הבתכל םילשמ ןכות

הבתכ ףתש|הבתכ וחלש|הבתכ תספדה|הבתכל הבוגת|םודאה ליימה

- הלאב םג ןיינעתה וז הבתכ ארקש ימ

-דמ- "טסילכלכ"ל ידעלב
 עונמל :ץ"גבל סוליטואנ
 ליבגהל תרושקתה רשמ

 :םק תנע תשקב התחדנ
 ןושאר םויב אלכל סנכית

 עבט ירחא

 “דובעל תוצור אקווד םישנה בור ?הדילה תשפוח תכראה” ל תובוגת24

 בהזה תחסונ רחא ףדרמה

ואו'גנווב ליחתמ םלועה ףוס

?םלועב םיאונשה הפועתה ילמנ םהמ

 יאמ הלודג ונלש העפשהה ,םוקמ לכב םיאצמנ ונחנא"
"םעפ

 אוה ןאל עדוי ונלצא דובעל אבש ימ לכ" :לוקמ ןילורק
"סנכנ

ץראב םיגורידה לכל

רישי דרשמ

 תשיכרו הרכשהל תועצה ןווגמ

 תורבחהמ תורישי- םידרשמ

לארשיב תוליבומה

 חתפב םישדח םיטקיורפ

 םיטקיורפב םכתא ףתשל חמשנ

ונלש םישדחה

םוניטלפ תומא

םלוכ לעמ דחא טבמ

םידיתע

 ביבא לת לש יקסעה בלב תונורתיה לכ

ןאכ ץחל

םיקסעב המוק םילוע

 ,+ סיפוא תטישב הרכשהל םידרשמ

 ביבא לתב ראופמה הרטקלא לדגמב
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 דוע אורקל תוניינועמל ילש גולבב הז לע יתבתכ .1
 לכימ

 אמא לש הלימ

www.mamysword71.wordpress.com

 ?תיקלח הדובע רשאל אל המל .2
 לע "םייאמ"ה קיסעמ לש םיבצמב לקתינ דוע !קיסעמה לש חוקימ ףלק דוע תווהל לולע הז יכ
 ...תדבועה
 יאנתכ הז תא ושרדי ףאו תיקלח הדובעל"תושימג"ה תא ולצניש תולבנ קיפסמ שי ירה
 ...הקסעהל

 חומ לובלב .3
 ךרד לכ תא איבהל אלל תחא הנקסמ קר ונממ תמסרופמש )בולעו ןטק רפסמ( 204 לש "רקס"
 יאמדקא ראות תולעב םישנ קר קדבו הבושיח

 תוויעל רתאה לש סרטניא לע קר םולכ לע הארמ אלו גציימ אל רוציקב

 . םולשתב )'וכו הינמרג,הירטסוא( הפוריאב ומכ הנש הדיל תשפוח םיצור

 איצותש ןוירה תשפוחב תויהל התוא "םיחירכמ" יכ ףסכ הברה כ"כ הדיספמו דובעל הצורש ימ
 ןוירהה תשפוחל הלעב תא

 יקקהו קוניתה םע תיבב רוגדל רשאמ דובעל ןיינעמ רתוי .4

 םיישדוח שדוח הזיא לש הדיל תשפוחל אצוי היה אבאה םג םא בוט יכה .5

 .ונלוכ לש דיתעה ןעמל רתוי בוט דיתעל הווקת יב עטנ אוה- ע'טנ סנכב יתפתתשה .6

 תוכירצ-- תוצור אל .7
 רתומשכ דימ ונתוא ורטפיש וא םיטקייורפ וא תוחוקל דיספנ הדילה תשפוח תא ךיראנ םא
 .רטפל
 םולשתו םישדוח3 לש אלמ םולשתב םישדוח6 לש הדיל תשפוח וז תוצור תמאב תוהמאש המ
 .םינורחאה םישדוחה תשולש לש- דובעל הצורש ימל יקלח
 היהי ןטק יכה דליהש דע תועש תוחפ דובעל תוצור ונחנא ,קוחב הקנה תעש שיש ומכ ,הזמ ץוח
 .4:30 וא4 דע כ"דב הז םינורהצו ,תיבב דבל9 ליגל תחתמ דלי ריאשהל רוסא יכ9 ןב

 ?םידלי תושוע ןתא ללכב המ לבישב .הדובעל תורוכמ םישנ לש גציימ אל רקס .8
 רשקל בושח ךכ לכ .םוקישו העיגרל ןכמצעל םגו קוניתל ןמזה תא ושידקת ,הזואפ וחק ,תמאב
 וא תלפטמ םע ותוא וריאשתו הדובעל וחרבת רשי אלו ,קוניתל סחיו םוח ונתתש ידיתיעה
 .רטיסיבייב

 ירדס םג ,וקפדנ םלוכ לש םיכרעה .ירמגלו ,םוחת לכב .תלקלוקמ טושפ ונלש הרבחה
 .תויופידעה

 תמאב ?םצמוצמ דואמ רזגממו ,םישנ לש הנטק ךכ לכ תומכ ףיקמש הז רקס ןימ הזיאו
 ?תיניצר תונותיע וז ,טסילכלכ

 םג םיצור ונחנא .הדובע תומוקמ לש םידבע אל ונחנא .אלל6 דועו ,םולשתב םישדוח6 םיצור
 .החפשמהמ תונהלו תויחל

 שוקשק הזיא .9
 , יוזה שממ
 . ללכב הטושפ אל הפוקת וז השפוח תמאב איה השיל תשפוחש אל הז
 . הדובעל תרזוח רבכ תא שדחה בצמל תלגרתמ תאש דע
 " הדיל תשפוח"ב םג הדובעל עיגהל תדבועהמ הפי קיסעמה " השימג" הדובע ורשאיו הדימב
 .לארשיב תנתינש הללמואהו הרצקה
 ... םישנ אכדל ךרד דוע
 . םישנה תא קחשנ ללכבו היסנפה ליג תא הלענ ואב

||:תובוגתה תא רדס םישלוג ןויצ יפלהלחתהל ףוסהמףוסל הלחתההמ

0)01.11.11( ביבא לת ,לכימ :וז הבוגתל ןויצ ונת

19)01.11.11( םילשורי ,אמא אל דוע :וז הבוגתל ןויצ ונת

46)01.11.11( ,יבא :וז הבוגתל ןויצ ונת

27-)01.11.11( ,אא :וז הבוגתל ןויצ ונת

49)01.11.11( ,יתימא ןויווש :וז הבוגתל ןויצ ונת

1-)01.11.11( הפיח ,הנדרי :וז הבוגתל ןויצ ונת

27)01.11.11( םילשורי ,אמא :וז הבוגתל ןויצ ונת

)01.11.11(35 :וז הבוגתל ןויצ ונת

17)01.11.11( ביבא לת ,תירש :וז הבוגתל ןויצ ונת

םורטשא

 המכח העקשהו דרשמל חצנמ םוקימ

דיתעל
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 )תובוגת24(

הבתכל הבוגת ופיסוה

:םש

:םירוגמ רוזא

:ינורטקלא ראוד

 רתאב ילש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא וגיצה

:תרתוכ / אשונ

:ןכות

תילאוטריו תדלקמ

 ,התסה ירבד תוברל טסילכלכ לש שומישה יאנת תא רפמה עדימ תוללוכה תובוגת חולשל ןיא
בוטה םעטהמ גרוחה ןונגסו הביד
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 ךלצאRSSבויטוירטיווטקובסייפSMS יקזבמרטלזוינתויצקילפאטסילכלכ תיירפסןותיעל יונימ

רתאב

ץראב

בכר

טרופס יקסע

טפשמ

הריירק

טסירוטקירק

םינטק םיקסע

תויצקילפא

ן"לדנ

םלוע

2011 יאנפ

ואדיו

תילטיגיד תונכרצ

תורייתו הפועת

םישדח םייונימ

טסילכלכ לנאפ

יגולונכט

ףסכה

קווישו םוסרפ

טנרטניא

תועד

הביבסו תוירחא

םידחוימ

ישאר- קושה

ץעויל10

םעה דחא

טירטס לוו

תורוחסו ח"טמ

תוינמה תריז

םידדמ

תונרק

לס תודועת

למג תופוק

bizportal  / החנמ וק:הסרובה ינותנ רוקמ

ונלצא ומסרפ

טסילכלכ תודוא

תכרעמה

הלהנהה

שומיש יאנת

תויטרפ תוינידמ

ונל ובתכ

טסילכלכ תודיעו

SMS יקזבמתויגת

RSSםירטלזוינ

רלולסב השילג24/7

ןותיעל יונימזזאב

ךלצא טסילכלכרתאה תפמ

םירעש ןויכראםודאה ליימה

Xnetםישורד

תיבה ףדל ךופהטסילכלכ תויצקילפא

 © טסילכלכל תורומש תויוכזה לכ

םילכתודואקושהםיאשונ
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