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Android iPad iPhone :TheMarker תויצקילפא תא םולשת אלל דרוה

 הדובעל בושל ולקשי םישנהמ50%
הדילה תשפוח ןמזב
 יפ לע הדילה תשפוח רוציקש תונימאמ תודבועה תיברמ ,עטנ תתומע לש רקחמ יפל

 םימאות אל םיאצממה" :א"ת תטיסרבינואמ לדנמ סדה ר"ד ■ תודבוע םישנל עייסי ןתטלחה

"הדילה תשפוח תא ךיראהל תוטונ לארשיב םישנ .חטשב תומגמה תא

 םישנל תרשפאמה ,"השימג הדיל תשפוח" לארשיב לוקשל םוקמ שי םאה >>

 ימ תא יולת ?קוחב םיעובקה םולשתב תועובשה14 םות ינפל הדובעל רוזחל

 .םילאוש

 ,)ןדיתע ןעמל םישנ( עטנ הריירק חותיפל זכרמה ךרעש שדח רקחמ יפל

 תוריכב תודמעב םישנ דוחייבו ,םישנ- התומעה הכרעש סנכב לומתא גצוהש

 ךרענש ,רקחמהמ .וזכ תושימגב תוניינועמ ויה ,בטיה תורכתשמש תיסחי

 הרזח ולקשי )50%( םישנה תיצחמ יכ הלע ,תוריכש-תוהמא204 ברקב

 םישנהמ69% יכ רקחמהמ הלע דוע .הדילה תשפוח ךלהמב דוע הדובעל

 תוחפ קרו ,תודבוע םישנל םורתל היושע השימג הדיל תשפוחש תונימאמ

 לעי ר"ד וכרע רקחמה תא .ןהב תעגופ העצהה יכ ורמא )23.5%( עברמ

 .ןליא רב תטיסרבינואב רקוח ,יבנע רואו ,עטנ ל"כנמ ,יקחצי

 הרשמב הדובעל רוזחל םישנל תורשפא ןתמב קסוע השימג הדיל תשפוח קוח

 םישנ .ימואלה חוטיבה ימולשתמ יסחי קלח לבקל ךישמהל ליבקמבו ,תיקלח

 ןפואב ,הדילה ירחא םינושארה תועובשב תרחא וז הדימב דובעל תורזוח תובר

 ,ימואלה חוטיבה ימד תא אלא ,רכש תולבקמ ןניא ןה- השעמל יקוח אל

 ןהש ןבומכו- השפוחה םוחתב הדובעל תובש ןהשכ רכשב יוציפ םג םיתעלו

 .תודבוע לש "רוחש קוש" ןיעמ רצונ ךכ .דיבעמה ידי לע תוחטובמ ןניא

שדוחהעובשהםויה

םיאשונ

םידליהשפוחםישנ

הריירקב תוירלופופה

47 SendRecommend

םיעבוקש ולא םה םיעוציבה

 תריחבל בהז יללכ 'סמ ךרובע ונזכיר
למג תפוק

םידחוימ םיטקייורפ

 ומכ ונחנא" :תואטיסרבינואב רטוזה לגסה01
"דבלב הרואכל היה מ"ומה ;ןלבק ידבוע

 םישנל השירפה ליג תאלעה :הרשפ תארקל02
םינש5-ב החדית

לש תיסנניפה עורזה ל"כנמל הנומ רקוש ירוא03
ןכרצל ריבשמה תצובק

ד

םיסנכונלצא
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חטשהמ םירחא תולוק

 ר"ד .םירחא תולוק םג ועמשנ לומתא לנאפב ,רקחמהמ ולעש תודמעל דוגינב

 יכ הרמא ,ביבא לת תטיסרבינואב היגולויצוסל גוחהמ הריכב הצרמ ,לדנמ סדה

 ,הירבדל :חטשב תולוקהו תומגמה םע דחא הנקב םילוע םניא רקחמה יאצממ

 תששל רבעמ התוא חותמלו ,הדילה תשפוח תא ךיראהל תוטונ לארשיב םישנ

 ןהיכרוצ לע הנוע אל השימג הדיל תשפוח ךכיפלו ,קוחב םיעובקה םישדוחה

 .םישנה תיברמ לש

 ליעות רשאמ רתוי קיזת השימג הדיל תשפוח"

 רוציל הלולע איה" ,לדנמ הרמא ,"םישנה תיברמל

 ימ .הרהמב הדובעל רוזחל םישנה ללכ לע ץחל

 תולהנמ ןה וזה תושימגל קקדזהל תויושעש

 תוטעמ ךא .עובשב תועש50-מ רתוי תודבועש

 ןיבש ןתמו אשמב .וזכ תנוכתמב תודבוע םישנהמ

 האב הקיקח .חוכה לעב אוה סובה ,קסעומל סובה

 םישנה תיברמ .וילע ןגהלו- יללכ ךרוצ תוהזל

."וזה הנגהל תוקוקז

 יכ האצמ היוונידנקס תונידמ לע הירקחמבש ,לדנמ

 )הנשכ לש תושפוח( הלא תונידמב תוגוהנה דואמ תוכוראה הדילה תושפוח

 היה ןתינ היוונידנקסב יכ הנייצ ,םישנ לש תיעוצקמה ןתומדקתהב תועגופ

 ,הירבדל .תיטנוולר הניא היגוסה לארשיב ךא ,השימג הדיל תשפוח לוקשל

 ףא ,םישנל רשאמ םיקיסעמל רתוי ליעות השימג הדיל תשפוחש הארנ"

 םישנא ןלצא ריאשהל ידכש םויכ תוניבמ תולודגה תורבחה םגש םיאור ונחנאש

 םייח םע םישנא םהידבועב תוארלו השיפתה תא תונשל תובייח ןה ,םיבוט

 םישנל העיצמש- לגוג ומכ תירלופופ הרבח ,היארל .הדובע תועשל רבעמ

 ."הנובשח לע הדילה תשפוח לש הכראה

 תויונמדזה ןויווש תוביצנב ביבא לת תירוזא הביצנ ,איבל ןר-בל יריש ד"וע

 אוה .תוריהזב רקחמה יאצממל סחייתהל ךירצ" :הז וקב הכישמה ,הדובעב

 ביבס םויה םיאור ונחנאש המגמה :יוצרל יוצמה ןיב יביטינגוק סננוסיד ףקשמ

 תושימג רשפאמ םייקה קוחה םג .הרצקל אלו הדילה תשפוח תא ךיראהל איה

 תשפוחמ תועובש השיש תוקינעמש תוהמאה ןה תוטעמ .תלצונמ הניאש

 אל טושפ ןה .ןכ תושעל ןהל ריתמ קוחהש ףא ,ןגוז ינבל ןהלש הדילה

 ."ךכב תוניינועמ

 תדגנתמה ,דיפל איהיל תיאנותיעהו תרפוסה

 התדמע תא הדדיח ,השימג הדיל תשפוחל

 תגלפמ ר"וי הילא הריבעהש תוסחייתה תועצמאב

 ,תדבוע םא יתויהב" :הבתכש ,ינבל יפיצ ,המידק

 םוי .ךומסל ימ לע םהל שיש תוחוקלל חיכוהל יתיצר

 :הרמא דיפל ."הדובעל יתרזח ינב לש תירבה רחאל

 םישנה בור לש בצמה היהי הזש הצור יתייה אל"

 תוחיוורמש הלא לע םג בושחל ךירצ .לארשיב

."שדוחב לקש4,000-6,000

תוחפ תוביוחמ תוריעצ

 תועש רפסמו36 אוה עצוממה ןליגש תוהמא ברקב ךרענ עטנ לש רקחמה

 רקחמב תופתתשמהמ32%-כ .35 אוה שדוחב ןהלש עצוממה הדובעה

10%-ו קט-ייה תועוצקמב10% ,הארוההו ךוניחה תועוצקמב תודבוע

 .הלהנימ תועוצקמב

 תועש ומכ םינתשמ יכ הלע רקחמה תואצותמ

 םוקממ ןוצר תועיבשו הסנכה ,תויעובש הדובע

 םישנ לש ןתכימת לע עיפשהל וטנ ,הדובעה

 םישנהמ םישילש ינשכ .השימג הדיל תשפוחב

 ויה אל יכ ונייצ שדוחב לקש6,000 דע ןתסנכהש

60% טעמכ תמועל ,השימג הדיל תשפוח תוחקול

 שדוחב לקש8,000 לעמ ןתסנכהש םישנהמ

 יפל עירכמ הנתשמ אוה ליג םג .העצהב וכמתש

 וכמת40-44 תונב םישנהמ91% :רקחמה

.29 ליג דע םישנ ברקב67% תמועל ,העצהב

 תונש תליחתו30-ה תונש עצמאב םישנ" ,עטנ תיל"כנמ ,יקחצי לעי ר"ד ירבדל

 הניחבמ- תולוכיו תוצור ןה יכ תושח ,הדובעב ןמוקמ תא וססיב רבכש ,40-ה

 תיקלח הרוצב בושל- דיקפתל תוביוחמהו ןוגראל רוביחה תניחבמו תישיא

 םירשפאמש םירטמרפל רשאב הביטקפסרפ רתוי ןהל שי ,ףסונב .הדובעל

 תוביוחמ תוחפ תושח רתוי תוריעצ תוהמאש ןכתיי .הדובעב םדקתהל םישנל

 ."הדובעה םוקמל

 ופיד סיפוא ל"כנמו וטוטה ר"וי ,ןייבשיפ יחצ .העצהב וכמת לנאפב םיקיסעמה

 השפוח ןיבל תולהנמ םישנ לש הדיל תשפוח ןיב הנחבא תריצי עיצה ,רבעשל

 לוקיש ליעפהל תלהנמל רשפאל ךירצ" ,וירבדל .לוהינ ידיקפתב ןניאש םישנ לש

 ,הלשממ שאר איה השא םא .רוזחל תוטילחמש הלאל ץירמת עיצהלו ,תעד

 ."'הנידמה תא להני רחא והשימש ,יתדלי החילס' דיגת אל איה

תורחבנ תויגת

תודחוימ תועצה

סוארטש הרפע

10 ץורע

ןיד יכרוע

התיבש

םדא חכ תורבח ידבוע

רוידה תאחמ

הבושת קחצי

רפוע תחפשמ

רנקנד יחונ

תויזוכיר

 אל אבה ינש םוי דע :ןלבקה ידבוע רבשמ04
התיבש היופצ

 םיצורמ םיטנדוטסהמ תיצחמ קר// לשכנ ןויצ05
הארוהה תוכיאמ

 םויה חתפי תואטיסרבינואב רטוזה לגסה06
התיבשב

 םיבשחמ ךיא" :ידרחה רזגמב הביל ידומיל07
"הרותב שי לכה ?לגעמ לש רטוק

 םויה- רחמ תורוגס ויהי הקוסעתה תוכשל08
 ןידה יתבב םג םימוציע ;תופיצרב יעיבשה
םימה תושרו םיינברה

 תורשמ900- הפיחב הקוסעת דירי :רחמ09
שויאל תוכחמ

 םכלש םיינישה ילופיט עודמ הביס דוע הנה10
םירקי ךכ לכ
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 ?אתנכשמ ךל שי
תחוורה
 ילבמ ח"ש50000 ךוסח
 !דצב לקש1 םישל
 ץחל-םניח הקידבה
.וישכע םשרהו

www.Mashkanta2All.info

 ץחל-בהז םרג ריחמ
ןאכ
 בוט יכה ריחמה תא לבק
 !בהז םרגל
 תעצהל ךילא דע םיעיגמ
יאדכ יכה.ריחמ

www.gold4cash.biz/יכה-

יאדכ

הדובע תביזע
 וולי ונלש םיחמומה
ךתוא
ךלש םיכרצל םאתהב

misgav.co.il

הבוגת תפסוה

:םש

רתאל תורבחתהלקובסייפ םע תורבחתהל

:אשונ

:הבוגת

חלש

תוירלופופ יפל גצהגוריד יפל גצהיגולונורכ רדס יפל גצה

תוחותפ תובוגתה לכ תא גצה

07
0 0  וז השירד םאהו ?"תמדקומ הדיל תשפוח" קוחל םוקמ שיה

?תישפוח הריחבמ תענומ

13:47הירופ 13.11.11

06
0 0 הדיל תשפוח

14:34יסחנפ לעי 05.11.11

05
0 0 םיצעה לע םילדג אל תוקונית

22:48יסחנפ לעי 03.11.11

0 0 ?גוז ןב ?תעמש אבא לע

01:53השיא 04.11.11

0 0 יתעגפ םא יל רצ

12:50יסחנפ לעי 05.11.11

 קרטש תא קרטש ןובשחה יאור דרשמב הפתוש תלהנמ ,קרטש סיריא ח"ור

 תמצמוצמ תנוכתמב דובעל תוצורש םישנל רשפאל שי יכ הרמא ,העבשל םאו

 .ימיטיגל ןפואב תאז תושעל הדילה תשפוח ןמזב

 ,תוישעת ןגא-םישתכמב תיטפשמ תצעויו תיל"כנמס ,בורוזולרא לכימ ד"וע

 תחת ךא ,םישנ תדובע קוחב השימג הדיל תשפוח רשפאל שי יכ הרמא

 הצירפ ךא ,םישנל הריחב תלוכי רשפאל ךירצ קוחה" .םיבר םימלבו םימסח

 רחאמ .הערל התוא לצנל םילולע םיקיסעמו ,תנכוסמ איה הקיקח לש תפרוג

 ןוכנ חסונ אוצמל שי ,הנגהל תוקוקזו השלחה הילוחה ןה הדיל תשפוחב םישנש

 ."קיסעמה ינפב םימסחו םימלב ביצמש ,הקיקח ןושל לש

0

Google תועדומ

:םג ארק וזה הבתכה תא ארקש ימ

47 SendRecommend

 ן"לדנ תונמדזה ההזמ אלש ימ רומח

 דבלב םירטמ85-כ( הקוריה הרדחב העקשהל שרגמ םנוד יצחכ
.ח"ש135,000 קר-רוזחי אל טושפש ריחמב )םירוגמ תנוכשמ

 ימוסרפ רודמ

 :הרשפ תארקל

 ליג תאלעה

…השירפה

)הריירק(

 בגנה רמשמ

 קחצי תוראבו

…םירכומ

)הריירק(

 רתויב לודגה םויאה

…לש ותשרומ לע

)הריירק(

 זאמ דרי אוציה

…;5.3%-ב סראמ

)הריירק(

?יאקירמא ןוכרד םכל שי
 םיטרפ ואלמ םירוגמו הסיט ללוכ ל"וחב תיקוח הדובע

!הדובע תעצה ולבקו וישכע
www.maka.co.il

הדובע יניד- רלפה ד"וע
 םירוטיפ ייוציפ םידבוע תויוכז הדובעל ןיד תיבב גוציי

04-8521343 :ץועייל
law.co.il-www.hoefler1

תיב קשמ דבועל היסנפ חוטיב
 ץחל ? ךלש תיבה קשמ דבוע רובע ינויסנפ חוטיב שפחמ

םולשתל ןאכ
tova.co.il-www.pensia/
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ץראה

ץראה

תושדח

הירלג

תיזחת

ץוח תושדח

תודעסמ תרוקיב

עונלוק תורוקיב

טרופס

םירפס

םירודמ

םיצעויה תריז

םינטק םיקסע

הריירק

ןובשחו ןיד

בכר

תונכרצ

ןופטראמס

םוסרפו הידמ

ןוהה קוש

קטייה

םיישומיש םילכ

םודאה ליימיאה

B C C

ח"טמ ירעש

ונילא ובתיכ

םויה תורתוכ לכ

רתאה ןונקת

ישיאה רוזאה

ילש דומעה

םיטרפ ןוכדע

האירק תמישר

ילש תובוגתה
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