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 ןמז שידקהל הידוושב תוהמאל םירשפאמ םיחונה הדובעה ירודיס :החוורה תנידמ סקודרפ

תוקזחה םישנה אקווד :תועגפנה ;תוריכב תורשמב גרבתהל ןהמ םיענומ ךא ,החפשמל בר

 הקלחמהמ ,לדנמ סדה ר"ד הרידגה ךכ ,"תודבוע םישנל ןדע ןג" >>

 ,ונלוכ ומכ .היוונידנקס תונידמב םייחה תא ביבא לת תטיסרבינואב היגולויצוסל

 תוינידמו םירורב הדובע יקוחמ עבונה חונינה םייחה בצקב האנקתה איה םג

 הדיל תשפוחו םידסבוסמ םוי תונועמ ,תוריבס הדובע תועש :תמדקתמ החוור

 .המלש הנש לש םולשתב

 ןג יכ התליגו קמועל אשונה תא רוקחל לדנמ הטילחה םינש רשעכ ינפל םלואו

 םרוגה קוידב םה םיחונה הדובעה ירודיס :תורצ טעמ אל םג ןמזמ ינופצה ןדעה

 דנלניפ ,היגוורונ ,הידווש תושנ לש יוכיסה .רוחאמ םישנ טעמ אל ריאשמש

 תמועל- םירבגל סחיב50%-ל עיגמ ,לדנמ התליג ,תולהנמל ךופהל קרמנדו

 .הדנקבו ב"הראב80% לש יוכיס

 ודכלתהש םירקחמ ,םינוש םיטביהמ אשונב לדנמ הקסע ,םינשה ךרואל

 םיחיכומ ילש רקחמה ינותנ" .2011 יאמב םסרופש- םכסמ רמאמל

 ,"בד קוביח לש גוס איה החוורה תונידמב םישנל תיתודידיה תוינידמהש

 לבא ,הלילח הזב תלזלזמ אל ינאו ,החפשמל הבוט ילוא איה" .לדנמ תרמוא

 תמרותו יטרפה קושב תוריכב תורשמל גרבתהל ןהילע השקמש וז םג איה

 .תויחאו תוריכזמ ,תוננג ,תורומ :םייתרוסמה םיישנה םידיקפתה לש החצנהל

 אל הז לבא" ,לדנמ הפיסומ ,"םיהובג היוונידנקסב הקוסעתה ירועישש ןוכנ

 הובג רכש ,תוכמס תולעב תורשמל עיגהל תוחילצמ תודבוע םישנש רמוא

 ."תיתרבח הכרעהו

שדוחהעובשהםויה

םיאשונ

 תויוכזםישנהחוורקרמנד תלכלכדנלניפ תלכלכהחוור תנידמ

הידווש תלכלכהדיל תשפוחםידבוע

הריירקב תוירלופופה
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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

ד

םיסנכונלצא
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קרמנדב הדיל תשפוחב השיא

החוורה תנידמ סקודרפ

 הנושארל לדנמ ר"ד הניחבה ,"החוורה תנידמ סקודרפ" הנכמ איהש המב

 םירבג ןיב רכש ירעפ התוושה םש ,הלש טרוטקודה תדובעל םינותנ הפסאשכ

 הקולחה ןהבש ,היוונידנקס תונידמב עודמ ןיבהל יתיסינ" .תונידמ22-ב םישנו

 םינימה ןיב רכשה ירעפ ,רתוי תיטננימוד 'םיירבג'ו 'םיישנ' תועוצקמל תירדגמה

 ,בונוימס השמ 'פורפ ,הלש החנמה םע דחיב .תרפסמ איה ,"תיסחי םיכומנ

 יפלכ תיתודידי תוינידמל וסחייל שיש גשיהב רבודמ אלש הנקסמל לדנמ העיגה

 .רתוי תינויווש ללככ םיבאשמה תקולח הלא תונידמבש הדבועל אלא ,םישנ

 תוחפ חיוורמש ימו ,רתוי הברה חיוורמ אל ,רתוי חיוורמש ימ :תוטושפ םילמבו

 .תוחפ הברה חיוורמ אל

 םישנ םע אקווד תוביטימ אל היוונידנקס תונידמש איה הנקסמה זא

?תודבוע

 הביטמ איה ךכבו החפשמו הדובע בלשל םישנל תרזוע היוונידנקסב תוינידמה"

 חילצהל ןהל תרזוע אל איה ,ינש דצמ .תילכלכה ןתואמצעל תמרות איה יכ ,ןמע

 םישנל תעייסמ אלו ,סוטטסו רכש לש םירטמרפב רבודמשכ הדובעה קושב

 עדויש יטרפה רזגמב קיסעמ .תולהנמכ ןהלש לאיצנטופה תא שממל תוצורש

 תב הדיל תשפוחל אצתו ןוירהל בורקב סנכית הנתחתה התע הזש השאש

 חתפל השק תויטסיריירק םישנל .התוא קיסעיש ינפל םיימעפ בושחי ,הנש

 .הלאכ םיאנתב הריירק

90-ה תונש יהלשב רבכ וארה טכרבלא סמיי'גו םור רפוטסירכ ומכ םינלכלכ"

 תמרב תעגופ ,הדיל תשפוח ללגב רתיה ןיב ,יתקוסעת ףצרה לש העיטקש

 לש םיטביהב םיירדגמה םירעפה תא הניצקמ ךכבו םישנ לש תורכתשהה

 ."רכשו םודיק

 הבש ישפוח קוש תנידמ :היוונידנקסל ךופהה לדומה תא תגציימ ב"הרא

 .תמייק אל טושפ םולשתב הדיל תשפוחו תילמינימ תילאיצוסה תוברעתהה

 יהלשב םישנ40%-כ- ב"הראב לוהינ ידיקפתב תוגרבתמ םישנ רתוי :האצותה

 םיטלוב םירעפה יטרפה רוטקסבשכ ,הידוושב32% תמועל ,2000-ה תונש

38% תמועל ,םישנ ןה היוונידנקסב םיריכבה םילהנמהמ18%-11% .רתוי

 .ב"הראב

 םזי ,י'גדאנאס המינ

 רבחמ ,ידווש טנרוטקודו

 "די גשיהב ןויווש" רפסה

 תויונמדזהב קסועה

 ,הידוושב םישנ לש הקוסעת

 תחת טסופ הז רשקהב בתכ

 תראשנ הידווש" תרתוכה

 ."םישנ םודיקב רוחאמ

 םישנ" יכ בתכ אוה טסופב

 קר אל ב"הראב תוריעצ

 ,תיכוכזה תרקת תא ורבש

 רתוי תוחיוורמ ןקלחש אלא

 ךשמב .20%-ב םירבגמ

 תומזיו תולהנמ םישנ לש ןרפסמ תא ריבגהל היוונידנקס תונידמ וסינ םינש

 תוינידמב תומסרופמ היוונידנקס תונידמ .הטעומ החלצה םע יטרפה קושב

 ידיב תועגפנ יטרפה רוטקסב םישנל תויונמדזהה לבא ,םינימה ןיב ןויוושה

."קוידב תוינידמ התוא

 לש ינשה דצה .דורו לכה אל תולבגומ יתלבה תויונמדזהה ץראב םג לבא

-ה תונש עצמאב :ב"הראב םישנ לש םיריפחמה ינועה ירועיש אוה עבטמה

תורחבנ תויגת

תודחוימ תועצה

סוארטש הרפע

10 ץורע

ןיד יכרוע

התיבש

םדא חכ תורבח ידבוע

רוידה תאחמ

הבושת קחצי

רפוע תחפשמ

רנקנד יחונ

תויזוכיר

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

 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

 םכלש םיינישה ילופיט עודמ הביס דוע הנה09
םירקי ךכ לכ

 ;רחמ ותבשי הקוסעתה תוריש ידבוע10
להק ולבקי אל תוכשלה
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 תמועל ,תוינע ורדגוה ב"הראב תוירוה-דחה תוהמאהמ תיצחמ טעמכ ,2000

 .עצוממב היוונידנקס תונידמב דבלב11%

 תונגועמה תודחוימ תובטהל תוכוז אל תוהמא הבש- ב"הראב" ,לדנמ ירבדל

 ךא ,חיוורהל היצביטומ רתוי שי םישנל .םילודג רתוי הברה םירעפה- הקיקחב

 .םידירחמ םישנ ברקב ינועה ירועיש םג

 החוורה תוינידממ תועגפנ תוקזחה םישנה- הכופה המגמה היוונידנקסב"

 עדוי אל קיסעמה .יטרפה קיסעמל תוחפ תויביטקרטא ןה יכ ,םישנל תיתודידיה

 הילא סחייתמ אוה ןכלו ,םלועל םידלי איבהל אל וא תניינועמ תמיוסמ השא םא

 םירוהה לכ טעמכ .הז ששחב םיכמות םייטיטטס םינותנ .הצובקמ קלחכ

 ."םהל תקנעומה הדילה תשפוח תא םישמממ םידוושה

?סותימ ץפנל תזעהש ךכ לע תובוגתה ויה המ

 אוה רסמה הרואכל יכ ילע ומערתהש ויה"

 ,םישנל הבוט אל תיתחפשמה החוורה תוינידמש

 אל ינא לבא .יטסינימפ אל תואריהל לולע הזו

 הנומתה .'ער' וא 'בוט' לש תיטופיש הדמע הגיצמ

 ."תונורסח םג ומכ תונורתי תללוכו רתוי תבכרומ

לארשיב קר

 תובטהל רושקה לכב עצמאב תאצמנ לארשי

 קרו )25%-כ( םיהובג ןיידע רכשה ירעפ .ריהזמ וניא ןבצמ ךא ,תודבוע םישנל

 ,םישנל סחיב דואמ ינעבות והשמ שי" .תלהנמ איה םילהנמ השולש לכמ תחא

 חתפל םג םישנמ םיפצמ" .לדנמ תרמוא ,"ןאכ םייתוברתה םינייפאמב רושקש

 ."דואמ לודג םינוויכה ינשב ץחלה .תוהמיאל רסמתהל םג לבא הריירק

 תא ךיראהלו םייוונידנקסה החוורה ינייפאממ קלח ץמאל לארשי לע םאה

 הלועש יפכ ,םיפסונ םייעובשב ,םויכ םולשתב תועובש14-מ הדילה תשפוח

 ?תסנכב ןוידל תוניתממה קוח תועצה המכמ

 הדילה תשפוח תא ךיראהל הצילממ יתייה אל"

 ןתוא קיחרמ ,רומאכ ,הז יכ ,הנשל לארשיב םישנל

 רבעמ התוא ךיראהל ךירצ ןכ לבא ,הדובעה קושמ

."םימייקה תועובשה14-ל

 הדובעה םלוע תא תוארל הצור תייה ךיא

?להנתמ ילארשיה

 חור ךלה חתפתמ ,ב"הראל המודב ,לארשיב"

 םייח ךרוא םוקמב ,ףרוטמ בצקב הדובע דדועמה

 ילש יפוטואה םלועב .החפשמה םע תוכיא ןמז םע הדובע בלשמה רתוי ןזואמ

 קיסעמו ,קוח יפל םויב תועש הנומש חיננ ,תוחפ ודבעי םישנ םגו םירבג םג

 ."סנק לבקי וזה תועשה תסכממ גורחיש

 תיטפשמ תצעוי ,החפשמו הדובע ינידב החמתמה ןיד תכרוע ,ןויצע ילג

 אל הדובעה קושב תובלתשהל םישנ דודיע יכ הרובס ,העבראל אמאו ת"מענב

 .ךרה ליגל םניח ךוניח ומכ תובטה ךרד אלא ,הדילה תשפוח תכראה ךרד עיגת

 .ןויצע תרמוא ,"םדוקמ אל לבא ,הנש20 רבכ קוחב עובק ךורא םידומיל םוי"

 .תובאל הדילה תשפוח דודיע אוה ץמאל התעדל יאדכש ףסונ יוונידנקס ןויער

 איה םויכ הלבגמה .הדיל תשפוחל םיאצוי הנשב תובא200 קר לארשיב"

 השולש תב השפוחל תאצל ביוחמ ותשא םע הדילה תשפוח תא קלוחש רבגש

 תומרונה תא תונשל ךירצ ?םייעובשב ער המ .ינויגה אל הזו ,תוחפל תועובש

 ."הגרדהב

 ,"וכותל סנכיהל םיכירצ םירבגה וישכע ,תיבהמ האיציה תא ושע רבכ םישנ"

 רסוח תא תונשל לוכי הז .םירבגל הדיל תשפוח דדועל בושח" .לדנמ תרמוא

 אלל םינושארה םישדוחהמ לחה קוניתב לפטמ באהשכ .םויכ םייקה ןוזיאה

 רוזחלו ותוא בוזעל השק היהי באל םג .קזחתמ םהיניב רשקה ,םאה ךווית

 םיאכזה םירבגהמ85% .רתוי םדקומ התיבה רוזחל הצרי אוה םגו ,הדובעל

 ."התוא םילצנמ םג הידוושב וזכ השפוחל
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רחוס לש ונמוימ :רימש ןורי

 ןמז יל הריאשה ישוקבש הרגשהמ יל סאמנ יכ ח"טמב רוחסל יתלחתה
 םישוע ךיא דומלל ךירצ קרש יאמצעה רחסמה תא יתיליג זאו ,ימצעל
.חיוורהל ידכ ןוכנ ותוא

 ימוסרפ רודמ

הדובע תביזע
ךלש םיכרצל םאתהב ךתוא וולי ונלש םיחמומה

misgav.co.il

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

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

ימואל חוטיבמ ףסכ ךל עיגמ
 תובר ךל עייסת תויאופר תויוכז םוחתב הקיתוה סקידמרב

םייפסכ םירזחה תלבקב
www.barmedics.co.il/
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 םיאקירמא םיחרזאל
דבלב
 ל"וחב תיקוח הדובע
םירוגמו הסיט ללוכ
תישדוח תרוכשמ עצוממ
!ח"ש22,000-

www.maka.co.il

 ?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

הבוגת תפסוה

:םש

רתאל תורבחתהלקובסייפ םע תורבחתהל

:אשונ

:הבוגת

חלש

תוירלופופ יפל גצהגוריד יפל גצהיגולונורכ רדס יפל גצה

תוחותפ תובוגתה לכ תא גצה

29
0 0  רחאל דימ םאה םע דחי הדיל תשפוחל תאצל ךירצ באה

 תבחרומ החפשממ םויה שיש אל הז.תדלויל עייסלו הדילה
. תרזועש

13:56.םהינשל הכחת הדובעהש תווקל ךירצ 07.08.11

28
1 0 יתוכיא רעונ ידווש רעונ

05:14הלע 04.08.11

27
1 1 ..לע םיבשוח אל המל

12:21ינח 29.07.11

0 0 תוקוניתה תואירב תבוטלו אל םירבגו תוקינמ םישנ יכ

15:30העונ 09.08.11

26
0 0 םירבגל םג הדיל תשפוח !המיכסמ

16:23ינש 28.07.11

25
0 0 ןייצל ונחכש השפוח ימי

15:32הדיליקוק 28.07.11

24
0 0  ויה םירבגה םא בוט רתוי הברה היה םישנה לש בצמה

 הדילה תשפוחמ קלח םילצנמ םגו םהלש תחתה תא םיזיזמ
 אל קוחהש דע לבא .תירוה השפוח םש תארקנ בגא ךרדש
.ותוא ולצנ המ םיטעמ השפוח תחקל םתוא בייחמ

14:33.א 28.07.11

23
2 0  רסח טרוטקוד תונש4 הנמימש לארשי תלשממל הדותו

תלעות

14:29דחא 28.07.11

1 1 ?ללכב ןיבמ התא המ

12:15תימולש 29.07.11

22
0 1 וסנכ- רקחמה םוסרפ ינפל הנתשה היגוורונב קוחה

13:47ןמרב יסוי 28.07.11

Google תועדומ

:םג ארק וזה הבתכה תא ארקש ימ

 רטוזה לגסה

…:תואטיסרבינואב

)הריירק(

 :ת"מתה רש

 ץמאמ השענ"

…תא דירוהל

)הריירק(

 רתויב לודגה םויאה

…לש ותשרומ לע

)הריירק(

 בגנה רמשמ

 קחצי תוראבו

…םירכומ

)הריירק(
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21
0 2  לש תובטה דועו ךרה ליגל ךוניח םע הנש לש הדיל תשפוח

 דרוי יטרפה קושב תלהנמ תויהל יוכיסהו ,החוור תנידמ
!יתחקל ?32%-ל40%מ

13:46לאינד 28.07.11

20
0 1 חחחחח טרוטקוד

13:15נ 28.07.11

19
0 1  םדקתהל אלו "םייתרוסמ"ה םימוחתב קוסעל הפידעמ ינא

ןומה

--12:10 28.07.11

18
0 1 תינויווש הקולחו הדילה תשפוח תכראה

11:45הדיליקוק 28.07.11

17
0 1 .הקופדה ב"הראמ םיקיתעמ יכ ץראב בצמה לכ

11:42תעפי 28.07.11

16
0 0  .תיבב אלא ץוחב תלהנמ היהת אל השיאה זא יוא יוא יוא

?הז לע םתבשח

11:40תעפי 28.07.11

15
0 2  וא הריירקב עיקשהל ןיב הריחבה תא ןהל שי היבנידנקסב זא

!הרירב ןהל ןיא ב"הראב החפשמב

11:37תירונ 28.07.11

14
0 0 תוכחוגמ תונקסמ

11:30תוטישה לכב ערה תא וצמיא לארשיב 28.07.11

13
0 0 ?הידוושב םירבגו םישנ םיאכז הדיל תשפוח וזיאל

11:23תלוכמהמ השמ 28.07.11

0 0 60 תוחפל תחקל םיבייח תוהמאו תובא( םימי480 הידבשב
)דחא לכ םימי

14:11.א 28.07.11

12
0 0 !יתיאר אל ןמזמ שוקשק הזכ

10:53י 28.07.11

11
0 2  תודבוע טושפ אלא ,תולהנמ אל םישנה בור לבא ,החילס

!תוליגר תורשמב

10:43ןימסי 28.07.11

10
0 2 הפידר

bafomet10:39 28.07.11

09
0 1 תמצמצמו תיחטש דואמ הסיפת

10:38תחא אמא 28.07.11

08
0 0  קר שי היפוטוא,ויתופדעהו ליג לכ....םגו םגו םג,דחי לכה ןיא

םיימשב

10:22ש 28.07.11

07
0 1  ךא רכש אללו הנש ךשמב רכשב הדיל תשפוח הינמרגב

הלבטה שארב לבא הנש דועל תחטבומ הדובע

10:11הינמרגמ 28.07.11

06
1 1 תיטסנימפ תוסכב יריזח םזילטפקל תממהמ אמגוד וז

a10:09צימש 28.07.11

05
0 0 ךיא הניבמ אל ינא

09:50תדבוע אמא 28.07.11

0 0 ןוכיס תא תחקל וצרי אל םהלש םיקיסעמה יכ

12:45הנד 28.07.11

0 0 ןוכנ יתנבה םא

08:49תדבוע םג 31.07.11

04
0 0
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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

RSS

ח"טמ ירעש

ונילא ובתיכ

םויה תורתוכ לכ

רתאה ןונקת

ישיאה רוזאה

ילש דומעה

םיטרפ ןוכדע

האירק תמישר

ילש תובוגתה

ילש םירטלזוינה

Cafe

ישאר

םישנא

תוליהק

םיגולב

תונומת

ואדיו

ריעה רבכע

ריעה רבכע

הליל

םיטרס

הקיזומ

לכוא

םידלי

היזיולט

םלוע רבכע

2011 הכונח

2012 רטסבליס

הלועפ יפותיש

םיסיטרכ רבכע

EXTRA רבכע

CFO-ה תריז

ריעה חול

Nadlan Market

תוינקה תריז

םימח םיאשונ

ןוהה קוש תדיעו

טפנו זג ישופיח

םיריכב רכש

תויצקילפא

2די דדמ

38 א"מת

בכר ינחבמ

םיקסעו םישנ

©Themarker-ל תורומש תויוכזה לכ

ןויוושה יא תא ןיטקת רבגל הדיל תשפוח

09:46ידיג 28.07.11

0 0 !ןייוצמ

10:13לטיבא 28.07.11

0 2 רתויב הבידנ הדיל תשפוח שי הידוושב םירבגל

11:28ע 28.07.11

03
0 2  רתוי הברה רכשה ירעפ לודג לבא שיו לבא תולהנמ תוחפ

םינטק

09:23קיסמ 28.07.11

02
0 0  תנידמ .םיכישממ ונחנא ,רוזעי אל לבא .םכל שי ןיינעמ יותיע

!החוור

09:20ת 28.07.11

01
0 1  תניוצמ( תורשפא םישנל םינתונ .היעבה תא ןיבמ אל ינא

 הריחבה תוכז ,ץראב .הכורא הדיל תשפוחב רוחבל )יתעדל
.תמייק אל וזה

08:39?םעטמ רמאמ 28.07.11

619$ מ לחה *3 ונאלימב רטסבליס
27/12/2011ב
תוליל7-ו הסיט

issta.co.il

 Lumix קינוסנפ תילטיגיד המלצמ
DMC TZ20/ZS10

 ינשדחה חותיפה ,תיתמצוע םוז רפוס המלצמ
24 הבחר תיתוכיא הקייל השדע.קינוסנפ רתויב
…ליבקמ( מ"מ

http://www.mdk.co.il/

 לוזה ריחמל תובייחתהב ל"וחב תונולמ
רתויב
 םילוז םיריחמב םלועה יבחרב םידעיל תוסיט
הטלחה יריהמל דחוימב

http://www.wesell.co.il/click/

Ibiתועקשה יקית לוהינ-ךידיב הריחבה 
 !ךדיב הריחבה ?ךלש תועקשהה קית תא להני ימ

 יריאשמל תולע אלל הבטה .ןויסינ תונש40
!םיטרפ

http://www.wesell.co.il/
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