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 הניג םע יטרפ תיב לע םולחה תא םישגהל

לקש ןוילימ דעב
 םע הליו לע םימלוחה םילוכי א"תב הנשי םירדח 3 תריד לש הריחממ תיצחמב

 קמעבו הברעב ,בגנב ,לילגב :בושיי תודוקנ תורשעב םשקובמ תא אוצמל הכירב
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האירק תמישרל ףסוה 42 וסוב דורמנ24.09.201414:19  הבוגת ףסוה

 רתונ אל םכלו ,תיטרפה הכירבב הליבט ירחא םיבוטר ,םיידיה תבחר רצחב םיצצורתמ םידליה .הליווה תספרמב םייברע ןיב תעש

 הז גוסמ תונצס ,ילארשיה םייומידה םלועב .םודאב טא־טא עבצנה ,חותפה ףונה לא םכגוז ינב םע תחנב ןנובתהל ךישמהל אלא

 םע דועו םיעובר םירטמ תואמ לש חטשב שרגמ לע עקרק דומצ תיב ,ןכאו .ןוילעה ןויאמה לש וייח חרואכ שפתנש המ ךותמ תוחוקל

 ןורשה תמר ,הילצרה ומכ םיבושייב רבודמשכ המצעל תושרהל לכות הרבחב רתויב הדימאה הבכשה קרש סכנ אוה ,תיטרפ הכירב

 .ןויבס וא

 ,קויד רתיל לקש ףלא 995 - לקש ןויליממ תוחפ לש ריחמב הנורחאב רכמנ ,הז רואיתל דחאל דחא הנועה שדח סכנ םלואו

 ,יונב ר"מ 150 לש חטשב יטרפ תיבב רבודמ .מ"עב תומזיו ןונכת לש םלוע תרבח ידי לע ,םולש לבחבש דתי בשומה לש הבחרהב

 .םירטמ 3.5 לע 8 לש לדוגב הכירב רצחבשכ ,ר"מ 650 לש חטשב שרגמ לע הלא לכו תספרמ ר"מ 25 דוע

 םיירט ןיידע ןתיא קוצ עצבמ תוערואמ הבש ,וז הפוקתבש יאדווב — לא חוכש םילארשיה תיברמ ורידגי ותואש רוזאב רבודמ םנמא

 השעמל יכ הלגמ עקרקה תדומצ היינבה קוש לש הריקס םלואו .תיביטקרטא בשחיהלמ הקוחר הלוכ הזע ףטוע תביבס ,ןורכיזב

 ןקלח — בושיי תודוקנ תורשעל הפקת ,לקש ןויליממ תוחפב ,םיבר םילארשיל ףתושמה ,יטרפה תיבה םולח שומימ לש תורשפאה
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ל"וחב ן"לדנ38 א"מתיקסע ן"לדנהנוכשה דדמאתנכשמתוריד יריחמתודוסיה טקיורפ
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יקסנימק ןורי :םוליצ .םנוד יצחל לקש ףלא 170 .התלוח

TheMarker :םוליצ

 תולעל היופצ םינש תורשע ןב ןיינבב םירדח השולש תריד םג זכרמה רוזאבשכ .ביבא לתמ תצקו העש וא העש לש העיסנ קחרמב

 .יטירק אשונ הניא זכרמה רוזאל הברקה ןרובעש הלאכ טרפב — לוקשל יאדכ תוריעצ תוחפשמלש הפולחב רבודמש ירה ,רתוי

"היזיוולטב ומכ חבטמ"

 לש תובחרהב רבודמשכ רתויב הצופנהו — הנושארה .םיכרד שולשב תושעיהל הלוכי רומאה םיריחמה חווטב יטרפ תיב תשיכר

 .ךתיב הנב תטיש איה — םייתליהק םיבושיי לש םתמקה וא םיינוריע םיבושיי לש תושדח עקרק ידומצ תונוכש ,םיירפכ םיבושיי

 תרוצ .יאמצע ןפואב התיב תא הילע הנובו ,יטרפ םרוגמ וא הנידמהמ תורישי שרגמה תא החפשמה תשכור וז הטישב היינב ךרוצל

 ןתינ וכותמש םצמוצמ םימגד רפסמב חטשב םיתב תצובק הנב בור יפ לעש ,םזימ תורישי שכרנה יונב תיב לש איה תפסונ השיכר

 .היינש דימ סכנ תשיכר אוה ישילשה השיכרה ןפוא .רוחבל

 .לקש ףלא 250 דע לש חווטב היינבל שרגמ רותיאב תרבוע לקש ןוילימ דעב עקרק דומצ תיבל ךרדה ,ךתיב הנב תטיש תרגסמב

 הירפירפב רקיעב — בושיי תודוקנ תורשעב םויכ םיעצומ ,לילגבו בגנב תובשייתהל זכרמה ינותנמ הלועש יפכ ,הלאכ םישרגמ

 עקרקהשכ ,דבלב חותיפ תויולע תוסכל אב שרגמה רובע םלושמה ריחמה םירקמה לכב טעמכ .רתוי הבורקב םג ךא ,הקוחרה

 .םניחב תנתינ השעמל

 לילגבש התלוח ץוביק תבחרהב .לקש ףלא 90 לש ריחמב םנוד יצח ינב םישרגמ םיקוושמ ןונבל לובגל דומצה הלותש בשומב

 ןמוא זכרמ יתליהקה בושייב .לקש ףלא 190 ןאש תיב קמעבש םיפשר ץוביקב וליאו ,לקש ףלא 170 איה הזכ שרגמ תולע ןוילעה

 להי ץוביקב .תויורשפא לש לודג רפסמ שי םורדה רוזאב םג .לקש ףלא 250–200 שרגמ הלוע עובלגל ךומסה ךנעת לבחבש

 םימיב םיקוושמ םחוריב .לקש ףלא 240 אוה םלש םנוד ןב שרגמ ריחמו ,לקש ףלא 140 םנוד יצח ןב שרגמ לש וריחמ הברעבש

 תולע הזע ףטוע רוזאבש םיפוסיכ ץוביקב .לקש ףלא 300–180 לש םיריחמב השדח עקרק ידומצ תנוכשב םישרגמ תורשע הלא

 ףלא 150 איה המוד חטשב שרגמ תולע ,הזע ףטועב אוה םג ,תולובג ץוביקה תבחרהבו ,לקש ףלא 100 איה םנוד יצח לש שרגמ

 .לקש

 ךא חוורמ תיב לש היינבה תולעש ךכ ,םינגזמו יטרדנטס חבטמ ללוכ ,יונב ר"מל לקש 6,000–כ עצוממב איה המצע היינבה תולע

 םילקש יפלא תורשע המכ .לקש ףלא 700–כ תויהל היופצ ,יונב ר"מ 120–115 לש חטשבו םירדח השימח ןב ,םייניע רקנמ אל
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שוג ו'צנא - יני'ג :םוליצ .לקש ןוילימ דע ףלא 900-ב יונב ר"מ 120 לש ירוט 'גטוק .תפצב תרניכ ףונ תנוכש

 םג ומכ ,עוצקמ ישנא םע החישמש אלא .הטושפ המישמ ומכ עמשנ הז וינפ לע .םינפה בוציעלו ילכירדאה ןונכתל ושדקוי םיפסונ

 םיטנמלא דועו דוע ףיסוהל שקבל םינובה תיברמ תייטנ לשב רקיעב ,תרגתאמ איה הלוז היינב יכ הלוע ,ןמצעב ונבש תוחפשמ

 ,תינכותה תנכה בלשב רבכ ליחתמ ךילהתה .שארמ םמצעל ועבקש ביצקתה תולובג תא ץורפל םייאמש ןפואב ,שדחה םתיבל

 היינבה תויוכזש םומיסקמל דע תיבה חטש תא ביחרהל םישקבמו לודגה תיבה םולח תא םישגהל םישקבמ םישכורהמ םיברשכ

 .ישממ ךרוצ ךכב ןיא םא םג — תורשפאמ

 םיעלקנ רתוי םירחואמ םיבלשבו ,םהלש תיתימאה תיפסכה תלוכיל דוגינב ,ר"מ 200–180 תונבל םיתפתמ םישנא הברה"

 רוזאב הרקי אלו הנטק הרידל הפולח איה הירפירפב עקרק תדומצ היינב ,רבד לש ופוסב" .ינפג יסוי לכירדאה דיעמ ,"םיישקל

 ריחמ ותואב זא .תשפועמו הנשי םירדח השולש־םיינש תרידב קפתסהל םיצלאנ ויה םישכור םתוא ףסכה ותואב ,ביבא לתב .זכרמה

 רובע ,ינפג ירבדל דוע ."ןומרא םיבייח אל ןיידע לבא ,הליווב שיגרהלו עקרק דומצ שדח תיב םיקהל רשפא טלחהב הירפירפב

 הניחבמ רשפאתת דיתעב ותבחרהש רמולכ ,דיתעב לודגל עדייש ךכ תיב ןנכתל ןתינ ,ןטק תיב לש ןויערה םע םילשהל םישקתמה

 הזה גוסהמ היינב םישפות םיבר לבא ,ר"מ 120–100 לש עקרק דומצ תיבב הבר תוחונב רוגל היעב םוש ןיא" .תילכירדאו תיסדנה

 ."קיפסמ תדבוכמ אלכ

 םישכורה להק תושירדב םייונישל ואיבה ,היזיוולטה תא תונורחאה םינשב תופיצמה תוברה לושיבה תוינכות יכ ינפג דיעמ דוע

 לכואה תוינכות לכ תובקעבש איה היעבה .לכוא תניפו ןולס ,חבטמ ןיב ילנויצרופורפ ןויגה שי ללכ ךרדב" ,וירבדל .חבטמל רשאב

 עינמ המ ןיבמ ינא .ןולסהמ רתוי לודג היהיש ךכ חבטמה תא ןנכתל ינממ םישרוד םישנא ובש בצמ רצונ ,היזיוולטב םויכ תורדושמש

 ."יטקרפ אל הז לבא ,םתוא

 ןולס םישקבמ תוחוקל" .שרדנש הממ תובר םימעפ גורחל תוחפשמה תושירד תוטונ ,ינפג ןעוט ,ןולסהו הנישה ירדח לדוג יבגל םג

 יבגל ל"נכ .ר"מ 30–מ רתוי לודג אל תורצוי ןהש ללחה םצעבש םילגמ היזיוולטה תניפו תופסה תא םיסינכמשכ זאו ,ר"מ 50 לש

 בור לבא .ר"מ 10–ו 9 םג ותוא ןונכתל רשפא .הניש רדחל ר"מ 8 לש ילמינימ לדוג עבוק ןוכישה דרשמ ןקת .הנישה ירדח

 הדומצ תחלקמ ללוכ ר"מ 12–10–מ רתוי ךירצ אל םירוהה לש הניש רדח .הלעמו ר"מ 12 לש םילודג םירדח תוצור תוחפשמב

 ."םהלש םולחה הז .ר"מ 50–ו 40 לש חטשב הניש רדח םישקבמ םישנא לבא ,תונורא רדחו

דלשב ךוסחל אל

 חווט .רמגה בלשב תויחרכה אל תואצוהל ררגנ ומצע אוצמל לולע ,עוציבל הלוזו תיטקרפ היינב תינכות רוציל ליכשהש ימ םג

 לש שרפהל עיגהל יושעש בחר םורטקפס לע ענ ,דועו ףוציר ,הרואת תוכרעמ ,תויטבמאו םיתוריש ,םיחבטמל רושקה לכב םיריחמה

 .היינבה תולע לש יפוסה ןובשחב םילקש יפלא תואמ

 תא .טהרל םורדמש ,רב תועבג יתליהקה בושייב ונבש תיבב יצחו םינש שולש ינפל התחפשמ םע ררוגתהל הרבע יזפ התויח

 ,םויה לש םיכרעב .לקש ףלא 850–כ לש תללוכ העקשהב החפשמה התנב ,ר"מ 810 לש שרגמ לע ר"מ 147 לש חטשב ,תיבה

 ביצקתב ךא ,תיתוכיא היינב תונבל ןיינועמש ימל םיפיט המכ שי יזפל ,ךילהתה תא התווחש ימכ .לקש ןוילימ 1.1–1 תולעה התיה

 ,היינבה ךילהל ביצקתה ללכ תא ונרזג ןאכמו ,אתנכשמה רזחהב שדוחב םיוסמ םוכסמ רתוי םלשל הנווכ ונל ןיאש ונעדי" .לבגומ

 ונרובע יטנוולר אל ראופמחבטמש ונעדי .יטקרפ תיב הז ונתוא ןיינעש המ .והזו םילוכי ונחנאש המ הזש ונעדי .גורחל אל ונלדתשהו

 ."הקיפסמ םלוכל תפתושמ תחא — דלי לכל היטבמאו םיתוריש ךירצ אל םג .קיפסמ הקיימרופ יופיצ זא ,םינטק םידלי ונל שי יכ

 בוט יכה יונב היהיש בושחו ,תיבה לש סיסבה הז" .ללכ ךוסחל אלש הלעבו איה ולדתשה דלשה תיינב תוכיא לע ,יזפ ירבדל

 םישנא ובש בלשה הז רמגה בלש .םישילש ינש אוה רמגהו שילש אוה דלשה ,תיבה לש תללוכה תולעה ךותמ לבא .רשפאש

 רכינ קלח םתיבב לולכלמ ןווכמב וענמנ הלעבו איהש תרפסמ איה ."רהזיהל ךירצ ונממו ,ביצקתה תרגסמ תא ץורפל םיתפתמ

 חבטמה תונורא ךרואל הרואת יספ יל ןיא .ריק ןורא יל שי ,הנישה רדחב תונורא רדח יל ןיא" .תימצע היינב םויכ ןייפאמה רוזבאהמ
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שולש ימר :םוליצ .לקש ףלא 90-ב םנוד יצח .הלותש

 הלאה תופסותהמ תחא לכ .יטרדנטס שיש יל שי ,חבטמה עצמאב יא יל ןיא .הרקתה זכרמב טנסרולפ תרונ יל שי ,היטבמאה וא

 .יזפ תרפסמ ,"יפוסה ריחמב םילקש יפלא תורשע לש לדבה איה

 יל שיש םירמוא התיבה ילא םיסנכנש םישנא" :יזפ הבישמ ,הלא תופסותמ הענמנש ףא ,תיפוסה האצותהמ הצורמ איה םא הלאשל

 וב קחשל ולכוישו ףיכב םירבח וילא ואיביש ,וב ויחי םידליהש ךירצש תיב הז .לבקל הלוכי ינאש הלודג יכה האמחמה וזו םח תיב

 לע רשפתהל ןכומו יטקרפ התא םאו ,ונילא םירבדמ אל ןבאה ייופיחו םיצנצנה .ןוסא הרוק אל ךלכלתמ והשמ םאשו ,תוישפוחב

 ."לקש ןוילימה תא הצחת חוורמ תיב תיינבש הביס םוש ןיא ,הרקויה

 רוקייל איבהל איה ףא היושע הז גוסמ היינב .תיגולוקאה וא ,הקוריה היינבה איה היינבה םוחתב תכלוהו תטשפתמש תפסונ הנפוא

 היינב' וא 'יגולוקא תיב' גשומל ףשחנ ינאשכ" יכ ריבסמ אוה .קדצב אלש ,ינפג ירבדל ,תאז ךא .היינבו ןונכתה תויולעב יתועמשמ

 דנרט לע םישנאמ רוזגל םיסנמש ןופוק הזיא הז .םירלודה לש אוה הלאה םייוטיבב רתתסמש עמוש ינאש דיחיה קוריה ,'הקורי

 .םהילאמ םינבומ םירבד הלא ,םוי תרואת וא תיבב ריווא תעונת תמסקממש הרוצב תונבל .דואמ ןשי םצעבה אוהש הרואכל שדח

 םילקאבו ףונב בטיה םיבלתשמשו רוזאב םיאצמנש םירמוחמ היינב םג .םלועמו זאמ השעמלו ,הנש 100 ינפל םג ונב םישנא ךכ

 קלח הז המע הינומרהב םייקתמו הביבסה םע בוט דבועש תיב תונבל .ןומדקה םדאה תפוקתמ תומייקש תותימא הלא ,ירוזאה

 ."ףסונ םולשת תייבגל הקדצה ןיא — לכירדא לכ לש דיקפתהמ קלחו תיסיסבה תוירחאהמ

לקש ףלא 695–ב שדח תיב

 תיבה אוה המגודל הזכ .םייטרפ םיתב לש םחתמ םיקהש םזימ בורל ,ןכומ עקרק דומצ תיב תיינב איה רומאכ תפסונ תורשפא

 םיתב 28 הבחרהב ורכמנ הכ דע ,תומזיו ןונכת לש םלוע ילעבמ ,ונרואיס ןיטרמ ירבדל .הבתכה תליחתב ראותש דתי בשומב

 לש יונב חטשב ,רתויב לוזה םגדה תולע .רוחבל ולכי םכותמש םינוש םימגד ועצוה םישכורלשכ ,ר"מ 650 לש םישרגמ לע םייטרפ

 דע .תילמיסקמ סמ תבטה לבקמ דתי דע עיגהל ןכומש ריעצ גוז ,יביטקרטאה ריחמה דבלמ" .דבלב לקש ףלא 765 איה ,ר"מ 102

 הנידמה ןכלו ,םילקש יפלא איה היונפה הסנכהל תפסותה .ספא אוה םלושמה הסנכהה סמ ,שדוחב לקש ףלא 15 לש הסנכה תמר

 ."אתנכשמה תא השעמל תנמממ
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זיו ןונכת לש םלוע :םוליצ .דתי ץוביק לש הבחרהב םיתב לש הימדה

 תיב תרבח ,תימזיה .ןאש תיב קמע ןופצבש רוא הוונ ץוביקב תמקומה השדח הנוכש תרגסמב הלא םימיב םדוקמ המוד םזימ

 רובע יתלחתהה ריחמהשכ ,םנוד יצח ינב םישרגמ לע ר"מ 152–100 לש יונב חטש חווטב םימגד המכ םישכורל העיצמ ,ץוביקב

 עקרק ידומצ םיתב םיעצומ םהבש םיבושיי תורשע ךותמ תואמגוד יתש םה רוא הוונו דתי .לקש ףלא 720 אוה רתויב ןטקה םגדה

 ר"מ 100 יתב םיעצומ ובש ,הזע ףטועב זוע לחנ ץוביק תא םג תונמל ןתינ וז המישרב .לקש ןוילימ דע ףלא 700 לש ריחמה חווטב

 ןופצבו ,לקש ףלא 780–מ לחהב םימגד ןווגמ םיעצומ ובש שיכל לבחבש דוד הדש ,לקש ףלא 695 תרומת ר"מ 400 לע םייונב

 .)םהמ דחא לכב לקש ףלא 800( היכלמו יאמש רפכ ,)לקש ףלא 900( הפוטנ הפצמב עקרק ידומצ םיתב םיעצומ ץראה

 תא להנמ תימזיה הרבחל ליבקמבש ,ונרואיס ירבדל .הירפירפב עקרק ידומצ םיתבל תויורשפא ןווגמ אוה םג עיצמ היינשה דיה קוש

950–850 לש םיריחמב םייטרפ םיתב הנורחאה הנשב ורכמנ ינופצה בגנבש םיעובמ יתליהקה בושייב ,בגנב םיקשמ ךוויתה דרשמ

100 דוע ועיקשה ושכרש תוגוזה .ר"מ 600–500 לש םישרגמ לע ,יונב ר"מ 85–כ לש םינשי םיתבב רבודמ" .הדיחיל לקש ףלא

 .רפסמ אוה ,"רוגל וסנכנו ץופישב לקש ףלא

250 לש שרגמ לע יונב ר"מ 120 לש ירוט 'גטוק שוכרל ןתינ ,תרנכל הפיקשמ - המש דיעמש יפכש ,תפצב תרנכ ףונ תנוכשב םג

 תחאב רבודמ ,ריעב לעופה רפוס ךווית דרשממ רפוס יעור ךוותמה ירבדל .לקש ןוילימל לקש ףלא 900 ןיב ענש ריחמ חווטב ר"מ

 ,תפצ לש ןוילעה רוזאב עקרק תדומצ היינבב תנייפואמה ,ןיגב םחנמ תנוכשב םג" .הניפ שארל הדומצש ,ריעב תויתוכיאה תונוכשה

 .רפוס רמא ,"ריחמ חווט ותואב םנוד עבר לע םייטרפ םיתב ןווגמ שי
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 ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

תוירלופופ יפל גצהגוריד יפל גצהיגולונורכ רדס יפל גצה

תוחותפ תובוגתה לכ תא גצה

34
0 0  וחק לשמל. ביבא לתל הרידה ריחמ תא תוושהל המל לבא

 תיקנע ףונ תספרמ םע תחוורמ םירדח השולש תריד הפיחב
 תואמ עשתמ תוחפ םכל הלעת וזכ הריד. ער אל רוזאב םיל
 חדינ רוח הזיאב לחנתהל ךליש טוידיאה ימ זא .לקש ףלא
 ? הלאכ םיריחמב ראואונב

15:16 שוקשיק 26.09.14

33
0 0  וליפא הווש אל ריחמהו ףוריטב ףופצ תפצב ירוטה 'גטוקה

 ומכ יארונ סמאלסל ךפהי םוקמה רצק ןמז ךות.ןוילמ עבר
 הינב לש שפנ לעוג .קמעה ףונ םע קמעה לדגמב הרקש
.שא הרקיו הסוחד

15:11קחרי ושפנ רמוש 26.09.14

32
0 0 29 ישל הלאש

21:33יש 25.09.14
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31
0 3 הירפירפב קפסמ רכשב הדובע ןיא

the g19:57 25.09.14

30
0 8  ןוילימ שי ימלו ,תוברת ןיאו ךוניח ןיא ,הירפירפב הדובע ןיא

??יונפ לקש

15:39תחא 25.09.14

29
0 0 25% וכסחתו תיתוכיא הלק הינבב ונבת

15:25יש 25.09.14

28
0 0  חותיפ תויולע קר 115.000 ץלח בשומב תונקל ואוב

14:32 ןתיא 25.09.14

27
0 9  תובכר תושיר םדוק ושעיש תאז קועזל רשפא המכ

ןד שוג לש רגסההמ ונתוא איצוהל ידכ,ילמרונ

14:12רא 25.09.14

26
0 0 ב"הרא ,תויטנוולר אל ןה ב"הראל תואוושהה לכ

13:54יבא 25.09.14

25
0 5  םישפוטמ תומולחל תותפתהל אל אוה יתימאה רגתאה

.הלאכ

13:06ירוא 25.09.14

24
0 6  העש לש העיסנ קחרמב" דיגהלו רקשל ךרוצ ןיא לבא ,ןיינעמ

"ביבא לתמ תצקו העש וא

12:56חרוא 25.09.14

23
0 2 הירפירפ

11:49יבוק 25.09.14

22
0 17  הלשממלו טנבל ןויער -- הדובע תומוקמ רצייל רגתאה

... הקופדה

09:05 והילא 25.09.14

21
9 2 ןוילימב יטרפ תיב

itzhak07:25 25.09.14

20
2 20 ימולש , תפצ , תורדשב םתא ורוגת

22:35ןרוא 24.09.14

19
0 11  תא ולטבת :הז םגו ?תורעוכמ תונוכש תונבל םיכישממ עודמ

!ארוקל הריחבה תא וריאשהו יטמוטואה ןגנה

20:18תרניכ ףונ תנוכש 24.09.14

18
1 23 ?ונלש םידליה תא דמלי ימו ?דובענ המבו

19:49ירוא 24.09.14

17
1 29 ביבא לתב הרידמ רתוי הרקי הקסיע תאז

19:41ב.ש 24.09.14

16
0 11 !הרובחתו ךוניח הליהקל םיתוריש הסנרפ ! שוקשק

19:36 רחש ןורוד 24.09.14

15
2 1  הלוכ ביבא לת הללאביחה םע תומיעב יכ , לוקיש אל םיליט

19:35 דוע 24.09.14

14
0 10  םימוכסהמ יצח הלוע יטרפ תיב ב"הראב םיחדינ תומוקמב

 .תוחפ םגו הלאה

17:15רינ 24.09.14

13
0 17  םתקחצה .0=היסנפ םע םומינימ רכש לבקנו הירפיריפב רוגנ

ונתוא

17:13ןיבמ 24.09.14

12
0 29 וזכ הריד שוכרל החמשמ רתוי יתייה

2716:52-תב 24.09.14

11
2 11 ורוי 25,000מ עקרק ידומצ םייטרפ םיתב שי הפוריאב ונלצא

16:38?רקי ךכ לכ םכלצא המל 24.09.14

3 5 $ 19.99 הכירב םע ר"מ 450 הליוו ב"הראב ונלצא

NY06:48 ,יבא 25.09.14
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10
7 12 990,000ב םילשורימ מ"ק 4 - םדא בושיב

16:38דוד 24.09.14

0 3  רבכ ונחנא תויולחנתהל הרבע החוורה תנידמש הז תא
םיעדוי

21:11!הדות אל 25.09.14

09
0 7 !וסנכ....ועמשת וארת

16:36ימר 24.09.14

08
0 12  רסוח ,יתיירורעש תועיסנ תולע ,םיאודבל היצקטורפ םולשת

...הקוסעת

16:11ל"וח קרו ל"וח 24.09.14

07
1 11  אל תיבה חחחחחחחחחחחחח הדובע אצמל אוה רגתאה

 יצח וליפא הווש

16:11לאירוא 24.09.14

06
1 3 זכרמב ריעב רמ 130 לש תיב תונבל הסנמ

16:08השמ 24.09.14

0 5 800-ב ונבי םינלבק הברה ,ךל םיליחשמ םתס

18:30קינלוחש 24.09.14

0 1  שי .1000$ היה הז םעפ ;5000 -מ רתוי תולעל ךירצ אל רמ
תופסות תצק

14:15רתוי הברה אל לבא 26.09.14

05
2 19  ךכ םא ,הזה ןותנהמ םומה ינא ? יונב הנידמה חטשמ 4% קר

 םתס אל ,ן"לדנה תעוב לש אמאה תא לארשיב ןאכ ונל שי
 רידא שערב ץצופתתש תיתצלפמ העוב אלא ן"לדנ תעוב
 לכ םימפמפמש רקשהש ירחא םימ קיזחמ אל הזש ינפמ
תוירזכאב ןאכ רתסנ ןמזה

16:01חרקמ ףסכ איה הריד 24.09.14

1 1 רבדמב\םיניטסלפ תונכשב\ןדריה תעקבב רוגל אוב

18:41ש 24.09.14

04
0 43  הנידמהש םירבד -םיסימו עקרק =הריד תולעמ זוחא 51

דירוהל רחמ הלוכי

15:54ךשמנ לזגה 24.09.14

0 12

 יתחשומ תלשממ לש תורוטנוואה תא ןממל ךירצ והשימ
 תא ,םינוקייטה תא ,םידרחה תא ,םילחנתמה תא .סיביבה
 תא ,ןתלבקל תוגיגחה תא ,תוללוצה תא ,ירוביצה תורישה
 .ןוטלשה תותיחש תא חייטתש הלומעתה

18:34קוח רמוש 24.09.14

0 6 ...הנידמה לש םייובש תוחוקל םיחרזאהו ישפוח קוש ןיא לבא

18:42ט 24.09.14

0 0 !ספא מ״עמ םע דיפל השועש המ קוידב הז

11:12קידצ 25.09.14

03
5 7 ?םיררחושמה םיחטשב םיתב םע המ .םיסקמ

15:39ףלא 900 דע 24.09.14

02
5 7  תא סנרפל םילוכי רשא םידלי םע תוחפשמל הבוט הקסע

 תוכחל אל .איהש ךרד לכב ,תיבהמ הדובע תועצמאב םמצע
 תא תושעל .ריעב םייחל ולגרתה רבכ םידליהשכ רובעל
עגר לכמ ונהי םידליה זאו םידלונ קר םידליהשכ דעצה

15:34ן"לדנ ץעוי ןורוד הקיבצ 24.09.14

01
2 26  ישימחו ינש לכ הזעמ םיליט ?הלאה תומוקמב רוגי ימ

15:16ליג 24.09.14

UI by Netcraftונלצא םסרפרשק רוצםישורדתכרעמ Video Powered by BestTV
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מ"עב ץראה ןותיע תאצוהל תורומש תויוכזה לכ ©

ץראה

ץראה

תושדח

הירלג

ריווא גזמ

ץוח תושדח

תרנכה סלפמ

תודעסמ תרוקיב

םיטרס תורוקיב

טרופס

םירפס

Jewish Holidays

םירודמ

2 םייט ינאמ

םיצעויה תריז

םינטק םיקסע

הריירק

ןובשחו ןיד

בכר

תונכרצ

ןופטראמס

םוסרפו הידמ

ןוהה קוש

TechNation

םיישומיש םילכ

םודאה ליימיאה

RSS

ח"טמ ירעש

ונילא ובתיכ

םויה תורתוכ לכ

רתאה ןונקת

םייונמל עדימ

ץראה יונימ

םיסנכ

תושיגנ

ישיאה רוזאה

ילש דומעה

םיטרפ ןוכדע

האירק תמישר

ילש תובוגתה

םירטלזוינ

Cafe

ישאר

םישנא

תוליהק

םיגולב

תונומת

ואדיו

ריעה רבכע

ריעה רבכע

הליל

םיטרס

הקיזומ

לכוא

םידלי

היזיולט

םלוע רבכע

תורשכ תודעסמ

תוליכר

םיגח רבכע

הלועפ יפותיש

תוינקה תריז

תיבב שגפנ

 – א"תב םיקסע םישוע

ופי

 ל"וחב ן"לדנ תועקשה

ןומהה תמכוח

ד"ועו טפשמ

םילהנמ חותיפ בהל

םיסיטרכ רבכע

EXTRA רבכע

ריעה חול

 תרשכהל זכרמה

םילהנמ

םיחולשמ רבכע

םימח םיאשונ

 םיריחמה תכפהמ

רלולסב

טפנו זג ישופיח

םיריכב רכש

תויצקילפא

2די דדמ

38 א"מת

בכר ינחבמ

םיקסעו םישנ
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