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עובשה ףוסב  דוע 

תוירבגה למסל  יל  סורב  ךפה  ךיא 

 

ןובשח תורגוס  תאילו  הנד  ופצ :
סקאה םע 

הצקה

הצרמ ןיבורל , וידלי . לש  רפסה  תיבב  הנפלואה  תונב  לש  םירוקיבה  לע  עמוש  ( 43 ) ןיבור יבאש  הנושארה  םעפה  הניא  וז 
םימואת גוזו  םייניבה  תביטחב  תב  םידלי : השולש  הרדגב , ררוגתמה  ןוירוג  ןב  תטיסרבינואב  ןוכיתה  חרזמה  לש  הירוטסיהל 

םימעפ המכ  וינב  לש  רפסה  תיבל  תועיגמ  הרדגב  "ן  רהב תנפלואמ  תונב  ריעב . סניפ  םש  לע  רפסה  תיבב  התיכב ד ' םידמולש 
", ןיינעב רבד  יתישע  אל  לבא  הז , תא  יתבהא  אל  םעפ  ףא  . " םידומילה תועש  ךלהמב  תודהי  יאשונב  תויוליעפ  תוריבעמו  הנשב ,

יפלק םידליל  ונתנו  תונבלו , םינבל  התיכה  תא  וקליח  ןה  רפסה . תיבל  הנפלואה  תונב  ורזח  םייעובש , ינפל  ןיבור . רפסמ 
... שודיק תורנ , תקלדה  תבש : לש  והשלכ  סקטל  הרושק  התיה  המישמ  לכ  תומישמ .

ןושארה שדוחב  דבלב  ילטיגיד ב-4.90 ש"ח  יונימב  ועיקשה 
שדוחב םניח  תובתכ  תאירקל 6  ומשריה  וא 

סולפ לגוג  רטיווט   קובסייפ    

עובש ףוס 

הבושתב םייתכלממה  רפסה  יתב  םירזוח  ךיא 
, תועשה תכרעמל  םיפסוותמ  םירועיש  תודהי : לש  השודג  הנמ  תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמ  תלבקמ  תונורחאה  םינשב 

םילדג אשונל  םישדקומה  םיבאשמהו  ךוניחה  דרשמ  ןומימב  רפסה  יתבב  םידמלמ  תיתד  היגולואידיא  ילעב  םיינוציח  םיפוג 
הכלהכ ךוניחל  ךרדב  תומצמטצמו . תוכלוה  תויורשפאה  ינוליח , ךוניח  םהידליל  תתל  םיצורש  םירוה  רובע  םיכלוהו .
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םישנ לש  ןמוקמ  לע  הקבאנו 
תירוביצה הריזב 

לכוא
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ןיזגמ
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75
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31.12.2013 14:30  |  1  0וש
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29.12.2013 15:24  |  0  0אמא
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תובוגת 

הבוגת ופיסוה 

הנושארל הנורחאהמ 

. םלועב השדח  תד  איה  תוימרופרה  תדה  . ךרדבש םינוויתמ  = םימרופרש וניבת  יתמ 

? תונויצ הז  המ 

הפישחהו תוידדהה  ןיינע  ןאכ  הלוע  בוש  ידוהי !  תויהל  תחא  ךרדמ  רתוי  שי 

. דיתע ול  ןיא  ורבע , לע  עדוי  וניאש  םע 

(ל"ת) םידמחומ . לע  םולכו  בקעיו , קחצי  םהרבא , לע  הברה  יתדמל  דומיל  תונש  ב-12 

. םייתכלממ םה  לארשיב  רפסה  יתב  םינוליח , רפס  יתב  ןיא  לארשיב 

ער ןורתפו  בוט  ןויער 

התסמו (ל"ת) תיסרא  תודהיה  דגנ  הפטהה  ףוס  אלל  םידגסמ  םינבנ  יברע  בושי  לכב 

 - לבא תויעבמ  ףח  יתדה  ךוניחהש  אל 

ינוליחל יתדה  ךוניחה  ןיב  דיחיה  לדבהה 

תיתרבחו תיפרגומד  תרחא , תיווזמ  ןוידה  לע  לכתסנ  ואוב 

. םהל אבש  המכ  תודהי  דומלל  םילוכי  םייתדה 

הפיחב םיפונ  רפס  תיבב 

םייחה תוהמ  וידר 
לע ינש : רוקמ  ןוסלנ -  תירינ 

תיוושכעה תונמאב  תויטנתואה 

ינומכ
לסב לולכ  המ  ןושיעמ -  הלימג 

? תואירבה

TheMarker LABELS
 - ןוהה קושב  הטקשה  הכפהמה 

תא הכמש  שיאה  תא  וריכה 
םידדמה

יקסרניפ יבא  ןיד  ךרוע 
תרדסהב זרדזהל  יאדכ  עודמ 

אבצה לומ  דמעמה 
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הנידמב ישימח  סיג  = תוגורסה תופיכה 

... הב וריתוה  תד  תונש  תורובה ש-18  ינמיסב  תמחלנ  ןיידעש  "ת  ישלתד

הפצוח וזיא  תודהי , םידוהי  םידמלמ  תידוהי  הנידמב  ןמאיי , אל 

לש (ל"ת) חוכה  תא  םישילחמ  קר  "ס  יבב תודהי  ירועיש  תשפוטמ , הבתכ 

(ל"ת) םינבר ????? לש  םינוש  םיגוס  איבהל  הז  םזילרולפ  יתממ 

(ל"ת) םינלאמשל . ךופהל  ולדגי  אל  םידליהש  ןייוצמ .

(ל"ת) ןאכ . תויהל  תכלוה  םיחרזא  תמחלמ  וזיא  .

תודהי ירויסו  ידומיל  לש  תופסונ  תועש  םיינוציח , םיפוג  הרוק . הז  "ל  הצב םג 

תיסהל ... דיחפהל ו התרטמ  לכו  היצרופורפ  רסוח  תויעטהו , תויועט  האלמ  הבתכה 

. וב אורקל  ורחבש  םירגובמל  אלא  יובש , להקכ  םידליל  ארקומ  אל  בגא  ןותיעה  תמזגומ . תונידעב  הבותכ  הבתכה 
ןובשח לע  לבה , ירבדו  תולפת  םתואב  םינימאמה  םה  לבה  ירבדו  תולפתב  םידלי  לש  םחומ  תא  ףטושש  ימ 

. םיסמה םלשמ 

תובוגתה לכ  תא  ןעט 

רתאב תוארקנה  תובתכה 

   

תוארקנ תובתכ  דוע 
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