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זזזזאב יכה

?העקשהל הריד תשיכרב תונורתיה םהמ.1

 בורב רבע תנגוה תוריכש קוח :תיפוס רשוא.2
םיכ"ח 64 לש

 העיגהו ריהמ ראודב החלשנ הנותחל הנמזה.3
םישדוח 3 ירחא

 וסרפסאב רוביצה תא וצפיו לוהמ קלד ורכמ.4
םיילרנימ םימ וא

שבוע םע תוקרי יזראמ ורכמ לסרפוש ףינסב.5

 רתאמ ורהזיה :ןכרצה תנגהל תושרה.6
וגוגהיוםיסיטרכה

תוינקה תריז

 רכשלבגויםאהפעיקשיאלדחאףא":דקש
"תוירוביצ תורבחב םיריכבה
 רתויב הובגה רכשה תא ליבגמ םייסנניפ םיפוגב םיריכבה רכש תלבגה קוח
ynet ,הרבחב רתויב ךומנה רכשה לעב דבועה לש ורכש תולעמ 35 יפ דעל
 תוירוביצה תורבחה ללכ לע לחוי קוחה םא םלשנש ריחמה היהי המ ןחב
"הפ עיקשהל הצריי אל דחא ףא" :דקש .קשמב

11:29 , 30.03.16  :םסרופתילגרמ לכימ

םיסנניפה ףנעב הרעס

 תא לוכאל ךיא םיעדוי אל" :לבגוה םיריכבה רכש
"הז
גרבנזור ןפצילא

 ררועמ תיסנניפה תכרעמב םיריכבה רכש תלבגהל שדחה קוחה
 לג יופצ תמאב םאה .חוטיבה תורבחו םיקנבב השק תמוערת
 םיריכבה רכש תא תולעהל םיקנבל הלעי המכ ,תרמצב הביזע
 םע ביטתש תונמדזה ללכב וז ילואו השדחה תנוכתמב
םיסנניפה ףנעב הרעסה ?תורבחה

"הז תא לוכאל ךיא םיעדוי אל" :לבגוה םיריכבה רכש

 לעב דבועה לש ורכש תולעמ 35 יפ דע לבגוי תויסנניפהו תויאקנבה תורבחב םיריכבה רכש
 קוחה תילכתש וא רטוזה דבועה לש ורכש הלעי לעופב םאה לבא ,הרבחב רתויב ךומנה רכשה
 אוה קשמב םירוטקסה ראש לע קוחה תלחהל שיחרת םאה ?ןויווש לש תוארנב םכתסת
 ?קשמה ללכ לע לחוי אוה םא םלשנש ריחמה היהי המו ?יתואיצמ

 רכש תלבגה קוח סחייתמ עגרכ
 יאקנבה םירוטקסה לע םיריכבה
 תורשפאלו ,דבלב יסנניפהו
 תוירוביצ תורבחל בחרוי קוחהש
 תלייא ,םיטפשמה תרש העיבה
 איה .תצרחנ תודגנתה ,דקש
 החישב התודגנתה תא הריבסה
 סנכנ 2012-ב יכ הרמאו ynet םע
 ,תורבחה קוחל 20 ןוקית ףקותל
 ןפואו םיריכבה רכש תא רידסמה
 םרכשל עגונב תוטלחהה תלבק
 .ח"גא תורבחבו תוירוביצ תורבחב

 היה 20 ןוקית רבכ" ,דקש יפל
 תיסחי ולש תולבגהב ינוציק דואמ
 ןופצב ילוא ,תוירוביצה תורבחב רכש קוחב הליבגמש הנידמ ףא םלועב ןיא" ,הפיסוה ,"םלועל
 םורגיו ,הפ עיקשהל הצרי אל דחא ףא - םיעיקשמ תחירבל םורגל לוכי הזכ ךלהמ .האירוק
."םדקתהל ןפוא םושב הזל ןתא אל ןכל .תורחתב השק העיגפלו םיבוט םילהנמ לש החירבל

 ףא ילואו תוהובג תומרב םיריכבה רכש תא ריאשהל וצריש םיקנב ,קוחה תובקעב םאה
 יאנתב דומעל ידכ ,קנבב רתויב ךומנה רכשב רכתשמה דבועה לש ורכש תא םג ולעי ,ותולעהל
 ?הלבגהה

 הלעויש ימיספ ,שרוש דסומ אישנו ביבא לת תטיסרבינואמ הלכלכל החמומ ,דוד ןב ןד 'פורפ
 ושעי תויסנניפה תורבחה וא םיקנבהש ךירעמ ינא" .רשואש קוחה תרגסמב םירטוזה רכש
 ,הובג הזכ רכש תתל ךישמהל םיצור תמאב םה םאה לכ םדוק" ,רמוא אוה ,"םילוקיש המכ
 הזכ רכש תתל ךישמהל םיפידעמ םהש חיננ .הכרב וזש בשוח ינאו ,אלש וטילחי םה ילואו
 ,סנקה תא םלשלו הובגה רכשה תא םלשל ךישמהל םילוכי םה .תופולח המכ םהל שי ,הובג
 םא לבא .תוכומנה תורוכשמה ירכתשמ לש רכשה תא תולעהל וא ,וילא םיוולתמש םיסמה
 ימ לכל רכשה תפסות רשאמ תוחפ הלאה תורבחל הלעת הלבגההמ הגירח לע סמה תפסות
 םלשל יכ ,ךומנה רכשה תא תולעהל אלו סמה תא םלשל ופידעי םה ,תוכומנה תומרב חיוורמש
."רתוי םהל םלתשי סמה תא

 הלעוי אל םירטוזה רכשש אוה םג ךירעמ ,רחסמה תוכשל דוגיא אישנ ,ןיל לאירוא ד"וע
 אל תויסנניפה תורבחב ךומנה רכשה ירכתשמ לש רכשה תאלעה" .רשואש קוחה תרגסמב
 האצותכ ,הלעוי םא – הלעוי אוה" ,רמא ,"םילהנמה לש רכשה תלבגהמ האצותכ היהי
."םיימינפה הדובעה יסחי תכרעמב םיצחלו קשמב תויללכ תומגממ

"ךומנה רכשה םע הלא תא רטפת הלהנהה"
 ,בואט זכרמ ל"כנמסו תירבעה הטיסרבינואהמ הדובע תלכלכל החמומ ,יבר-רב דולק 'פורפ
 רכשה לש תלבגומ הלפכמ אוה םיריכבה רכשש וזכ הרוצב קוחה תא םינובש עגרבש ךירעמ
.הרבחב ךומנה

 ,לעופב .הלעיש ריבס ,רתויב ךומנה רכשה םע דבועה לש רכשה תילמרופ הניחבמש רורב"
 רתויב ךומנה רכשה םע דבועה םאה איה הלאשה .הלעי ,םושר היהיש רתויב ךומנה רכשה
 ןתינש המ .הרבחב םושרה רתויב ךומנה רכשב קיזחמ םויהש דבוע ותוא אוה ,םושר היהיש
 םהלש םיתורישה תא ריבעהלו רתויב ךומנה רכשה םע םידבועה תא תחקל אוה תושעל היהי
 ידבוע לכש טילחהל הלהנהה לכות ,קנבה לש ןויקינ ידבועב רבודמ םא .הרבחל ץוחמ לא
 ותואב זאו ךומנה רכשה םע הלא תא רטפל הלוכי הלהנהה .תינוציח הרבח ךרד ודבעי ןויקינה
."וזכ תוברעתהמ האצותכ םרגיהל לוכיש תוויע והז .ךומנה רכשה ףר הלוע עגרה

.ןלבק ידבוע רכשמ םג 44 יפ םיריכבה רכש תא ליפכמ קוחה יכ רוכזל בושח ,תאז םע

 ,תירקיעה היעבהש םושמ קשמה לע העפשה היהת אל רבעש קוחלש ךירעמ דוד ןב 'פורפ
 תיסחי םירושיכ תמר םע םישנאל קפסנ אל םא" .ןוירפה תייעב איה ,תסנכב םימלעתמ הנממש
 הנידמש תויתשתה תא ישונאה ןוהה קר אלו יזיפה ןוהה תניחבמ םיבוט אל םיאנתו הכומנ
 איה ןוירפה תרדגה .הכומנ דואמ המרב תויהל ךישמי ןוירפה ,קפסל תבייח תינרדומו תנקותמ
 .ןיאמ שי ןיא .הובג רכש לבקל לוכי אל ינא ,העשב טעמ רציימ ינא םא .העשב רציימ ינא המכ
 ,לעוג ררועמ םימעפלו ימונורטסא אוה םיריכבה רכשש הז .םיריכבה רכשל ללכ רושק אל הז
 ."קסעל רושק אל הז

יחמק יטומ :םוליצ

קובסייפב ףתש

הספדה

הבתכ חלש

רווידל המשרה

הבתכל הבוגת

!הנתמ שדוחל ישיש ןותיע
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ביבא לת

תשרה יבחרמ

הובג יוציפ ךל עיגמו ןכתיי ?ןטרס ןוחבאב תיאופר תונלשר
תיאופר תונלשר

 ןויאר ?היסנפה תארקל רשוע תריציל דוסה הלגתה
…ל םילארשיל רזועש שיאה םע ינפשוח

Readly

 םולח לביטספב םידלי תוגצה
₪ 42 -מ סיטרכ ןורטאית לש

>> השיכרל

 ףיקמה חוטיבב החנה 30% דע
!םיווש םימולשת 12-ו בכרל

>> ריחמ תעצהל

תשרה יבחרמ

 תועמשמה המ - 190 ןוקית
?ךלש ןוכסיחל ולש
םחש רלושטלא

 בשק תערפה םע םידלי
 ימצע יומיד חתפל םילולע
… תוטיש רפסמ ןלהל .ךומנ

AttenGo

 תא תונשמ תוימונג תוקידב
היגולוקנואה ינפ
ןעדיה

E-PACE - טרופס בכר 
 תא הנשמש יטקפמוק
םיקוחה

Jaguar

12 תב סנא :םשאוה הרומ
םוריעב התוא םליצו

ynet
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 םויב תוקד 5 .תוחרקתהו הרישנל יתיב לופיט
 החמומ םע ץעייתהל ואוב.תחטבומ האצותהו

hairegen - העיגה הכפהמה 
לארשיל

העדומרתאל וסנכיה

לגס ילא סאיטא בגוי אריפש והיבא :םימלצ

 תוכומנה רכשה תומרב אצמנש ימל רוזעל תמאב םיצור ונחנא םא יכ ריבסמ דוד ןב 'פורפ
 הזו בכרומ רתוי הברה הז" .ינרדומ קשמב דובעל םיאנתה תאו םילכה תא םהל קפסל םיבייח
 ,םייטמוסקו םיילוש תונורתפ ינימ לכב אלו ,וב קסעתהל הכירצ תסנכהש יתימאה רופיסה
 רכש רכתשמש ימל רוזעל ךלוה שממ אל הז לבא ,הובג רכש רחא הפידרכ רתוי םיארנש
."ךרד ירוציק קר הלא יכ ,ךומנ

 "תויטרפ תורבח לע קוחה תא ףוכאל רשפא יא"
 אל הז" ,דוד ןב 'פורפ תעדל ?קשמב םיפסונ םירוטקס לע קוחה תא ליחהל היהי ןתינ םאה
 זא לבא ,תויאסרוב ,תוירוביצ תורבחל קוחה תא ביחרהל רתויה לכל היהי רשפא .םישי
 ראשיהל תובייח אל ןה .ונלש הסרובב ראשיהל אלש הטלחה לבקל ולכוי הלאה תורבחה
 םיקמ ינא םא .תויטרפ תורבח לע הזכ רבד ףוכאל היהי רשפא יא ,הרקמ לכב .הזכ בצמב
 וישכעו ,ךומנ רכשב ההובג דואמ ןוכיס תמרב םינש הברה יתלבסו ,ספאמ ותוא יתמקהו ,קסע
 ?יל עיגמ אלש יל דיגהל לוכי והשימ ,תופעות ןוה חיוורמ ינאו ,העושילו הלחנל יתעגה ףוס ףוס
 יבגל .יקוח ללכב הזש בשוח אל ינא .הזכ רבדב ברעתהל תוכז דחא ףאל ןיאו יטרפ קסע הז
."רחא רופיס הז ,הנממ םילודג םיקלח ןמממ רוביצהש ,תירוביצ הרבח

 ללכושמ יתורחת קושב ,יבר-רב 'פורפ ירבדל ,קשמה ללכ לע קוחה תלחה תלאש רבדב
 םה תוברעתה םיעיצמ ללכ ךרדב םהבש תומוקמה" .תוחפש המכ ברעתהל איה הייטנה
 רוטקסב .קוש לשכ הפ שי םא איה הלאשהו ,רחא וא הזכ קוש לשכ םהב שיש תומוקמ
 ילושה הקופתה ךרע תא ףקשמ רכשה ןכאש ללכב םיחוטב אל ונחנאש איה היעבה יאקנבה
 רזגמ שישכו ,םיקנב המכ לש לטרקב רבודמ ,קהבומ יטסילופונומ רזגמב רבודמ .םידבועה לש
 אוה הזה תוויעהו ,תוויע שי רבכש םיעדוי ונחנא ,תיתורחת אל תולהנתה םע יטסילופונומ
 ."קוש לשכ לש גוס םצעב

 תורוצב קלחל ןתינ הטנרה תאו תורחת ןיא הזכ קוש הנבמבש ללגב" יכ ףיסומ יבר-רב 'פורפ
 הקופתה ךרע תא ףקשמ אלש רכש רתויב םיריכבל םינתונש הז ידי לע רתיה ןיב ,תונוש
 ןכל .רחא לשכ ןקתמו תוליעיל םג אלא ,תוינויוושל קר אל הנעמ ןתונ קוחהש ירה ,ילושה
 דע רורב אל םהבש ,םירחא םירוטקסב .קוחהמ ששוח תוחפ ינא יסנניפהו יאקנבה רוטקסב
 םירחא תומוקמב יכ הזה קוחה תא ליחהל תוסנלמ רהזנ דואמ יתייה ,תורחת ןיא וא שי המכ
 דואמ תויהל לוכי ןויוושה ךרעו ,ללכב םא תוליעיה ןוקיתמ םיעורג רתוי תויהל םילוכי םיתוויעה
."תוליעי יחנומב רקי

?םלשל ךרטצנ הלאכ םיתוויע וליא לע
 קשמה ללכ לע קוחה תלחה"
 קלח ,םירבד המכ רוציל הלוכי
 .תוחפ םיבוט םקלחו םיבוט םהמ
 תויהל לכות הטנרה תקולח
 תומוקמב תינויווש רתוי הפיט
 ונל ןיא הליחתכלמ םהבש
 לוכי הז ינש דצמ לבא .תוליעי
 םיענמנ ובש בצמ ,הלטבא רוציל
 םרכשש םידבוע קיסעהלמ
 .יבר-רב 'פורפ ריבסמ ,"ךומנ

 תניחבמ ,יבר רב 'פורפ ירבדל
 םלתשמ היה תילכלכ תוליעי
 ויה םמצע םהו םתוא קיסעהל
 ןיא יכ ךומנ רכשב דובעל םינכומ
 הובג לומגת לבקל ךרד םהל
 ,עגרכ םילבקמ םהש הממ רתוי
 הצרי אל דחא ףא שדחה בצמבו
 הקופתה ךרעל רבעמ םהלש רכשה תא תולעהל קיסעמה תא בייחי הז יכ םתוא קיסעהל
."םש תמאב ונחנא םא איה הלאשה .םהלש תילושה

 בישמ ,םעפ יא שממתת םא ,ולש הבחרה עיפשת ךיאו קשמה לע קוחה עיפשי דציכ הלאשל
 םוצמצ לש לקשמ תלעב תיכרע המגמ קשמב תויהל תבייחש רמול רשפא יללכ ןפואב" יכ ןיל
 לוהינה תודמע תא ושטני אל םילהנמ :רובעי קוחה םא הרקי אל יאדווב דחא רבד .םירעפ
 רושימב קר אלא ,ילכלכה רושימב היהת אל ,היהת םא ,העפשהה .ל"וחל וחרביו םהלש
."יכרעה

?זגה תקיספ עיפשת ךיא :הלכלכה ץורעב דוע

ןאכ וצחל ן"לדנב םישדח םיטקיורפב הייפצל
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