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" ןטיב לש  יאקנבה   " לע ץחל  ןושאר : םוסרפ 
הרטשמל וצפקוה  "ד  וע הנידמ , דעל  ךופהל 

יזכרמ ריצ  שמישש  דושחה  ףסוי , השמ  םיקסעה  שיא  לש  וטילקרפ 
וילא בהל 433 . ידרשמל  ארקנ  היצילאוקה , "ר  ויל דחוש  יפסכ  תרבעהב 

תשרפב הנידמה  דע  םכסה  תא  ןיכהש  רפוס , ןליא  "ד  וע ףרטצה 
קר דיעהל  העצהה : .החדנ  ףסוי  לש  ורצעמ  תכראהב  ןויד  .תוללוצה 

םיניירבע דגנ  אלו  םיאקיטילופ  דגנ 
10:59  , 14.12.17 םסרופ  : רוינס ילא 

 

שיא ףסוי , השמ  לע  דבכ  ץחל  הליעפמ  הרטשמה  "צ : לשארב תותיחשהו  קית 1803 
יכ עדונ   ynet-הנידמ ל. דעל  ךופהיש  ידכ  ןטיב , דוד  לש ח"כ  יאקנבה "  " רדגוהש םיקסעה 
בהל ידרשמל  םוי ה )'  ) רקובה וצפקוה  גרבנטור , תילגו  רפוס  ןליא  חוחד , ליג  וניד , יכרוע 

דע םכסה  תא  ןיכהש  אוה  הנגהה , תווצל  ףרוצש  רפוס , "ד  וע .הרטשמה  לש   433
לע רוערעב  יזוחמב  ןויד  החדנ  ןכ  ומכ  .טישה  ילכו  תוללוצה  תשרפ  רונג ב יקימ  הנידמה ל

.םויה םייקתהל  רומא  היהש  ףסוי , לש  רצעמה  תכראה 
 

יפסכ תרבעהב  יזכרמ  ריצ  דשחה  יפ  לע  היה  השרפה , תפישח  זאמ  רוצעש  ידיחיה  ףסוי ,
ול עיצת  הרטשמהש  ןכתייש  ורמא  השרפל  םירושקה  םימרוג  היצילאוקה . "ר  ויל דחושה 

דגנ אלו  השרפב , םידושחה  םיאקיטילופה  דגנו  ןטיב  דגנ  קר  הנידמ  דע  שמשל 
.םותחל וילע  לקהל  רומאש  רבד  הב , םיברועמה  םיניירבעה 

 
םיסכנ ואפקוה  םיסימה , תושרב  הריקחל  וירכממ  םיבר  וארקנ  ףסוי  לע  ץוחלל  ידכ 

לכ .ותחפשמ  לע  ילכלכ  רוצמ  הליטה  השעמל  הרטשמהו  ולש , םיקנב  תונובשחו 
תקדבנ הדצמ - " יטיהר   " תונח תונורחאה -  םינשב  ולש  קסעהמ  האצוהש  תינובשח 
םידשוח הרטשמב  .ףסויל  ומלישש  המ  לע  דיעהל  םינמוזמ  םישנא  תואמו  קמועל ,

.ןטיב דודל  הווסמב  ורבעוהש  םיפסכב  רבודמש 

בהלב רקובה  ףסוי , השמ 
433

יחמק יטומ  םוליצ :

קובסייפב ףתש 

הספדה

הבתכ חלש 

הבתכל הבוגת 

! הנתמ םייעובשל  ןותיע 

ביבא טנרטניאלת 

( יחמק יטומ  םוליצ : ) בהלב 433 רקובה  וניד , יכרוע  םע  ןימימ )  ) ףסוי השמ 
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לכ ןיב  תרשקמה  תומדכ  ףסוי  תא  בהלב 433  ונמיס  השרפה  הפשחנש  ינפל  דוע 
וצ הרטשמה  האיצוה  זאו  םיסימ , תוריבע  עוציבל  דשח  הלע  םיוסמ  בלשב  .םידושחה 

.הנשמ רתוי  וכשמנ  הלא  .רתס  תונזאה  ריתהש 
 

ךשמבו ותולעבבש , הדצמ " יטיהר   " ךותב תורתסנ  תומלצמ  ונקתוה  םישדוח  המכ  ינפל 
רתיה ןיב  .םילקש  ינוילימ  יוושב  הרואכל  םיסימ  תוריבעל  תויאר  םירקוחה  ופסא  םישדוח 

.ןוה תנבלהו  תויביטקיפ  תוינובשח  לש  תוריבעב  רבודמ 
 

רבידו תונחל  םוי  ידמ  עיגהל  גהנ  הז  .ןטיב  םע  קודהה  רשקה  תא  ופשח  ףסויל  תונזאהה 
תויופעתסהה תחא  זכרמב  דמועש  חטש  "צ –  לשארב םחתמ 1000 "  " טקיורפ לע  ומיע 

ןגס ותויהב  םינוש  םימרוג  לש  םיינ  " לדנ םיסרטניא  ןטיב  םדיק  התרגסמבו  השרפה , לש 
ףלא ןטיבל 260  ףסוי  קינעה  ראשה  ןיב  תודשחה , דחא  יפ  לע  .צ  " לשאר ריעה  שאר 

.ותב תנותח  ןומימל  םילקש 
 

החיש תטלקה  הרטשמה  ידיב 
לע ןטיבו  ףסוי  ורביד  הבש 

תא ה- ךל  יתאבה  : " תטלקומה החישב  ןטיבל  רמא  ףסוי  ץורע 10 , יפל  .םיפסכ  תרבעה 
". תשקיבש רלוד   1,500

? םילקשב אצוי  הז  המכ  .הדות  ןטיב :
.הזכ והשמ  וא 5,700 ,  5,600 : ףסוי

.יל איבתו  הז ל-6,000  תא  לגעת   : ןטיב
 

.הריקחה יטרפב  הרועמה  םרוג  רמא  ןטיב ," דוד  לש  קנב ' היה ה' אוה  דשחה  יפ  לע  "
אל שממ  .םיפסכ  ןטיבל  ריבעה  םגו  הוולה  ןיבלה , אוה  .םיבר  םיפסכ  וילא  ועיגה  "

". םיטיהרב קר  קסעתה 

ונל ובתכ  הבתכב ? תועט  םתאצמ 
 

/ת  בתכל היינפל 

הבתכ םייעובשלוחלש  ןותיע 
! הנתמ

ףתש ב-ףתש ב-

: ןטיבתויגת הנידמדוד  השרפ 1803קית 1803בהל 433דע 

יטומ םוליצ : ) בהל 433 ידרשמב  רקובה  רפוס , ןליאו  לאמשמ )  ) חוחד ליג  ףסוי , לש  ןידה  יכרוע 
( יחמק

( ןלוג לואש  םוליצ : ) ףסוי השמ  לש  םיטיהרה  תונח  לע  הטישפה 

( רלשיט הקיבצ  םוליצ : ) הריקח ירחא  ןטיב  דוד  היצילאוקה  "ר  וי

( סאיטא בגוי  םוליצ :    ) השרפה תפישח  ירחא  ףסוי  השמל  רצעמ  תכראה   
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ynet  + יונמ תשיכר 

הרזעו םיתורישותודוא  םילכ 

םינויד תובוגת ב-93  ומסרפתה 149  וז  תובוגתההבתכל  לכ  תחיתפ 
 

השדח הבוגת   : גצה
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( תל  ) !!!!!!!!!!!!!!!! רוביצל ןכוסמ  םוטמיט 
(18.12.17)

( תל  ) ןיירבע ונניאו  דוכיל  רבח  םדא  ןבש  בצמ  ןיא 
(15.12.17  ) סלקופוס

רוביצל תנכוסמ  תוטילקרפ 
(14.12.17  ) תיחרזא

תמא
(15.12.17  ) תמא

םיאקיטילופב קר  םיניירבעב  תניינועמ  אל  הרטשמה 
(14.12.17  ) קושוש

ךרעמב רבח  אוה  דחושב  אוה  םג  דושחה  ןושאר  תיריע  שארש  ורכזת 
(14.12.17  ) םעה דחא 

( תל  ) !! שוקשק הזיא  בותכל  דימת  םיבייח  אל  .אלכל  ךרדב  ךלש  הגלפמהמ  יצח 
(19.12.17  ) הנד

רקוח אל  דחא  ףא  םשו  םיעורג  רתוי  הברה  םירבד  התשע  דוד  תור 
(14.12.17   ) ץלשרמ ץרה 

בוט םויב  םיינוניב  ׳תושו -  חוחד  ד״וע 
(14.12.17  ) יבוקעי

ןבל ןוראווצ 
(14.12.17  ) דהוא

דבלב דושח  תקזחב  ןיידע 
(14.12.17  ) עבש ראב  קיציא ,

!!!!! ייד ךל , ךליי  אל  הז  ביגהל , קיפסמ  ןטיב 
(14.12.17  ) הנד

יניי ןריש  תא  םג  ורקחי  יתמ 
(14.12.17  ) איג

( תל  ) ...תותיחשל ףוסו  ךמצע  תא  ליצת  הווצמ , חילש  ףסוי  השמ 
(14.12.17  ) ןלוגה ןגוג ,

אוה וליאכ  ןטיב  לע  ךלכיל "  " םדוקה ריעה  שאר 
(SYG (14.12.17

הלחתהל ףוסהמ 
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היינש | הרכשהל תוריד  שופיח  |

חותיפ
תויצקילפא |

חותיפ
םירתא

םישדח םיטקייורפ  תוריד  |

ינב  - ymath
ןרוג | תשרפס

תושדח
הלכלכ
טרופס
תוברת

תואירב
םיבשחמ

Pplus תוליכר
ןומימ

Xnet

תודהי
תועד
תונכרצ

תוריית
לכוא
בכר

םייח ילעב 

םיסחי
היגולורטסא
תוברועמ
השאל

םיליד
טסילכלכ
רזיילב
הטנמ

mynet

יגורפ
Yschool

kick

Вести

ןכות יצורע 

https://www.instagram.com/ynetgram/
https://www.youtube.com/channel/UCpSSzrovhI4fA2PQNItecUA
https://twitter.com/ynetalerts
https://www.facebook.com/ynetnews
https://www.bigdeal.co.il/AllCamp.aspx?s=1&categoryid=3
http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22212222,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22242222,00.html
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal Pages Footer&utm_campaign=Placements - Permanent
https://www.winwin.co.il/Cars/Mehiron/Lobby/CarPage.aspx
https://www.winwin.co.il/RealEstate/ForRent/RealEstatePage.aspx
http://www.bigdeal.co.il/
http://pricelist.winwin.co.il/
http://newcar.winwin.co.il/
https://www.winwin.co.il/RealEstate/ForSale/RealEstatePage.aspx
https://www.winwin.co.il/Cars/CarPage.aspx
https://www.winwin.co.il/SecondHand/SecondHandPage.aspx
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html?utm_source=ynet.ros&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=baaley.miktzua&utm_content=baaley.miktzua-ros_D.photer
http://bit.ly/1GS78ns
http://nadlan.winwin.co.il/
http://www.ynetart.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=general&utm_content=ynetart-ros_D.photer
http://www.yedschool.co.il/
http://yedioth-magazine.co.il/
http://www.yediot.co.il/home/0,7340,L-3630,00.html
http://www.yit.co.il
http://www.yit.co.il
https://www.yad2.co.il/realestate/rent
https://www.yad2.co.il/realestate/forsale
https://www.sefereshet.org.il/#/home
https://ymath.co.il/
https://www.nadlan.com/?utm_source=Ynet&utm_medium=ftr
https://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx
http://www.bigdeal.co.il/
https://www.pro.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=D.photer.InsidePage.logo&utm_campaign=pro&utm_content=pro-D.photer.InsidePage.logo
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=D.photer.Inside.logoPage&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-D.photer.InsidePage.logo
https://mimun.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=d.photer.inside.logopage&utm_campaign=mimun&utm_content=bituach-d.photer.insidepage.logo
https://www.ynetshops.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=d.photer.inside.logopage&utm_campaign=ynetshops
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
https://mimun.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=d.photer.inside.logopage&utm_campaign=mimun&utm_content=bituach-d.photer.insidepage.logo
http://www.xnet.co.il/home/0,14538,L-8,00.html?utm_source=ynet&utm_medium=footer&utm_campaign=november
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-5363,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4880,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
http://www.xnet.co.il/laisha/home/0,14961,L-4335,00.html
http://www.bigdeal.co.il/
http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.blazermagazine.co.il
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1209,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html
http://www.frogi.co.il/
http://www.yschool.co.il/
http://www.kick.co.il
https://www.vesty.co.il
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