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הלעוי םיבכרה 
לקוי יושירהו  רדה רמות 

יול רחש  רהוז 

לע הנידמל  ףסוי  השמ  ןיב  םיעגמ  ןטיב : תשרפ 
דחושל ךוויתב  הדוי  ותרגסמב  ןועיט  רדסה 

דעל ךופהל  ןטיב  דוד  לש ח"כ  םיפסכה  שיאכ  דשחנש  ימ  לע  ולעפוהש  םיצחלה  תורמל 
הנידמה ןיבל  ףסוי  ןיב  יכ  ןמתסמ  הז  דצל  .הזכ  םכסה  לע  םותחי  אל  אוה  יכ  הארנ  הנידמ 

יצחו הנש  לש  שנוע  הצריו  ול  סחוימב  הדוי  אוה  ותרגסמב  ןועיט  רדסה  לע  םיעגמ  םילהנתמ 
22:07 25.12.17

: ףסויתויגת ןועיטהשמ  ןטיברדסה  ןויצלתותיחשדוד  ןושאר 

לש םיפסכה " שיא  הרטשמב כ" דשחנש  ימ  ףסוי , השמ  לע  םידבכ  םיצחל  ולעפוה  םינורחאה  תועובשבש  ףא 
ןיבל וניב  תאז  םע  דחי  .הזכש  םכסה  לע  םותחי  אל  אוה  יכ  ןמתסמ  התע  הנידמ , דעל  ךופהל  ןטיב , דוד  ח"כ 

שנוע הארנה , לככ  הצריו , דחושל , ךווית  ול , סחוימב  הדוי  אוה  ויפל  ןועיט  רדסה  לע  םיעגמ  םילהנתמ  הנידמה 
.יפסכ סנק  םלשל  םג  ףסוי  יופצ  תאז  דצל  .יצחו  הנש  לש  רסאמ 

: טסילכלכב דוע  וארק 
תוריקחה רדחל  בש  ןטיב  ותורטפתה : זאמ  הנושארל 

םלסמא ידוד  ופילחי  היצילאוקה ; "ר  וי דיקפתמ  שרפ  ןטיב  דוד 
? הנידמ דעל  ךופהי  רזלג  רורד  "ן  לדנה םזי  םאה 

 
יפסכ תא  ריבעהש  ימכ  דשחנ  אוה  הבש  השרפ 1803 , תוצצופתה  םע  תועובש , רפסמ  ינפל  ףסוי  רצענ  זאמ 

דע םכסה  לע  םותחיש  ידכ  בר  ץחל  םיסמה  תושרו  הרטשמה  וליעפה  ןטיבל , םיקסע  ישנאו  םינלבקמ  דחושה 
.וברוקמ תסנכה , רבח  לע  לילפמ  עדימ  קפסיו  הנידמ 

 
. ףסוי לש  וירוה  םש  לע  םימושרה  קנב  תונובשחו  םיסכנ  הנידמה 4  האיפקה  ראשה  ןיב  יכ  ףשחנ  טסילכלכ " ב"

ורבעוה הילע  תויוכזהש  העבשה , רמשמ  בושייב  םנוד  לש 13  לדוגב  הלחנ  םיסכנה , דחא  הריקחב  דשחה  יפ  לע 
.םיסמה תושרמ  םילעה  ףסויש  םיפסכב  התנקנ  הנשה , ץרמב  םירוהה  ידיל 

 

https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3674,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3673,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/home/0,7340,L-7,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/home/0,7340,L-4,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-14,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/home/0,7340,L-13,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/home/0,7340,L-18,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/home/0,7340,L-3,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-4022,00.html
https://www.calcalistech.com/ctech/home/0,7340,L-5211,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-5494,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3965,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-14,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/homenc/0,7340,4158,00.html
https://z.calcalist.co.il/mvc/short/2018/Dreamcard/Home/Index
https://twitter.com/calcalist
https://www.facebook.com/calcalistonline
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3855,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3770404,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3770404,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3770404,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3770408,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3770408,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3770408,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770421,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770421,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770421,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3770508,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3770508,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3770508,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3770223,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3770223,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/articles/0,7340,L-3770223,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3770488,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3770488,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3770488,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3770387,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3770387,00.html
https://www.calcalist.co.il/consumer/articles/0,7340,L-3770387,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrint1280/0,16492,3728173,00.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww%2ecalcalist%2eco%2eil%2flocal%2farticles%2f0%2c7340%2cL%2d3728173%2c00%2ehtml?ref=facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww%2ecalcalist%2eco%2eil%2flocal%2farticles%2f0%2c7340%2cL%2d3728173%2c00%2ehtml&text=???? ????%3a ????? ??? ??? ???? ?????? ?? ???? ????? ??????? ???? ?????? ?????
https://calcalist.careebiz.com/search-results
mailto:zohar-l@calcalist.co.il
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-163741,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-14991,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-151843,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-1601,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-3271,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3727998,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3727814,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3727652,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3727367,00.html
https://www.infomed.co.il/article-6389/?obOrigUrl=true
http://rdrct.cc/go/list-hb?obOrigUrl=true
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3770415,00.html?obOrigUrl=true
https://round-table.co.il/?p=1095&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=00ebd396371b96d025dd7fd6ac28f7b889&utm_term=$section_id$&utm_content=008fb71784495891c737e769ef0235bf4b&obOrigUrl=true
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3766713,00.html?obOrigUrl=true
https://round-table.co.il/?p=1095&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=00ebd396371b96d025dd7fd6ac28f7b889&utm_term=$section_id$&utm_content=00f118eb47505e45132611d517b78044fe&obOrigUrl=true
http://www.finarsky.co.il/articles4.php?obOrigUrl=true
http://trk.trkmm.com/790e3ce4-ce8f-4c8e-9815-09107b60f380?utm_source=ob&utm_campaign=0504_desktop&utm_term=$section_name$&utm_content=00eaef898847b666ed54d62d15ba777aac&t=$ob_click_id$&a=ob&obOrigUrl=true
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3770273,00.html?obOrigUrl=true
http://www.yit.co.il/
http://www.basch.co.il/


הבוגת בותכ 

 
הרקח הנידמ , דעל  ךופהל  ץחל  וילע  ליעפהל  ןויסינב  ףסונב ,

וידלי תא  ןהו  וירוה  תא  ןה  ותחפשמ –  ינב  תא  הרטשמה 
ההששכ םג  גרבנטור , תילגו  חוחד  ליג  "ד  הוע וירוגנס , תטישלו 

.םידושחה רתימ  םישק  םיאנתב  ההש  רצעמב 
 

הנידמ דע  םכסה  לע  םותחל  ברסמ  ףסוי  יכ  ררבתמ  תעכ 
ףתשל ילב  ךא  ול  סחוימב  תודוהלו  ןועיט  רדסהל  עיגהל  ןכומו 
בלשב םילהנתמ  ךכ  לשב  .ןמעטמ  דעכ  תויושרה  םע  הלועפ 
ותאדוה תא  הארנה , לככ  לולכיש , ןועיט  רדסה  לע  םיעגמ  הז 

וז הריבעל  תיסחי  לק  רסאמ  שנוע  דחושל , ךווית  לש  הריבעב 
להנתמ ןיידע  םידדצה  ןיב  "מ  ומה .יפסכ  סנקו  יצחו  הנשכ  לש 
אבוי םתחיי  םא  .םתחנ  םרטו  תיפוס  שבוג  םרט  רדסההשכ 

.טפשמה תיב  רושיאל 

יחמק יטומ  םוליצ : םייעובש ינפל  וניד  יכרועו  ףסוי  השמ 

םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

, םילדבהה םיספסוחמו : םיקלח  דש  ילתשמ 
םיגוסהמ דחא  לכב  תונורסחהו  תונורתיה 

Infomed ןמוממ - 

ףוריטב ב- םירכמנש  םיבינגמ  םיט  ' גדאג
2019

www.latestbuzztoday.com ןמוממ - 

"ב: הראב בכרה  תיישעת  ידבוע  דוגיא 
" תוצחב סורוטומ  לרנ  תא ג' תיבשנ  "

םלוע טסילכלכ - 

עדוי אלו  ןוזמל  תושיגר  ךל  שיש  תנבה 
תולגל הלוכי  תחא  םד  תקידב  המל ?

Round Table ןמוממ - 

םע דובעל  רתוי  ןכומ  אל  ינא  : " ןירג ישי 
יל ב-100%" םיבישקמ  אלש  םישנא 

ואדיו טסילכלכ - 

הבושתהש ןכתיי  םיבאכמ ? םילבוס  ןיידע 
םילכוא םתאש  ןוזמב  תאצמנ 

תואירב   Round Table ןמוממ - 

לומ דמעמה  תרדסהב  זרדזהל  יאדכ  עודמ 
אבצה

יקסרניפ יבא  ןיד  ךרוע  ןמוממ - 

Un spécialiste révèle: "C'est
…comme une nouvelle vie pour

Nutrivia ןמוממ - 

Recommended by

ןובשחה יאור  תכשל  אישנ  הנק , רהזי 
… דומלל םויה  ךלוהש  ימ  : " אצויה

םיטקיורפ טסילכלכ - 

https://www.talkahead.com/sponsored-comments/
https://www.outbrain.com/what-is/default/he
https://www.outbrain.com/what-is/default/he


תמחלמ תפרחהמ  תוחפ  הדיספה  ימ  טסוגואב : תומלתשהה  תונרק 
? רחסה

גרבנירג ילצ   16.09.2019

םיבכרה ליג  ליבקמ : בכר  אוביל  תובטה 
לקוי יושירהו  הלעוי 
רדה רמות   16.09.2019

יחוטיבב המרופרה  תא  קחומ  תקרב 
םייטרפה תואירבה 
טוליפ ןאירדא   06:44

הנקיש ימל  הנתמב  ורוי   500 תפרצ :
םיילמשח םיינפוא 

טסילכלכ תוריש   21:04

הצפק ןורבש  תיינמ  קניז ב-15% , טפנה 
ב-2.2%

ןוהה קוש  יבתכ   23:01

הבקסומב ןתחתה  בייבל  בל  לש  ונב 
טסילכלכ תוריש   16.09.2019

זזאב

םידחוימ םיטקיורפ 

םיפאטראטסה  50 דחוימ :
לש 2019 םיחיטבמה 

השוע המ  תוחירו : םידש 
ונלש תונורכזל  חירה 

רשועה לע  ברקה  דלונ  ךכ 
םלועה תא  תונשל  יושעש 

תא וריכה  "ן : לדנ ןיזגמ 
הירפירפב םיאפרה  תונוכש 

ונשיש תויסנניפה  תוטלחהה 
םייחה תא  םכל 
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