
יתנבה דוע  וארק  .רתויב  הבוטה  השילגה  תייווח  תא  ךל  חיטבהל  תנמ  לע  תויגועב  שומיש  השוע  הז  רתא  בל , ומיש 
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ימ טסוגואב :
תוחפ הדיספה 
תמחלמ תפרחהמ 

? רחסה
גרבנירג ילצ 

הזחתמה דכנה 
ץע לע  ספטמ 

תונורכיזה
לחש םוחנ  היאמ 

ורוי  500 תפרצ :
ימל הנתמב 
םיינפוא הנקיש 

םיילמשח טסילכלכ תוריש 

יול רחש  רהוזו   ynet רוינס , ילא 

תוחתפתה םוסרפ  רוסיא  וצ  תחת 
הב תותיחשה  תשרפב  תיטמרד 
וצ איצוה  "ש  מהיב ןטיב  ברועמ ח"כ 

םינורחאה םימיב  .םיטרפה  לע  םוסרפ  רוסיא 
ןועיט רדסה  לע  םיעגמ  םילהנתמ  יכ  םסרופ 

 - ןטיב לש  וברוקמ  ףסוי , השמ  םע 
השרפב וקלח  לע  דיעי  אוה  ותרגסמבש 

, יול רחש  רהוז  לעופב  רסאמ  ישדוח  הצריו 15 
האלמה  הבתכל  תובוגת   7

תוירוביצ תורבח  יתש  םידשוח : הרטשמב 
ןטיב "כ  חל דחוש  יפסכ  וריבעה 

תורבח יתש  יכ  םידשוח  הרטשמב  יכ  עדונ   ynet-ל קיתב 1803 : תפסונ  תיטמרד  תוחתפתה 
.לקש ףלא  לש 300  םוכסב  ןהמ  תחא  ןטיב -  דוד  "כ  חל דחוש  הווסמב  וריבעה  תוירוביצ 

וברוקמ לש  םיטיהרה  תונח  ךרד  רבעשל  היצילאוקה  "ר  ויל ורבעוה  דשחה , יפ  לע  םיפסכה ,
ףסוי השמ 

16:58 02.01.18

: ןטיבתויגת רוצדחושדוד  ףסויבד  השמ 

תותיחשה תשרפ  תריקחב  תיתועמשמ  תוחתפתה  הלח  ג )'  ) םויהש רחאל  קיתב 1803 . םישדח  םיטרפ 
תורבח יתש  יכ  ליבקמב  םידשוח  הרטשמב  יכ  עדונ   ynet-ל ןטיב , דוד  תא ח"כ  ךבסל  הלולעש  "צ,  לשארב

.לקש ףלא  עיגהש ל-300  םוכסב  ןהמ  תחא  רבעשל -  היצילאוקה  "ר  ויל דחוש  וריבעה  תוירוביצ 
 
 

: טסילכלכב דוע  וארק 
ןטיב דוד  ברועמ ח"כ  הב  תותיחשה  תשרפב  תיטמרד  תוחתפתה 

ץוחב םיכנה  םינפב , תוצלמהה  ןטיב : לש  תשרומה 
דחושל ךוויתב  הדוי  ותרגסמב  ןועיט  רדסה  לע  הנידמל  ףסוי  השמ  ןיב  םיעגמ  ןטיב : תשרפ 

 
תודע רוסמל  וא  רקחיהל  םייופצ  תוירוביצה  תורבחהמ  תחאב  םיריכב 

דוד "כ  חל דחוש  םלוש  הרבחה  יפסכמ  יכ  דשח  הלעש  רחאל  השרפב 1803 
הלעש דשחה  יפ  לע  .ףסוי  השמ  וברוקמו -  ולש  םיפסכה " שיא   " ךרד ןטיב - 
לככו תירוביצ  תינלבק  הרבח  התוא  יגיצנמ  םיפסכ  לביק  ףסוי  הריקחב ,

יפל םיפסכה , .ן  " לדנ ץועיי  תחת  תוינובשח  קיפנה  םיפסכה  דגנכ  הארנה 
םדיק  ןטיב  טסילכלכ ," עדונ ל" ךכ  הרומתב , .ןטיבל  ורבעוה  דשחה ,

.הרבחה לש  םיטקיורפ 
 

הרטשמה ירקוחל  רפסי  אוהש  איה  הכרעהו  בהל 433 , ידרשמב  תודע  רוסמל  םיירהצה  תועשב  בצייתה  ףסוי 
הזו ותולעבבש , םיטיהרה  תונח  ךרד  הווסמב  דחוש  יפסכ  וריבעה  תוירוביצ  תורבח  יתש  םהיפלש  תודשח  לע 

.תויביטקיפ תוינובשח  ןהל  קפינ 
 

, הרטשמב ידיב  אצמנש  עדימה  יפל  .העודי  תינלבק  הרבח  הנשי  השרפב  דשחה  יפ  לע  תוברועמש  תורבחה  ןיב 
ךכ הז , ףסכו  תיביטקיפ , תינובשחל  הרומתב  ףסוי  השמל  לקש  ףלא  לש 300  םוכס  הריבעה  תורבחה  תחא 
לש היינב  טקיורפ  םדקל  דעונ  ףסכה  יכ  םידשוח  הרטשמב  .ןטיב  לש  ונובשחל  רבעוה  םירקוחה , םידשוח 

.ןויצל ןושארב  הרבחה 
 

ןכש ךרע , תוריינל  תושרה  םע  םואיתב  תאז  תושעל  הרטשמה  ךרטצת  הריקחל , הרבחה  יריכב  ונמזוי  רשאכ 
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.םיעיקשמה  תבוטל  הסרובל  רובעל  תבייח  ןיינעב  העדוה 

 
ועצוב אלש  הלאכ  תופסונ , דחוש  תואקסע  לע  עדימב  קיזחמ  ףסוי  השמ  יכ  הרטשמב  םידשוח  ךכל  ףסונב 
תועשב אצמנ  גרבנטור , תילגו  חוחד  ליג  רפוס , ןליא  וניד  יכרועב  הוולמ  ףסוי , .תומלצמה  לומ  לא  ודרשמב 

.םירקוחה  תולאש  יפ  לע  תטרופמ  תודע  רסומו  בהלב 433  תונורחאה 
 

רקחנ השרפה  תרגסמב  .יצחו  הנשכ  רבכ  תרקחנ  ןויצל  ןושארב  תותיחשל  דשחה  תשרפ  הרטשמה , יפל 
ןטיב היה  םויה  .הקיתשה  תוכז  לע  רמש  אוה  הנורחאה  ותריקחב  .דחוש  תוריבעל  דשחב  םימעפ  המכ  ןטיב 

.םילוכרמה קוח  לע  העבצהה  לשב  התחדנ  הריקחה  ךא  בהל 433 , ידרשמב  תוריקחה  רדחל  בושל  רומא 
.החדית קוחה  לע  העבצהה  יכ  עודי  היהש  ינפל  הלבקתה  הטלחהה 

 
תא קיחרהל  לומתא  השקיב  הרטשמה  הניגב . רצענ  ףאו  השרפב  דושח  רוצ  בד  ןויצל  ןושאר  ריעה  שאר  םג 
לייא רוצ , לש  ונגס  תא  םג  הייריעהמ  קיחרהל  הרטשמה  השקיב  ןכ  ומכ  .םישדוח  העברא  דועל  הייריעהמ  רוצ 

םייקתי בורקה  ישימח  םויבו  אריפש , לטו  תרדא  ארויג  וניד , יכרוע  תועצמאב  השקבל  דגנתה  רוצ  .בוישומ 
.טפשמה תיבב  ןויד  אשונב 

  
וצר םירקוחה  .םירקוחה  תולאשל  בישה  אלו  הקיתשה  תוכז  לע  ןטיב  רומאכ  רמש  ולש  הנורחאה  הריקחב 
.ףלדוי ךמסמהש  ששחמ  התוא  רסמ  אל  אוה  םלוא  ותב , תנותחל  םינמזומה  לכ  לש  המישר  םהל  קפסי  ןטיבש 

םרט וז  םלוא  הילע , אצויש  םוסרפ  רוסיא  וצל  ףופכב  המישרה  תא  תתל  םיכסי  ןטיב  יכ ח"כ  םיניבמ  הרטשמב 
.ךכל המיכסה 

יקסיומולוק סכלא  םוליצ : שדוח ינפל  תסנכב  ןטיב  דוד 

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 - 

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

Round Table ןמוממ - 

Recommended by

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

םיטקיורפ טסילכלכ - 

http://www.talkahead.com/sponsored-comments/
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3728624,00.html
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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

הבוגת בותכ 

זזאב

הבושתהש ןכתיי  םיבאכמ ? םילבוס  ןיידע 
םילכוא םתאש  ןוזמב  תאצמנ 

תואירב   Round Table ןמוממ - 

הרובגה המקנ : תונוכמו  םידדונ  םיסייט 
 . ינלופה ריוואה  ליח  לש  תררחסמה 

ואדיו טסילכלכ - 

לומ דמעמה  תרדסהב  זרדזהל  יאדכ  עודמ 
אבצה

יקסרניפ יבא  ןיד  ךרוע  ןמוממ - 

הלע ףטושה  ןובשחב  ףדועה  היקרוט :
הנש לש 17  אישל 

םלוע טסילכלכ - 

Isolation à 1€, pourquoi la fin des
 ? conditions de revenus

Programme Isolation ןמוממ - 

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3770433,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3770433,00.html
https://www.calcalistech.com
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/money/articles/0,7340,L-3770490,00.html
https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3770490,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3770460,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3770460,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3770367,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3770367,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770498,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3770498,00.html


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 

תפמ טסילכלכ 
רתאה

ונל תכרעמהובתכ 
רעשטסאקדופ

רלודה
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