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םירוהתואירב

ןוירה תוקידבםידליה םע םילבמםידלי ינגםידליל שדחזוכירו בשק תוערפהתירוה תוכמסהדילו ןוירהםימואתםיחמומהםירוה תוליהק

תוקבקוטמ יכה

 םכלש דליה תא וכפהת ךכ :קודב הז.1

275רתוי בוט דימלתל

 תובגל רוסאו רתומ המ :תעדל בושח.2

217םירוההמ

 תנוזת לע םיסותימ 8 ?הלידגב עגופ וקוש.3

153םידלי

?תכרעמהמ דחפל וקיספת רבכ יתמ ,םירוה.4

107

"הדיל ומכ המיצעמ היווח איה הלפה".5

101

?קיפסמ חתופמ םכלש דליה םאה :ועדת ךכ

 המו ?םירבח רוציל חילצמ אוה םאה ?םידליה ראש ומכ םלקאתמ אוה םאה
 םיחתפתמ םניא םהידליש םיששוח םיבר םירוה ?תוידומילה תושירדה יבגל
 םוקמ שי יתמו - ליג לכב תופצל ךירצ המל הריבסמ יול תלייא ר"ד .ןיקת ןפואב
הגאדל

09:04 , 07.09.14  :םסרופיולה תלייא ר"ד

 :קודב הז

רתוי בוט דימלתל םכלש דליה תא וכפהת ךכ

הרוטנו ליג

 תיבה ירועיש לע תועש ותיא תבשל ילב ,םייטרפ םירומ ילב

 םכלש דליהש ידכ :'א התיכל הנכה גוחל ותוא חולשל ילב וליפאו

 רבד אוה תושעל םיכירצ םתאש המ לכ רתוי בוט דימלת היהי

 ושעיש תוינש 90 םע הרוטנו ליג גולוכיספה .טושפו ןטק דחא

 םכלש םידליב םוצע יוניש

האלמה הבתכל

 םיחתפתמ ונלש םידליה םא ןוחבל ,םירוהה ,ונרובע תונמדזה איה םידומילה תנש תליחת
 וז הפוקתב ,יעבט ןפואב .ךוניחה תכרעמב םיאצמנ םה וב בלשלו םליגל םאתהבו ןיקת ןפואב
 חילצמ אוה םג םאה ?ראשה ומכ םלקאתמ ילש דליה םאה :תואוושהב רתוי םיקוסע ונחנא
?םידליה ראש ומכ תושדחה תושירדב דומעל חילצמ אוה םאה ?םישדח םירבח שוכרל

 >>םירוה ynet לש קובסייפה דומעב תובתכהו םיכירדמה ,םירוטה ,תושדחה לכ<<

:םירוה ץורעב םידומילל םירזוח

םירוההמ תובגל רוסאו רתומ המ :תעדל בושח

דיתעב ס"היב האריי ךכ :התיכב םידימלת 120

?ץראב םירקי יכה םייטרפה םירועישה הפיא

 םיחווט לע דימת רבודמ אלא ,תובייחמ ןויצ תודוקנ ןיא דליה תוחתפתהבש תעדל בושח
 תרושקת ,הסג הקירוטומ ,הנידע הקירוטומ ,)הנבהו העבה( הפשה םוחתב םיבחר םיילמרונ
 ,םייעבטו םיניקת םה ,המרונה חווט ךותב ,והנשמל דחא דלי לש תוחתפתה ןיב םירעפ .הרבחו
 שיש דושחל ךירצ תאז לכב יתמ ,דליהמ תוריבסה תויפיצה ןהמ .םתיא םילשהל ונילע םירוהכו

 ?םישוע המו היעב

 עברא דע םייתנש ליג - ןגל הנושאר הסינכ
 ויחא יפלכ וא ןגב תונבצעו תומילא לש העפוה וליפאו ,הבטרהל ,תונייכבל דליה לש הרזח
.שדח ןגב הנושארה הפוקתב תוילמרונ ןה ,תיבב

 םיטפשמ דליל רמולו הנבהב ןתוא לבקל שי לבא ,תומילא תויוגהנתה רשאל ןיא ?םישוע המ
 ךל השקש םיניבמ ונחנא" ומכ ,םיליכמ
 ןגל הסינכה ללגב גאדומ התאשו

 םיגאדומ ונחנא םג ,שדחה
 ךל רוזענ ,תושדח תולחתהב
."ךב ךומתנו ןגל לגרתהל

 רפסמ רחאל םא ?היעב שי יתמ
 רסח הארנ ןיידע דליה תועובש
 אטבמ ,ךפיהל וא ,בוצעו היגרנא
 םג ילואו ןגב תונבצעו הדרח
 הרונ קלדיהל הכירצ ,תיבב
 וא תננגל תונפל יאדכ .המודא
 יגולוכיספה תורישה - ח"פשל
 תושר לכב םייקה ,יכוניחה
.תימוקמ

הבוח ןג
 סחי תולימב שמתשהל ,םימלש םיטפשמ אטבל תעדל דליה לע הז בלשב ,תיתפש הניחבמ
 לודג ומכ םיכפה ןיבהלו ריכהל ,תטרופמו הרורב הרוצב תולאש לע תונעל ,"דיל"ו "לע" ומכ
 רפסלו ול תגצומה הנומתב עיפומ המ ראתל תעדל דליה לע ןכ ומכ .חמשו בוצע ,רקו םח ,ןטקו

 ינא'( הנוכנ הרוצב םילעפ תוטהלו םיברו דיחי לש תויטהב יוארכ שמתשהל ,רופיס הילע
 ,אלמה ומש תא רמול תעדל ונממ הפוצמ הז בלשב .)'םתכלה םתא' ,'תכלה התא' ,'יתכלה
 .20 דע תוחפל רופסלו ,ולש תבותכהו וליג ,ונימ

 ינבב ןיינע עיבהל ,םירחא םידלי םע קחשמב הלועפ ףתשל דליהמ הפוצמ תיתרבח הניחבמ
 עיביו קחשמל ףרטצהל הצריש הפוצמ ,ומצעב היצקארטניא םזוי אלו ןשייב דליה םא םגו ,וליג
 ןוימד יקחשמב קחשל לגוסמ תויהל וילע ןכ ומכ .םירחא םידלי לש םתרבחב אצמיהל תונוכנ
 םיתעל תאטבתמ ןוימדה יקחשממ האנהה םא םג .םיריבאבו תוכיסנב עשעתשהל ומכ
.הז בלשב הניקת העפותב רבודמ ,םירקשבו "תואצמה"ב

 לוענלו םייברג בורגל תעדל ,דבל שבלתהל ,דבל לוכאל דליהמ הפוצמ תידוקפת הניחבמ
.םיידי ףוטשלו םיתורישב ומצעב תוקנתהל לגוסמ תויהל ,םיילענ

היעב אוה בוכיע לכ אל
Shutterstock :םוליצ

קובסייפב ףתש

הספדה

הבתכ חלש

רווידל המשרה

הבתכל הבוגת

ןותיעל יונמ ושע

ביבא לת

35RecommendRecommend

ynet לשייפס

טנרטניא

תואירב- ?קיפסמ חתופמ םכלש דליה םאה :ועדת ךכ4ynet ךותמ1 דומע

08/09/2014http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4567164,00.html
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 ,ןיילנואןמזה !35%דעךוסחוןילרבלהסיטןמזה
.רתאבםיטרפ

?םידומילבישוקובשקתערפה

ריחמתאוושה-םיינישילופיט

הטאידילבג"ק11ידרתךיא

תוינקה תריז

 >> השיכרל

 תיבמ םיקילדמ 'זאסמ יפכפכ

Bumpers הנוע ףוס יריחמ!

 >> השיכרל

 ₪ 250 + רטיל 3.6 ןוזמ דבעמ
ARCOS ירצוממ השיכרל

 >> תונמזהל

delicato - ךלש דמחמה תייחל 

האנהב לולזל עיגמ

 >> הבטהה תלבקל

ynet םישדוח 3 ולבק - חוטיב 

בכרל ףיקמה חוטיבב הנתמ

 >> םיפסונ םיטרפל

 ןולסב ךלצא םינמאה ילודג
!החנה 15%-ב וישכעו

 >> םיפסונ םיטרפל

 הנש חול ynet ישלוגל דחוימ

םכריקי לש תונומתה בולישב

 ףסונב .טועבל תעדלו ,סופתלו רודכ רוסמל דליהמ הפוצמ הז בלשב ,הסג הקירוטומ תניחבמ
 תדרלו תולעלו ,רוחאל תוסנלו םינפל לדוגא דצב בקע תכלל ,תחא לגר לע תוינש המכ דומעל
 ונלש יטרפה דליה ,תורדג לעו םיצע לע םיספטמש םידלי םנשי םא םג .ישפוח ןפואב תוגרדמב
 טרופס יגוחל םתוא םושרל ןתינו ,םייטבורקא תוחפ םידלי םנשי .ךכל לגוסמ תויהל בייח אל
.להביהל ךרוצ ןיא ךא ,םתוא םדקל ידכ

 ןפואב בלצו ןיועמ ,עוביר ,לוגיע רייצל תעדל דליה לע הז בלשב ,הנידע הקירוטומ תניחבמ
 רורב היהיש רמולכ( תקהבומ תחא תיטננימוד די ול היהתשו ,לאמשל ןימי ןיב לידבהל ,ןיקת
 םייתוכיא םיווק רייצלו הביצי הרוצב ןורפיע וא עבצ קיזחהל וילע .)ילאמש וא ינמי דליה םא
 בושח .םינוש םיטירפ 8-10 םע שיא רייצל עדיש הפוצמ .ריינה לע טורחל ילבמו ,םיפיצרו
.קיודמ וא ירטמיס תויהל בייח אל רויצהש שיגדהל

 ישוק ןיגפמ אוה םא וא ,ל"נה תויפיצה תא שמממ אל דליה םא ?םישוע המו היעב שי יתמ
 החיסמ השיחל לכ ןיפוליחל וא ,סחייתיו בישקי דליהש ידכ קועצל ךירצ לשמל ,ישוחה תוסיווב
 לק עגמ לכ ןיפוליחל וא םיצפחבו םישנאב דואמ קזח עגונ דליה םא ,ול העירפמו ותעד תא
 .רוריב עצבל םוקמ שי זא ,)לשמל ברגה לש רפתה ומכ( ול קיצמ

 םג ,םידליה לכל תומיאתמ דימת אלו תוהובג תוננגהו םירוהה תויפיצ םויכש רוכזל בושח דגנמ
 הלועש וא "רדסב ילש דליה םאה" היהת הלוע םא םג ןכל .ןיקת ןפואב םיחתפתמ םה םא
 םע וא/ו םידליה אפור םע ץעייתהל יאדכ ,"וליגל הפוצמה לע הנוע אל ילש דליה"ש דשח
 תויעב ןנשי .תונקסמל םיצפוק וא םילהבנש ינפל )יכוניחה יגולוכיספה תורישה( ח"פשה
.דליה תא םדקל דציכ םירוהל הרצק הכרדהב ןורתפל תונתינש

 'א התיכ
 ונממ הפוצמ .דדחלו קוחמל לגוסמ תויהל ,הביתכ ילכ בוט זוחאל תעדל ךירצ דליה הז בלשב
 תויתואה תרוצ תא ריכהל ,רוסיחו רוביח תולועפ עצבלו ,30-40 דע רופסל תעדל הז בלשב
 ,דבל רוגסלו חותפל ,טוקליה תא ריכהל לגוסמ תויהל וילע .אלמה ומש תא בותכל תעדלו
 דויצה תא ריכהלו )םירפסו תורבחמ ,לכוא( דויצה חנומ ןכיה רוכזלו טוקליה תלוכת תא ריכהל
 .רמלקב ול שיש

 ןה ,תומוד תולועפו הריזג ,הקיחמ ,דודיחש תעדל בושח ,תישאר ?םישוע המו היעב שי יתמ
 ידוח המכ רבש וא תונושארה תוקיחמב ריינה תא ערק דליה םא ,ןכל ."תודלומ" תולועפ ןניא
 .ותיא לגרתלו דליה תא דמלל ךירצו ,היעב לכ לע דיעמ אלו רדסב הז - ןורפיע

 ,ינוחטיבה בצמהמ ןהו רפסה תיב דסוממ ןה ,ששח עיבי דליש ינויגה ןכ ומכ
 בור ווחש ןתיא קוצ עצבמ רואל
 ול רמול יאדכ .הנידמב םידליה
 בחרמ שי רפסה תיבבש שארמ
 לגרתל ןכו ,ךרוצה הרקמל ןגומ
 רקובה תונגראתה תא תיבב
 לעב רוזחלו ,רפסה תיב ינפלש
 ,לוצלצ :התיכב םויה רדס לע הפ
 .המודכו לכוא תקספה ,רועיש
 הבוט תורכיה שיגרי דליה ךכ
 וייחב הטילשו שדחה םע רתוי

 .םישדחה

 ןכדעל בושח ,ישוק ונרתיא םא
 שייבתהל אלו ,ךכב הרומה תא
 םא .םעפב םעפ ידמ הל ריכזהל
 תויפיצב דמוע אל דליה תאז לכב
 םיידומיל ,םיישגר םיישק גיצמ וא
 תורישה םג דמוע ונתושרלש ירה ,תועובש רפסמ רחאל םג םייתועמשמ םייתרבח וא
 חרכהב םניא רשא ,תואירבה תכרעמב םימרוג םגו תימוקמה תושרה לש יכוניחה יגולוכיספה
 .בר רזעל ונל תויהל םילוכי תרושקת תויאנילקו םיטסיפרתויזיפ ,קוסיעב םיאפרמ :םיאפור

 םייקתיש דליה תוחתפתהל התומעה לש יתנשה סנכה יליבוממ ,תיגולוריונ איה תבתוכה

רבמטפסב

 ת/בתכל היינפל

-ב ףתש-ב ףתש-ב ףתשןותיעל יונמ ושערטלזוינל המשרההבתכ וחלש

םידליםירוהתוחתפתהתויגת

 םג ךתוא ןיינעי ילוא 

 תויוכז שומימ
תויאופר

 ?תעצפנ ?תילח
 ךל עיגמש ןכתיי
.ףסכ

poran-livnat

 תיאלקח אל עקרק
צ"לשארב

 תינכותה 1.7
 תודעוב הרשוא
! ןונכיתה

>>ץחל םיטרפל

 הנתמ ולבקו וקילקה
!קינבשוממ

 תוריפהו תוקריה
 םיירטהו םירחבומה
רתויב

!התיבה הדשהמ

 דחיב דחוימ עפומ
דוחלו

 םיסיטרכל

ןאכ וקילקה

הפק תנוכמ ולבק

 הנוכמ םירחוב
 לע קר םימלשמו

תולוספקה

clubespresso 

 לארוא :םיפיטחו הדילג ילב
הנשב ג"ק 23 התזר
)תואירב(

 לכואל קיזמ קיטסלפה ךיא
םילכוא ונחנאש
)תואירב(

לאוגה לוצלצה
)תא(

תשרהיבחרמ

תשרהיבחרמ
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תיבהמ ADHD-ב לפטל
!םניח המגדה - םוי 90 ךות זוכירו בשק רופישל תוירחאב תואצות םע יחומ ןומיא

attengo.co.il/זוכירו_בשק_תוערפה

שדוקה תורגאב םייולג םיסינ
תעכ יברל ובתכו וסנכה ,שדוקה תרהט לע גוויז ,םידלי ,הסנרפ ,הכרב תשקבל

igrot.co.il

 ולבקו וקילקה
!קינבשוממ הנתמ

 תוריפהו תוקריה
 םיירטהו םירחבומה
רתויב

!התיבה הדשהמ

 תויעבמ לבוס
?ינימה דוקפתב

!תיעדמ ךרד תצירפ
!םירודכ וא תוקירז אלל

>>ץחל םיטרפל

 דחיב דחוימ עפומ
דוחלו

 םיסיטרכל

ןאכ וקילקה

םינוכמ שפחםיאפור שפח

ןוהבר רימא ר"ד

 ,תודליימב החמומ
 היגולוקניג
 .תוירופו

רטכש ינב ר"ד

 תודלויו םישנ אפור
 החמומו

 היגולוסקסב

תוחמתה

תוחמתה תת

םיצלמומ

 ןאו'ג לש הנורחאה הכרד
סרביר
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תובוגתה לכ תחיתפםינויד 7-ב תובוגת 11 ומסרפתה וז הבתכל
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)תל( ?המישנ התואב עברא דע םייתנש יאליגב םידלי לע בותכל רשפא ךיא

)08.09.14(  יתנש זא לודג לדבה םה ,םיישדוח הלאה םיאליגב

)תל( ץרפ ודודו יבוק ןלוג לייא םיעמוש קיפסמ םיחתופמ אל םידליה

)07.09.14(

ןוכנ חחחחחח

)08.09.14(  לעי

תואיצמהמ קותינ הז הלאכ םיטפשמ םייתנש ןב דליל ריבסהל

)07.09.14(  ימע

לכ םיניבמ םה .ולאכ םיטפשמ ןיבהל לוכי םייתנש ןב דלי ,העוט התא

)08.09.14(  םירגובכ םתיא ,רבדל קר ךירצ ,רבד

)תל( .םיחתופמ אל םלוכ םילארשי םידליה .גואדל המ ןיא

foxy, tel aviv  )07.09.14(

?קעוצ התא המל לבא ול רמוא ינא .םויה לכ קעוצ ילש דליה

)07.09.14(  שרטא

רגרפסאו םזיטוא רתוי שי ןכלו רבעבמ רתוי תועדומ שי םויה

)07.09.14(  תוניעמה קמע ,דואמ ולבסש םירוה

תוחיכשב תיתימא הילע םיארמש םירקחמ שי - חרכהב אל

)07.09.14(  תרושקת תיאנילק - לעי

)תל( הדות תרזוע טלחהבו תניוצמו אצממ הבתכ

)07.09.14(  ינא

)תל( .תעדל ךירצ 3 ןב דלי המ יריבסת .הלועמ

)08.09.14(  אמא

?קיפסמ חתופמ םכלש דליה םאה :ועדת ךכ הבתכל תובוגתה לכ

הלחתהל ףוסהמ
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