
}{
...תעיבתב תטפושה תא לוספל והינתנ הרש תשקבל תדגנתמ הנידמהםיצאנה םע הלועפ הפתיש יפ-יא תועידיה תונכוס

תושדח

 םישימחה תונשב ושענ םהמ םיבר ,רוביצ ינבמ לע ריק ירוטיע יפלא
 תחתמ םינשה ךשמב ומלענ םקלח .הדחכה תנכסב םיאצמנ ,םישישהו
 .וסרהנ וראיפש םינבמה רשאכ תוסירהה תחת ורבקנ וא עבצ לש תובכשל
 השולשכ ינפל .םישוטנ רוביצ ינבמ לש תוריק לע ...םיבקרנו םיכלוה םירחא
 תודובעה דועיתל ףקיה בחר עצבמב יבצ ןב קחצי די דסומ חתפ תועובש
 תדובעו תויצולחה תא ללהלו ראפל דעונש רנא’זה לילכ םלעיי םרטב ,וללה
 דיב יתוזח דועיתל הקלחמה תלהנמ ,אפילכ־ולש תירינ ר”דה ירבדל .םייפכה

הרבחו ךוניח תושדח
ץולח יל רייצ
רומיש תארקל םתוא דעתמ שדח טקיורפ .לילכ סרהנ םהמ קלח םינשה םע .הדובעהו תובשייתהה תא וראיפו ץראה יבחרב רוביצ ינבמ לע 60-הו 50-ה תונשב וססונתה ריק ירויצו םיטילבת יפלא
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תופרטצהל ןושארה שדוחב ח"ש 4.90 קר לטיגידב ץראה ייונמל תויונשרפהו תושדחה לכ $uRX $uRX $uRX $uRX $uRX $uRX $uRX $uRX $uRX



 יאדכ המ ךכ רחא טילחהל היהי רשפאש ידכ דעתל איה הרטמה ,יבצ ןב
 ללחהו םיקיפא ןב ,ינלוג רמתיא לש הז אוה הפי רמתשהש ריק רויצ .רמשל
 ...,ל”הצ לש םינחנצה ברקמ ןושארה

ןושארה שדוחב דבלב ח"ש 4.90-ב ילטיגיד יונימב ועיקשה
שדוחב םניח תובתכ 6 תאירקל ומשריה וא

f קובסייפ t רטיווט g סולפ לגוג 
 קר תוכחמ תונורחא תוריד 50 !היינב תארקל רושיא לבקתה  :תמוסרפ
םכל
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?אורקל ךישמהל םיצור
ורבחתהיונימ ונק
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 ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

תושדח  דשח" :לבחמב הריש לייחה רצעמ תא םיימויב ךיראה יאבצה ןידה תיב

לכוא הלגנל ןאיטסבס לש ןטולג אלל דלוקוש תויגוע

תושדח בוט הזש חוטב אל .קתוש םלועהו - עוצפ לבחמב הרוי ילארשי לייח

הירלג תוינשוחה סלפמ תא הלעמ ןקז ןב ןדע

bizportalתיבויח האושת הגישה תחא תומלתשה ןרק קר :םירעוס םימ 

סבולג השדח תינכות ףשוח הדרפהה רדג תא םזיש שיאה

!הלאוו םויה םכלש ראודה יטרפ תא ףוסאל ולכות ןכיהמ ונימאת אל

טסילכלכ תילכלכ תויפש לש יא :ןילרב
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הנושארל הנורחאהמ

 ...יעבד ןאמ לכל

(ת"ל) יטסישפ הזש םירמוא ויה ,דוכילה תפוקתמ היה הז וליא

(ת"ל) תכשמנ תחשומה רוטקסב הגיגחה ,ירוביצ ףסכמ לכהו

 ינלוג רמתיא

 רועיש :םכתא ןימזמ הירסיק ףלוגה ןודעומ
-כב םידלי 3 + םירוה גוז – יתחפשמ תורכיה
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10 ?תינומרעיודיא תונורתי
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וישכעץועיילאוב .תיבבהתאותועש24

 רתאב תוארקנה תובתכה

-לייחל הדהאה המ … לארשי תכיפה לע ונתוא תדמלמ חצור
םיאפוריאהמ רתוי םייחה תא םיבהוא םילארשיה םאה

יוכיס דוע ונל שי םאהו ,םזיסיקרנה יעצפ תשולש
הירוטסיהב הקיחצמה סוטמה תפיטח תא תגגוח תשרה
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kc5|ןאידרג,טסויב הקירא
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… הצצה :קראפ לרטנסה ףוקישו ריווא רהטמ לדגמ ,םיט"לזמ לדגמסרדנס לש ביבאה תא הרשיבש רופיצה

"1 שיבכב היהש השעמה" םוסרפ לשב יאנותיע עבות והינתנ
 החוד תיטסיניבוש החיפנ טלופ ירעי ץורעב תבש ליל
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