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תואלפה ץראב סילע

םייראלופופ םיטסופ
 ההלב לש םולשה תכוסב
בורשא אשימו

 תויפצ 7879 |  18/10/15
תוכלמ 2 לש הגסיפ תדיעו

 תויפצ 503 |  27/4/16
םוסק גחל תוכרב

אלמ ךסמב הייפצל

9 people like this. Be the first of your friends.LikeLike

0
דרושה
דרושה לע תרוקיב

0
יבצ תיב דרושההמבו תונמא

20:08 ,6/5/16 , ישיש םוי   תובוגת 0

לטנטילב סילע
"דרושה" תגצה תרוקיב

םוי לכב תוצלמומ תוינמ 5
קושב "םכחה ףסכ"ה ירחא בקעמ עצבמה םתירוגלא י"ע תוצלמומ תוינמ רותיא

'; 

והינתנו ןולחכ לש תיתועמשמה הרושבה תויהל הלוכי וז ?ולעי ןוירפהו רכשה<TheMarker תורתוכ

העובב םייח םתא

םיטסופ םישלוג םלוע הפק

 לכש לארשיב דחא םוקמ
 בייח םוליצו עבט בבוח
תוארל
ענמת קראפ

תשרה יבחרמ
 תא שדחמ בצעל םימלוח
 טקיורפ תא וריכה ?הרידה
38 א"מת
לארשיב םינבמ קוזיחל הרבחה

תשרה יבחרמ
 םיכרצ ילעב םידליל םירוה
!םכיתויוכז תא ועד ?םידחוימ
 שומימל זכרמה | ןרופ תנבל
תויאופר תויוכז

תשרה יבחרמ
 יוקל םע דליל סמ ירזחה
הדימל
סמ ירזחה הפנא

תשרה יבחרמ

םיפסונ םירושיק

IyarSemel00 תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה

ילש תובוגתילש םירבחילש םינכתהינא



 תויפצ 541 |  21/4/16
הנורחא אלו הנושאר םעפ אל

 תויפצ 383 |  17/1/16
תמ אל ןייטשנייא קירא

 תויפצ 1838 |  27/11/13
יבצ תיב לע תמאה

 תויפצ 3069 |  2/3/14

םינורחא םיטסופ
תוכלמ 2 לש הגסיפ תדיעו

27/4/16
םוסק גחל תוכרב

21/4/16
הנורחא אלו הנושאר םעפ אל

17/1/16
 ההלב לש םולשה תכוסב
בורשא אשימו

18/10/15
?טלמה תויהל וא תויהל

11/8/15
ביבא לת ייב ייב

3/8/15

ןורחאה דרושה
ג"רב יבצ תיבב

 וטגב םייחה תנומת תא התשירפב ,בלה תטבוצ "דרושה" תגצה
 תלעב איה ,התודירש לע תמחלנה ,רעונ תרובח לש השרוו

 ,הליכמ איהש קומעה לכשהה רסומ .הנושארה הלעמהמ תובישח
 רעונה לכל ץירמת אוה ,ןשקאה תבר תרעוסה המרדה ךותב
.9.5-ה דע יבצ תיבב הלועה הגצהב תופצל הנידמב
 םישרמה ויומיבו ,רנזייא ק'ג האושה לוצינ לש ורפס תא הזיחמה סונאנ ןזוס
 םייח תפונת ול קינעמ ,ונלש םיריכבה םיאמיבה תרושמ ,ריפוא ןולא לש
 דרמה ימחולמ היה רנזייא ק'ג .שידא הפוצ ףא ריאשמ אל רופיסהו ,עבצו

 ידוהיה םילגדה תא הנילה ותרבח םע דחי ףינהש הז היהו ,השרוו וטג לש
.השרוו וטגב הובג ןינב גג לע ינלופהו
 הרשע שולשה ינב תורענהו םירענה תרובח בלב םעפש תודירשה חוכ
 ךרד וטגל ץוחמ ןוזמ חירבהל םהלש רגירטה תא הוויהש אוה ,וטגב ךליאו

 םיעווגה םידוהיה לא ,וטגה ךות לא בויבה תולעת ךרדו תורבקה תיב
 ןעמל םהייח תא בירקהל םתונוכנ ,םיריעצה לש םביל ץמוא .בערב
 םלוכ אלש ,םידוהיה לש הרובגהו המיחלה חור למסלו תפומל ויה ,הרטמה
 יוליגל ןימאהל וצר אל םידוהיה בור ,רעצה הברמל .חבטל ןאצכ וכלה
 תובכרהש םיצאנה תוזרכהב וקבדו ,תוומה תונחמל םיחולשמה לע ,תמאה
 םידוהיה בור ומכ .הדובע תונחמל םיישונאה םיחולשמה תא תואיבמ
 וכמסש םושמ ןה ,תיצאנה הלומעתה רחא ללוש וכלה םה ,הפוריא יבחרב
 אלש םושמ ןהו ,םליציו אובי דוע חישמהש םינברה תוחטבה לעו 'ה לע
 םייתעש ךותבשו ,ןכתית וזכ העווזש םמצעל ראתל ןפואו םינפ םושב ולכי
 ולעו ודחכנ םלוכ ,תוומה תונחמל םיחולשמה תעגה זאמ תועש4 דע
 תא ענכשל החילצה אל ,טארנדויה שאר לש ותודבאתה וליפא. ןשעב
.םבור
 יעור םלגמ ,רנזייא לש ירוקמה ומש םג אוהש ,קצאי לש ישיאה ורופיס תא
תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה IyarSemel00 וקבאמ תא םילכשומ שגרבו םוחב שיחממו וקחשמב ענכשמה ,הכלמ



 הפשב םגרותש ,הזחמה .יופצה תוומהמ םידוהי רתויש המכ ליצהל
 דקמתמ ,("שורבכע לש קוחצ" תרבחמ)למס הוואנ ידיב תחלוק תיוושכע
 רנזייא לש ותוליעפ תא .דרמל דע היתולועפו ,הרובחה תורצוויה תפוקתב
 ומכ ךא ,הגצהב םיאור ןיא ,ידוהיה יאבצה ןוגראה ליעפכ דרמה תעב
 - וניניע תא םיריאמה ,זא םש םוימויה יייחב תויושחרתההמ םיבר םיטרפ
 דקמתמ הזחמהו ,ןאכ תוארנ אל תועווז השעמלש ךכ .רוציקב םירכזומ םה
 םיסחיב ,םתורגבתהו םתוישיא תוחתפתהב ,םירבחה לכ לש ישגרה ןאפב
.ץרחנש םלרוגבו םהיניב
 ,ותבוהא-ותרבח דיקפת תא .קצאי/רנזייא קר דרש הרובחה לכמ ,השעמל
 ץוחמ אובחמב ראשיהל המיכסמ אלש ,המיהדמה הדש לג תאלממ ,הנילה
 ,הרובחל ןושארה ףרטצמה ,הל'קנעי תא ;הבוהאמ דרפיהל אל ידכ וטגל
 העפוהב ןמדליז ורדנס תיעבט תיביסרפסכא תונכו שגר הברהב םלגמ
 םה (רפס ףשר) קטולו (דרופסב ביני) ידור .וז תומדב חכשית אלש
 אלב תונכוסמהו תושקה תולטמב קלח םילטונ םלוכש ,םיאבה םיפרטצמה
 וקצמתהש דע ,תוינושארה תוקולחמהו ,תונושה םהיתועד ףרח ,סוסיה
 ,קצאי לש ותוחאו ,(למס לאונמע-ןבואר) ,קבס םג ךכ .תיעוצקמ היפונכל
 ךות לא להקה תא םיפחוס םלוכ ,בלל תעגונ הכהו הפיה ןיקדרפ לכימ ,הלה
.זא ,אוהה ןמזלו תיתימאה הלילעה
 דע הנימאמה ,שגרה תבר ינוגי לריט תלגמ קצאי לש הרימכמה ומא תא
 הנומאה .שממתי אל – הרקיש הל הלגמ קצאיש המ לכש ןורחאה עגרל
 ומכ תועווז תושעל ןכתי אלשו ,תוומל ומע ינב תא חנזי אלש ,םיהולאב
 ,לצניהל אלו וטגב ראשיהל שקעתהל הל המרגש איה – הל הלגמ הנבש
 תמלגמ ,השאמ ,קצאי לש ותבס תא .הבזועל אלש הבוח שח קצאי םג ןכלו

 ,הינלופה תנזורה תא םג תקחשמ ,ליבקמבש ,הירא רוג ןח ןורשכ הברהב
 זוקינה תורוניצ ךרד חירבהל םהל רוזעל הנכומ יטולז יפלא תרומתש
 ךות תוישונאב םלגמ טארנדויה םעטמ ידוהיה רטושה תומד תא .התיבב
.קצאי דיקפתב הכלמ יעור םע ףלחתמ םגש ,גבס רוטקיו הרשימב תוקבד
 וטגה ינינבב תפקומה המיבה לע להקל תורייצמ לכה ךסב תויומדה לכ
 ,תויוטבלתהה ,םהלש םיסנאוינה לכ לע םיסופיטה ןווגימ תא ,המוחהו
 ונימי דע םיאצומ וזכ הברקה .הרטמה ןעמל ןכתסהל תונוכנהו תופרטצההו
 םינש10 ינפלש ד"יה ןיילק יעור ןרס בר ומכ ,םייברקה ל"הצ ילייח ברקב םג
 אל יהוז םאו .ינלוגב51 דודגב וידוקיפ רבעל ךלשוהש די ןומיר לע קניז
 האושל ןורכזה םוי" לש ומש קדצומ ןכל ?ןכ המ זא – תיאליע הרובג
 תומוצעתה הרובגה וקספ אל ,שאהו םוניהיגה אישב םג יכ ,"הרובגהו

 לכ דגנכ םייקתהל ונמע ךישמה םתוכזב קרו ,םידוהיה לש שפנה
 קזחה ןוצרה ,םכרד תקדיצב הנומא לש בולישה .ותוא דימשהל םיוואתמה
 םה - קיפסה אלש םג המ ,ושכרש קשנה תרזעב וניגפה םהש חוכהו

.תורוד ירודל תפומלו תואל הזה דרמה תא וכפהש
 יבצקה ,קירבמה יומיבה לע תוחבשתה לכ תועיגמ ריפוא ןולאל
 ומכ) האושלו ידוהיה אשונל רשכומה ןקחשה לש ותקיז תא ליכמש,ריהמהו
 תבצעמל ("ידוהיה בלכה"ב וקחשמו ירמאקב "הנא" תא ויומיב םג
 הנפד תוינייפואה תושובלתהו הריוואל המיאתמ הכה תרדוקה הרואפתה
 ירוא לש הרואתה בוציעל ,בילטוג לאכימ לש תירוקמה הקיסומל ,ץרפ
 תכרדהלו תומדו תומד לכ לש םמוקימ יוניש לכ רחא בקעש ןייטשניבור
 ורופיס תוכזב .תוחבשת תועיגמ םלוכל – גרבנזור דעלג לש טסקטה
 - עונלוק טרסל ויה ףאש ,סונאנ ןאזוס לש הזחמהו רנזייא ק'ג לש יתימאה
 רעונה ינב לכ ינפב הזחמה תא גיצהלו ךישמהל רתויב ץלמומו יואר
.רפסה יתב תייחנהו תוברת לס תוסחב ,לארשיב IyarSemel00 תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה



:ןכותה תא גרד

 םיבצמה חכונ .םויה רדסל וילע רובעל רשפאש הזחמ אל והז
 םיזירכמה םיביואב תפקומה הנידמכ םהילא םיעלקנ ונאש םישקה
 ונילע המוש – תירשפאה תוריהמב הלסחל םנוצר לע ילג שירב
 ,ונשפנ רופיצב תעגונ איה .וז הבושח הגצהל בל תמושת קינעהל
 ,לכשה רסומו חקל הברה הכ הב שיו ,םעה תובכש לכמ דחא לכב
 ימייסמ םידימלת תגצהכ הייח םויס םע םייתסהל הל ריתהל ןיאש
 .הז ץיקב יבצ תיב
.יעורו לג :זכרמב הטמל .הירא רוג לריטו ןיקדרפ לכימ :הלעמל .רקבצ יסוי :םלצה 

0

5 ךותמ 5 :ילש ןויצה

תשרה יבחרמ

IyarSemel00 תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה



ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

Recommended by

 -ינימ קשח ריבגהל ךיא
תויעבט םיכרדו םיחמצ

Virmax

 עבר הלישה :םוי 60ב ךפהמ
הזה רבדה ללגב הלקשממ

ForWellness Magazine

 רהב ןימלעה תיב םלגמ ךכ
 תומגמה תונתשה תא לצרה
הרבחב
יח יבא תיב

 תינורמ םידרפנ :דרי ךסמה
ץבקלא
ה'קטומ

 תבצק תא םיבשחמ ךיא
 ליגב ךל היופצש הנקזה
?השירפה
גולב ימואל

 ןוקית ?60 ליג תא תרבע
 סמ תדוקפל 190 קוח
םיפלא ךל ךסוח הסנכה
ילאיר

 התא םאה :ךמצע תא ןחב
?רבג ינלאמש

Time Out

 םודא עבצ תוארתה תכרעמ
דבוע הז ךכ - תמא ןמזב

Beeper

 תא חיצנהל יואר תמאב ךכ
ידנג תשרומ

Time Out

 לע לא הפועתה תורבח"
 וק חותפל תולקוש ןאנייהו
"יאחנשל רישי

 :טנרטניאהמ לודג רתוי
 - האבה הכפהמה תא וריכה
ןיי'צקולב

 לש החלצהה ירחא
 העקשהה :"הדנומיל"
הסנויב לש הרזומה

IyarSemel00 תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה



תשרה יבחרמ

: תובוגתה רדס

(0) תובוגת

הגוצתל תומושר ןיא

חלש

הבוגת תפסוה

 ןוכסחה קיפא - 190 ןוקית
םיאלמגל ילמיטפואה

IBI - יא.יב.יא | תועקשה תיב

 ולבקת חוטבש םתבשח
 זא ?ימואל חוטיב תבצק
!םתבשח

YouTube

 ?"תיניטסלפ תונמא" יהמ
תררבמ השדח הכורעת

Time Out

םיכר םייאמור תונוליו
םיטפטמ

 יברע' אל" :לולהב כ״ח
"רגתאמ יברע ,'בוט

Time Out

 ליצהש ימלשוריה דקפמה
םיפלא
הירוטסיהב םיעטק

 דעו "םיסייטל תובוט"המ
 םאה :םישנ תריש תמרחה
 ןויווש יאל ךנחמ ל"הצ
יח יבא תיב

תוחוקל לש החלצה ירופיס
רוגילבוא

 ךיא ?ןיסמ םירצומ אביימ?
רוצייב םימגפ עונמל
םיקפס תרקב םוק יאמ

IyarSemel00 תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה



ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

Recommended by

Technology by 

Cafe
ישאר
םישנא
תוליהק
םיגולב
תונומת
ואדיו

הכימת תליהק
ונל ובתכ

םירודמ
ןושארה דומעה
קטייה
ןוהה קוש
טירטס לוו

ןשיינקט
םיצעויה תריז
הריירק
ןובשחו ןיד
תונכרצ
ןופטראמס
םוסרפו הידמ
בכר
 תואירב חוטיב לדגמ

םיישומיש םילכ
RSS תוארתה
תויונשרפה לכ
םודאה ליימיאה
ונילא ובתיכ
רתאה ןונקת

ריעה רבכע
ריעה רבכע
הליל
םיטרס
הקיזומ
לכוא
םידלי

היזיולט
םלוע רבכע
םינוכתמ

 רוזאב עקרק
 שקובמה
לארשיב
 תעוצר לע תועקרק
-הנירמהמ ףוחה
 הדש דעו הילצרה
520,000-מ לחה .בד
!דבלב ח"ש

םוי לכב תוצלמומ תוינמ 5
קושב "םכחה ףסכ"ה ירחא בקעמ עצבמה םתירוגלא י"ע תוצלמומ תוינמ רותיא

 :"תאזה ריעה לע הלוח"
 חוודל החכש רוא לבנע םאה
 ףונ םע ןטהנמב ןיינב לע

 הלאוצנו :תרוצבה ללגב
 הדובע ימי ינשל תרבוע
 םוריח עויס תשקבמו עובשב

 םע תוינוכמ ןוילימ 100
 :תוצצופתמ ריווא תוירכ
 תא הריעסמש היישרפה

IyarSemel00 תוליהקו םוסרפ ,ינעגופ ןכותל רשקב הרהבהתוקתנתהטא'צל ןימזתועדוה


