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תוקבקוטמ יכה

 :ןויאיר תובקעב טילבלדנמ תא ףקות והינתנ.1
םידקת רסח"

 תרושקתהו לאמשה" :ןוטרסב והינתנ.2
תא םיפדור

 םיניטסלפהו ןאריא" :דא'צב תחנ והינתנ.3
אל ,םימעוז

היטרקומדה תא סורהל הסנמ והינתנ" :ינבל.4

 ימש תא רושקל ללרוטמ ןויסינ :דקש.5
ןתיי – ךירצש ימ ,השרפל

 סייגתהל אל יטוירטפ רתוי" :טרמלוא הנד6

 תוינקה תריז

 << העצה תלבקל

On - Line העצה וישכע ולבק
!בכרל ףיקמ חוטיבל

 << םיפסונ םיטרפל

 דע ןיילנוא האוולה ynet ןומימ
80,000₪

 << << וישכע וסנכיה

Xplorer - םכח תוסיט שופיח 
!םלועה לכל

 << םיפסונ םיטרפל

 אלל שדח בכרמ תונהל ךרדה
תוולנ תואצוה

 << הריירקל םיפיט

 ?ןויסינ אלל הדובע םיאצומ ךיא
!שיש המ תא םיטילבמ

 << השיכרל

 14HP' דיינ בשחמ
EliteBook 840 G1 דבעמ I5

₪ 1390-ב

 << םיטרפל

 הסינכ + השילג דויצ + ספ יקס
₪ 387-ב ןומרחה רתאל

 קנבה לע לקש ןוילימ 20 :ימואל דגנ העיבת
הינמורב
 ,2005 תנשב הינמורב קנבה תא ימואל שכר הנממ ,KOLAL תרבח תנעטל
42 לע זא דמע הקסעה ףקיה .השיכרה רובע האלמה הרומתה הלבקתה אל
"הרומתה אולמ תא ונמליש" :ימואל .רלוד ןוילימ

16:48 , 05.12.12  :םסרופגרבנזור ןפצילא

 ןיד רדסב ,לקש ןוילימ 20 ךס לע העיבת ('ד) רקובה השגוה ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבל
 הינמורב שכרש קנבה רובע הרומתה אולמ תא םליש אל יכ הנעטב ימואל קנב דגנכ ,רצוקמ
.2005 תנשב

 דיגאת ,עבותה תנעטל
 תא רכמש ,KOLAL תוקזחאה
 EUROM ינמורה קנבה

BANK  42 תרומת ימואלל
 םידדצה ןיב םכוס ,רלוד ןוילימ
 רזה דיגאתה יכ הריכמה תעב
 תועיבתה לכל תוירחאב אשי

 דגנכ תודמועה תויטפשמה
 לע ולטוי אלש ךכ ,ינמורה קנבה
 .תויפסכ תויובייחתה ימואל

 תונודקפ ינש ודמעוה ךכ ךרוצל
 ןוילימ 9.35 לש ללוכ םוכסב
 רומא ותוא םוכסה ךותמ ,רלוד
 ושמשיש ,ימואל םלשל היה
 תובוח ןוערפ ךרוצל החוטבכ
 ךסב דחא ןודקיפ .ויהי םא ,ולא
 .ינמורה קנבב דקפוה רלוד ןוילימ 5.35 ךסב ףסונ ןודקיפו ,ימואל קנבב דקפוה רלוד ןוילימ 4

 קנבה דגנכ ודמעש תויטפשמה תויגוסה לכ ,הריכמה ירחא םינש 7 ,תעכ ,םיעבותה תנעטל
 אוה םלוא ,םהידיל ורתונש תונודקפה יפסכ אולמ תא ריבעהל ימואל לע ןכלו ורהבתה ינמורה
 .תאז תושעל ברסמ

 םע דחי םיעבותה תא גציימה ,בירי סדניג ,טלבדלוג ןידה יכרוע דרשממ ,םיסינ ינד ד"וע ירבדל
 םיאצמנש םיהובג םימוכס שי ןיידע ךא תונודקפהמ קלח קר ריזחה קנבה ,ירמוח ןויס ד"וע
 ןוילימ 21-ל בורק לע ,וירבדל ,םידמוע תיבירו הדמצה ללוכ וללה םימוכסה .ורזחוה אלו ולצא
 רמוא ,"הקיפסמ תונוכנ עיבה אל ינשה דצה לבא ,הז תא רותפל םיכרד ינימ לכב וניסינ" .לקש
 .םיסינ

 םרט .הינמור ימואל קנב רובע הרומתה אולמ תא םליש ימואל" :הבוגתב רסמנ ימואל קנבמ
 ."םאתהב סחייתנ ותוא ןחבנו לבקנש רחאלו העיבתה בתכ תא ונלביק

ונל ובתכ ?הבתכב תועט םתאצמ

 ת/בתכל היינפל

-ב ףתש-ב ףתש!הנתמ םייעובשל ןותיערטלזוינל המשרההבתכ וחלש

םיקנבימואל קנב:תויגת

המלוש הרומתה .ימואל קנב
סרטיור :םוליצ

םיסינ ינד ד"וע

קובסייפב ףתש

הספדה

הבתכ חלש

רווידל המשרה

הבתכל הבוגת

!הנתמ םייעובשל ןותיע
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 לע םיעדוי תמאב המ
?תואוולה
 םיסותימ הברה שיש רבתסמ
.םישנא ןיב תואוולה לע

) ימוסרפ ןכות (

שיגנ רתאביבא לת

תשרה יבחרמ

 רתא ראותב תישימחה םעפב הכז רתא הזיא םישחנמ
?םלועב בוטה השילגה

Club Med

by TaboolaPromoted Links

?2009-מ םהלש הנומת םילעמ םלוכ המל :םינשה 10 רגתא

!תוסנתה םיישדוחל םכלצא םיבאכב לופיטל רתויב ינכפהמה רישכמה
B cure laser

דבלב ח"ש 295,000-ב רכמנש לארשיב בינמה סכנה הז
Channel22

תיצרא הסירפב שדח תועקשה סנכ ?2019-ב ףסכה םע תושעל המ
Real Invest תעדל םלתשמ

םידליה םע העיסנל םלשומה ר'ציפה"בהאמה תא םג לבא ,ילעב תא תבהוא"

תשרה יבחרמ

 ינפל ורכמנ םידרשמ 100
 תא וריכה :טקיורפה םוסרפ
םילבוי םחתמ

Real Invest תועקשה

 איה שדחה ןופצה תנוכש
 לת לש אבה ינ"לדנה טיהלה
ביבא

Real-Invest תועקשה ןיזגמ 

 ,תמאה ןעמל :ףרגילופ
הבושח הקידבב רבודמ

mishpati.co.il

 ?ירסיק חותינב תדלל תדמוע
יעדתש בושחש םירבד שי

Kaplan

 תואירבה תכרעמ דיתע
לארשיב

 ץראב הלודגה הרבחה
 ןאכ :ן"לדנ תועקשהל
2019-ב ועיקשת

טנרטניא Like 1M


