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יללכטפשמהלכלכ טפשמ 

ןיינקו תונכרצ  ןלדנו קוח  יללכ טפשמ  הדובע יניד  החפשמ יניד  תיטפשמ האופר 

זזזזאב יכה 

היינע תתחשומ , לארשי  : OECD-ח ה" וד
3k תרשואמו

 .1

הנידמה : " קנע תוסנקב  תומיואמ  תולתשמ 
2k תסרוה

 .2

תובוח םלשל  ונדלונ  אל  : " דרעב םזימ 
2k " תומלו

 .3

םיזרפומ לארשיב  תורידה  יריחמ  : " OECD
714 האוושהב םג 

 .4

טיבהל הכירצ  לארשי  : OECD-ל ה" כזמ
354 הארמב המצעב 

 .5

? םיקריעלו םיאקורמל  עיגמש  יוציפה  הז  ןולחכ ,
תמחלמב םלבס  לע  רי  ' גלאו וקורמ  קריע , יאצויל  יתנש  קנעמ  לע  טילחה  רצואה 

תונשרפ .תוירסומו  תויטפשמ  תויהת  ררועמ  ךלהמה  ךרובמ ? םלועה ה-2 .
08:12  , 17.01.16 םסרופ  : דידי דוד  "ד  וע

םאלסיאה תונידמב 

םירחואמ םילועו  בול  יאצוי  םילוצינ : תויוכזו  "ץ  גב
רורד - ןב ילנ  "ד  וע

טפשמה תכרעמ  תשרדנ  המחלמה  ירחא  םינש  תורשע  םג 
תא תפטועש  הכובסה  היטרקוריבב  קוסעלו  ךישמהל  לארשיב 

םיצאנה תונברוק  לש  םהיתויוכז 

םירחואמ םילועו  בול  יאצוי  םילוצינ : תויוכזו  "ץ  גב

, קריעמ ולעש  חרזמה  תודע  יאצויש  ןולחכ  השמ  רצואה  רש  עידוה  הנורחאל  עידוה  הבר  תויגיגחב 
תרהצה .היינשה  םלועה  תמחלמ  ןמזב  ורבעש  לבסה  לע  יתנש  קנעמב  םה  םג  וכזי  רי , ' גלאו וקורמ 

יכ הארמ  רתוי  תקדקודמ  טעמ  הקידב  םלוא  הבר , תושגרתהבו  יתרושקת  שערב  הלבקתה  רשה 
.הדספהב וז  הייסולכוא  לש  הרכש  אצי  יכ  ןכתיי  ףאו  תמדקומ  התייה  החמשה 

 
:ynet-טפשמ ב ץורע  ב םיפסונ -  םיניינעמ  ןיד  יקספ 

והינתנ סוטמב  ינואכיד " סייט  : " הריהזה השיאה  •
הנידמה תא  חצינ  םיאומוה  גוז  ילש : ןה  תונבה  •

" לקש ןוילימ  יל 3.15  יריזחת  : " ותומח תא  עבת  •
 ? םיניירבעל ףוק "  " השמיש לוכרמ  תדבוע  םאה  •

 
". לס תולולכה ב" תופורת  לע  םולשתמ  רוטפ  ןכו  לקש  לש 3,600  ךסב  יתנש  לומגתב  רבודמ 

תלבק יכ  עידוהש  ךכב  םייטפשמ  םיכילה  ינפמ  הנגה  תבכש  ומצעל  רצייל  דיפקה  ףא  רצואה 
.תופסונ תויוכז  תלבקל  םייטפשמ  םיכילה  לוהינל  תוכזה  לע  רותיווב  תינתומ  תורבודמה  תויוכזה 

 
םיניבמ שיבכל  רבעמ  םיטיבמשכ 

תטלחהבש תויתייעבה  תדימ  תא 
וכזש תומוד  תוצובק  .רצואה 

םבורש  ) בול ילוע  תמגוד  הרכהל ,
(, תילהנמ הטלחה  חוכמ  םג  ורכוה 
, הירגלובו הינמור  ילועו  סינוט  ילוע 

לש ךסב  ישדוח  לומגת  תולבקמ 
.תוחפה לכל  לקש   2,200

 
וקורמ קריע , ילועש  דיעמ  הז  ןותנ 

בולע םישדע  דיזנב  וכז  רי  ' גלאו
הדימב קר  תאז , ףאו  ידמל ,

.םהיתויוכז יוצימל  יטפשמ  ךילה  להנל  תיתקוחה  םתוכז  לע  ורתוויש 
 

תכמסומ הנידמה  םאה  הבש : תויקוחה  תדימ  יבגל  הלאש  ןמיס  הביצמ  תרבודמה  הינתהה  ללכבו ,
לע תואכז  חיכוהל  םדא  לש  ותוכז  לע  רותיווב  םיוסמ  יתנש  םולשתו  םניחב  תופורת  תלבק  תונתהל 

? ישדוח לומגתל  םיצאנה  תופידר  יכנ  קוח  יפ 
 

קריע ילוע  לש  םכרד  תא  םוסחל  ףוקשו  יניצ  ןויסינ  הווהמ  הניא  הינתהה  םא  תוהתל  ףא  ןתינ 
ריחמב תאזו  םיישדוח , םילומגתל  םתואכזב  הרכהל  טפשמה  יתבב  םינש  רבכ  םיקבאנש  וקורמו ,

.הנידמה תפוקל  ידמל  לוז 
 

תיצאנה תוברועמה  קמוע 
ורכויש תנמ  לע  רצואה , דרשמ  דגנ  תועיבת  וקורמו  קריעמ  םילוע  יפלא  ושיגה  לחה מ-2011 

לע וכמתסה  קריע  ילוע  תועיבת  .םיצאנה  תופידר  יכנ  קוח  חוכמ  םיישדוח  םילומגתל  םיאכזכ 
ידוהי דגנ  התסהב  תיצאנ  - תינמרגה תוברועמה  קמוע  לע  ועיבצהש  םיינכדע  םיירוטסיה  םירקחמ 

ינויב דדגב  ידוהימ  עצובש ב-200  חבט  ותוא  דוהרפה –  יעוריאל  הליבוהש  םמד , תרתהבו  קריע 
.1941

 
ישיו רטשמ  ידי  לע  םהילע  ולטוהש  תושקה  תוריזגה  לע  תועיבצמ  וקורמ  ילוע  לש  םהיתועיבת 

הדובע לע  רוסיא  וטגה ,) " ) חאלמ הרזח ל" םתקיחד  ןהב  תפרצב ,) יצאנה  תוסחה  רטשמ  )
ישולת תבצקה  הלכשה , תשיכר  לע  תולבגה  יתלשממה , רזגמהמ  םירוטיפ  םיישפוח , תועוצקמב 

.דועו הטעומ  ןוזמ 

םימוליש

ןולחכ השמ  רצואה  רש 
ןנחוי ליג  םוליצ :

דידי דוד  "ד  וע
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הספדה
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רווידל המשרה 

הבתכל הבוגת 
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רמוע לש  תידוסה  הירפמיאה 
ץיבוניבר

(TheMarker LABELS)

םילארשי עודמ  תוביסה  לכ 
תויעב םהל  שיו  "ל  וחב םירגש 

ןתוא רותפל  םיכירצ  אבצה  םע 
(TheMarker cafe)םדקהב
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תוינקה תריז 

( ןהכ לארוא  םוליצ : ) "ץ? גבב ודמעי  תוטלחהה  םאה  .ןולחכ  השמ  רשה 

ובש םינש  ןב  קבאמ  רחאל  קריע , ילוע  תואכז  ןיינעב  תיטפשמ  הערכה  ברע  םידמוע  ונאשכ  םויכ ,
דרשמ וקורמ , ילוע  ןיינעב  תוחכוהה  ינויד  תחיתפ  ברעו  תויוכזב , ריכהל  רצואה  דרשמ  ברסמ 
תחכוהל יטפשמ  ךילהל  םתוכז  לע  רתוול  רי  ' גלאו וקורמ  קריע , ילוע  לכמ  השעמל  שרוד  רצואה 

.םניחב תופורתו  לקש  ךסב 3,600  יתנש  םולשת  תלבקל  יאנתכ  תאזו  ישדוח , לומגתל  םתואכז 
 

יואר אל  ןויסינ 
םיעיגמ ויהו  רשפאש  םיהובג  םימוכס  ותפוקמ  ךוסחל  שקבמ  רצואה  דרשמש  השוחתהמ  סונמ  ןיא 

יתנש םוכס  לש  התפמ  העצה  תועצמאב  םהיפתושו , םיצאנה  ידימ  םלבס  בקע  ברע  תוצרא  ילועל 
היוקל תואירבמ  לבוס  םהמ  רכינ  קלחש  ברע –  תוצרא  ילועמ  םיברש  ןכתיי  .םניחב  תופורתו  טועפ 

.םהיתויוכז לע  רתוול  ופידעי  ןכא  םיילכלכ –  םיישקו 
 

תנידמל םאה  הלאשה : תלאשנ  תאז  לכבו 
תורשע בייחל  תיטפשמה  תוכזה  לארשי 

רתוול ברע  תוצראמ  םישישק  םילוע  יפלא 
םתוכז לע  טפשמה , תיבב  םמוי  לע 

תחכוהל ןגוה  יטפשמ  ךילהל  תיתקוחה 
תלבק דגנכ  ןידב , םהל  העיגמה  תוכז 

? םניחב תופורתו  טועפ  יתנש  םולשת 
 

דומעת וז  השירד  םא  רורב  אל  ללכ 
ומוי לבקל  םדא  לכ  תוכז  .ץ  " גב ןחבמב 

תנידמב דוסי  תוכז  איה  טפשמה  תיבב 
הלוכי אל  הנידמהש  ןועטל  ןתינ  .לארשי 

.תירוירפא הינתה  ידי  לע  וז  תוכז  ליבגהל 
 

הניחבמ םג  יטפשמה , רושימל  רבעמ 
ןאכ תאטוח  הנידמה  ןיא  םאה  תירסומ ,

המצעמ ךוסחל  תנמ  לע  ברע , תוצרא  ילוע  םישישק  יפלא  תורשע  לש  הקוצמ  לצנל  יואר  אל  ןויסינב 
? םהיתואצותמ תששוח  איהש  םייטפשמ  םיכילה 

 
ןידקספ ילארשיה  טפשמה  רתא  תובידאב  הבתכה  •

הייפכה ידבועו  האוש  ילוצינ  תויוכזב  קסוע  דידי  דוד  "ד  וע •
 

Recommended byא" תב תינועבטה  המראוושה 
לחה מ-24 דיחיל  האלמ  החורא 

₪
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 << השיכרל

דע 30% םינפב -  רבכ  חוטיבה 
בכרל ףיקמ  חוטיבב  החנה 

 << םיפסונ םיטרפל 

הקפסאב הסיבכ 7 ק”ג  תנוכמ 
! םניח הלבוהו  תידיימ 

 << השיכרל

טקש שארב  תמלשומ  השפוח 
! לודג ןוכסיחבו 

 << << םיפסונ םיטרפל 

קוקז דרשמה  קיר ? תיבב  ריקה 
תונמא דחוימ ? צאטל '

מ-₪230
 << השיכרל

תשייבתמ אל  רזרזא  יגמ 
ןויאר .םולכב 

( תא )

םתיאר אל  דוע  תאזכ  הריד 
(Time Out)
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םימולישה יפסכ  תא  הטריי "  " לארשי תנידמש  הזב  רמגנו  ליחתמ  לכה 
(20.01.16  ) הנוצרכ םהב  התשעו , הינמרגמ 

( תל  ) תיאפוריא ללכ  הנוכת  ןה  תודבוע  סיסב  לע  אלש  תויחטש  תוללכהש  הארנ 
(19.01.16  ) םינמרגל תידעלב  אלו 

( תל  ) רעיב וא  רבדמב  העות 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 19.01.16  ) יור

? עשר תויהל  שייבתמ  אל  אוה  תובילע - וזיא 
(19.01.16  ) ןנור

( תל  ) םוקמב וניאו  לוז  םזילופופ 
(19.01.16  ) הפיח הירא ,

.וקספ תופידרהש  ןמזב  ליגב 0-5  ויה  םיאכזה  בור 
(19.01.16  ) ידוד

תונקל ידכ  רכמנ  אוה  סינותב ,  םיחיטש  לעפמ  היה  ילש ז"ל  אבסל 
(19.01.16  ) לאימרכ ריאי ,

לגלג היה  ילש  אתבסל  םג 
(20.01.16  ) 54441792

קריע יאצוי 
(18.01.16  ) םהוש בקעי ,

( תל  ) ואב הנממ  הנידמה  תא  ועבתיש  םתוא ? תוצפל  ךירצ  םיסמה  םלשמ  המל 
(18.01.16  ) זרא

( תל  ) "? םימוליש  " לע תעמש 
(18.01.16  ) זמר

( תל  ) לארשי תלשממ  אלו  הינמרג , תלשממ  םה  םימולישה 
(19.01.16  ) ןאכ דחא ,

( תל  ) קזח קועצל  קר  ךירצ  הירוטסיהה  תא  בתכשל  לק  המכ  וואוו 
(18.01.16  ) הפיח השמ ,

( תל  ) יביב דוע  לכ  - ינחורו ישפנ  יוזיבו  שפנ  תמגע  רובע   - יוציפ שקבמ  ינא 
(17.01.16  ) את דוד ,

( תל  ) אל הזב  םשא  םג  יביב 
(18.01.16  ) הפיח ילא ,

( תל  ) ? םיצאנה דגנ  המחלמב  םהייח  ונכיסש  בושיה  יבדנתמ  םע  המו 
(17.01.16  ) הרבעמה ןורקוש ,

( תל  ) הפצוח טושפ 
(17.01.16  ) האוש לוצינל  ןב 

האוש ילוצנ  תויוכז  םילבקמ  םלוכ  אל 
(17.01.16  ) ת"א יבא ,

תמזגה
(18.01.16)

( תל  ) יבא ת"א תבתכ  תינלוח  הבוגת  םזגומ  טושפ  ...חפוקמה  ררועתה  וווי 
(19.01.16)

קחודב ויח  קאריעמ  ולעש  ונירוה  תיתלשממה  תונדמחה  לשב 
(17.01.16  ) ןרפת

( תל  ) ינלופמ תוחפ  האופרו  לכוא  לע  איצומ  וקורממ  הלעש  ןקזש  בשוחש  ימ 
(17.01.16  ) שייבתמה זעב 

? הנקיז תואבציק  לקש  תנתונש 2000  הלשממל  עיבצמ  התא  המל  זא 
(17.01.16)

( תל  ) ...העות התא  זא  תרחא ?  היהי  בצמה  ןונונח  ןוזוב  םעש  בשוח  התאו 

הלחתהל ףוסהמ 
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(19.01.16  ) רוי

? וללכנ אל  םירצמ  ידוהי  המל 
(17.01.16  ) ןולחכ רצואה  רשל 

םייחרזמה תא  דחשמש  שפנ  בולעו  רוב  ןולחכ , שייבתת 
(17.01.16  ) ןאכ יל , עיגמ 

" םירזגמ  " ינימ לכל  םיביצקת  קלחל  וקיספת 
(17.01.16  ) רבכ יייד 

.םהל ובנג  םהש  שוכרה  לע  הז  האושה  ילוצינל  םינמרגה  לש  םייוציפה 
(17.01.16)

( תל  )  . תונוכנה םילימה  ולא  םוקמב ,  הלימ  לכ  קדוצ ב100% 
(19.01.16  ) ינא

יל ןבומ  אל 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 17.01.16)

( תל  ) הברה ורתונ  אל  רבכ  אלימב  ורשאי  זאו  ותומי  םלוכש  םיכחמ 
(17.01.16  ) 1

...םיתמה םשב  הדות  תמאב 
(17.01.16  ) זכרמ תנע ,

.תממדמ םירחא  םיברו  בתכה  לש  הבישח  ךרד 
(17.01.16  ) תממדמ הנידמ  קיימ ,

+70 .....ץראב ודלונש  םישישקה  לכל  יתנש  קנעמ  םע  המו 
(17.01.16  ) ימיש

( תל  ) ? םולכ ולביק  אלו  םמלועל  וכלה  םהיריקיש  תוחפשמל  יוציפ  םע  המ 
(17.01.16  ) תיאפוריא קשוע  תנידמ 

( תל  ) רונש תנידמ 
(17.01.16  ) םי הילא ,

( תל  ) ? רצואה רש  היה  ןולחכ  הבש  הפוקתה  לע  םילארשיה  לכל  יוציפ  םע  המו 
(17.01.16  ) לאוש ילארשי 

( תל  ) ולש תוקופדה  תודנ  ' גאה םע  רש  לכ  ירהש  תרמא  הפי 
(17.01.16  ) ןתיא

( תל  ) ? חרזמה תודע  יאצוי  תא  קושעל  םישקבמ  םיאפוריאה "  " רצואה ירענ  בוש 
(17.01.16)

.תאצמנ ילופירט  הפיא  הפמב  קודבת  יאטילופירט -  ןולחכ  השמ 
(17.01.16  ) ביבא לת  לבוי ,

( תל  ) "... יזנכשא  " וניא ןולחכ 
(17.01.16)

( תל  ) .ימ לש  בושח  אלו  תולוק  הנוק  וישכעמ 
(19.01.16)

?" םיקריעלו םיאקורמל  עיגמש  יוציפה  הז  ןולחכ ,  " הבתכל תובוגתה  לכ 

דע םינפב -  רבכ  חוטיבה 
ףיקמ חוטיבב  החנה   30%

>> בכרל םיפסונ םיטרפל 

לע ייד 20%  סנייטנלוו  דובכל 
! תוריציה לכ 

 << השיכרל

תוחונה ילענל  םישדח  םימגד 
Rockport לש

! << יביטקרטא ריחמב 

וסנכיה הנותח ? םיננכתמ 
ונלש תונותחה  םלועל 

 << םיפסונ םיטרפל 

םיליד אוצמל  לקו  טושפ 
החנה דע 80%  תונולמל 

 << םיפסונ םיטרפל 

חפנב  XBOX ONE זראמ
טלש + םיקחשמ ללוכ 3   1TB

 << השיכרל
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