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תוינקה תריז 

תונשב ה-90. הקרפתהש  הנידמה  יאצוי  יפלא  םייח  לארשיב 
וא היכ  לש צ' תוחרזאל  םהיאצאצו  םה  םיאכז  קוחב  ןוקית  תוכזב 

? תאז םישוע  ךיא  .היקבולס 

תוחרזא תלבקל  לקמ  קוח  היקבולסוכ ? יאצוי צ'

רשק תחכוה  איה  לגוטרופב 
ישרוגמל םד  רשקו  יתוברת 

תניחב קוחה , יפ  לע  .לגוטרופ 
תחא ידי  לע  עצבתהל  הלוכי  רשקה 

לגוטרופב תוידוהיה  תוליהקהמ 
הרישי הניחבב  וא  ךכל , ורשואש 

.תיזגוטרופה ןיסולכואה  תושר  לש 
 

לע ןהילע  הלטוהש  הבוח  יזגוטרופה  ואצומל  םדא  לש  רשקה  תחכוהב  תואור  תוידוהיה  תוליהקה 
םדא לכ  לש  ותשקבב  הליהקה  לופיט  תולע  .םירבסהו  תוחכוה  תושקבמו  לגוטרופ  תלשממ  ידי 

אוה תוידוהיה , תוליהקהמ  תחאל  וללה  םירשקה  תא  חיכוהל  חילצמ  םדא  ותוא  םא  .ורוי  איה 500 
.ךכל רושיא  ןהמ  לבקמ 

 
רובע ורוי  לש 250  הרגא  תא  םלישש  רחאל  ןיסולכואה  תושרל  תונפל  יאשר  אוה  הז  בלשב 

לע הרטשמהמ  הדועתו  הדיל  תדועת  ףרצל  שי  וילאש  יטנוולר  ספוט  םע  דחי  תוחרזא , תשקב 
.תוחרזאה תלבקל  ךלמה  ךרד  יהוז  .ילילפ  םושיר  רדעיה 

 
ישרוגמל רשקה  תא  חיכוהל  הרטמב  ןיסולכואה  תושרל  תיאמצע  תונפל  איה  תפסונ  תורשפא 

םש תוידוהיה , תוליהקהמ  תחא  לא  ףוסבל  הנפוי  םדא  ותוא  יכ  חינהל  ריבסש  אלא  .לגוטרופ 
ןיסולכואה תושרב  םימיקמ  הלא  םימיב  יכ  ןייצל  שי  .ןכל  םדוק  ןיוצש  ךילהת  ותוא  עצבל  ךרטצי 

.םישרוגמה יאצאצ  לש  תושקבב  לפטיו  קוסעיש  דחוימ  תווצ  תיזגוטרופה 
 

? חיכוהל ךירצ  המו  יאכז  ימ 
םיעיבצמה םיעייסמ  םינממס  םנשי  .םינש  תואמ  ינפל  שחרתהש  עוריאל  רשק  חיכוהל  טושפ  אל 

רתויב םירבודמהו  םיטלובה  ןיב  רשאכ  תיזגוטרופ , - תידרפסה תידוהיה  תוברתל  םדא  לש  רשק  לע 
תודהיל רשק  לע  םיעיבצמה  החפשמ  תומש  המכ  הנומ  ומצע  קוחה  .החפשמה  תומש  םיאצמנ 

.דועו הכלמ  ץרפ , ורטסאק , יאלוזא , וקנרפ , ילגוטרופ , לגוטרופ :
 

דחא לש  אלא  ומצע  שקבמה  לש  אל  וליפא  ונידלה , תפשב  הטילש  איה  ףסונ  ןממסל  אמגוד 
חיכוהל ידכ  קיפסמ  יאנת  הווהמ  וניא  םהמ  דחא  ףאו  הבוח  רדגב  םניא  הלא  םינממס  .ולש  םיבסה 

.םיעייסמ טלחהב  םה  ךא  תוחרזא ,
 

תולוכיש תוחכוה  תושרדנ  םינממסה  דצל 
םידוהיה שוריגל  שקבמה  תא  רושקל 

איה ךכל  תירקיעה  ךרדה  .לגוטרופמ 
עיבצהלו החפשמה  העיגה  הפיאמ  חיכוהל 

יביתנ ןיבל  םוקמ  ותוא  ןיב  רשק  לע 
זאמ םינשה  ךרואל  וללסנש  הריגהה 

, תולגתהל הלוכי  הבוט  החכוה  .שוריגה 
וא םירוהה  לש  הבותכה  חסונב  לשמל ,

רזעיהל ץלמומ  םימיוסמ  םירקמב  .םיבסה 
ידכ ןוירוטסיה  וא  גולואנג  לש  תעד  תווחב 

הליהקל שקבמ  ןיב  רשקה  תא  חיכוהל 
.תמיוסמ
 

רוקמה לע  העבצה  לש  בולישה 
, החפשמה לש  תירוטסיהה  תולשלתשההו 

רומאש אוה  םיידוחייה , םינממסה  םע  דחי 
תידוהיה הליהקה  ישאר  תא  ענכשל 

.לגוטרופ ידוהי  שוריג  ןיבל  שקבמה  ןיב  רשקה  לש  ומויק  רבדב  תיפיצפסה 
 

תווצה תמקהל  םיכחמו  לגוטרופב  תוידוהיה  תוליהקהמ  םירושיא  ולביק  רבכ  םישקבמה  ינושאר 
רבכ ףוס 2015  דעש  חינהל  ריבס  .תיזגוטרופה  ןיסולכואה  תושרב  אשונב  קוסעיש  דחוימה 

.םינושארה םישקבמל  תויוחרזאה  ולבקתי 
 

ןידקספ ילארשיה  טפשמה  רתא  תובידאב  הבתכה  •
לגוטרופב תוחרזא  יכילהב  יווילו  גוצייב  קסוע  דידי  םדא  "ד  וע •
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New Balance םישנל הנפוא 
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דע 30% םינפב -  רבכ  חוטיבה 
בכרל ףיקמ  חוטיבב  החנה 

 << םיפסונ םיטרפל 

Slim המכח היזיוולט 49 ”
LED IPS 4K Ultra HD

 << השיכרל

םירמיצ תואמב  הייפצל  וסנכ 
ץראה יבחר  לכב  םיווש 

 << וישכע וסנכיה 

די תדובעב  םיביהרמ  ןמש  ירויצ 
ךתריחבל מ-₪350 םילדגב 

 << השיכרל
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תילגוטרופ תוחרזא 
(17.01.16  ) Eliran, Portugal

( תל  ) .הזה אשונה  לע  הפוק  תושעל  םיסנמ  ןיד  יכרוע  הברה 
(23.12.15  ) ןרילא

? זא םינוילימ  הנידמל  םילועש  םינקז  היסורמ  האיבמ  לארשי 
(03.07.15  ) העד

.םידמחנ דואמ  וישכע  .סנכנ  קר  שדחה  קוחהש  ללגב  הזש  ןכתי 
(27.06.15  ) .הליהקהמ רושיא  איבמש  ימב  רדהנ  םילפטמו  ונינפ 

אלו נ תוחרזא  אלו  .דבלב  תינמז  תובשות  תנתונ  הריד  תינק  .ןוכנ  אל 
(11.06.15 , . ) .ןיאושינ אל  םג 

םיבוט םישנא  .םירזועו  ינכטו  טושפ  לכה  הליהקהמ  רושיא  תאבהש  עגרמ 
(11.06.15  ) הפי גהנתהל  אנ 

( תל  ) בוטר םולח  יל  עמשנ  תיאפורא , תוחרזא 
(01.06.15  ) ת'א ןד ,

( תל  ) .הבר תובידאב  .תורירגשב  דואמ  הפי  םיגהנתמ 
(01.06.15  ) הבוט הילוסנוק 

( תל  ) ? םירזוע אל  וא  םירזוע  םה  הבוט ..." הילוסנוק   " הז המ 
(02.06.15  ) רמע יבור 

לארשי לע  רמוא  הז  המ 
(31.05.15  ) ףסוי

םידוהי ונחנאש  תורמל  ףסכ  הז  לוכה  אל  .א  /ת : שקשקמ התא  / תא ןורש 
(31.05.15  ) היינע םג  לארשי  בור  תגציימ , אל  ביבא  לת.ב 

? םיסרעה תא  איבי  הז  רוציקב ,
(30.05.15  ) תוחרזא םע  דחא 

ירגהמ  50,000 ררופתמה -  דוחיאל  תכלל  הצרי  והשימש  המל  ...חחח 

הלחתהל ףוסהמ 

תשרה יבחרמ 

תשרה תשרהיבחרמ  יבחרמ 
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(30.05.15  ) לבוי

.לארשיל רגהל  ופידעי  םש  םיבשותה  .היינע  ץרא  לגוטרופ 
(30.05.15  ) ןורש

םניח תונתמ  םינתונ  אל 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 30.05.15  ) תיטפקסה

יל רוזעל  לוכי  ימ  תורירגשה ? הפיא 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 30.05.15  ) הנדע

דמחנ אל  דואמ  אוהשימ  םש  שי  םייעובש  יתלצליצ  .תוסנל  המ  ךל  ןיא 
(31.05.15 !!!!! ) ןופלטה תא  קתינו  לצלצי , אל  ינאש  שקיבש 

( תל  ) ? גולוקינג לש  תעד  תווח  ךירצ  המ  ליבשב  הניבמ  אל 
(30.05.15  ) המאע הנדרי 

( תל  ) ( םישנ אפור   ) גולוקינג אל  ןיסחוי ,) ןליא  רקוח   ) גולואנג
(15.06.15  ) ליג

( תל  ) טסי ' גולוטקורפל תכלוה  תרחא  תיניצר  רבד  הז  םיסחי  ןליא 
(31.05.15  ) ריכב גולוקינג  סרכ , .פורפ 

חוטב תויהל  תויטנג  תומיגד  קיפסמ  ןיא  חרכהב -  אל 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 30.05.15  ) ינור

( תל  ) .זרדזת.יוגל ךפוה  התא  דואמ  רהמ.ןוכנ 
(30.05.15  ) הטנס

( תל  ) ? עדוי והשימ  ידרפסה , קוחה  רבוע  יתמ 
(30.05.15)

( תל  ) תוחרזא לבקלו  ןתחתהל  םש  הריד  תונקל  רתוי  לק 
(30.05.15  ) לילג םיצורש , הלאל  דאמ  טושפ 

העגרה תקירז  םיכירצ  םה  תוחרזא  םיכירצ  אל  םיביגמהמ  קלח 
(30.05.15  ) םכתא חירכמ  אל  דחא  ףא  םיביטגנ , שממ  םישנא 

לגוטרופמ םידוהי  שורג  היה  אל  יתעידי  בטימל 
(30.05.15  ) וריינ הד ז' ויר  שורק , הל  הד  הירמ  הטנס 

( תל  )  !!! הקיפנב דהוא  ינא 
( ןופייאהמ חלשנ   , 30.05.15  ) סזומ.ס

בוט אל 
(30.05.15)

( תל  ) ...םתבהא הכש  ימשיטנאה  רשבה  ריסל  ורזח  בר -  ברעו  םירזוכ  המידק 
(30.05.15  ) הלופע ריבד ,

( תל  ) ףוק.ךתוא לובסלמ  ףידע  הז 
(30.05.15)

דבכנה `ד  ועה תא  רישעתש  םיתחתח  ךרד  רוציקב ,
(30.05.15  ) יאלוזא

( תל  ) קדוצ התאש  בשוח  אל  ינאו  םש  ילש  קיתב  לפטמ  ינא..יאלוזא  רמ 
(30.05.15  ) םתס ץימשהל  אלו  ןגרפל , םג  רשפא 

( תל  ) תיטנג הקידב  הז  רשק  ךיכוהל  הלקו  הבוט  יכה  ךרדה 
(30.05.15  ) יבוק

( תל  ) יאטיל ןוכרד  ףידע 
( ןופייאהמ חלשנ   , 30.05.15)

( תל  ) אטיל לש  המדאה  יחופת  יבחרמ  לע  ןיא  ןוכנ ,
(30.05.15)

( תל  ) ! םינלצעהו םינייכבה  לכ  , םשל ורזחיש  הז  בוט  יכה 
(30.05.15)

( תל  ) תמלתשמ אל  תונעזגה  הפי .  אל  היסורל ? רוזחל  ךל  לחאמ  ינא 
(30.05.15  ) ינד

רשפאש בוט  יכה  טושפ  ונלצא  בצמה  אל 
(30.05.15  ) חרזא

דיתע ןיא  לארשיל  ךא  בוצע  הז 
( דיאורדנאהמ חלשנ   , 15.09.15  ) יקימ

? תיטנג הקידב  תושעל  טושפ  רתוי  אל 
(30.05.15)

" תילגוטרופ תוחרזא  ולבקת  ךכ  םישרוש : תדובע   " הבתכל תובוגתה  לכ 
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