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 תורענל תמרוג היזיוולטה ךכ

 הריירק לע םיימעפ בושחל

קט־ייהב

 ןוליא לש ללחה תרבח יווש

30-מ רתויל אירממ קסאמ

רלוד דראילימ

 רוזעל הלוכי היגולונכטה ךיא

 - התדובע לע רומשל הקנמל

ךכ לכ השק הז המלו

ט-ייהב קיסעמ

ת ?םיטנלאט

TechNation

ןח ירומ

 תב תרבח ,ןסקל תרבח .)'א( לומתאמ הסרובל אבצנ תרבח לש חוויד יפל ךכ ,תיקרוט לוהינ הרבח ידי לע להוני תליאב הכיסנה ןולמ

 רבודמ .Swandor תיקרוט לוהינ תרבח םע התולעבבש תליאב הכיסנה ןולמ תיב תלעפהל תוריכש םכסה לע המתח ,אבצנ תרבח לש

 .לולכ לכה ןונגסב ןולמ יתב לוהינב החמתמש הרבחב

 .ורוי ןוילימ 7.5 לש םייתנש תוריכש ימד יפל ,םינש 10 לש הפוקתל םתחיי תורבחה ןיב תוריכשה םכסה ,אבצנ לש חווידה יפל

 דעומ ,םכסהה יפל .2019 ףוס תארקל תשדוחמ החיתפ תארקל םיצופישב ולא םימיב אצמנ םירדח 460 ללוכש תליאב הכיסנה ןולמ

 העדוהב ומידקהל וא 2020 סראמ ףוסל דעומה תא תוחדל תיאכז ןסקל .2019 רבמטפסב 30-ל עבקנ ןולמה לש רעושמה הריסמה

 .שארמ םוי 90 ץיפתש

 תוריית תונכרצ

תליאב הכיסנה ןולמ תא להנת תיקרוט הרבח
 החמתמה ,תיקרוט לוהינ תרבח םע התולעבבש ןולמה תלעפהל תוריכש םכסה לע המתח ,אבצנ תרבח לש תב תרבח

 ןוילימ 7.5 לש םייתנש תוריכש ימד יפל רושע ךשמל םתחיי תורבחה ןיב םכסהה ■ לולכ לכה ןונגסב ןולמ יתב לוהינב

ורוי

תליאב הכיסנה ןולמ

|לדנק גרבנזור הניר
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 האלמ השיגל  רקרמ הדב ילטיגיד יונימ םע קר ,הלבגה אלל אורקל
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 - תמוסרפ -

 .ורוי ןוילימ 5.2-כ לש םוכסב תימונוטוא תיאקנב תוברע ןסקלל ריבעת איה ,Swandor תרבח תויובייחתה תחטבהל

 ןוא-רב תימרכ ד"וע וגציי Swandor תא .'תושו יקצנירוג דרשממ והיקדצ הנפדו רברפ חתפי ,רגדי ריפכ ד"וע הקסעב וגציי אבצנ תא

 .'תושו הור הדוהי דרשממ

תובוגת

הבוגת ופיסוה

ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ

לבולג

 תלוגנרת תציב לדוגב םולהי

הדנק לש אופקה ןופצב אצמנ

לבולג

 הינמה ;תויזחתה התכיה לקרוא

הריגסה רחאל תצפוק

blog.adogadgets.com

 תא וליג רבכ םילארשי יפלא

ינכפהמה ץוהיגה רישכמ

תשרה יבחרמ

mako

 הלחהשכ קר :רפסל הצר אל אבא

 לע התליג טקיורפב בדנתהל

הלש רבעה

תשרה יבחרמ

תושדח

 ןוילימ 6 דוע :רשיא מ"הר דרשמ

 דוהא ,קרב דוהא תחטבאל לקש

…רנבאו טרמלוא

תושדח

 ר"ויל תונמל ןולחכ הסינ ימ תא

 לש ץעויה תא ?היחמה רקוי תדעו

תורדתסהה

ynet

 ול ומרג המישנ רצוקו ער חיר

 :הנש 17 ירחא יונישה תא תושעל

!ופצ

תשרה יבחרמ

ynet

 הליצהש תינורטקלאה הירגיסה

יחצ לש תויגוזה תא

תשרה יבחרמ

Recommended by

 רתאב תוישאר תובתכ
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תופסונ תובתכ ןעט

 לש תויטרפה תועדוהל השיג ולביק ייפיטופסו סקילפטנ

קובסייפ ישמתשמ

10:12|סמייט קרוי וינ

 םלשמ אל ןיידעו - רלוד דראילימ 5 חיוורה רמת רגאמ

יקסנישש סמ תא

10:59|בורוזולרא ברימ

 סיבאנקה תוליעפ יווש תא הכתח ןפת :תושרה תשקבל

40%-ב

10:16|זרא איג

 דעור קושה לבא ,הנש רבכ הקירפא תא להנמ השמ ןב

םיקחרתמ לקש ןוילימ 800-ו

06:09|גרבלפא ילש

 םדוקמ ןכות

רטלזוינל המשרה
ליימל תורישי םויה לש םימחה םירופיסה תרשע :וישכע ומשריה

ליימיא סנכה

המשרה

תובטהו יקוויש עדימ ,םירטלזוינ לבקל ינוצרב

ןמזב ןתוא ורצעתו ולפטת ,והזת ךכ :רעונה ינבב תויורכמתה

Inomize לש היתורוקב ךרד ינויצ 10 :בשחנ בבש לכ

ןיילנוא תוריכמ לע תעדל ךירצש המ לכ םכתא ודמליש םישנאה תא וריכה
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 םתספסיפ ילואש תובתכ

*#

םסק לש םידדמ
 םדוקמ ןכות

החלצהל ךרדה תא וליבות ךכ ?םילהנמ וא הטילש ילעב ,םימזי

>
 וסרק ךכ :תוררופתהה

 קושב ןולחכ לש תוינכותה

ן"לדנה

 רבדמל ףונ םע יטרפ תיב

 :לקש ןוילימב חלמה םיו

… אל םילארשיה המל זא

 רתוי השק םידבוע םירומ"

 'פורפה :"חומ יחתנממ

… םתבשחש המ לכ הנשיש

 :הציפמ רשעתהש שיאה

 תונקל ףסכ ןיא םישנאל"

… םיבשוי םה זא ,הריד

 לארשיב חילצמ יכה ןוינקה

 יזכרמ גוריד ?חנצ ימו -

לארשי לש תוינקה

109 ,םירע 20

 םאה וקדב

 דיל רוצעת

<

M
ונלצא םסרפ|רשק רוצ|תובושתו תולאש|יונימ השע|הלהנה|תכרעמ
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םירודמ

םויה תורתוכ לכ

ןוהה קוש

לבולג

ן"לדנ

TechNation

תונכרצ

TheMarker TV

תושדח

Markerweek

TheMarker ןיזגמ

TheMarker Women

םיסנכ

Finance

35 א"ת

5 םיקנב ביבא לת דדמ

עבט תיינמ

ראואט תיינמ

ץראה

ץראה

תושדח

תוברת

ץוח תושדח

טנרטניא ןטפק

תודעסמ תרוקיב

םיטרס תורוקיב

טרופס

םירפס

ריווא גזמ

ביבא לתב 2019 רטסבליס תוביסמ

Hezbollah - Israel

Brexit

Netflix Roma

Trump - Weekly Standard

Lebanon high alert

Israel News

Middle East

םיישומיש םילכ

םודאה ליימיאה

RSS

ח"טמ ירעש

ונילא ובתיכ

רתאה ןונקת

תויטרפ תוינידמ

םייונמל עדימ

ץראה יונימ

םיסנכ

תחא סונימ

תושיגנ

ריעה רבכע

ץראה יבחרב רטסבליס תוביסמ

רטסבליסב פא דנטס יעפומ

ביבא לתב רטסבליס תוביסמ

םילשוריב רטסבליס תוביסמ

2018 לגיטספ

לארשיב תוימואלניב תועפוה

םידלי רודמ

םידליל תויצקרטא

תבשל םילויט

תוצלמומ תוכירב

?םויה םישוע המ

?ש"פוסב םידליה םע םישוע המ

םויה תועפוה

םידליל תוגצה

פאדנטס יעפומ

הלועפ יפותיש

םינומה תועקשה - זיבלפיפ

 ןוהה קוש לע עדימו תוריקס -ימואל קנב

TechStation

SDB תוסחב ל"וחב ן"לדנ תועקשה

 תוסחב ביבא-לת לש רחמב םיעיקשמ

TLV ידניג

סיפה לעפמ תוסחב לובג שי ףיכל םג

תורז תועקשהל לוגעה ןחלושה

ירפ דדלא תוסחב ן"לדנה תושדח

SUPERMARKER – תיסנניפ תונכרצ

םילהנמ תרשכהל זכרמה

תינוריע תושדחתה

nליימב םינוכדע

dילטיגיד יונימ הנק

yןותיעל יונימ הנק

bונלצא םסרפ

yןותיעב םוסרפל

Mםייונמל תוריש
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