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תילארשיה תונמאב לגדה :סבנקה לע ןבל לוחכ
 לארשי לגד - ואדיו תודובעו םיבצימב ,םיידועית וא םימיובמ םימוליצב ,םירויצב
 םיאשונ דודה ןגמו םילוחכה םיספה .תיוושכעה תילארשיה תונמאב חכונ
 ,תישיאו תימואל תוהז לש תויגוסב םיעגונו ,תרוקיב דצל םייטוירטפ םירסמ
ןרותה שארל לגדה תא ונילעה תואמצעה םוי דובכל .לוכשו החמש

 וז - םלועל חכשי אל הזבוקוב קירא והילא רייצה 1969 תנש לש תואמצעה םוי תוגיגח תא
 ,ןכ ינפל םיישדוח .בשח ךכ תוחפל וא ,יתימא ילארשי ומכ גגח הב הנושארה םעפה התייה
 םע דחי דועצל לחה 6-ה ןב םנב וב עגרה תא .הינתנב ןפלואב ונכושו זירפמ ץראל ולע וירוה
 ונשקבתנ" .םוליצב וחיצנה םה - ריעה לש ישארה הבוחרב תיתרוסמה גחה תכולהתב ןגה ידלי
 לגד תא זחוא ינא ,םייגיגח םידגבב יתוא השיבלה ל"ז ימא" רכזנ אוה ,"ןבל לוחכ שובלל
."םינוליח ונחנאש תורמל ,הפיכ שבוחו םילדנס םע םייברג שבול ,ידיב לארשי

08:14 , 29.04.20 :םסרופענרב תוער

(ןמאה תובידאב :םוליצ)הזבוקוב קירא והילא לש תודליה תנומת

 קירא והילא לש רויצ ךותמ טרפ
הזבוקוב

קובסייפב ףותיש

הספדה

הבתכ תחילש

הבתכל הבוגת

!הנתמ םייעובשל ןותיע



 זחואה דלי הארנ וב ,"ףונב טסינויצ" ותדובעל הארשה ןתנ הזה םוליצה ,רתוי רחואמ םינש
 לגדב זחוא רויצב דליה" .םיינועבצ בוחר ינולגד ומכ הארנש המ  עקרבשכ לארשי לגדב
 גח אוה גח לכ ,לארשיל הלוגהמ עיגמ התאשכ יכ יתשבח ינאש ומכ הפיכ שבוחו ףנפנתמה
 דרפנ רבכ אוה הנש התוא לש ץיקה ישדוחבש ףיסומו ,ריבסמ אוה ,"תואמצעה םוי םג – יתד
.יתימא רבצ ומכ לבמט עבוכב ףילחה הפיכה תאו םייברגהמ

 םילמס ראשו םילגד
 תא וקיסעה םיימואל
 דימתמו זאמ הזבוקוב
 לגדה" .ויתודובעב
 ךכ לכ יומיד אוה ומצעלשכ
 תרמוא ,"רוגסו םותח

we4G

השילג170GBםערלולסתליבח
םיטרפדוע

העדומ

םוליצה תארשהב הזבוקוב לש רויצה ,"םזיטוירטפ"

 גורדשל םיפיט 5
יטויבורפ טרוגוי
 ןיינע סינכהל ןמזה עיגה
םימיעט תונויער ולבק ,ןבלל

) ימוסרפ ןכות (



 תרצואה ,והיתתמ תילד
 תונמאל תישארה
 לת ןואיזומב תילארשי

 ,םסק וב שי םנמוא" .ביבא
 וב שמתשמ התאשכ לבא
 תויהל בייח התא ןמאכ
 חקול התאש הזל עדומ
 יאש ,ןועט דואמ למס
 ותוא תחקל רשפא
 התאשכ .ועמשמכ וטושפכ
 התא לגדב שמתשמ ןמאכ
 ךל םורגי הזש ןיבהל בייח
 ."יתרוקיבה דצהמ וא ךמותה דצהמ םא ןיב – םיכרע םע ההוזמ תויהל

 לש למס והשזיא יתניחבמ שי 'םילגד' תארקנש הדובעב" :תורמגנ אל תואמגודה הזבוקוב לצאו
 םייניעה םע לגדה סנכנ לארשי לגד ךות לא ,רחא לגדב דחא לגד לש הרמה לש ,קבאמ
 תוהזה ךרד תרבועש ילש תוהזל העיבתה םצעב יהוז ,'יחרזמה לגדה' םצעב אוהש תולוחכה
.רמוא אוה ,"תימואלה

תימואל תוהז לומ תיחרזמה תוהזה



תליא23°

תונמארודיבו תוברת

 לש רטלזוינב םיאצמנ םיבושחה םירופיסה לכ
? ךתיא המ

ליימיא

 םאתהבynet רתא םעטמ םוסרפו ןכות ירוויד תלבקל המכסה הווהמ המשרהה *
תויטרפה תוינידמו שומישה יאנתל

חלש

 תומחלמ אשונב הקסעש הרדס ךותמ ,"תויממוק"ב םג לגדה לש יומידה עיפומ ךשמהב
 ךיא לש העצה לש גוס שי הזה רויצב" .לארשי יגח לע הרדס ךותמ "הרות תחמש"בו ,לארשי

 .הרקי אלש הווקמ ינאש רבד ,תידוהי הנידמ קר התייה הנידמה םא תוארהל ךירצ היה לגדה
 ."םינומירו תירבה תוחול תא יתמש ומוקמבו דוד ןגמה תא יתדרוה



 ,לגדה לש תויביטנרטלא תואסרגל תועצה המכ גיצמש ,"תואמצע" אוה הרדסב רויצ דוע
?רחא והשמ הפוצל למסמ לגד לכ םאה – ותועמשמל עגונב הלאשה תא תולעמה

 העבש םע לגדל לצרה לש העצהה אלא ,שרופמב לארשי לגד עיפומ אל "תויטנגלא" רויצב
 תלבק ךרד לע רסמב רבודמ ,הזבקוב רובע .ולש םינותחתה לש המגודב העיפומש ,בהז יבכוכ
 אל ונחנא" .ןהירוחאמ דמוע המ םיעדוי דימת אל ונחנאש הדבועהו םיאנידמה לש תוטלחהה
 תא הארו רקובב םק אוה ילוא  - וזה העצהה תא עיצהל לצרה תא ליבוה המ תמאב םיעדוי

."?עיצה אוה התוא זא ,הפי איהש בשחו ולש םינותחתה לע התייהש המגודה

תידוהי הנידמ לש לגד

הזבוקוב לש רויצ .םיבכוכ ינותחתב לצרה

Ynet ןומימחוטיבYnet שדח בכרםימובלאתונותחםיילענתודעסמעוצקמ ילעבםכח תוסיט שופיח :םיפסונ םירתאל



 ןמאה לש ויתוריצי םע תובתכתהכ עיגה לארשי לגדב קוסיעה ןותניג דוד קיתווה ןמאה לצא
80-ה תונש ףוסב" .ינקירמאה לגדה אשונב ולש תודובע תרדס לשב עדונש ,סנו'ג רפס'ג
 לש הריציל המוד יל התארנ האצותהו ירטמואג םגד יבג לע לארשי ץרא תפמ תא יתרייצ
 ,רכזנ אוה ,"לארשי לש תירבה תוצרא" הזל יתארק ."תירבה תוצרא לש הפמה" – סנו'ג רפס'ג
 .יתועמשמ רתוי לובמיס אוהש ,לגד אל המל זא ,הפמ יתישע רבכ םאש ימצעל יתבשח זאו"
 ןתואו הקינכטה התואב לארשי לגדב ותוא ףילחמו סנו'ג לש לגדה תא חקול ינא םאש יתנבה
 .(לארשי) הירפירפל (ב"הרא) זכרממ רבעמ לש תקהבומה אמגודה תא םצעב יל שי ,תודימה
."הירפירפה לש אוה ןכותהו ,זכרמה ןמ הלואש הרוצה

ןותניג דוד לש לגדה :סנו'ג רפס'ג תארשהב

סנו'ג רפס'ג לש לגדה :רוקמה



ןותניג ,דודה ןגמ בלב עילק

םיתורישו םילכהרזעו תודוא



  .ןותניג לש ןושארה לגדה היה הז
 םיפסונ םילגד רצי אוה ךשמהב
 לש תודובע לע תונוש תויצאירווכ
 אוה וב רויצ שי סנו'גל" .סנו'ג
 יקלח ינש ןיב רודכ סינכה
 רויצ בשחנ הז ולצא ,הנומתה
 רויצל ותוא 'יתמגרת' ינא .יטוריא
 קחשמ רודכ םוקמבו ילארשי

 לש עילק ,רחא רודכ יתסנכה
 וב רויצ היה אבה בלשה .הבור
 לגדה יקלח ןיב רודכה תא יתסנכה
 יתארקש הדובע ,םיינשל יוצחה
 רופיסה ש"ע 'העבגב שגליפ' הל
 ימיב ,זאש תוארהל יתיצר .י"כנתה
 שיא" רמאנ םהילעש םיטפושה
 השעמ  ,"השעי ויניעב רשיה
 וליאו םיחא תמחלמל ליבוה ,הלווע
 םיליבומ אל – ןימינב תלחנב "העבג"ה – םוקמ ותואב םישענש רתוי םישק הלווע ישעמ ,םויה
.םיחא תמחלמל

 תחאב .םוליצה םג אלא ,לגדה לש תבכרומה ותועמשמ תא ןוחבל סייגתה רויצה םלוע קר אל
 ןפואב .ורדעהב חכונ לגדה ,סנ ידע םלצה לש םילייחה תרדס ךותמ תוינוקייאה ויתודובעמ
 .ומויק תא המיצעמו הלידגמה וז איה תודקפנה ,ינוריא

סנו'ג רפס'ג לש הריציה :הארשהה

ונילא ובתכ

הרזע

תויטרפ תוינידמ

שומיש יאנת

רתאה תפמ

ןויכרא

םירקבמה יזכרמ

Israel News

רתאה תודוא

RSS

תיבה ףדל ךופה

ונלצא ומסרפ

הידפולקיצנא

ynet+ יונמ תשיכר

|ורויה רעש|רלודה רעש|תוינמ|תוינק

הריכמל תוריד|שדח בכר|תוריד ןוריחמ|םינופוק

רפס יתב תועידי|ynetArt|תושדח תוריד|תירבע

הרכשהל תוריד שופיח|תויצקילפא חותיפ|םירתא חותיפ

ymath - םישדח םיטקייורפ תוריד|ןרוג ינב



 .תיאבצה הביבסב תיטוריא-ומוהה תוירבגב הקסעש םימוליצ תרדס סנ רצי 90-ה תונשב
 חיצנהש ,"וידה לגד תפנה" ,ירפ הכימ לש ירוטסיהה ומוליצ םע בתכתה אוה םימוליצה דחאב
 שי תוברת לכב טעמכ" .(תליא) שרשר םוא שוביכ םע תואמצעה תמחלמב ןוחצינה יעגר  תא
 אבצה ידי לע המי'ג וויא שוביכ לש ינוקייאה םוליצל רתיה ןיב ןווכתמו ,סנ רמוא ,"המוד יומיד
 .ריכה ,םתסה ןמ ירפ םגש - היינשה םלועה תמחלמב ינקירמאה

(סנ ידע :םוליצ)"2008 תרתוכ אלל"

 ?שדוחה םייתסמ בכרה חוטיב

 << העצה תלבקל

םימובלא לע החנה 50%
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 םג .ה'רבחל רפסלו עובתל ,שובכל ,ץורל לש תירבגה הנוכתב ייניעב קסוע הזה יומידה"
 ,"לקמ וזכרמבש והשמ םישועש הדימריפ הנבמב םירבג תרובח לש איה ולש היציזופמוקה
 .םייק היהי אוהש ילב םג םש אצמנ לגדה – טשפומ םג תויהל לוכי גוצייה םימעפל" .סנ ריבסמ
 היווהב .היצרניאה חוכמ תומיוסמ תויוליעפ םישוע ונחנא םימעפלש ןויערל ליבקמ הז
 ."בושחל רוצעל ילבמ יפיזיס ביטרנ והשזיא ךותב םצעב ונחנא ,תילארשיה

 תא הפוצל ריאשהל ףידעמ לבא תיטילופ תונשרפ םוליצל קינעהל ןתינש הדבועל עדומ סנ
 הפמה לש ינמיה דצהמ םג ארקיהל הלוכי איהו ,תדבורמ איה הבוט תונמא" .הפקשהה תדוקנ

(מ"על ,ירפ הכימ :םוליצ)וידה לגד תפנה

(AP :םוליצ)המי'ג ווויאב לגדה תפנה



 הרקמב םילייחה ,םיובמ םוליצב רבודמש ללגב אקווד" :שיגדמו ריבסמ אוה ,"הלאמשמ םגו
 ,םוקמ לכב דחא לכ תויהל הלוכי איה .םה רשאב שונא ינב לכל הרופאטמ יתניחבמ םה הזה
."לארשיב ןתוא םיניבמש הדימ התואב םלוהקוטשב ןתוא םיניבמש תודובע הלא ןכל

 עוגיפב גרהנ םתוי הלעבש זאמ .דקפנ-חכונ אוה לגדה טהר ברימ תינמאה לצא םג
 החצנה ילמס ,לוכשה תוברתב היתודובעב תקסוע איה 94 תנשב םירצנ תמוצב תודבאתהה
.ימואל לומ ישיא ןורכיזו

 םויב הנש לכבש ,לגדב תקסוע ינא 'חכונ-רדענ'ו '2009 תואמצעה םוי' ואידיוה תודובעב"
.הריבסמ איה ,"המואה תא למסמש טקייבואכ וב הסכתמ הנידמה ,תואמצעה םויבו ןורכיזה

.by TaboolaPromoted Links

ןיסירפקמ תננולתמה םע ןויאירה :בוצעו לטלטמ
רודיבו תוברת

!םניחב וקחשו ודירוה - 2020 לש םיפיה םיקחשמה דחא
Raid Shadow Legends: Free Download

ראות אלל קטייהב הריירק ונבת ךיא :ךירדמ
קטייה ידומילל זכרמה

"2009 תואמצעה םוי" טהר ברימ לש ואדיווה תדובע :ופצ



 םאה איה הלאשהו ,חכונ רדענ אוה לגדה .ולש לצה קר אלא ומצע לגדה עיפומ אל תודובעב"
 םיבשהו םירבועה לש תולועפה תולבקמ תויועמשמ וזיא .ומצע לגדה ומכ אוה לגדה לש לצה
 לכ תא סמורש םוי םויב םייחה תמירזל ןורכיזה ןיב סחיה םג והז םאה ,לגדה לש לצה עקר לע
 לש תוססומתהה לע םגו ונלש תוברתה לע םלש רופיס רפסמ יתניחבמ לגדה ?וזה תויאורהה
."וזה תוברתה

 לספה .ריעב ןואילופנ תעבגב לספב ןדרי תירונ תמלצה הלקתנ ,וכעב היטוטישמ דחאב
 תא הצוח ןואילופנ" - דוד יאול קא'ז לש םסרופמה רויצה םע בתכתמ הייריעה ידי לע ןמזוהש
 .םירהה ןוויכל ודיב עיבצמו רהוד סוס לע בכור אוהשכ עדונה איבצמה הארנ וב ,"םיפלאה
 ןואילופנ לספב ץוענ לארשי לגד תא ,ירוביצה בחרמה תא היתודובעב תרקוחש ,ןדרי התארשכ
.השידא הראשנ אל איה - העבג לעש

(ןדרי תירונ :םוליצ)לגדה

"חכונ-רדענ" ,טהר ברימ לש ואדיווה תדובע



 ושארב לגדה תא ביצהל ידכו ,ירירבשו קד דואמ לספב רבודמש הז ,הזב יתוא ףירטהש המ"
 תא יניעב למסמ ,ןואילופנ לספ לע דועו ,הזה ץמאמה" ,תרכזנ איה ,"ןכתסהל שממ ךירצ היה
 תרוקיבה לכ .תויטוירטפ לש הזה גוסה לש תויטתאפהו שוביכה תונויסינו שוביכה יגוס לכ
."דצב ימצע תא המש אל ינא ,ונלוכ לע ,ונילע איה תינוריאה

(דוד יאול-קא'ז :רויצ)םיפלאה תא הצוח ןואילופנ

 תורידךותמ םימח םיסכנ

 םיפסונ םיטרפ

הריכמל זואהטנפ
 לת בל תנוכשב ופי ביבא לת

ינופצה קלחה - ביבא

 םיפסונ םיטרפ

הריכמל זואהטנפ
זכרמ תנוכשב אבס רפכ

 םיפסונ םיטרפ

הריכמל הריד
 ןופצה תנוכשב ופי ביבא לת

ינופצה קלחה -ןשיה

 םיפסונ םיטרפ

הריכמל גג תריד
 ןופצה תנוכשב ופי ביבא לת

ינופצה קלחה -ןשיה

הריכמל הריד
זכרמ תנוכשב הווקת חתפ



 ידמ חיגמ לגדהש ,רשליפש ןרק תינמאה המצע לע הדיעמ ,"תיטוירטפ ארונ ינא ,לכ םדוק"
 הז .וב האגתמ ארונ ינאש והשמ איה וזה תויטוירטפה" .םייומידה תוסומע היתוריצי ךותב םעפ
 ללכ ךרדב ילצא עיפומ לגדה ,תיתונמא הניחבמו תילארשי תינמא תויהל יתניחבמ דובכ
 ."תועמדו עזי ,םד םהב שיש םירויצ ,םישק םירויצב

(רשליפש ןרק :יומיד)רשליפש ןרק רמושש לגדה

(רשליפש ןרק :יומיד)לגד םג הפ שי



 הבצמל הירבדל תוליבקמ הירויצב ללכ ךרדב תועיפומש תודלי וא תוצלפמ ןיב תומחלמה
 לגדה לש תוחכונה תא הריבסמו תרמוא איה ,"ימצע ןיבל יניבש תומחלמה םצעב ולא" .ישפנה
 לש םיעבצב .דגב וא דב ומכ יתוא ףטועש והשמ ,יתניחבמ תוהז לש גוס אוה לגדה" ,הז לכב
 ,ילש םירויצב םימייק אל ללכ ךרדבש םיעבצ הלא .יקנ דואמ והשמ שי ,ןבלהו לוחכה ,לגדה
 הארנכ הז ,עיפומ אוהשכ .םינבל םיללח תוחפש המכו בוהצו דורו הברה דימת םהב שיש
 ."רחא רואב יתוא ריאמו 'יילע רמוש'ש והשמ

 קליחו ביבא לת םורדב תויזכרמ םיתמצבDede ןמאה דמע ,םייתנש ינפל תואמצעה םויב
 םילוחכה םיספהו דודה ןגמ ,קליחש לגדב .לארשי לגדל ולש הסרגה תא םיבשהו םירבועל
.ולש בוחרה תונמא תודובעמ םיהוזמה ,ןבל-רוחשב םירטסלפב ורמוה

 דחא הז ,תודליהמ םירכוז ונלוכש םירבדה דחא איה םיתמצב לארשי ילגד לש הקולחה"
 אוה ,"ץראב הדלונ חרכהב אל איהש וליפא ,ןוקייא איהש הלועפ ,הזה םויה לש םילמסה
 רוצייל תונמא ןיב לובגה לע םהש םירבד תושעל בהוא ינא" .בוחרל תאצל ול םרג המ ריבסמ
 ."הרצונ וב ןמזל תמאתומ התייהש הדובע וז ,טרא-פופב ושעש ומכ ינומה

(רשליפש ןרק :יומיד)יקנ עבצ הז ןבלו לוחכ

תואמצעה םויב וילגד תא קלחמ ןמאה



 המל והת קלח ,השדח הנידמ יתאצמה םא ולאש קלח" .תושידא ויה אל בוחרב תובוגתה
 יפל והיזש הלאכ םג ויה .םילקש השימח דיל יל ופחד וליפא קלחו םניחב דובעל יל םינתונ
 ."םירבחל םג םילגד ושקיבו ובהלתהו םירטסלפה

Dede לש םילגדה

לארשי לגד עקר לע םירטסלפה לגד



 וחקלו ועיגה טושפ םישנא" .בוחרהמ טאל טאל ומלענ ריעה יבחרב םויה ותואב הלתש םילגדה
 בהוא דואמ ינאש גוסהמש יביטקארטניא יוסינ לש גוס היה הז" :םכסמו רפסמ אוה ,"םתוא
."תושגר ןומה ררוע אוה לבא ,טושפ יד טקא הז רבד לש ופוסב יכ ןיינעמ הזו ,תושעל

 לגד" הנכמ אוהש המ תא םינש המכ ינפל ומצעל רפת רשיפ ןרוא טסיביטקאהו ןמאה םג
 .שדחה לקשה םע ההוזמה ןמיסה ,לוחכב ,וב עיפומ דוד ןגמ םוקמבש לארשי לגד – "ח"שה
 ונממ הלועה רסמהו תונגפהבו המב תורואפתב ,בוחרב יטיפרג תודובעב גיצמ אוה לגדה תא
.רורב יד

 םימיב תומייקתמש תינוטלשה תותיחשה דגנ תונגפהל יתיא אצוי די תדובעב רופתש לגדה"
 .םיכרע ידי לע אלו ףסכ ידי לע ,ייניעב ,םיענומ עגרכ הנידמב ונלש םייחה " .ףתשמ אוה ,"הלא
 םדמעמ סוסיב ךשמהלו םינוקייטה תרשעהל אלא חרזאה תלעותל םירזוח אל םיסמה יפסכ
 - םירבד הפ ונתשי אלש דע  - יתניחבמ ונלש לגדה ןכלו ונייח לע םיטילחמה םיאקיטילופה לש
".ףסכה לגד אוה

הז לע ונל ובתכ ?הבתכב תועט םתאצמ

םישידא אל האורבתה ףגאב םג

(ספמירש יש :םוליצ)רשיפ ןרוא לש ח"שה לגד
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