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תונמא
יקב לכימ  לש  הירויצב  שרפנ  טיוסמו  םנפומ  םלוע 

יפש רדמס  תאמ 
עבצבו ןמש  יעבצב  תוריוצמ  תודובעה  שא ," רופא  , " יקב לש  התכורעתב 

יעבצב יקב  הרציש  תודובעב  וטלבש  תויושיגרה  ןהב  תורמשנ  ךא  יתיישעת 
םימה

הכורעת תויגת :

 < וישכע ופרטצה    - קובסייפב ץראה   

תוירלגה תחא  איה  ריאי  הירלג 
. ביבא לתב  רתויב  תוענטצמה 

תויונחל דומצ  הלש  ןטקה  ללחה 
דואמ לקו  תולודג , בוציעו  טוהיר 

ילב הסינכה  תלד  ינפ  לע  ףולחל 
לש טעמכ , לש  השוחתה  בל . םישל 
תא םג  הוולמ  גגופתהל , לוכיש  המ 

תגצומה הפיהו  הנטקה  הכורעתה 
לכימ לש  שא " רופא   - " תעכ םש 

יקב .

תונש ה- תליחת  זאמ  הגיצמ  יקב 
תוגלמ המכב  התכז  םגו   90
תרש סרפ  תוברל  םיסרפו ,

איה תאז , לכב  דקתשא . תוברתה 
. לצב םיוסמ  ןפואב  הראשנ 

תונטק ללכ  ךרדב  הלש  תודובעה 
הכורעתב תוגצומה  הלא  ומכ  דואמ ,

ענ ןהב  שרפנה  םלועהו  תיחכונה ,
ןיבל טיוסמהו  םנפומה  ןיב 

תעדה לע  הלעמו  םזינויסרפסקא 
םדקומה יאניווה  םזינרדומה  ירצוי  רזומ , ןמולוקו  הליש  ןוגא  ומכ  םינמא  לש  תוריצי 

יקב לש  ןיגוריסל  תוקחרתההו  תוברקתהה  םג  תמדוקה . האמה  לש  רסוימהו 
" תיעדמ  " תוננובתהב קר  אל  הנייפאתהש  הפוקת , התואל  תרשקנ  טשפומהמ 

םישדח . םינווגב  תויזויגילרו  הקיטסימ  לש  החירפב  םג  אלא  שפנה  יכבנ  תא  תנחובה 

ןהב תורמשנ  ךא  יתיישעת  עבצבו  ןמש  יעבצב  תוריוצמ  תודובעה  שא " רופא  ב"
םיעבצה תא  הנוב  איה  םימה . יעבצב  יקב  הרציש  תודובעב  וטלבש  תויושיגרה 

תובכשב
וז תולחלחמ  וא  תופיצמ  ומכש  תוקד 

לע םיפפוח  םיפיעצ  ומכ  וז , ךותל 
תננובתמה . ןיעה 

רתויב תופיה  תודובעהמ  םייתש 
יוקיל " ) Eclipse  " ןה הכורעתב 
תילגנאב םשרנ  הדובעה  םש  המח ;

קפס הנטק , הדובעו  דבלב )
לוגס - לכלכת יעבצב  תטשפומ ,

רוכע רוחש  - םוח וקב  םושיר  הילעו 
דעורו .

רויצ השעמל  איה  " Eclipse"
. המחה יוקיל  תעפות  לש  יביטרוגיפ 

הנבל הליה  רופאה  דבה  זכרמב 
םלש לוגיע  תנמסמ  טעמכש 

תא ריתסמ  חריה  וליאכ  רופאב ,
תשחרתמ העפותה  ץראה . רודכ  לע  םיננובתמה  יניעמ  הקלח , תא  וא  שמשה ,

ךא דואמ  החיכש  הניא  איה  רמולכ -  םלועב , והשלכ  םוקמב  הנשב  רתוי  וא  םיימעפ 
תועצמאבו הדובעה  םש  ךרד  העפותל  היפוצ  תא  הנפמ  יקב  רתויב . הרידנ  אל  םג 

SendRecommend 5 recommendations. Sign Up to see what your friends recommend.

Sign Up Create an account or log in to see what
your friends are doing.

, דולמ דיע  - ובא תחפשמ  ינב  לש  םרופיס 
ליציש והשמ  אוה  הנידמל  עויסש  ובשחש 
ץראה תובתכ -  תיבהמ -  שוריגמ  םתוא 

70 people shared this.

םיאירב םיבלכ  םידרה  ריכב  רנירטו  דשח :
ץראה קוחל  - דוגינב 

86 people shared this.

בוט ב תיארנ  הבכנה  עושק |  דייס  -HD - ראה
ץ
260 people shared this.

 - ןיילנוא הירלג  ןיעהמ  - םייומסה  םירזנמה 
ץראה

51 people shared this.
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םניח  1+1 ץראה "  " ישלוגל תמוסרפ :

    

? תועקשה תיב  שפחמ 
למג תופוק  תועקשה |  יקית  לוהינ  הסרובב |  רחסמ 
תועקשה יתבמ  תועצה  הוושהו  ספוט  אלמ  רצומ , רחב 

. םיליבומ

םלרוג . תא  םיעבוק  רתוי  םילודג  תוחוכ  ובש  ןפואב  תודקמתהה 

לש תודובעה  תיברמ  תא  הבירצכ  הוולמ  תוספא , ילוא  ששח , לש  תאזה  השוחתה 
תויטרפ תוצלפמ  לע  הדרח , לע  רבדל  ךרד  איה  יוקילה  אשונב  הריחבה  יקב .

ללכ ךרדב  ובשחנו  תוקיתעה  תויוברתה  בורב  ודעות  המח  ייוקיל  תויביטקלוקו .
תוירי ידי  לע  בושל  שמשל  עייסלו  תוסנל  וגהנ  םיניסה  םילאה . לש  םמעזל  תותואל 

ויתווצמ . םויק  - יא לע  לאה  םעזל  ןמיסכ  ןכ  םג  יוקילה  בשחנ  תודהיבו  םימשה , יפלכ 

ותיבל סואסידוא  רזח  ובש  דעומכ  האיסידוא " יוקיל ב" רכזנ  תינוויה  היגולותימב 
שפוחמה סואסידואשכ  תישענ  המקנה  הפולנפ . ותשא , לש  הירזחמב  םקנו  הקתיאב 

( ףסה לע  התחדש   ) םירזחמה ןיב  הפולנפ  תכרועש  תורחתב  ףתתשמ  ןצבקל 
רתימה תא  חותמל  חילצה  אל  םהמ  שיא  הלעבל . תכייש  התיהש  תשקב  הייריב 

םירזחמב . ויצח  תא  הרי  םגש  סואסידוא , טעמל 

. המש ןיוזמ " תשק  , " הכורעתב תרחא  הדובעל  תאזה  הניצסה  תא  רשקל  שקבתמ 
תפשאכ שרפתהל  לוכיש  המו  הידיב  תשק  דצהמ , תירבג  תומד  תיארנ  וז  הדובעב 

ללכ ךרדב  גצומש  המ  תשקב , הכישמה  תא  תרייצמ  יקב  ןגאה . דיל  הארנ  םיצח 
יפכ תלוברעמ -  לש  עגרכו  ץמאמכ  תוליצא , םג  םעפ  אלו  לודג  זוכיר  לש  החונתכ 

וליאכ תולודגו , תוזע  תוכישמב  םיללודמה  ןמשה  יעבצב  הלש  שומישהמ  הלועש 
וב . וחיכנהל  רשאמ  רתוי  סוונקה  ךותמ  יומידה  תא  תוחמל  השקיב 

יקב רשאכ  ליפורפ , קפס  לפוקמ  ףוג  קפס  גצומ  תרתוכ  אלל  תטשפומ  הדובעב 
ןיעמ רצוי  לוגס  - לכלכתה עקרה  תוכישמהו . תועונתה  םצעב  הקיריל  רוציל  החילצמ 

םיעובירל תחכונ  תאז  לכבו  הקוחר  היצטונוק  הלעמו   ) ףדה ךותב  תומינפ  תורגסמ 
ססהמ םג  ךא  עטוקמ , וטקטס  בצקב  ומכ  ענ  וקה  וקתור .) קראמ  לש  םיפחרמה 

הזופרומטמ ךילהש  תעב  העונתב  תויומד  םיגיצמ  יקב  לש  תואנקוידה  שפחמו .
שדחמ . הרדגה  ךילהתכ  חסנל  רשפאש  המ  ןתושי , לכב  זחוא  והשלכ 

םייפנכ תואצוי  ויתומכשמו  המידק  הטומ  ופוגש  רבג  הארנ  ןתנוי ק "'  " הדובעב
ימכ הארנ  אוה  אלא  רדה , ןיאו  דוה  ןיא  יקב  לש  ךאלמ  - רבגל הלעמ . תוחתמנה 

הקד תיתוג  תומד  וז  המידק . ופיעהל  תמייאמ  הזע  תיבג  חורו  עקרקב  רפחתמש 
טעמכ תודמוע  ינחורלו , בגשנל  החטבה  םייפנכה , ינבצעו . שיגר  וקב  תריוצמ  ההובגו ,

תינרמשה תשובלתכ  הארנה  ןאכ , ילרוטקירק  טעמכה  ןבל  - רוחשה שובלל  דוגינב 
וטרס ןילרב ," ימשב  םיכאלמ   " לש ןורכיזה  הלוע  וילאמ  הילע . בושחל  רשפאש  רתויב 

תוומלאה ייח  לע  םירתוומ  וב  םיגצומה  םיכאלמ  ינשש  סרדנו מ-1987 , םיו  לש 
התומת . ינבל  הכיפה  תבוטל 

תונותנכ תוארנ  ןקלח  םישנ . לש  םייומידב  םג  תרזוח  םינוש  םיגוסמ  היצמרופסנרט 
תומד תיארנ  תרתוכ  אלל  רויצב  המגודל , תיסיפ . תורגתואמכ  םיתעלו  יסיפ  ץמאמב 

היתועורז ץוהיג . ןחלוש  ילוא  תויהל  לוכיש  רורב , אל  המ  רבד  לע  תפפוכתמש  תישנ 
תורצ תובתותכ  םיארנ  עורזה  לש  םינותחתה  היקלחשכ  תוחותמ  תומדה  לש 

ןולשיכ . לש  הקומע  השוחת  תרצונ  רויצהמ  תויצעו .

ספדה לע  ןמש  עבצ  יושע  רויצה  רוחאמ . השא  תריוצמ  םיינופצ " םימודמד   " הדובעב
יומידה וליאכ  ררופתמ , הארנ  השאה  לש  הליעמ  לש  ודרובה  עבצו  ריינ  לע  תשר 

לגר קר  שי  תומדל  קר 27x24 ס"מ .)  ) דחוימב ןטק  רויצה  תוריהמב . ונתאמ  קמוח 
תוקחרתהה . תעונתל  ימינפ  דרוסבא  ןיעמ  תחא ,

םינטקה םילדגה  םירצויש  המ  תדימב  ירונימה  ןוטהו  םירויצה  לש  תוכרה  תורמל 
םלועל ןה  יקב  הגיצמש  תויומדה  השק . הכורעת  איה  שא " רופא  , " דואמ םינטקהו 

וקה לש  יפויה  איה  הדיחי  המחנ  ירויצה . חטשמה  לע  תודדובמ , וליפאו  תודדוב ,
וישכעמ . אלו  הפמ  אל  דואמ , קוחר  החיכנמ  יקבש  םלועה  יכ  השוחתהו  םתכהו 

םוי החיתפ : תועש  לוריבג 6 .) ןבא   ) ביבא לתב  ריאי  הירלג  שא ." רופא   - " יקב לכימ 
דע 27.5 . 11:00-14:00 ישיש , םוי  ; 11:00-19:00 ישימח , דע  ינש 

ךתוא ןיינעל  תויושעש  תופסונ  תובתכ 

 

 ! םיריחמ רזיילב  רעיש  תרסה 
תוליבומה רזיילב  רעיש  תרסה  תואפרמ   4

ידיימ תועצה  ולבקו  םיטרפ  ואלמ  ץראב !

תיעוצקמ תיקסע  תינכות 
תביתכב םיחמומ  המזוי -  ישנא   SKS

תורבח תמקהו  ןוה  סויגל  תויקסע  תוינכות 

םיפדנמו תובורא  יוקינ 
, תורבחל םיפדנמו  תובורא  תקוזחתו  יוקינ 

דועו גנירטייק  םיצוביק , תודעסמ ,

" תונוזנז תדעצ  : " תויטסינימפה לש  שדחה  דנרטה 
םהל ולבלבת  אלש  יאנתבו  דירש |  יסוי 

HD-בוט ב תיארנ  הבכנה  עושק |  דייס 
הזיב דרא |  יקי  יעור צ'

ץעהמ דרי  אוה  ךיא  םיעדוי  אל  בצמה , תא  רימחה  והינתנ  ריכב : יאקירמא  םרוג 

לארשיל תולוז  תוחיש 
רפסמ תועצמאב  שדוחל ! לארשיל ב-$2.99  רבד 

םיטרפ שקב  ימוקמ .  03
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תובוגת
השדח הבוגת  תפסוה 

.1( תל הפי ( 17:1917/05/11|לעיהכורעת 

.2 ! הל יבל  יבל , םירייצה , תררושמ  הלוגד , ןייטשלרפתרייצ  12:4718/05/11|יסוי 
השדח הבוגת  תפסוה 

תורתוכ דוע 
םישדח םיטרס 

תושדח תוכורעת 
ףיכ רצייל  םיכישממ  זיוב " יטסיב  ה" לכה , תורמל 

בוציע
19.05.2011 ירוחאה |  דומעה 

םייתעבגב איבל  םחתמ  תא  רמשל  הטילחה  היינבו  ןונכתל  הדעווה 
ימואלניבה רקוב  ןאמ  סרפב  הכז  תור  פיליפ 

םירצק
רהזיהלו דחפל  ילב 

חיטבמה ילארשיה  תבזכאמה , החדהה 
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