
 

 

 ,םירקי םיתימע
 רוא וכפשיש םיווקמ ונאש תובושתו תולאש ץבקמ ןלהל

 .ןודעומה יסיטרכ אשונב
 
 .דבלב תוחונ םשל רכזב ןלהל תוסחייתהה*

 

 .וב קר שמתשהל ךישמהל הצור ינאו 2021 דע ףקותב ילש יארשא סיטרכה :הלאש

  ןודעומה סיטרכ תועצמאב קר ךא .םכתא שמשלו ךישמהל לכוי יארשאה סיטרכ :הבושת
 :שדחה

 )יארשאה .כ( בויחה דמעמב תוחנהמ תונהיל ולכות .1
 )יארשאה .כ( תונרק רתאב תושיכר עצבל ולכות .2
  תובטהה סיטרכ תא ןועטל ולכות .3

  ,םירהוסהו םירטושה תונרק לש לדוגל ןורתיה תא םסקמל מ"ע תאז לכו
 .םיילכלכה ויאנת לש דימתמ רופישו תימעה תחוור ןעמל

  .יאקנב ץוח סיטרכ הצור אל ינא :הלאש

 ץוח וניה הרדגהב רשא ,ןודעומ סיטרכ הקיפנמ תונכרצ תשר לכו לודג ןודעומ לכ  :הבושת
 טלחוה יארשאה םוחתב המרופרה תובקעב .םיקנבל תמלושמה תולעה תכסחנ ךכבו יאקנב
 ץוח ויהי יארשאה יסיטרכ לכ ןמז ךרואלש ךכ ,יארשאה יסיטרכ תא םיקנבה תולעבמ איצוהל
 .םייאקנב

 ?ףרטצמ אל ינא םא הרקי המ :הלאש
 

 םישדחה ןודעומה יסיטרכ תועצמאב קר ךא ךליאו התעמ ויהי תונרק לש תובטהה :הבושת
 :םתועצמאב קרו

 )יארשאה .כ( בויחה דמעמב תוחנהמ ונהית .1
 )יארשאה .כ( תונרק רתאב תושיכר עצבל ולכות .2
 תובטהה סיטרכ תא ןועטל ולכות .3

  ,םירהוסהו םירטושה תונרק לש לדוגל ןורתיה תא םסקמל מ"ע תאז לכו
 .םיילכלכה ויאנת לש דימתמ רופישו תימעה תחוור ןעמל

 ?יארשא סיטרכ תחקל יתוא םיחירכמ םתא המל .תובטהה סיטרכ תא קר הצור ינא :הלאש

  :הבושת

 קרו שדחה ןודעומה לש יארשאה סיטרכל תידעלב ךיושמ שדחה תובטהה סיטרכ •
 םייתועמשמו םילדגומ םירזחהו תובטה קינעהל םילוכי ונא ותועצמאב

  תמדקתמ היגולונכטו היצקילפאב שומיש עצבל לכות ותועצמאב קר •
  שדחה ןודעומה סיטרכ ךרד קר תישענ הניעטה •
  םולשת אלל םניח אוה סיטרכה •

 
 
 
 



 

 

  יקוח וניאש דעצ הז , יתוא חירכהל םילוכי אל םתא :הלאש

 וניהו תויטפשמ תואכרעב ןודינ ףאו םילודגה תונכרצה ינודעומ לכ י"ע קדבנ הז אשונ :הבושת
  .יקוחו תימעה תבוטל

 ?ףרטצמ ינא ךיא )יל היה רבעב( ןודעומ סיטרכ יל ןיא :הלאש

 .ךילא ךרדב סיטרכהו *5841 דחא רצק ןופלט .תולקב  :הבושת

 קזנ יל םרגיש ששוח ינא .עבק תוארוה ינימ לכ תודרוי יאקנבה יארשאה סיטרכמ :הלאש
 .תולקת ללגב ורבעי אל תוארוההמ קלחו ןכתי יכ רבעמב

 עבקה תוארוה תרבעהל ,X -ב ןמסל לוכי התא ובו המשרהה ךילהתב ףיעס םייק  :הבושת
 קנב לש המרופרה רואל תאזו הלקת וא היעב לכ אלל שדחל ןשיה סיטרכהמ יטמוטוא ןפואב
  .לארשי

  ?יל ונתת םתא .יל תתל ןכומ אל קנבה יכ יארשא סיטרכ יל ןיא :הלאש
 ?תונרקב רבחכ יל תועיגמה תובטהה תא לבקא ינא ךיא - אל םא

 ןתינ אלש ימ לכל .לארשי קנב תויחנה יפל םילעופ םיקנבה ומכ יארשאה תורבח  :הבושת
 ךישמהל ול רשפאיש ןורתפ םאתוי - ןודעומה סיטרכ תא ול תתל )ברוסמ( וליא תויחנהכ
  .ןודנה הרקמב יבטימ ישיא לופיט עצבתיו תינטרפ ונילא תונפל ןתינ .תובטההמ תונהילו

  ?השוע ינא המ , MAXי"ע יתברוס רבכ ינא :הלאש

 וליאל קר ידוחיי וניהש "דייפ ירפ" םשב רדגומש סיטרכ ךל קפוני .ונגאד ךכל םג  :הבושת
 לש רישי בויח תועצמאב ןיעטהל לכות הז סיטרכ תא .הרבחה י״ע יארשא םהל תתל ברוסש
 תובטהה סיטרכ לש הנעטה עצבל לכות  - ךכ י"עו ״וליי״ תויונחב תורישי וא ךלש קנבה ןובשח
  . וז ךרדב רחבתו הדימב סיטרכה םע דחי ךילא חלשי טרופמ רבסה .שדחה

 ? תונרק תימע ראשיהל לוכי ינא םאה .סיטרכה תא תושעל ןווכתמ אל ינא :הלאש
 :הבושת

 תובטה ללוכ תובטהה תיברממ תונהיל לכות אל ךא תונרק תימע ראשיהל לכות  -
 םירבוש תשיכרו תובטהה סיטרכ תניעט ,בויחה דמעמב תוחנה ,תוינכרצ
 .םיעפומו תויצקרטאל

 וניהו תובטהה ללש תא רשפאמש ירקיעה ילועפתה יעצמאה וניה ןודעומה סיטרכ -
 לש רתאה םג ומכ םיתימעה יכרצל המאתהב תיגולונכט הניחבמ םדקתמ חותיפ
 .תובטההמ תונהיל תידעלב ךרד הווהמ ותועצמאב שומישה ןכלו תונרק

 

  ,תונרקה ןודעומ תא לבקל יתברוס יכ תונרקב יתורבח תא לטבמ ינא םא :הלאש
  ? גחל ישה תא לבקמ ינא ךיא

 םניאש תונושה תויסולכואל ישה תא ריבעהל ךיא גח ידימ הטילחמ לארשי תרטשמ :הבושת
 .תונרק ירבח םניאש טעמ יתמלו ימואל תוריש תונב וא הבוח ירטוש :ןוגכ תונרק ירבח

  ?"דייפ ירפ"ה סיטרכ תא לבקמ ינא ךיא ,ברוסמ ינא :הלאש

 סיטרכל תופרטצהה תא ךרובע עצבי  MAXגיצנ , ידועיי רפסמ םע SMS לבקת :הבושת
 .ראודב ךילא חלשת הכרעהו ןודעומה

 

 .MAX חוקל תויהל הצור אל :הלאש



 

 

 תמרופטלפב תשמתשמ רשא םירטושה תונרק ןודעומב רבח התא .MAX חוקל ךניא :הבושת
MAX סיטרכה רשאכ םיקנבהמ יארשאה יסיטרכ תאצוהל רצואה תטלחהל ךשמהב תאזו 
  .םולשת אלל

 .הזמ םיחיוורמ םתא קר ?MAX םע םכסהה תא םתישע םואתפ המ :הלאש

 ץוח וניה הרדגהב רשא ,ןודעומ סיטרכ הקיפנמ תונכרצ תשר לכו לודג ןודעומ לכ  :הבושת
 טלחוה יארשאה םוחתב המרופרה תובקעב .םיקנבל תמלושמה תולעה תכסחנ ךכבו יאקנב
 ץוח ויהי יארשאה יסיטרכ לכ ןמז ךרואלש ךכ ,יארשאה יסיטרכ תא םיקנבה תולעבמ איצוהל
 .םייאקנב

 קנבה ןובשח םע דחואמ ןובשח ףד האור אל ינאו ילש תואצוהה לע הטילש יל ןיא :הלאש
 .יאקנב ץוח סיטרכ הזש ללגבו ילש

 לש תואקסעה טורפ תא גיצהל םיקנבה תא בייחל לארשי קנב י"ע טלחוה הנורחאל  :הבושת
 שי ,וצה תלעפהל דעו םייניבה בלשב .םינושה םינודעומהו םיאקנב ץוחה יארשאה יסיטרכ ללכ
 הווה ,רבע תואקסע החונ הרוצב תוארל ולכות םשו MAX לש תיתודידיה היצקילפאל סנכיהל
 תויצקילפאה תונחמ הרומאה היצקילפאה תא םדוק דירוהל ךירצש ןבומכ .טוריפ ללוכ ,דיתעו
 .תורישל םשריהלו

	 
 םיגחב ישה תא לבקל יל רוזעל ןתינ ךיא .יארשאב שמתשהל עדוי אלו רגובמ םדא ינא :הלאש
 ?יארשאה עוציב אלל

 
 תונרק דקומל ןוכנל אצמתש היגוס לכב הנפ אנא .שדחה תובטהה סיטרכב ןתינ ישה :הבושת
  *6955 החמשב עייסנ ונאו םירטושה
 
 
 ןודעומ סיטרכ תנמזה םע תיטמוטוא לטובי ,םויה יתושרבש יארשאה סיטרכ םאה :הלאש
 ? שדחה
 
 ףקות םייתסה ןיפולחל וא יארשאה תרבחל וא קנבל ךלש הארוהב אלא ,אל  :הבושת
 .םייתסהל דמוע ופקתש ךתוא םינכדעמ יארשאה תרבח וא קנבה זאו ךלש סיטרכה
 תוחנהמ תונהיל היהי ןתינ אל תונרקל ךיושמ היהי אל סיטרכהו רחאמש שיגדנ תאז םע דחי
 קר יכ הנוכנ הטלחה טילחהל תונמדזהה וז ןכלו 1/11/19 מ לחה תובטהה סיטרכ תונעטהו
 .תובטהה תא הנקמ שדחה ןודעומה סיטרכ

 
  ? ףסכה םע הרוק המ , ןשיה תובטהה סיטרכב הרתי יל תמייק :הלאש
 
 לצנל ולכות םייתניבש ןבומכ .שדחל ןשיה סיטרכהמ תורתיה תרבעהל תלעופ תונרק :הבושת
 לכל ליבקמב תאזו ןשיה סיטרכה לש ףקותה םות דע ןשיה סיטרכב הרתונש הרתיה תא
  .שדחה תובטהה סיטרכב םיעצבמ םכנהש תולועפה

 
   MAXתונרק ןודעומ וניאש סיטרכב תובטהה לוטיב לע יל ועידוה אל :הלאש
 
 תורבחל העדוה ללוכ תירשפא הידמ לכב העדוה האצי ןכרצה תנגה תונקתל םאתהב :הבושת
 .תונקתב םימייקה םינמזה תוחולל םאתהב תאזו םיקנבלו יארשאה
 
 

 
 תפוקתב הרוק המ ,1/11/19 ךיראת דע שדחה ןודעומל ףרטצהל לוכי ינאש םתעדוה :הלאש
  ?םייניבה
 



 

 

 ןיתמהל אלש ץלמומ ,םיסמוע ורצוייו שדחה ןודעומל םיפלא ופרטציש יפצה לשב :הבושת
 םג תובטה תתל תונרק ךישמת םייניבה תפוקתב .וישכע ףרטצהל אלא םויסה דעומל
 .םינשיה םיסיטרכל
 
 ?סיטרכ יל ןיא םא תונרקל םלשל ךישמאש המל :הלאש

 
 םיכסוח ךתחפשמו התא !םינומ תורשע יפ רזחומ תונרקל ךלש ישדוחה םולשתה :הבושת
 .ןודעומל ףרטצהל לכות התא םג דחא ןופלטב .הנשב םילקש יפלאו תואמ
 .דימתל סיטרכ ימדמ רוטפ ןודעומה סיטרכ ,בגא ךרדו
 
 ...םלשמ דוע ינאו תוחפ הז ונלצא המל .החנה 30% שי "רבח"ל :הלאש
 
  דע ןועטל ןתינ ונלצא ,םינושארה ₪ 1,000 ה לע קר 30% ןתונש רבחל דוגינב , ךפיהל :הבושת

 תלבגמל דע ,השיכר לכ לע החנה 30% םצעב הזש !!!! 30% לש רזחה תנתינ רשאכו ₪ 3,000
 .תימעה יכרצל תומאתומה תויתנוע תורחבנ תותשרבו תשרה תוינתהל םאתהב ,₪ 3,000


