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ןונג רמותו  יול  רחש  רהוז 

תתואמ רנקנד  ינד  לש  "ד  הספ : " חוחד ליג  "ד  וע
" םידיגאתב םיריכבל 

, החנמ ןיד  קספ  אוה  סנק  לקש  ןוילימו  לעופב  רסאמ  תנשל  רנקנד  תא  חלשש  ןידה  רזג 
הרשמ יאשונ  ישנוע  ועבקיי  ךליאו  התעמ  ויפלש 

08:37 22.12.13

: רנקנדתויגת הרשמינד  קנביאשונ 
םילעופה

חוחד ליג 

וריפס רבעשל  "ב  הרא אישנ  ןגס  הרואכל  רמאש  הזה , טפשמה  תא  יל ." ורפיס  אלו  םיללכה  תא  וניש  םילוונמה  "
ןוראווצה םוחתב  םיחמומ  עובשה  ףוסב  תונצקועב  וטטיצ  דחושו , סמ  תוריבעב  םיעבשה  תונשב  עשרוהש  וינגא 
קנב "ר  וי לע  לטוהש  לקש -  ןוילימ  לש  סנקו  לעופב  רסאמ  תנש  תיסחי -  רומחה  שנועה  רואל  תאז  .ןבלה 

תולק תוריבע  יתשב  םינומא , תרפהו  המרמ  לש  תחא  הריבעב  עשרוהש  רחאל  רנקנד , ינד  רבעשל  םילעופה 
.דיגאת  לש  ןיקת  לוהינב  העיגפב  ןכו  הלובחתב , רבד  תלבק  לש  רתוי 

: טסילכלכב דוע  וארק 
" חלמה תורבח  םכסה  רושיא  תרומת  דחיש  רנקנד  : " תוטילקרפה

וארייו וארי  ןעמל  אלכל : ךלוה  רנקנד 
יאנת לע  רסאמ  תנשו  לעופב  רסאמ  תנש  רנקנד : ינד  לש  שנועה 

רזג תארקה  רחאל  תורופס  תוקד  רוצ־לת  תובנ  "ד  וע רנקנד  לש  ורוגנס  רמאש  םירבד  םע  ובתכתה  תורימאה 
היה ןכאש  ונרבס   " .רוצ־לת רמא  ימידקת ," ןיד  קספב  רבודמ  ידיגאתה  לשממהו  תורבחה  יניד  לש  אשונב   " .ןידה

". ךכ לכ  רומח  היהי  ךכ  לע  שנועהש  ונבשח  אל  לבא  תוירחא , וילע  חקל  רנקנד  ןכלו  םיניינע  דוגינ 
 

םיניינעה דוגינ  תא  ריתסה 
 

יקרוטה קנבב  הטילשה  תא  םילעופה  קנב  שכר  הבש  הקסע  תדמוע  רנקנד , הדוה  ובש  םושיאה , בתכ  זכרמב 
, רברב יפר  םיקסעה  שיא  תולעבבש   RP ןרק םע  קנבה  תשיכר  תא  ןוירוטקרידב  רשאל  לעפ  רנקנד  .ףיטיזופ 
לש בצמב  דמע  ןכל  ותחפשמ , ינב  תולעבבו  ותולעבבש  ןרלא  תצובק  םע  םיפנע  םירשק  שי  וז  ןרקלש  הליג  אלו 

.םיניינע דוגינ 
 

םיקסעה שיא  וילעבש , יוליג  ןתנ  אל  םג  רנקנד  ףיטיזופב  םילעופה  לש  וקלח  תלדגהל  ןתמו  אשמה  ךלהמב 
ובש ףסונ  םושיא  .ותטילשב  היהש  ידנלוה  קנבמ  ורוי  ןוילימ  לש 5  האוולה  ול  רדיס  ולולגני , טילה צ' יקרוטה 
.תירקש ןוה  תרהצה  ךמס  לע  םילעופה  קנבמ  רלוד  ןוילימ  לש 3.4  ףקיהב  יארשא  תלבק  אוה  עשרוהו  הדוה 
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טפשמה תיב  טפוש  ןידה  רזגב  עבק  ףירח ," םיניינע  דוגינב  ושארב  דמוע  אוהש  קנבה  לומ  לעפ  םשאנה  "
תילילפ תותיחש  וז  ןיא  .קנבה  ןוירוטקרידל  ךכ  לע  חוודל  התיה  ותבוח   " .לקניפרוג יבצ  ביבא  לתב  יזוחמה 

קית .המרונ  תעיבקו  רסמ  תרבעה  אוה  טפשמה  תיב  דיקפת   " .ףיסוה אוה  בוטה ," רדסב  העיגפ  שי  ךא  המשל ,
". םיקוחה רפסב  םינומאה  תרפה  תריבע  תא  ריאשהל  ךירצ  המל  המגוד  הווהמ  הז 

 
יאדוו דיגאתב , הרשמ  אשונ  יסיסב : ידיגאת  לשממ  לש  דוסי  תונורקע  רורבו  לולצ  לוקב  םשיימ  ןידה  רזג  "

יקולס םרב , דרשמב  ףתוש  םרב , ףסא  "ד  וע רמא  םירחא ," הרשמ  יאשונל  תמא  חוודל  בייח  יאקנב , דיגאתב 
.ןוהה קושב  החמתמה  תושו '

 
תוריבעל החמומ  חוחד , ליג  "ד  וע ביחרמ  הרשמ ," יאשונ  לצא  םיניינעה  דוגינל  תוסחייתהב  אוה  םידקתה  "

הז .םינוש  םיקסע  המכב  םירושק  ןיינע  ילעבו  יזוכיר  דואמ  ונלש  קשמה  '. " תושו חוחד  דרשממ  ןבלב , ןוראווצ 
ידבוע לע  קר  רתוי  םירבדמ  אל  .םיילילפ  בשחיהל  םילוכי  הלאה  םישעמהש  רמואו  םישדח  םיטרדנטס  עבוק 

". הזל סחייתהל  טפושה  תא  בייח  יחכונה  ןדיעה  .םידיגאתב  הרשמ  יאשונ  לש  ןומא  תורפה  לע  אלא  רוביצ ,
 

הלוע תונמאנה  ףר 
 

םיריכבמ שרדנה  תונמאנה  ףר  תא  הלעמ  ןידה  רזג  יכ  סרוג  ןבל , ןוראווצ  תוריבעב  החמתמה  ןניק , ירוא  "ד  וע
הבוגתל הכזת  דיגאת  לש  יקוח  אל  לוהינמ  הייטס  לכש  םידיגאתב  םיריכבל  תתואמ  ןידה  קספ   " .םידיגאתב

". הרימחמ תישנוע 
 

הז  " .חוחד "ד  וע ףיסומ  השינעה ," גרדמ  תעיבק  אוה  הרשמ  יאשונ  תניחבמ  יתייעב  יכהו  יתועמשמ  יכה  רבדה  "
תא שרפל  ךירצש  תוטילקרפה  תדמע  תא  לביק  טפושה  .ךליאו  התעמ  םישנוע  ועבקיי  ויפלש  החנמ  ןיד  קספ 

". רוביצ דבוע  לש  םינומאה  תרפהל  המודב  דיגאתב  םינומאה  תרפה  תריבע 

ןהכ לארוא  םוליצ : רבעש עובשב  "ש  מהיבב רנקנד  ינד 

םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

תא םיפירטמש  םיבינגמ  םיט  ' גדאג
םלועה

www.latestbuzztoday.com

תשרה יבחרמ 

הבושתהש ןכתיי  םיבאכמ ? םילבוס  ןיידע 
םילכוא םתאש  ןוזמב  תאצמנ 

תואירב   Round Table

תשרה יבחרמ 

לא "ל  וחב םילארשי  לש  דמעמ  תרדסה 
אבצה תויושר  לומ 

יאבצ ןיד  ךרוע  ילילפ  ןיד  ךרוע 

תשרה יבחרמ 

טנרטניא ידומיל  םיבשחמ , ידומיל 
תשרה יבחרמ 

Photos] Ce couple se marie, et un]
תשרה יבחרמ 

Ce nouvel outil qui remet à neuf les
תשרה יבחרמ 

Recommended by

הניב יחמומ  יפלאל  קוקז  קושה 
םתוא םירישכמ  ונחנא  תיתוכאלמ – 

םיטקיורפ טסילכלכ - 
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טפאב ןרוו  םע  החורא  רובע  רלוד  ןוילימ  םלישש 4.6  שיאה  הז 
טסילכלכ תוריש   11:11

ףינסה תא  עיתפמב  תדבאמ  הדוי  רפוס 
ביבא לתב  לוריבג  ןבאב  ירלופופה 

שודק תירונ   06:57

לש ורומחכ  םינוליחה  אבה : רודה  תולישמ ,
הלואגל ךרדב  חישמ 

ילרוג השמ   10:21

ףילחהל תוצור  סקובייפו  ייפ  רפפ  טיב ,
םראפ־רפוסב יארשאה  יסיטרכ  תא 

ןמדניב ילחר   06:56

רכמיי ב-17 ןויבסב  ןמפייר  ילא  לש  סכנה 
לקש ןוילימ 

יקציבורבוד לטיל   03.06.2019

דדומתהל יושע  קבמאק : לקוש  קרב  דוהא 
תיאמצע המישר  תושארב 

היחרז יבצ   22:02

הבוגת בותכ 

זזאב

טנרטניא ידומיל  םיבשחמ , ידומיל 
וירקאה  | HackerU קטייהו - 

קטייה ידומיל  וירקאה -   | HackerU םיבשחמ -  ידומיל  | 

Photos] Ce couple se marie, et un]
invité inattendu fait son apparition

Coolimba

Ce nouvel outil qui remet à neuf les
…vieux ordinateurs fait fureur en

ras-le-bol-de-votre-ordinateur-
lent.tendancegadget.com

רפסמו םרגטסניאב -  תחונ  טינרבקה 
לארשי תלשממ  תא   F15-ליפה ה ךיא 

ואדיו טסילכלכ - 

יפלא לש  תובוח  םולשתל  עצבמ  םויהמ :
םבכר תא  ותיבשהש  םיגהנ 
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םידחוימ םיטקיורפ 

םיפאטראטסה  50 דחוימ :
לש 2019 םיחיטבמה 

השוע המ  תוחירו : םידש 
ונלש תונורכזל  חירה 

רשועה לע  ברקה  דלונ  ךכ 
םלועה תא  תונשל  יושעש 

תא וריכה  "ן : לדנ ןיזגמ 
הירפירפב םיאפרה  תונוכש 

ונשיש תויסנניפה  תוטלחהה 
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