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ברסמ ףסוי  השמ  "צ : לשאר תייריעב  תותיחשה 
הנידמ דעכ  שמשל 

ינב ןלבקה  תיב  - רצעמל םויה  וררחוש  ךכ  ךותב  םיסמ ■ " לש  קר  איה  וילא  סחיב  וליגש  היעבה  : " וניד ךרוע   - ( ןוכדע )
םג רצעממ  ררחושי  רחמ  השרפה ■  תרגסמב  דחושב  םידושחה  רזלג  רורד  םיקסעה  שיאו  ןוטיב  טרבלא  ןלבקה  לאיזוע ,

ףסוי השמ 

יריאמ רימא  םוליצ : ףסוי /  השמ 

וארקנ ןויצל , - ןושאר תייריע  תותיחשה ב תשרפב  יזכרמה  דושחה   , ףסוי השמ  לש  וניד  יכרוע 

.ורצעמ תכראהב  טפשמה  תיבב  ןודל  םוקמב  "ה  חאיל

ןיא יכ  הנעטב  ברסמ  אוה  ךא  הנידמ , דע  שמשל  םיצחול  ףסוי  השמ  לע  יכ  עדונ  סבולג " ל"

ךותמש םימוליצב  אל  םגו  ולש -  ןופלטל  הנזאה  ךות  יצחו  הנש  ךשמב  ועצובש  תוטלקהב 

היעבה  " .השרפב ותוא  ךבסל  לוכיש  רבד  םוש  תופסה -  ןיבו  דרשמב  ולש , םיטיהרה  תונח 

.חוחד ליג  וניד , ךרוע  סבולג "  " רסמ ל םיסמ ," לש  קר  איה  וילא  סחיב  וליגש 
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רזלג רורד  םיקסעה  שיאו  ןוטיב  טרבלא  ןלבקה  תיב  - רצעמל םויה  וררחוש  ךכ  ךותב 

רשק תריצי  - יא םהב  םיפסונ , םיאנת  ןכו  תיב  - רצעמ ימי  ועבקנ 15  ןוטיבל  דחוש . םידושחה ב

.ץראהמ האיצי  רוסיאו  םימי  קיתב ל-30  םיברועמה  םע 
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ןויצל ןושאר  הנידמדחושתייריע  ןטיבדע  דוד 

ףסוי השמ 

רשק לכ  אל  .דחוש  סיסר  אלו  דחוש  אל  : " רסמ קיתב , ותוא  גציימה  םעוניבא , ידא  "ד  וע

דחושל ." דשח  רבדב  הייוגש  הנקסמ  סוסיבל  ליבוהל  ךירצ  רוביצ  רחבנ  םע  ירבח 

יריכבל דחוש  ןתמב  דושחה  לאיזוע , ינב  ןלבקה  םג  תיב  - רצעמ ימי  ררחוש ל-10  ברעה 

בשחנ הכ  דע  רשא  םגו ,) םג  וא   ) ןטיב דוד  היצילאוקה ח"כ  "ר  וי וא  ןויצל , - ןושאר תייריע 

.ןטיב דודו  ףסוי  השמ  דצל  השרפב , רתויב  יזכרמ  דושח 

, לקש ףלא  ךסב 50  תימצע  תוברע  םג  תיב -  - רצעמ ימי  ץוח מ-10  םיללוכ -  רורחשה  יאנת 

םירחא םיברועמ  םע  םימי  ךשמל 30  רשק  תאיצי  רוסיא  לקש , ףלא  ךסב 50  דצ ג ' תוברע 

ץראהמ האיצי  בוכיעו  םימי  ךשמל 30  ןורשה  - דוהו ןויצל  - ןושאר תויריעמ  הקחרה  השרפב ,

.םימי  180

ודקפוה אל  הזה  הרקמב  דצ ג ' תוברעו  תימצעה  תוברעה  יאנת  שומימ  ךרוצל  גירח , ןפואב 

.דבלב המיתחב  השמומ  איהו  םימוכסה ,

תומכסהל ונעגהש  םיחמש  ונא  : " ורסמ ןמדלוג , ירואו  יבוק  לאיזוע , ינב  ןלבקה  לש  ויטילקרפ 

לש התוניגה  לע  םידומ  ונא  .םמצע  דעב  םירבדמ  ויאנתו  רורחשה  .ונישרמ  לש  ורורחש  לע 

יכ המדנש  רצעמה  רחאל  ותחפשמ  קיחב  תבשה  תא  הלבי  ונישרמש  םיחמשו  הרטשמה 

רתוימה ." היה 

דשחה יפ  - לעש הזו  דחוש , ןתמב  יזכרמה  דושחה  ףסוי -  השמ  םג  רצעממ  ררחושי  ו )'  ) רחמ

.ולש  םיטיהרה  תונח  ךרדו  וכרד  םבורב  ורבע  םירחאה  םינלבקה  לש  דחושה  יפסכ 

הבתכל םירושקה  םיאשונ 

       

רשק ונתיא  ורצ 

*5988

םרגטסניא קובסייפ םרגלט רטיווט דיאורדנא IOS RSS םודא ראוד 

 הלעמל הרזח 

תושדח

ןוהה קוש 

ץראב

םלוע יקושו  ילבולג 

תויתשתו "ן  לדנ

וטפירק

יסנניפ לטרופ 

תוינמ

' זארטיברא

"ח טמ

"ח גא

תוסרוב

םיסנניפ םילכ 

תועקשה קית 
ישיא

TRADEONE

הסרובה ידדמ 

תסרוב ת"א ידדמ 

הכימתו תוריש 

הכימתו תוריש 

שומיש יאנת 

תויטרפ תוינידמ 

תכרעמ ירבח 

סבולג ןוזח 

סבולג ירצומ 

ילטיגיד ןותיע 

סבולג ןותיע 

סבולג ידייל  ןותיע 

ילש םירצומה 

סבולג תודיעו 

http://www.globes.co.il/news/???_????.tag
https://www.globes.co.il/news/??????_?????_?????.tag
https://www.globes.co.il/news/????.tag
https://www.globes.co.il/news/??_?????.tag
https://www.globes.co.il/news/???_????.tag
https://www.globes.co.il/news/???_????.tag
https://www.instagram.com/globesnews/
https://www.globes.co.il/facebook
https://t.me/globesnews
https://www.globes.co.il/twitter
https://play.google.com/store/apps/details?id=il.co.globes.android
https://itunes.apple.com/us/app/globes-glwbs/id432767502?mt=8
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=851969
https://www.globes.co.il/news/redmail
https://www.globes.co.il/
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=585
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9917
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=1225
https://www.globes.co.il/real-estate/
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9758
https://www.globes.co.il/portal/
https://www.globes.co.il/portal/quotes/
https://www.globes.co.il/news/arbitrage/
https://www.globes.co.il/portal/forex/
https://www.globes.co.il/portal/bonds/
https://www.globes.co.il/portal/stock-markets/
https://www.globes.co.il/portfolio/
https://www.globes.co.il/bulletin/divors/10872.html
https://www.globes.co.il/portal/quotes/sector-indexes/
https://www.globes.co.il/portal/quotes/stock-indexes/
https://www.globes.co.il/news/client_service/clients_service.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001243948&fid=3038
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252042
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=10136
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2701
https://www.globes.co.il/news/client_service/subscribe.aspx?leadid=1657
https://www.globes.co.il/bulletin/divors/11399.html?leadid=1239
https://www.globes.co.il/news/alerts/?fid=3840
https://www.globes.co.il/conference/


תונכרצו קוש  חתנ 

ןובשחו ןיד 

קט סבולג 

תוריית

הריירק

בכר

תועד

G ןיזגמ

סבולג ידייל 

תורתוכה לכ 

םיידיתע םיזוח 

תוילארשי

תונמאנ ןרק 

לס תונרק 

תויצפוא

"ע ינב היפצ 

רטמורבה

"ף ועמה תויגתתויצפוא 

םיחנומ

תושיגנ

םישורד

ישיא קית  דיפ  םילכ 
11
2
33.54533.54530.00%0.00%

לקש / רלוד
  

https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=821
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=594
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9010
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3266
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3220
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=845
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3312
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3314
https://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=9473
https://www.globes.co.il/portal/futures/
https://www.globes.co.il/portal/israelies/
https://www.globes.co.il/portal/funds/
https://www.globes.co.il/portal/etf/
https://www.globes.co.il/portal/maof/
https://www.globes.co.il/portal/quotes/
https://www.globes.co.il/portal/barometer/
https://www.globes.co.il/portal/maof/
https://www.globes.co.il/news/tag_index.aspx
https://www.globes.co.il/news/glossary/glossary.aspx
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000933847
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252044

	עוד בנושא
	שומר בסורוקה מצא 85 א' ש'. למי ביהמ"ש החליט שהכסף שייך?
	נושאים הקשורים לכתבה
	המומלצות
	בעקבות פיצוץ המכלית, האמריקאים מחריפים הטון מול איראן
	אמזון חתמה על הסכם הפצה בלעדי עם דואר ישראל
	יותר ממלחמת יום כיפור: האם הנזק להפקת הנפט יגרור מיתון
	תוכן מקודם
	מחוץ לבורסה: הקרן שמציעה השקעה בהלוואות P2P בארה"ב
	להשקיע במיזמי הייטק מבטיחים: הכול על השקעות המונים
	מה הידע הנדרש ממנהלי העתיד ואיך תזכו בו?
	השחיתות בעיריית ראשל"צ: משה יוסף מסרב לשמש כעד מדינה
	(עדכון) - עורך דינו: "הבעיה שגילו ביחס אליו היא רק של מסים" ■ בתוך כך שוחררו היום למעצר-בית הקבלן בני עוזיאל, הקבלן אלברט ביטון ואיש העסקים דרור גלזר החשודים בשוחד במסגרת הפרשה ■ מחר ישוחרר ממעצר גם משה יוסף
	נושאים הקשורים לכתבה



