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סייפס תובחרתה תא ןממת הלוסנינפ :רשוכל תסנכנ

 טסוק ואולה תשרל לקש ןוילימ 15 לש יארשא וק קינעת םיקסעב הכימתל ןרקה

 לקש 99 םימלשמ שיא ףלא 60 :םילזומ רשוכ ירדח 17 תשרב .רשוכה ינוכמ לש

שדוחב
רמוז תיוונ

 ןוילימ 15 לש יארשא וק הדימעה ,ינבא הכימ תושארב ,םיקסעב הכימתל הלוסנינפ ןרק

 עבוק יארשאה םכסה ."ןוממ"ל עדונ ךכ .רשוכ ינוכמ לש טסוק ואול תשר ,Fix סייפסל לקש

 .םיחוורהמ קלחמ תונהיל הלוסנינפ לכות ,'ג דצל רכמית תשרה םאש

המרמל דשחב ורצענ תוירוביצ תורבחב רבעשל םיריכב

"הזה גוזימהמ הנהת דואמ הנידמה" :קטייהב הנשה תקסע לע סקונאלמ דסיימ

ןהלש היסנפה תא רפשת םישנל השירפה ליג תאלעה :לארשי קנב

 גתומב ביבא לתב ןולא לאגיב לזומ ףינס הקישה 2016-בו ,לקנרפ םייח ידיב 2008-ב המקוה סייפס
 דע אתא תיירקמ םינודעומ 17 םע ,םילזומה רשוכה ירדח ןיב היינשה תשרה איה םויכ .Fix סייפס
.שדוחב לקש 99 םימלשמה שיא ףלא 60-כו ,עבש ראב

ונלש םרגלטה ץורעל ופרטצה - הלכלכב םימח יכה םירופיסל>>

)shutterstock :םוליצ(

 םינש שולש ינפל התנק רטנאה י'ציר תושארב ןרטנל .תועקשה תונרקל דעי אוה רשוכה ינוכמ םוחת
 דרשמ ידי לע הגצויש ,הלוסנינפ לש העקשהה .לארשיב הלודגה תשרה ,סיילפ סמלוהב הטילשה תא
.םינודעומ השימח דקתשא הפיסוהש ,תשרב תוליעפה תבחרה ךשמהל הדעונ ,הוור הדוהי ד"וע

"טסוק ואולה תרושב תא האיבה סייפס"

 ינוכמ םוחתל טסוק ואולה תרושב תא האיבה סייפס" :"ןוממ"ל רמא ,הלוסנינפב להנמ ףתוש ,זפ ירוא
."ההובג הב תורישה תמרו תיחוור תשרה .םוחתב לאיצנטופ תוהזל םינושארהמ היה לקנרפ .רשוכה
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 ,םיינוניבו םינטק םיקסעב הכימתל 2016-ב הלכלכה דרשמ םזיש תונרק יתשמ תחא איה הלוסנינפ
 ,שד בטימ הב םיעיקשמ הנידמה דצל .)הנשב לקש ןוילימ 10-130( םיינוניב םיקסעב תדקמתמו

 ןוירוג ןב תואטיסרבינואהו ,תויחאהו םיחאה לש למגה תופוק ,חוטיב ןולייא ,םחש רלושטלא
.תירבעהו

 קנב ל"כנמ ,זפ ירוא רבעשל םילשורי קנב ל"כנמ ןיב תופתוש איה ,לקש ןוילימ 450-כ הסייגש ,ןרקה
 ,רואיל לייאו ,הלוסנינפ יאקנב־ץוחה יארשאה תרבח דסיימ ,ינבא הכימ ,ויז יבצ רבעשל םילעופה
.הלוסנינפ ל"כנמל הנשמ
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