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 תושדח תוארוה ?םימה תרנצ יקזנל ףוסה

הרידה חוטיב תא ורידסי
 חוטיבה תורבחל תושדח תויחנה ןוכסיחהו ןוהה קוש תושר המסרפ םינכרצ תונולת תובקעב

ךירדמ ?תרנצ םינקתמשכ תויוכזה המ .םיברברש םע תורשקתהה יכרד תא תוטרפמה

mחוטיב :תויגת
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 םינש הזמ םילעופ הז םוחתב .הריד חוטיבב רתויב םייתייעבה םיביכרה דחא אוה םימ תרנצ יקזנ חוטיב

 תונולת רופסניא יבקע ןפואב תלבקמ םהלש תורישה תמרש ,חוטיבה תורבח לש הנשמ ינלבק תוכורא

 תורישה תא רפשל דעוימה רזוח איצוהל ןוכסיחהו ןוהה קוש תושר תא וליבוה תונולתה .םיחטובמהמ

.תויולע ליזוהלו תורחת דדועל ,הז םוחתב

 ומושייש ,ןכדועמ רזוח אצי חוטיבה תורבח ושקיבש תויחד לשב ךא ,2016 רבמבונב םסרופ ירוקמה רזוחה

 םיכירצ ךיא זא .2017 רבמטפסב 3-מ לחה ושדוחי וא וקפויש תוסילופ לע לוחי אוהו תעכ קר ףקותל סנכיי

 קזנ םרגנ רשאכ רתויב ריהמהו בוטה תורישה תא לבקל ידכ חוטיבה תורבח לומ להנתהל םיחטובמה

.ךכל םיחנמה םיווקה תא טרפנ הז ךירדמב ?םהלש תרנצל

:תפסונ האירקל

תובושתו תולאש ?לופכ למשח ןובשח יתלביק םאה

ייביאב ורכמיי תורידנ סקימוק תורבוח שולש ?ןמוו רדנוול ףסונ איש

?תרוכשמה ללגב אלו - םירשואמ יכה םידבועה תונידמ וליאב

ברברש רוחבל םילוכי םתאש ועד

 ךותמ רדסה ברברש אוה ןושארה לולסמה :םילולסמ ינש ןיב רוחבל םכתורשפאב חוטיבל תופרטצה ןמזב

 רחבייש ברברש לכ תלעפה – ינשהו )חוטיבה תרבח םע רשקתהש ברברש( חוטיבה תרבח לש המישר

.חוטיבה תרבחב תולת אלל

 תרבח ידי לע םכל רסמיתש םיברברש תמישר ךותמ רוחבל ולכות ,הנושארה הפולחב ורחבתו הדימב

 תרבח לש טנרטניאה רתאב םג המישרב תופצל ולכות .םכתריחבל SMS-ב וא ליימב ,בתכב חוטיבה

 לכ רוחבל ולכות ,םכירוגמ זוחמב12 -מ ןטק היהי המישרב םיברברשה רפסמו הדימב ,בל ומיש .חוטיבה

.רדסהב ברברש לולסמ יפל היהת ומלשתש תימצעה תופתתשההו ,רחא ברברש

 יטרפ ,תבותכ ,םיברברשה תרבח וא ברברשה םש :םיאבה םיטרפה תא לולכת םיברברשה תמישר

 תמישר דיל .ותוא וגרדש םיחטובמה רפסמו רדסהבש םיברברשה גורידמ לבקתהש ןויצה ,תורשקתהה

האלמ תופיקשב םכלומ להנתהל תבייח חוטיבה תרבח

 ןכו ברברשה תריחבל תופולחה יבגלו םכיתויוכז יבגל םכתא עדייל תבייח חוטיבה תרבח ,ךילהתה תליחתב

 יעצמאמ רתוי וא 20%-ב הקיזחמ חוטיבה תרבח ובש הרקמב .םיברברשה ןיב האלמ הריחב םכל רשפאל

.רדסהבש םיברברשה תמישר תרגסמב וז הדבועל יוליג קפסל תבייח איה ,םיברברשה תרבחב הטילשה

 טרפמה םכסמ ךמסמ ,םכתריחבל SMS-ב וא ליימב ,בתכב חוטיבה תרבחמ ולבקת ,קזנב לופיטה םויסב

 רוקיב לכב ועצובש תולועפה ,ומייקתהש םירוקיבה טוריפ ,קזנה ןוקיתל ושרדנש תולועפה ,קזנה רוקמ תא

)shutterstock :םוליצ(
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 תרבחמ םילבקמ םתאש ואדו .ןוקית םהב עצבתה אלש וא ומייקתה אל ךא ומאותש םירוקיבל םירבסה ןכו

.הל םיאכז םתאש תופיקשה תא חוטיבה

ןוקיתל תיארחא חוטיבה תרבח

 הז ללכבו ,רדסהבש ברברשה ידי לע םכל ונתנייש תורישהו ןוקיתה תוכיא לע תיארחא חוטיבה תרבח

.ריבס ןמזב ןוקיתה םויסלו תורישה לש תונימזל תיארחא

תונימז לע ורתוות לא

 םא אלא ,םכתיינפ דעוממ הדובע ימי ינש רחואמה לכל לחי קזנה ןוקית ,רדסהבש ברברש םתרחבו הדימב

 ליחתהל לוכי וניאש ןייצ םהמ דחא לכו רדסהבש םיברברש העבראל תינפו הדימב .תרחא םתרשיא ןכ

 ימי ינש ךותב ןוקית תליחת שורדלו חוטיבה תרבחל תונפל םכתורשפאב ,הדובע ימי ינש ךות קזנה ןוקיתב

 ברברש לכ רוחבל םכל רשפאל הילע ,םכלש היינפל תונעל תורשפא ןיא חוטיבה תרבחלו הדימב .הדובע

.רדסהב ברברש לולסמ יפל בשוחת תימצעה םכתופתתשהו רחא

רתויה לכל םייתעש דע – הנתמה ינמז

 דעומה לש הייחד תשרדנו הדימב .עבקנש דעומהמ םייתעש לע הלעי אל רדסהבש ברברשל הנתמהה ןמז

 דעומ םכתא םאתתו לוטיבה םויל םדקש ברעב 20:00 העשה דע ךכ לע םכל עידות חוטיבה תרבח ,עבקנש

 תרבח תורשפאב .תרחא םתשקיב םא אלא עבקנש ירוקמה דעומהמ דחא הדובע םוימ רחואי אל שדח

.תחא םעפ קר דעומה תא תוחדל חוטיבה

 רחא ברברש רוחבל םכל רשפאי ,םכרושיא אללו שארמ העדוה אלל עבקנש דעומהמ העש דע לש רוחיא

.ןושארה ברברשה לש ףסונ רוקיב ךרענ אלש יאנתב ,הדובעה תא םייסי רשא םיברברשה תמישרמ

 דעוממ תועש 3 ךותב ברברשה לש העגה חוטיבה תרבחמ שורדל םכל רשפאי העשמ רתוי לש רוחיא

 ,ףסונה םואיתה רחאל עיגה אל ברברשה םא .םכתריחבל רחא דעומב וא חוטיבה תרבח םע רשקה תריצי

 ברברש לולסמ יפל בשוחי םכלש תימצעה תופתתשהה םוכסו ,רחא ברברש לכ רוחבל םכתורשפאב

.רדסהב

D
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םכלש ןוצרה תועיבש תמרב חוטיבה תרבח תא ופתש

 המעטמ רקוס וא ,חוטיבה תרבח ידי לע ושקבתתש ןכתי ,רדסהבש ברברש ידי לע תורישה תלבק םויסב

 תוריהמ ,תורישה סיסב :םיאבה םירטמרפה יפ לע םתלביקש תורישהמ ךנוצר תועיבש יבגל העד תווחל

 יפל SMS-ב וא ליימב ,בתכב רקסה לע תונעל םכתורשפאב .עצובש ןוקיתה תוכיאו תורישה ןתמ

.םכתריחב

 תפלוחה הנשב םיחטובמה ידי לע ונתינש םינויצה עצוממ יכ הבר תובישח לעב אוה ונעת וילע רקסה

 ןמזב תלכשומ הריחב עצבל םירחא םיחטובמל רשפאי הז ןויצ .רדסהבש ברברשל עבקייש ןויצל ללקושי

.ברברשה תריחב

?דיתעב יופצ המ

 תחקפמה הגיהנמש תכרובמ היגטרטסאמ קלח אוה תרנצ יקזנ אשונב ןוכסיחהו ןוהה קוש תושר לש רזוחה

 תועיבת אשונ תא רידסמש רזוחל ףרטצמ רזוחה .םיחטובמל םינתינש םיתורישה תרדסהל חוטיבה לע

 רדסהה יכסומו םיאמשה תוליעפ תא רידסמה רזוחל הטויט ןכו 2017 לירפאב 2-ב םסרופ רשא דועיסה

 םיאפורל עגונב םימוד םירזוח ומסרופי בר אל ןמז דועבש תופצל ןתינ .2017 טסוגואב 2-ב המסרופש

 הדובע םישוע קושה לע םיחקפמהשכ ,הרקמ לכב .םיפסונ םימוחתב םירזוחו חוטיב תורבח םע רדסהבש

.חיוורמ רוביצהו רפתשמ תורישה ,םהיתויוכז לע םידמוע םיחטובמהשכו הבוט

Grant Thornton Israel הרקב לוהינ הנק ןהאפ תמריפב םיידסומ םיפוג םוחת להנמ אוה בתוכה

יפסכ יוציפ - רמייהצלא
 םילקש יפלא םילבקמ לארשיב םיבר רמייהצלא ילוח
עויס תלבקל וישכע הנפ .הלחמה ללגב שדוחב
יתוכז

360 הינמור םע השפוח
 .ליג לכל תושפוח יגוס ללשל םלשומה ןורתפה - הינמור
תונמזהל רתאל וסנכיה

www.romania360.co.il

.םירתא םודיקב םינמא - ביטקאדא
 םשרתהו סנכ .םיחמומ םע קר םישוע םירתא םודיק
.םויה דוע וניתוחוקל ימוקיממ

םירתא+םודיק/ביטקאדא/

?םיהולא תא הליג עדמה םאה
 רבדל םינעדמל ומרגש תואלפומ תוילגת ןתוא ןהמ
?םיהולא לע םואתפ

JesusTruths.info

תועדומ

.רבחלךופהוםשרה!Walla Financeלאבהךורב ,חרואםולש

FacebookGoogleTwitterEmail
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 תווצ תרזעב תוחוקלב תוללעתמ ׳ימפ׳ השדחה האצמההו ׳רחש׳ש םינש ירחא ! ףוס ףוס
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