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םיאלימרת ,וקיספת סורהל

הנש ךשמב 14  םלוצ  לייו  יגפ  תיגולופורתנאה  לש  " Gringo Trails  " טרסה
תא םישאמה  ךמסמ  איה  האצותה  קוחרה . חרזמבו  הקירמא  םורדב 
הביבסה סרהב  ףיכו , תוביסמב  רקיעב  םיניינעתמש  םיריעצה , םילייטמה 

תימוקמה
טרופרליו רמת 

08:51 , 02.02.14034LikeLike

םודאה הבתכל|ליימה  הבתכ|הבוגת  הבתכ|תספדה  הבתכ|וחלש  ףתש 

התוא הליבוה  קרוי , וינ  תטיסרבינואמ  תיגולופורתנא  לייו , יגפ  לש ד"ר  טרוטקודה  תדובע 
תוריית לש  תועפשהה  תא  ןוחבל  הרטמב  היבילובב , הנשל  םיעשתה  תונש  ףוסב 

גרבסניג יסוי  לש  ורפסל  הפשחנ  איה  ךכ  ידכ  ךות  םש . תיטילופה  הלכלכה  לע  םיאלימרתה 
טרסב תונושארה  תוקדה  רשע  תאו  "(, Lost in the jungle " )" 'י ציאוטמ הרזחב  "

םילגנו ' גה תורייתלו  ול  השידקה  ", Gringo Trails , " רקחמה תובקעב  הרציש  ירטנמוקודה 
תועובש השולש  ךשמב  םשגה  תורעיב  ותודרשיה  רופיס  תובקעב  היבילובב  החתפתהש 

. הנש  30 ־מ רתוי  ינפל 

תאזכ תרקובמו , תיטסיביטקא  תורייתב  םויכ  קסועש  גרבסניג , םע  ןויארב  םייתסמ  טרסה 
, ומצע טרסה  םתוא . תסרוה  אל  תוחפל  וא  תרקבמ , איה  םהבש  תומוקמה  םע  הביטימש 

תאו תומוקמ  םתואב  סרהה  תא  ראתמ  תוחתפתמ , תונידמב  הנש  ךשמב 14  םלוצש 
. ןהבש םייחה  ילעבלו  םישנאל  םיאלימרת  ידיב  רקיעב  םימרגנש  םיקזנה 

 

" אבה ןגנפוקה  תויהל  םילוכי  םלועב  םירוזא  הברה  . " ןומ־לופ תביסמ  ירחאש  רקובה 
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ללגב יכ  הילרטסוא , וא  דנליז  וינ  ומכ  תונידמב  אלו  תוחתפתמ , תונידמב  יתדקמתה  "

לייו תרמוא  םירייתה ," ילג  לש  תוילילשה  תועפשהב  טולשל  רתוי  ןהל  השק  ביצקת  תולבגמ 
, קרוי וינב  עבטה  ןואיזומב  הלא  םימיב  ןרקומ  לייו  לש  הטרס  קרוי . וינמ  טסילכלכ " ןויארב ל"

. לארשיב ונירקהל  םיניינועמש  םיימוקמ , רודיש  ימרוג  םע  םיעגמב  םג  םיאצמנ  וירצויו 
 

? גרבסניג המל 
אבש הז  היבילובב , םינומשה  תונש  לש  םיאלימרתה  רוד  תא  הבר , הדימב  גציימ , אוה  "
םג םילארשיל  ףסונב  ללכ  הזה  לגה  םיעבשהו . םישישה  תונש  לש  םיפיהה  רוד  ירחא 
םילארשי יפלכ  תיפיצפס  המשאה  הירבדב  ןיא  יכ  ריבסהל  תרהממו  לייו , תרמוא  םיתפרצ ,"

תיברמ רתוי . תיארחא  הרוצב  םילהנתמ  םירחא  םילייטמש  רמוא  אל  הז  : " םיתפרצו
המ לדבה . רשאמ  ןוימד  רתוי  םהיניב  שיו  ילכלכ , דמעמ  ותואמ  ללכ  ךרדב  םה  םיאלימרתה 

םילארשי םיימוקמה . םיבשותה  ןיבל  םניב  םייתוברתה  םירעפהו  ליגה  ןיינע  אוה  הפ  יטירקש 
אבצב תורישה  ירחא  םילארשיה  םירחאמ -  רתוי  ריעצ  ליגב  לויטל  תאצל  םיגהונ  םיטירבו 

רתוי םג  םה  ןכל  םיימדקאה . םידומילה  ינפל  םיחקול  םהש  שפוחה  תנשב  םיטירבהו 
תימוקמה תוברתב  תורעתהל  םתוא  ןיינעמ  תוחפו  ףיכה , תאו  תוביסמה  תא  םישפחמ 

". רתוי םיקומע  םישגופ  םהש  םיימוקמה  ןיבל  םניב  םילדבהה  התוא . ןיבהלו 
 

דנליאת ןגנפוקב , ףוחה 
 

? יאצמתש תבשח  המ  הנש . ינפל 14  היבילובב  םלצל  תאצי 
ונרזח דנליאתו . סואל  היבילוב , ורפ , ילאמ , וסאפ , הניקרובב  ונמליצ   2000–1999 ־ב "

ונפסוה ב ןטוהב  תא  . 2010 ־ב דנליאתבו  היבילובב  בושו  , 2002–2001 ־ב ןהב  םלצל 
םייונישה תא  דעתמש  יתוזח  ךמסמ  דיב  ונל  שיש  ונבה  םימוליצה  ךשמב  ־2012 .

. הרהזא רופיס  עיצהל  לכונשו  הלאה , םירוזאל  תורייתה  תוחתפתה  תובקעב  ושחרתהש 
תא הליפכהש  תורייתה , תיישעתב  הרוקש  המ  לש  דועית  הזכ  ונל  היה  אל  הנש  ינפל 30 

". תונורחאה םינשה   15–10 ־ב המצע 
 

? תיאלימרת ךמצע  תא 
, םלועב תונידמ   50 ־מ רתויב  יתרקיב  תלייטמ . ינא  הבש  ךרדה  תא  וניש  םינשהו  רקחמה  "

תונידמ לש  הכורא  המישר  שי  דנלנירגל . וא  קיבמזומל  הילוגנומל , יתעגה  אל  ןיידעו 
יתישעש יפכ  תומוקמו  םישנא  לע  תויטנמור  םייניעב  תלכתסמ  אל  רבכ  ינא  יתוא . תוניינעמש 

לע ילש  העפשהה  תא  הניבמ  ןבומכ , ינא , הרטמ . תדקוממ  רתוי  ינא  םינושארה , יירוקיבב 
תלייטמ ןכלו  םירחא , םירבד  תשפחמ  ינא  םידעיה . תא  תרחא  תרחוב  ןכלו  םוקמה ,

". תורדגהה בורב  יל  חונ  לבא  תיאלימרתכ , םג  םינוש -  תונונגסב 
 

הביסמב שיא  ףלא   50
 

שגפמה לע  טרסב  רפסמ  'ר , צנבדא קיפרגואי  לנוישנ ג' ץורעב  םילויטה  ךרוע  סירכ , סאטסוק 
ודרי הב  היהש  הריסב  םיאלימרתה  לכש  ירחא  . 1979 ־ב דנליאתב  ןגנפוק  םע  ולש  ןושארה 

לצא שדוח  ךשמב  יח  אוה  םירזו . םילייטמ  וב  ןיאש  רחא , יאל  עיגהל  סירכ  שקיב  יומסוקב ,
לע םהל  רפיס  הינמרגמ , םיאלימרת  שגפ  לויטב  ךישמהשכ  ילותבה . ןגנפוק  יאב  החפשמ 

. הירוטסיה ראשה  דוסב . םוקמה  לע  ורמשיש  שקיבו  ןגנפוק 
 

הפוק יילע  םישועש  יתנבה  ובש  עגרה 

םישלחל הז  ףותיש 

קטייהב םידרוי , םיסונובהו  אופק  רכשהשכ 
אסיכל םידמצנ 

Sign Up Create an account or Log In to see what your friends are doing.

יברעמה םלועה  תובוח  המודמ , ףסכ  לע  םייח 
2,752 people recommend this.

חטשה ינפל  תחתמ  הטרפהה  תנידמ  תלעופ  ךכ  תויטרפ : תורבח  קר  אל 
510 people recommend this.

לקש ןוילימ  םיימדקא ב-30  םיראת  םידרחל  ןממת  הנידמה  טסילכלכ :" ידעלב ל"
1,135 people recommend this.

תונדשחה לגעמ  תא  רובשנ  ואוב 
2 people recommend this.
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ךתוא הנימזמ  םוקזב 
! ןויסינ שדוחל 
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EL AL - Special
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Book your tickets
now and save time
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הנתמ תוקד   500
לארשיל תוחישל 

תליבחל תופרטצהב 
Local03 לש תוקד 
< רבדל וליחתת 

הרקי אל  לבגומ  ביצקת  לע  יאלימרתל  םושנל . םהל  ןתינ  םא  ילוא , וששואתיש  תומוקמ  שי  : " לייו ד"ר 
" רתוי תצק  םלשי  אוה  דחא  עובש  םא  םולכ 

 
רבכ םרפסמ   2010 ־בו שיא , ףלא  ןגנפוקב 15  וגגח  םוינלימה  תליחתב  ןומ־לופה  תביסמב 
הצרש ךכ  לע  רבדמ  טרסב , אוה  ףא  ןייארתמה  ןגנפוק , לש  הייריעה  שאר  ףלא .  50 ־ל עיגה 

יררה ךכ  לע  ודיעיו  הטילשמ  אצי  ןיינעה  לבא  תורייתמ , תוסנכהב  תוכזלו  הלועפ  ףתשל 
םיגגוחה לע  רבדל  אלש  הביסמה , רחאלש  רקובב  ףוחה  לע  הפשאהו  הריבה  יקובקב 

. םיפלועמה
 

? םהלש לויטה  תוכלשהל  םיעדומש  םיאלימרת  תשגפ 
םיימוקמה םאש  הניבה  איהש  ונל  הרמאש  הילטיאמ , תריית  ונשגפ  ילאמב  ןכש . תמאה  "

זא םהלש , קושהמ  םיבהלתמ  וא  םהלש  לכואה  תא  םיבהוא  םירזהש  הדבועהמ  םישגרתמ 
תלכוא התוא  ואר  קושב  םיימוקמה  רשאכש  הרמא  איה  והשמ . םיגציימ  הלאה  םירזה 

איה זאמ  הירבדל , הילע . תלטומש  תוירחאה  תא  הניבה  איה  הזמ , ובהלתהו  הבאיוג 
קר םדיל . הנשיע  אלו  תינפשוח  הרוצב  השבלתה  אל  הלש , תוגהנתהה  ןפוא  לע  הדיפקה 

". המצעל התשרה  ןכ  איה  ונשיע , םלוכ  םהבש  םיריית , לש  םיזוכירבו  תוביסמב 
 

קר םימייקתמש  םירפכ  שי  תורייתמ . הלאה  תונידמה  לש  תוסנכההמ  םלעתהל  רשפא  יא 
. הזמ

טולשל תובייח  הלאה  תוליהקה  לבא  תוליהק , סנרפלו  יבויח  רבד  תויהל  הלוכי  תוריית  "
, ןרוזאב תחתפתמ  תורייתה  הבש  הרוצב 
אל ידכ  חווט  תכורא  תינכות  תויהל  תבייחו 

". ילאיצנטופה סרהל  לופיל 
 

ריית 250 םלשמ  םש  ןטוהבב , םג  תמליצ 
ונלוכ זקנתנ  ףוסב  זא  רוקיב . םויל  רלוד 

? תיסאלקה הפוריאל 
ןטוהבב רוקיב  לש  הובגה  ריחמה  ללגב  "

הז היסנפב . םירוספורפ  קר  הילא  םיעיגמ 
היולת הניאש  הומכ , הנידמב  קר  ירשפא 

תומוקמב לייטל  בושח  תורייתמ . הסנכהב 
תורייתה תא  םימזוי  םיימוקמה  םהבש 

, ילוא וששואתיש  תומוקמ  שי  התוא . םילהנמו 
ביצקת םע  יאלימרתל  םושנל . םהל  ןתינ  םא 

". רתוי תצק  םלשי  אוה  דחא  עובש  םא  םולכ  הרקי  אל  לבגומ 
 

? ךתעדל עגפיהל  םיאבה  םה  הנידמ  וזיא  וא  רוזא  הזיא 
. חיש ררועל  וחילצה  טרסה  תונרקה  אבה . ןגנפוקה  תויהל  םילוכי  םלועב  םירוזא  הברה  "

". םהל םרצ  תוחפל  וא  םירייתכ , םדיקפת  לע  בושחל  םהל  םרג  אוהש  ורמא  םישנא 
 

המשרהל וצחל  עובשה . ףוסל  םייוליבה  תא  ןנכתל  םכל  רוזעיש  יעובש  רטלזוינ  ולבק 
 

ןופייאב היצקילפא    iPad  קובסייפ ןותיעל   יונמ   

34 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.RecommendRecommend

םג ךתוא  ןיינעי  ילוא 

סןליא
ידימ ירט  הפק  םישכורו  םיתוש  סןליאב 

! םוי

ונאיליציס תשר 
תוטספ תוציפ , תשגהב  החמתמ 

ירוקמ ינאיליציס  חוחינב  הנוצלקו 

( םירגרוב  ) Burgerim
קושב ירוקמו  ןנערמ  הנוש  טפסנוק 
םירגרוב ןווגמ  לע  ססובמה  ימוקמה 
תחא החוראב  לכהו  יגוס  םיישיא 

 ! לארשיב הנושארה  הירטרוגויה 
לארשיל האיבהש  הנושארה  תשרה 
אפקמ לש  ןנערמה  טפסנוקה  תא 

. תונושה תופסותה  םע  טרוגויה 

הילצינשה תשר 
םישדח םיטרדנטס  םיביצמ  הילצינשב 

, תינשדח תידוחיי , הפש  םירצויו  םוחתב 
הרקי אלו  המיעט  הריהמ ,

value for money
ןוזמה קושל  האיבמ  גרוג  גניק  תשר 

, םוחתב ילאמיטפואה  הנעמה  תא 
ןוזמ תונונגס  לש  בחר  ןווגמ  העיצמו 

(2 people
spied on

you)

Walk
Where
Jesus

Walked
www.goisrael.com/bestdeals…

" ונלש התיכה  : " :הגצה זר ןצינ  ףשה 
התיה הדירפה  "

ךרדה לבא  תידדה ,
… (TimeOut)התיה

ישיש ימיל  תעגעגתמ 
תנתונ אלו  ביבא  לתב 

… הל )ועגייש  רוידו ןיינב  )

םיתבה םיבכוכה :
עובשה לש  םיפיה 

יבחרמ
תשרה

יבחרמ
תשרה
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הנתמ תוקד   500
לארשיל תוחישל 

תליבחל תופרטצהב 
Local03 לש תוקד 

< רבדל וליחתת 

” סורהל וקיספת  םיאלימרת ,  “ תחא ל הבוגת 

-2 : וז הבוגתל  ןויצ  ונת 

( תחא הבוגת  )

הבתכל הבוגת  ופיסוה 

: םש

: םירוגמ רוזא 

: ינורטקלא ראוד 

רתאב ילש  ינורטקלאה  ראודה  תבותכ  תא  וגיצה   

: תרתוכ אשונ / 

: ןכות

תילאוטריו תדלקמ 

, התסה ירבד  תוברל  טסילכלכ  לש  שומישה  יאנת  תא  רפמה  עדימ  תוללוכה  תובוגת  חולשל  ןיא 
בוטה םעטהמ  גרוחה  ןונגסו  הביד 

 iPadןותיעל טסילכלכיונימ  ישיארטלזוינתויצקילפאתיירפס  רתאבבויטוירטיווטקובסייפקית  ךלצא 

You ’ll never be
the same!

(2 people
spied on

you)
www.safemonitorapp.com…

Free tool that
shows you who's

spying on you!

Add a comment...

םייטפשמ םיתורש  יביטקפא  םילעב ·   at סקדניא םיתוריש •  ינתונו  ןיד  יכרוע  לוהינ  תונכות  םייטפשמ •  םיתוריש  יביטקפא 

םניח  םשריהלו  ןידה  יכרוע  סקדניאל  סנכיהל  םכתא  םינמזמ  ונא 
http://www.law4me.co.il/iregistrat ion/

Like · February 2 at 5:46am

תוכסמה לביטספל  ןגרואמ 
www.maromnet.com

רפסמ הילטיאב  לביטספל  הנשב  םעפ  לש  לויט 
ראורבפל 2014 לבגומ  תומוקמה 

Netflix - Movies Online
netflix.com

Watch Full Length Online Movies. Instant
Play. Free Trial.
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