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RSS-ה לכ תמישרל|יאנפRSSןיי  |  לכוא  |  הנפוא  |  בוציע  |  םייחחרוא

 טוהיר ןרק לש ירפכ חבטמ
קיטוב
תרופ יזוע :םוליצ

הבתכל תורושק תויגת

בוציע
חבטמ

םיריחמה חדקא
 םיריחמ ולעה םסאו הבונת
 םה המכב וארתו-5%-ב
 לסרפושב ולע

רטלזוינ
דפייאב טסילכלכ
רלולסב השילג
ןופייאב טסילכלכ
3 רוד תויצקילפא
םודא ליימ
ךלצא טסילכלכ
ןותיעל יונמ
טסילכלכ תיירפס

RSS

 םישדח םיחבטמ :בוציע
גיצמ "טסילכלכ" .םכחו ירלודומ וא ירפכ ,יגלטסונ ,יטסילמינימו יקנ
םלועב תומחה תומגמה תא תופקשמש תושדח םיחבטמ תויצקלוק
בוציעה

 ול תונקהל םישקעתמה שיו ןולסה לש רישי ךשמה וב םיאורה שי
 דואמ יתועמשמ ללח אוה חבטמהש קפס ןיא ךא ,דרפנ רוזא
 .הריוואה לע תובר עיפשמ ובוציעו ,תיבה ןונכתב

 ,םירשי םיווקב םיחותפ םיחבטמ ןה םויה תוטלובה תומגמה יתש"
 חותפה חבטמה תחינז דגנמו ,םירישכמהו םילכה תא םיריתסמה
 הללכמב הצרמו תילכירדא ,תשע ןורש הריבסמ ,"רוגס יתחפשמו ירפכ ללח תבוטל
 םישימחה תונש תארשהב םיינועבצ ורטר יחבטמ ןה תוחוור תומגמ דוע" .להנימל
 .םיפלשנ םירזיבאו תוריגמ הברהו ,תותלד טעמ ,תובחר תותיזח םע םיחבטמו ,םיעבשהו

 ."רבעה לע קפרתהל ךרוצ שיו ,םזילמינימב םיבצעמה לש םשפנ הצק

 רוטקריד טראהו םילעבה ,ןואג לג לכירדאה
 :םיכסמ ,Talents Design תיירלג לש
 חבטמהמ הדירפ ךילהת רבוע בוציעה"
 תאצוי הקושתהו ,רקהו ראופמה ,ינרדומה
 םירמוחל הרזחב ןיחבמ ןואג ."הצוחה
 םוח ןיב בולישבו ,תיעבט ןבאו ץעכ ,םימח
 ,תוינרדומה למסל ויהש םיחבטמה" :רוקו

 ינאש המב ופלחוה ,םישיגנ יתלב ויה לבא
 "טסילכלכ" ."'ימיטניאו יתיב ןיי רב' הנכמ
 תומגמה תא םיפקשמה םיחבטמ גיצמ
 .הבורקה הנשב תויבוציעה

םיירפכ םיחבטמ

 תודיחיכ ןנכותמ .יכאלמ תירונ ףותישב וינוד יריש בוציעב חבטמ .שארב שיטפ תיירגנ
 .הלשמ םיילגר תחא לכלש ,תודרפנ

 הדיחיהו ררקמה לעמש ןוראבו ,'ץיוודנס ץעמ יושע חבטמה ףוג ,ירפכה ןונגסל םאתהב
 חבטמה תותיזח .דבכה הארמה תא תככרמה אתבס תיכוכזב שומיש השענ ההובגה
 תותיזח רפסמ טעמל ,ןנערו לילק הארמ רמשייש ידכ תוקלח ןתיברמו ,MDF־מ תויושע
 םיילגרהו ,תוניפב ןידע ףושפש םע תנמשב העבצנ תיזחה .תרגסמ תולעב תודדוב
 טירפה אוה ,הבישיו ןוסחאל שמשמה ,חבטמה יא .ירפכה ןונגסה לע תוזמרמ תובחרה
 הדובעה חטשמו ,ויתונפדב םיצירח םע לגלגס ןווגב עובצ אוה .ןיעה תא ךשומה יזכרמה
.ןורש תאיל הקימרקה תינמא הרציש םיינועבצ םיחיראב הפוחמ ולש

 דעונ שישה לש קרקריה ןווגהו ,ריקל יופיחכ םג םישמשמו רזוח ביטומ םה םיחיראה
 חבטמל המגוד אוה ,ןידע ןונגסב תוירפכ תועיגנ ערוזה ,בוציעה .םתוינועבצ תא טילבהל
 העיגמש תודבכה תשוחתו תוילנבהמ ענמיהל חילצמה ,ןוכנ ןונימב ,זילעו רישע ,םח
 לש( ץר רטמ10־ל ףלא40־מ :םיטרפ .סקטה יללכ לכ יפ לע ירפכ בוציע םע םיתעל
.pa-b.co.il ,הדע תעבגב שארב שיטפ תיירגנב ,)תופסות אלל ,תונותחתה תודיחיה

ריצק ינור
05.11.12, 10:20

 דיאורדנאב היצקילפא ןופייאב היצקילפא קובסייפ ןותיעל יונמ

םודאה ליימה
הבתכל הבוגת
הבתכ תספדה
הבתכ וחלש
הבתכ ףתש

הנורחאל ופצנש תוינמה ירעש

ימוי יונישרעש~

31,320.0-0.1%סקונאלמ -30

3,400.00.6%ןוליבב 20

36.00.8%שהי ויצר 0.3

16,070.00.1%עבט 20

5.30%שהי תועבג 0

תוינמה תריזל

יאנפ

 םישדח םיחבטמ :בוציע10:20
חור בצמו לצינש ,הציפ10:18
 "לגיורב תלשוש- וינב ויה םלוכ"- הכורעת :תרוקיב10:16

תונמאל א"ת ןואיזומב

יאנפב תושדחה לכל

הננל רזוח רוד ןלוג
הבטימב היסור
 ןאכמ הברעמ :לוהוכלאה תושדח
עובש ףוסל תונויערו תועצה :תבשישל7
תושופחת םינימזמ ןיוולאה סנכנשמ
רדס יאל העצה

יאנפב םיגורידה לכל

ינש

רבמבונ

דדמ וא ךרע ריינ שפחהבתכ שפח

ןיוולאה,טסינברוא,ןח ןנור

 תויהל םילוכי ונחנא"
 רתוי לודג גתומ
 ביבא לת יבכממ
"לסרודכב
תובוגת22 , לקסד לאירוא

הננל רזוח רוד ןלוג
תובוגת5 , יקצולוו ילג

 לכ םידבוע ונחנא המל
?הברה ךכ
99 , קרוי וינ ,רימש ילט
תובוגת

יאנפ
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 עובצ ןולא ץע בולישב ןבלומ ןולא ץע יושעה ,לטס ימר בוציעב חבטמ .סנשטיק דמח
 הארמ הקינעמה ,ינשוג ןולא ץע לש תרגסמב הפוטע רויכה לש תיזכרמה הדיחיה .רוחש
 רומיגהו ,ינשוג ןולא ץעמ חבטמה תותלד .רוחש עבצב ןבא יושע ןוילעה חטשמהו ,יביסמ
 יושע חבטמה יא .ספסוחמו סג הארמ קינעמ ץע יביס תנבלה לש העיבצ תקינכטב רצונש
 םע ןולא ץע תרגסמב המוחתה ,ןבא לש ןוילע חטשמ לעב ,רוחש עובצ ,ינשוג ןולא
 די תדובעב זילפ םייושע םילכהו תוידיה ,םירזיבאה .ירפכ 'גטניו חוחינב ליפורפ
–10־ל ףלא100–40 ,הנומתבש חבטמל לקש ףלא60 :םיטרפ .הארמה תא םימילשמו

Hemed Kitchens & More־ב ,)תופסות אלל ,תונותחתה תודיחיה לש( ץר רטמ30
.hemeds.com ,ןולוחב

 ותוא הננכת .קיטוב־טוהיר ןרק תיבמ עיגמ הפוקתה חורב ףסונ חבטמ .קיטוב־טוהיר ןרק
 ,ינשוג ץע יושע חבטמה .'גטניו ןונגסב העיבצ תקינכט בלשמ אוהו ,ןד ילריש תילכירדאה
 ינמיה ריקה .תימינפ הרואתו אתבס תיכוכז ,ינשוג ץע תובלשמ הנירטיווה תותלדו
 בלשמ דחאה ,םירטמ העבראכ םכרואש םיליבקמ םייתחת תונורא ינש םיללוכ ילאמשהו
 ינשוג ןולא ץעמ יושעה יאהו ,הרחת ןבלב עובצ חבטמה .הדובע חטשמ ינשהו רויכ
 ינש ףיסוהל רשפא ,הארמה תמלשהל .יעבט הארמו ןווג ול קינעמו ןתשפ ןמשב עובצה
65־מ :םיטרפ .ישיא בוציעב םידא טלוקוSmeg יקלטיאה גתומה לש םיבצועמ םיררקמ
 ןרקב ,)תופסות אלל ,תונותחתה תודיחיה לש( םירטמ2.5 לש יאו ץר רטמ11־ל ףלא
 .kerens.co.il ,ביבא לתב קיטוב טוהיר

ןבאו ץע חבטמ

 יווק .Cr & S Varenna־לPaolo Piva יקלטיאה בוציעבArtex תייצקלוק.טאטיבה
 קלחכ חבטמל םיסחייתמו ינרדומה בוציעה תרות תא םימלוה היצקלוקה לש ראתמה
 דוגינב .תוריגמו תותלד ירוחאמ םירתסומ םילכהו למשחה ירצומו ,חותפה ללחהמ
 םירישע ץע יגוסל יוטיב ןתינ ןאכ ,בצעמה תא בורל ןייפאמה קפואמה םזילמינימל
 לש תיעבטה תוירמוחהו ,םיטילבת םע וא םיקלח הכל ירומיג דצל ,םקרמבו הרוטסקטב

 רב ידג :םוליצ שארב שיטפ" לש ירפכ חבטמ

 ןייטשפא יש :םוליצ סנשטיק דמח לש ירפכ חבטמ

 תרופ יזוע :םוליצ קיטוב טוהיר ןרק לש ירפכ חבטמ
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 הדובע יחטשמל קלוחמ ללחה .חבטמה לש תיטקרפהו הייקנה הפשב תבלתשמ ץעו ןבא
 תודיחיהו ןוסחאה תונורא ,ןבא תוחול יושע הדובעה חטשמ .הנתשמ יבוע ילעב הליכאו

 םילנפה ריקו ,הציקוב ץע יושע חבטמה זכרמב יאה ,הקירבמ הכל תופוצמ תוהובגה
 .הציקוב יפדמב רזבואמ

 יחטשמל דוגינ רצוי הציקובה ץע ןווגו ,ןבלה יאל םיענ דוגינ רצוי תיעבטה ןבאה חטשמ
 יללחו ,תוידי לוטנ חבטמה ,הרואת תכרעמ תבלושמ םילנפה ריקב .םיקירבמה הכלה
 ןולא ץע ינוג לש בחר ןווגמב ןימזהל רשפא ןוראה תותלד תא .םירתסומ םיברה ןוסחאה
 אלל ,תונותחתה תודיחיה לש( ץר רטמ10־ל לקש ףלא165־מ לחה :םיטרפ .הכל יעבצו

.habitat.co.il ,טאטיבה תשרב ,)תופסות

ורטר חבטמ

Leicht. יחבטמ תייצקלוקל ךיישה ,טמ רומיגב הנבל הכלו םוכרוכ יעבצב חבטמ 
Avanceינמרגה גתומה לש Leicht. םיפיסומ ,חבטמה ךרואל םירוזשה ,םיבעה םיספה 

 התע הז ופרטצהו ,םישדח הלאה םיידוחייה םיעבצה .ןרפעזו םוכרוכ יעבצ לש הקירז
 )םימ סיסב לע הכלו הכל ירומיגב( םינווג5,000 תללוכה ,Leicht לש םיעבצה תטלפל
 ליפאב םישישהו םישימחה תונשל ררפרמ ובוציעש ,חבטמה .חוקלה תריחבל
 םיראומ םיפדמ תישיא המאתהב םיחנומ וילעש ירוחא םילנפ ריק ללוכ ,ינרדומ־טסופ
 .תונוראהו תוריגמה תא םג הריאמה ,תינבומ דל תרואתב

 ,ץע לש תובכש יתשמ בכרומ תוריגמה ןפוד ,תוידיה ילוטנ תונוראה תא חותפל ידכב
 ךותב .תידיב ךרוצ אלל ,הקלח החיתפ תרשפאמו תימינפה ןפודה לעמ הרועק תחאה
 ,ץע ,קיטסלפ ומכ ,םינוש םירמוחמ רוחבל רשפאש ,הציצחו ןוסחא תוכרעמ שי תונוראה
 אלל ,תונותחתה תודיחיה לש( ץר רטמ10־ל לקש ףלא100־מ :םיטרפ .תיכוכזו תכתמ
.arbaa-nagarim.co.il ,ביבא לתב םירגנ העברא תיבמ ,לארשיLeicht־ב ,)תופסות

ירלודומ חבטמ

 לע החנומ ,Dada תרבחל ינודרוד ופלודור יקלטיאה לש ובוציעב ,Set חבטמ.סנמלוט
 לכו ,הריחבל תונווגמו תובר תודיחי ללוכה ,ירלודומה חבטמה לש יבוציעה טפסנוקה ידי
 בר רפסממ 'ץאמ דנא סקימ תטישב בכרומ חבטמה .תדרפנ הדובע תביבס תרצוי הדיחי

 ,תיקפוא הרוצב תוחתפנה תותלד םע ריק תונורא ,תיכוכז תונורא ןהיניבו ,תודיחי לש
 למשח תודיחי רובע םינבומ ןוסחא יחתפ ,הווזמ תודיחי ,הניפ תונורא ,ןוסחא תונורא
 .םינתשמ םילדגב םיללחב םקמל רשפא הלא לכ תא .םיפצ םיפדמו

 ול הוושמה דחוימב קד חטשמ לעב ,ףצ הדובע ןחלוש םה היצקלוקב םיטלוב םיטנמלא
 ינשה ודצמו םידא טלוק תולתל רשפא דחאה ודצמש ,"םכח דומע" ןיעמו ,יטנגלא הארמ
 ,תיכוכזו תכתמ ,יאקירמא זוגא ץע תללוכ םירמוחה תייצניבמוק .םייולת םיפדמ בלשל
 :םיטרפ .תיזו רופא ,ןבל לש קפואמ םיעבצ בולישב קירבמ הכל רומיגב תועיגמ תותלדהו

Villa Dada־ב ,)תופסות אלל ,תונותחתה תודיחיה לש( ץר רטמ10־ל לקש ףלא163
.tollmans.co.il ,ןורשה תמרב ס'נמלוט תיבמ

paolo mojoli :םוליצ טאטיבה לש ןבאו ץע חבטמ

 לארשיLeicht לש ורטר חבטמ
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 המשרהל וצחל .עובשה ףוסל םייוליבה תא ןנכתל םכל רוזעיש יעובש רטלזוינ ולבק

 ס'נמלוט לש ירלודומ חבטמ

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

- וזב םג ןיינעתה וז הבתכ ארקש ימ
םלשת לגוג ?תשרב ונרפוס ינוט ךממ התשע לגוג
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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

iPadרתאב ךלצאבויטוירטיווטקובסייפישיא קיתרטלזוינתויצקילפאטסילכלכ תיירפסןותיעל יונימ

ץראב
בכר
טרופס יקסע
טפשמ
הריירק
טסירוטקירק
תויצקילפא

טסינלדנ
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