
19.12.2016 ynet כפר הנוקדים: ביקור בקלאב מד של המדבר  חופש

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L4455927,00.html 1/7

· ynetart ·English· אלבומים· דרושים· חתונות· ביטוח· בעלי מקצוע· קריירה· מדריך טלוויזיה· פרוגי· אסטרולוגיה· מדע· מדיה· דעות· מפות· מזג אווירדואר אדוםהפכו את ynet לאתר הבית

חפש 12Cתחזית:

חופש

מסביב לעולם smart air השוואת טיסות HotelsCombined השוואת מלונות הטיול בקצה המנהרה צימרים ואטרקציות תעופה וחדשות

הכי מטוקבקות

"מאיר איינשטיין העדיף שלא יראו אותו
במצבו"

 .1

כשהמתלוננת יושבת בסמוך: אופק בוכריס
הודה והורשע בעבירות

 .2

תמונות ראשונות: מפרקים את המזרקה
בכיכר דיזנגוף

 .3

מס דירה שלישית של שר האוצר בדרך
לבג"ץ

 .4

קו 189 של דן  נסיעה מהגיהנום  .5

מנהליה של נועה קירל: "אביב גפן מבוגר  .6

Be the first of your friends to like this

Ynet חופש
1,086 likes

Like Page Share
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כפר הנוקדים: ביקור בקלאב מד של המדבר
בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק ללא פרחי בר, אבל עם מלא

אפשרויות לטיול. כפר הנוקדים שבדרוםמדבר יהודה הוא שעטנז של אירוח
בדואי וכפר נופש ישראלי, שבו כבר ידאגו למלא לכם את הסופ"ש בפעילויות

פורסם:  22.11.13 , 09:27 זיו ריינשטיין

לטייל מערד הישר אל המדבר

נחל כידוד
אתר מפה

יותר ויותר מטיילים מסמנים לעצמם את מדבר יהודה כאזור
מועדף לטיולים. נחל כידוד, למשל, יוצא מערד, דרך ערוץ קניוני,

שבו מפלים קטנים ואחת התצפיות היפות בארץ

נחל כידוד: לטייל מהעיר ערד הישר אל המדבר

הימים והשבועות האחרונים במדבר יהודה היו טובים. הגשם שהבליח פה ושם, הרוחות הנעימות
שהביא עמו הסתיו והצמחייה שמתאוששת מיובשו של הקיץ  סימנו שהנה שוב חוזרת אלינו

עונת הטיולים המדברית.
 

רבים מהמטיילים במדבר יהודה באים בדרך כלל לאזור מצוק ההעתקים הפולש לים המלח, עין
גדי, נחל ערוגות, אזור הר סדום ומישור עמיעז. אולם מדבר יהודה, שאורכו כ85 ק"מ ורוחבו

כ25 ק"מ, מציע עוד מקומות לטייל בו.
 

עוד טיולים מדבריים בערוץ התיירות:
הר מסור: טיול מדברי עם שיניים חדות •

חווארי מצדה: טיול שכדאי לשמור לליל ירח מלא •
הר כרכום: מה הסיפור של ההר המיסטי בנגב?  •

 
אחד האזורים היפים ושעדיין נשארו בתוליים הוא דרוםמדבר יהודה, או אם תרצו החצר

האחורית של העיר
 ערד. אחרי שנסעתם את כל הדרך

מזרחה על כביש 31 ונכנסתם
לערד, פנו לכביש 3199 והתחילו
לרדת עם מורדות רכס קידוד אל
בקעת קנאים  כביש נוף נהדר
שאין בו כמעט תנועת רכבים.

 
בקעת טופוגרפית זו קרויה עלשם
אותם קנאים, שלחמו נגד הרומאים

בקרב על מצדה בשנת 73
לספירה. עם זאת, המחקר

הארכיאולוגיהיסטורי מראה שנכון
יותר לכנותם מורדים מאשר קנאים. כך או כך, הר בןיאיר ונחל בןיאיר שנמצאים באזור וקרויים

עלשם מפקד המרד אלעזר בןיאיר, מרמזים שמצדה אכן קרובה.
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עוד טיול אופניים מדברי

לרכוב על הירח
אייל הרשטיק

בשעות שאחרי שקיעת החמה, כשהטמפרטורות יורדות והשהות
בחוץ הופכת נסבלת, כדאי לצאת לטיול אופניים. גוונים

ותצורות סלע שונות וייחודיות עוטפים את רוכבי האופניים בנחל
סדום ובנחל פרצים  במסלול הלילי הכי יפה בארץ

לרכוב על הירח

ובלב הבקעה  נווה מדבר. לא טבעי אמנם, אבל בהחלט אואזיס של יושבי מדבר, דקלים
ירוקים ובעיקר נקודת יציאה נהדרת לטיולים.

 
ב1991 הקים יהורם רודד את כפר הנוקדים, לאחר שטייל ונדד עם הבדואים בסיני והתאהב
במדבר. לאחר החזרת סיני למצרים, נטה ב1982 אוהל קטן בבקעת קנאים, שממנו הציע

לסטודנטים ותיירים מחו"ל לצאת לטיול זריחה במצדה.
 

"בסך הכל היו כאן כמה עזים שהסתובבו ובקושי שירותים", נזכר יהורם. כיום יש בכפר כ40
חדרים וחושות לאירוח, הבנויים מחומרים טבעיים, כמו גזעי דקלים שהתייבשו, בולבוסים ויריעות

מצמר עזים שהובאו במיוחד מטורקיה.
 

השם "נוקדים" ניתן לכפר עקב הבדואים רועי הצאן שגרים באזור, וחלקם אף עובדים בו. ואכן,
הרעיון של מייסד המקום היה להקים כפר אירוח בראי אורחות החיים הבדואים, שבו המטיילים
ישנים באוהלים ומתגודדים ליד מדורת השבט בלילה, ובבוקר פוגשים ארוחת בוקר ישראלית

מפנקת בבופה, לפני שיוצאים לתור את הציה.
 

הבדואי המקומיים שעובדים במקום משמשים על תקן הG.O's, והתחושה היא שהגעת לקלאב
מד במדבר. ֶספֹופֹו ֶלמֹורל' וגם לנפש.

 

 
מה יש לעשות פה? פשוט לטייל

קבוצות או משפחות, שפוקדות את הכפר בדרך כלל בסופי שבוע, יכולות להתנסות באחת
הסדנאות שמציע המקום או פשוט לצאת לטייל  הדבר הכי טוב שתוכלו לעשות במדבר עם בוא

החורף.
 

אחת מהאטרקציות שמציע
הקלאב מד החולי הזה, היא רכיבה
במסלול אופניים חביב ולא קשה בן
7 ק"מ. המסלול נסלל עלידי דני,
בנו של יהורם שמנהל את המקום

בעזרת אנשים נוספים, ומציע
דיווש מעגלי בבקעת קנאים וחזרה

אל הכפר.
 

בסך הכל יש כ17 מסלולי טיול
מסומנים באזור בדרגות קושי

שונות, החל מטיול קליל אל גבעת
גורני (2 ק"מ) ועד טיול בנחל

צאלים עליון למיטיבי מדבר (13 ק"מ).
 

מצפה איליה הוא עוד מקום שכדאי לפקוד אם כבר באזור. המצפה שבראש גבעת גורני (441
מ' מעל פני הים), קרוי עלשמו של איתמר איליה שנהרג באסון השייטת ב1997 ויותר מכל
אהב לטייל. ממנו יופי של תצפית לקניון נחל צאלים בצפון ומנגד העיר ערד שיושבת על רכס

קידוד בדרוםמערב.
 

מבצע מטורף! מגפי גומי
לנשים DAFNA ב₪149

היכנסו עכשיו >>

(צילום: זיו ריינשטיין) יש "קלאב מד בדואי" בדרום מדבר יהודה. כפר הנוקדים
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מי גשמים ופינת חמד

בריכת צפירה בנחל צאלים
ערן ודוד גלאור

בימות החורף מרטיבים הגשם והשיטפונות את אדמת המדבר
וממלאים את הגבים. אחת הפינות היפות במדבר יהודה היא

בריכת צפירה. שווה טיול

מי גשמים ופינת חמד: בריכת צפירה בנחל צאלים

 
צפירת הרגעה

מי שיבחר להאריך את טיולו, יוכל להמשיך במסלול מסומן אדום המתחבר לשביל ג'יפים שחור
אל בריכת צפירה (מערבית ֶאזּוֵפייֶרה  "המטונפת"  עקב סחף השטפונות), שהיא גם מקור

המים היחיד באזור, לאלו שחייבים להרטיב מעט את המדבר (הרחצה מסוכנת).
 

הבריכה היא גב מים בתוך אפיק
נחל צאלים שמלא בדרך כלל כל
השנה, ושימשה לפני אלפי שנים

להרוויית צמאונם של הולכי המדבר
ובהמותיהם. המסלול שמוביל
לבריכה מכפר הנוקדים מסומן

בסימון שחורכחול וההגעה אליו
אורכת כ43 שעות הליכה.

 
הבריכה אינה משולטת ויש לרדת

אליה בזהירות בסולמות ברזל
שבסלע, אבל ההגעה אליה

משתלמת. מעל לגב המים הנהדר הזה, שמשקיף לתוך ערוצו המתפתל של נחל צאלים עליון,
נבנתה מצודה מתקופת הברזל ששמרה על הנכס הכי חשוב בישימון  כאמור המים  ושרידי

חומתה עדיין נראים למרחוק.
 

(צילום: זיו ריינשטיין) 7 ק"מ של מסלול חום, אבל מסומן בירוק. דני רודד בבקעת קנאים

(צילום: זיו ריינשטיין) על הדרך תתקלו בשוכני המדבר האמיתיים. חרדון מדבר

(צילום: זיו ריינשטיין) מקור המים היחיד באזור, ומכאן חשיבותו. בריכת צפירה 
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אם אתם לא בקטע של טיולים, אל תדאגו. הקלאב מציע גם פעילויות במתחם עצמו שלא יצריכו
מכם לנוע יותר מדי.

 
בקרו בסדנה האקולוגית, שבה תוכלו ללמוד את מנצלים את המשאב הכי נפוץ במדבר  השמש
 ליצירת אנרגיה, או שבו באוהל המוצל ותשכילו כיצד הבדואים קולעים סלים מסנסני דקלים או

אורגים שטיחים ויריעות בד אחרות.
 

הילדים ודאי ישמחו לצאת לסיור על אורחת הגמלים שנמצאת דרך קבע בכניסה לכפר, ואתם
תוכלו לתפוס איזו סדנת יוגה שתרגיע אתכם לפני החזרה להמולת העיר ושגרת הבניינים,

הרעש והילדים.
 

וכשתחליטו שוב שאתם והנשמה שלכם צריכים למלא את המצברים, ומאידך לרוקן את הראש,
אתם פשוט יכולים לארוז את עצמכם ולהגיע למועדון המדבר התיכון  שם תמיד תהיו מוזמנים,

גם ללא כרטיס חבר.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
 

שתף בשתף בשתף בעיתון שישי לחודש מתנה!הרשמה לניוזלטרשלחו כתבה

מדבר יהודהטיולים בארץתגיות:

אולי יעניין אותך גם

Recommended by

(צילום: זיו ריינשטיין) מתחתר ונשפך לים המלח. נחל צאלים  מבט מבריכת צפירה

יריד התיירות הישראלי
IMTM מתרחב

(תיירות)

מסמרים בשלג ואורות בשמים
(תיירות)

וויזאייר טסה מוורשה לאילת,
סאן דור לקרקוב

(תיירות)

פתיחת כל התגובותלכתבה זו התפרסמו 54 תגובות ב29 דיונים
 

תגובה חדשה הצג: 

.30

.29

.28

וליברמן רוקד צ'יקום עם חצאית רפיה ? (לת)
למדתי צ'יקום, אצל סמי (03.01.14)

מקום קסום
בועז, צפון (06.12.13)

מס' 1!!!

(Adi (26.11.13

מהסוף להתחלה
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(Adi (26.11.13

חחח באותו יום של הכתבה
הייתה שם המסיבה (26.11.13)

מקום מדהים!
יוני (26.11.13)

מומלץ בחום
ירון (24.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

מקום מדהים
מדברית (24.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

או שאת מטעם או שלא היית שם מקום מגעיל קבוצות רעש ומהומה הכל
ירון אלמוג, צפון (24.11.13)

אין משהו יותר מעליב משפיל ומבזה מאשר "פעילויות מדבר"
חיים (23.11.13)

מקום יקר שממש לא מצדיק את המחיר (לת)
טייל (23.11.13)

מקום
מיכל (23.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

כל המתלוננים כאן הם פשוט הישראלי המכוער
עידו (23.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

איך בעלים יכול להמליץ על המקום שלו
המום (24.11.13)

תשובה ל9
תלי, ים (23.11.13)

מגיב 3 אתה לא גר בישראל כמה בורות מלא בורות
לך תלמד גאוגרפיה, לא יזיק קם היסטוריה (23.11.13)

זהירות!
יעל אברמוביץ, חיפה (23.11.13)

מסכים עם המגיב
השפוי האחרון (23.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

מסכים עם כל מילה!  (לת)
אריק (23.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

גן עדן
מיכל, באר שבע (23.11.13)

טיולנו שם עם מדריך תמיר
סיגל (23.11.13)

להוריד מייד את התמונה של האיש\ה על הכביש 
אזרח (22.11.13)

היינו שם זועה!!
דניאל כהן, רשל"צ (22.11.13)

לעצור להתרענן במרכז הצים סנטר בער
אביתר (22.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

צודק
רוני (22.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

מה ארומה? רק קופיקס. לא מוכן לשלם קנס בשביל קפה
(23.11.13)

לא בשטחים
בתיה רודד, ערד (22.11.13)

כפר הנוקדים
אינשם (23.11.13)

זה בישראל או ביו'ש? ? (לת)
מיקי (22.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

הכול יפה רק הבדואים מקלקלים את קסמו של המדבר (לת)
מטייל (22.11.13)

תגובה ל 8
ערדניק, ערד (26.11.13)

יאלללה דרוויש (לת)
אני, מרכז (22.11.13)

היום רוקדים שם לזכרו של איציק (לת)
דוד (22.11.13)

היו זמנים... (לת)
אני (22.11.13)

אחח הקרחנות של איציק ודוד. געגועים. (לת)
(zini (22.11.13
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מומלצים

עוד פרסמו מודעה  דרושים  יד שניה   רכב  דירות 

 
.5

.4

.3

תגובה חדשה הגיבו לתגובה     40

.2

.1

(zini (22.11.13

לאן נעלם נדב מן ?
אברשה (22.11.13)

קלאב מד זה לא... (לת)
שלי (22.11.13)

לא להתקרב
אדם פשוט, צפון (22.11.13)

לא להתקרב  שטחים כבושים. 
להחרים. 
להימנע.!!!

גם הצפון כבוש
אדם, דרום (22.11.13)

בורותך אומנותך (לת)
(22.11.13)

כן להתקרב
(22.11.13)

דביל (לת)
זזי (22.11.13)

אדם פשוט ונבער! (נבער זה אחד שלא יודע כלום). (לת)
שי (22.11.13)

בום ועם הארץ. (לת)
בבון כרמיאלי (22.11.13)

יא קוקו, זה בתחומי הקו הירוק ! (לת)
danny, תלאביב (22.11.13)

זאת לא ההתנחלות נוקדים של ליברמן, זה כפר נוקדים!
(22.11.13)

גם נוקדים שייכת לארץ ישראל ולא של ליברמןאגב מקום מדהים למרגל (לת)
שי (23.11.13 , נשלח מהאנדרואיד)

אני מצפה שתגיב בחזרה ותגיד שיצאת אידיוט, טרול שמחפש
ד, ערד (23.11.13)

כפר הנוקדים
אינשם (23.11.13)

יריעות מצמר עזים שהובאו במיוחד מטורקיה? טיול על גמלים??
סטודנט (22.11.13)

יש מקומות שמטפלים בגמלים כמו שצריך
אבנר אסף, רחובות (23.11.13)

אכן חוות הגמלים מקום מדהים גמלים ואנשים מקסימים (לת)
מורן אליה, כרמיאל (23.11.13)

צלילי חליל אל המדבר היה שולח....
אייק (22.11.13)

אין כמו הפסטורליה של המדבר. עד הרגע שבו
danny, תלאביב (22.11.13)

מקום מזעזע
שבוע שעבר (22.11.13)

כל התגובות לכתבה "כפר הנוקדים: ביקור בקלאב מד של המדבר"

 

עד 35% הנחה בביטוח מקיף
לרכב ב12 תשלומים שווים !

להצעת מחיר >>

ציורי שמן מרהיבים בעבודת
יד החל מ290 ₪

לרכישה >>

מבצע מטורף! נעלי אופנה
ADIDAS

₪349 בלבד! >>

החופשה המושלמת מתחילה
בynet צימרים

לפרטים נוספים >>

מחפשים מלון? השוו מחירים
ומצאו דיל מעולה!

לפרטים נוספים >>

מגוון מוצרי חשמל ספורט
אלקטרו' ועוד...

לרכישה >>

נכסים חמים מתוך

http://www.winwin.co.il/RealEstate/ForSale/RealEstatePage.aspx
http://www.winwin.co.il/Cars/CarPage.aspx
http://www.winwin.co.il/SecondHand/SecondHandPage.aspx
http://www.winwin.co.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/
http://www.winwin.co.il/Publish/Page.aspx
http://www.winwin.co.il/homepage/Page.aspx
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:stlkbc.recmmTalkback(48838403,true);
javascript:stlkbc.recmmTalkback(48838403,false);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48841669);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48839771);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48838723);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48839304);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48839341);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48838735);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48838873);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48839204);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48843106);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48838989);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48839073);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48848677);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48846087);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48849284);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48838278);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48845981);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48846269);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48837843);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48839016);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(48843388);
http://www.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/0,11382,L-4455927,00.html
https://b.ynet.co.il/webapp/vehicle/vehicle.html?utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146.82_DY&utm_campaign=Bituach.car&utm_content=bituach.car-mumlatzim.article_146/82_DY
https://b.ynet.co.il/webapp/vehicle/vehicle.html?utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146.82_DY&utm_campaign=Bituach.car&utm_content=bituach.car-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.ynetart.co.il/?CategoryID=624&utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=OilsHP.Reshit&utm_content=ynetart-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.ynetart.co.il/?CategoryID=624&utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=OilsHP.Reshit&utm_content=ynetart-mumlatzim.article_146/82_DY
http://runy.ynet.co.il/adidas?utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=reccomended_146.82&utm_campaign=adidas&utm_content=runy-reccomended_146/82
http://runy.ynet.co.il/adidas?utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=reccomended_146.82&utm_campaign=adidas&utm_content=runy-reccomended_146/82
http://www.nofshim.co.il/?utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=general_tzimerim&utm_content=tzimerim-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.nofshim.co.il/?utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=general_tzimerim&utm_content=tzimerim-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11549,00.html?a_aid=124545&label=mumlatzim.article_146/82&utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=general_hotelscombined&utm_content=hotelscombined-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11549,00.html?a_aid=124545&label=mumlatzim.article_146/82&utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=general_hotelscombined&utm_content=hotelscombined-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.ynetshops.co.il/Index.aspx?af=2561&olcamp=mumlatzim.article_146/82&utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=general&utm_content=ynetshops-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.ynetshops.co.il/Index.aspx?af=2561&olcamp=mumlatzim.article_146/82&utm_source=ynet.ros_article&utm_medium=mumlatzim.article_146/82_DY&utm_campaign=general&utm_content=ynetshops-mumlatzim.article_146/82_DY
http://www.winwin.co.il/homepage/Page.aspx


19.12.2016 ynet כפר הנוקדים: ביקור בקלאב מד של המדבר  חופש

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L4455927,00.html 7/7

פרטים נוספים

נאות פרס חיפה!
דירת 4.5 חדרים במחיר חד
פעמי החל מ1,560,000 ₪

פרטים נוספים

דירת ענק ברעננה!
6 חד' עם יחידה נפרדת

במיקום הכי טוב במערב נווה
זמר

פרטים נוספים

נדל"ן בנתניה
ההזדמנות שלך לדירה בלב

נתניה.דירות 4,3 חד' במחירים
מפתיעים

פרטים נוספים

Sea Tower בת ים
הנוף הזה יכול להיות שלכם!
דירות 4 חד׳ על הים החל

מ1,980,000 ₪

פרטים נוספים

רק 10 דקות מת"א
להתעורר לבוקר הכי יפה על

קו החוף במיני פנטהאוז
מרהיב!

פרטים נוספים

חלומות ברנע הירוקה
מגשימים חלום באשקלון!

פרויקט מגורים איכותי במיקום
מעולה

חדשות

כלכלה

ספורט

תרבות

בריאות

מחשבים

Pplus רכילות

נופש

Xnet

יהדות

דעות

צרכנות

תיירות

אוכל

רכב

בעלי חיים

שופינג לאשה

יחסים

אסטרולוגיה

מעורבות

ירוק

לאשה

דילים

כולסטרול

כלכליסט

בלייזר

מנטה

mynet

מפות

פרוגי

Yschool

kick

כיכר השבת

כתבו אלינו
עזרה

מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר

ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
אודות האתר

RSS

הפוך לדף הבית
ynet בסלולר

ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה

הדף שלנו בפייסבוק 

עקוב אחרינו בטוויטר 

 

רכב חדש | מחירון דירות | קופונים | דירות להשכרה | מחירון רכב | דרושים | מניות | קניות
דירות חדשות | mame | עברית | בעלי מקצוע | יד שניה | לוח רכב | דירות למכירה
פיתוח אתרים | ידיעות אחרונות | מנוי למגזין | ידיעות בתי ספר | זיכרונט | ynetArt

פיתוח אפליקציות

   

נגישות

http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%90%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D__%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA__%D7%A4%D7%A8%D7%A1?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%90%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D__%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA__%D7%A4%D7%A8%D7%A1?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%90%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D__%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA__%D7%A4%D7%A8%D7%A1?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8__%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99__%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8__%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99__%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8__%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99__%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%A0%D7%95%D7%94__%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%A0%D7%95%D7%94__%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%A0%D7%95%D7%94__%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/SEA__TOWER__II?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/SEA__TOWER__II?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/SEA__TOWER__II?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C__%D7%A0%D7%95%D7%94__%D7%A0%D7%95%D7%A3?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C__%D7%A0%D7%95%D7%94__%D7%A0%D7%95%D7%A3?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C__%D7%A0%D7%95%D7%94__%D7%A0%D7%95%D7%A3?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA__%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2__%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA__%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2__%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://nadlan.winwin.co.il/a/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA__%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2__%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94?utm_source=a_hp_ynet_np6&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
http://www.ynettours.co.il/?utm_source=ynet.ros&utm_medium=D.photer.InsidePage.logo&utm_campaign=ynettours&utm_content=ynettours-D.photer.InsidePage.logo
http://www.xnet.co.il/home/0,14538,L-8,00.html?utm_source=ynet&utm_medium=footer&utm_campaign=november
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-5363,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4880,00.html
https://www.shoppinglaisha.co.il/?utm_source=Ynet&utm_medium=HomePage&utm_campaign=Footer
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4872,00.html
http://www.xnet.co.il/laisha/home/0,14961,L-4335,00.html
http://www.bigdeal.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-9612,00.html
http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.blazermagazine.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1209,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5419,00.html
http://ymap.ynet.co.il/
http://www.frogi.co.il/
http://www.yschool.co.il/
http://www.kick.co.il/
http://www.kikar.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-824,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1893,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-825,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-827,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4080,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4269,00.html
http://www.visit.yedioth.co.il/
http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-822,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3369891,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://go.ynet.co.il/short/content/2012/CellNew/
javascript:LightBoxNewsletter.openLightBoxNewsletter();
http://my.ynet.co.il/ads
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1361,00.html
http://www.facebook.com/ynetnews
https://twitter.com/ynetalerts
http://www2.ynet.co.il/
http://newcar.winwin.co.il/
http://pricelist.winwin.co.il/
http://www.bigdeal.co.il/
http://www.winwin.co.il/RealEstate/ForRent/RealEstatePage.aspx
http://www.winwin.co.il/Cars/Mehiron/Lobby/CarPage.aspx
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal%20Pages%20Footer&utm_campaign=Placements%20-%20Permanent
http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-6,00.html
http://www.ynetshops.co.il/Index.aspx?af=2557&olcamp=ros_D.photer&utm_source=ynet.ros.article&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=general&utm_content=ynetshops-ros_D.photer
http://nadlan.winwin.co.il/
http://www.mame.co.il/
http://bit.ly/1GS78ns
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html?utm_source=ynet.ros.article&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=baaley.miktzua&utm_content=baaley.miktzua-ros_D.photer
http://www.winwin.co.il/SecondHand/SecondHandPage.aspx
http://www.winwin.co.il/Cars/CarPage.aspx
http://www.winwin.co.il/RealEstate/ForSale/RealEstatePage.aspx
http://www.yit.co.il/
http://www.yediot.co.il/home/0,7340,L-3630,00.html
http://yedioth-magazine.co.il/
http://www.yedschool.co.il/
https://www.zikaronet.co.il/default.aspx
http://www.ynetart.co.il/?utm_source=ynet.ros.article&utm_medium=ros_D.photer&utm_campaign=general&utm_content=ynetart-ros_D.photer
http://www.yit.co.il/
http://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx
http://www.bigdeal.co.il/
http://www.pro.co.il/?utm_source=ynet.ros.article&utm_medium=D.photer.InsidePage.logo&utm_campaign=pro&utm_content=pro-D.photer.InsidePage.logo
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.ros.article&utm_medium=D.photer.Inside.logoPage&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-D.photer.InsidePage.logo
http://www.ynettours.co.il/?utm_source=ynet.ros.article&utm_medium=D.photer.InsidePage.logo&utm_campaign=ynettours&utm_content=ynettours-D.photer.InsidePage.logo
http://www.ynetshops.co.il/Index.aspx?af=2557&olcamp=%20D.photer.InsidePage.logo&utm_source=%20ynet.ros.article&utm_medium=D.photer.InsidePage.logo&utm_campaign=general&utm_content=ynetshops-D.photer.InsidePage.logo
http://goo.gl/TtYOEr
http://www.totalmediasolutions.com/?utm_source=YNet&utm_medium=Banner&utm_campaign=YNetFooter
http://www.radware.com/
http://www.akamai.com/
http://www.acum.org.il/
http://www.tali-rights.co.il/
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-827,00.html
http://www2.ynet.co.il/

