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ביצקת שמוח  ביצקת   
שלמ 12 עוציב - 2019  ח" עוציב - 2020  ןונכת - 2021   

2019 2020  תוליעפ חוויד   תוליעפ חוויד
 

םייקסע םייופימ 342    ילעבו םימזיל  
םיקסע ע ועצוב םילשורי חרזממ  "  י

 219 םכותמ . ריעה חרזמ תחולש
כ .םישנ 123ו םירבג  תועש 1000 -

 :םימוחתב םימזיו םיקסעל ונתנ ץועי
גותימו םוסרפ קוויש ,יסנניפ ילכלכ , 

קסע תמקה  

 חרזממ םיקסע ילעבו םימזיל םייקסע םייופימ  334
ע ועצוב םילשורי " תחולש י  231 םכותמ .ריעה חרזמ 

 ץועי תועש 1000 -מ הלעמל ונתנ .םישנ 102-ו םירבג
םיקסעל  םוסרפ קוויש ,יסנניפ ילכלכ :םימוחתב םימזיו 

קסע תמקה ,גותימו  

ךשמה ידי לע םיקסעל עויס  םייקסע םייופימ   . 
תונכוסה ידעיב הדימע  

תוליעפב    ריעה חרזמב הכרדהה 
םימזיו םיקסע ילעב  132   ופתתשה

תוליעפב 102  ילעב   ופתתשה ריעה חרזמב הכרדהה
םימזיו םיקסע  

תריצי ךרעמ  תואנדסו תוכרדה  ימוחתב   
 לופיט ךשמה . טנרטניאה תשרב תוריכמה

 םוחתב םיסרוק .ירוביצה שכרה אשונב
תומזיה תיליע תומזיל םיידועי םיסרוק ןכו   

" פא-טראטס םימזוי תש . "  םע תוכרדהל פ"
 יזכרמ ףונימ .היברג לא הקאבו הבייט יפינס

חרזמב תוכרדהל םיקסעה  זכרמבו םילשורי 
היברג לא הקאבב םיקסעה  

ומייקתה   יסרוק 2   EBAY לש ףקיהב 
 א"ש 30

תואנדס 2 םוחתב  ירוביצה שכרה   א"ש 8 
 

סרוק     Instagram ש 9 לש ףקיהב תנדס א" אשונב ואדיו  : " התיחנ יפד ש 4 םוזב " םילשורי חרזמ םיקסעה זכרמ א" ראוניב :  2021 
 תנוכשב םיקסעה זכרמ חתפהל דיתע
 הקיתעה ריעה ןיב רפתה וק לע הררסומ

ץהשדחל  דרשמל תפתושמה יוגיהה תדעו 
מאפ , תשרומ דרשמ , הישעתהו הלכלכה "  י

יגיצנו  היהי םוקמה לוהינ . םילשורי תייריע 

סרוק     drop shipping לש ףקיהב 
ש 16  א"

סרוק קסע םימזוי  ש 70 ליגר   א"



 

תואנדס 3   םוחתב  םיזרכמו שכר   
12 לש ףקיהב  א"ש 

תנדס  Instagram   ש 9 לש ףקיהב  . ורמא דמחומ רמ - ימוקמה םזיה ידיב  א"
תמיתח  היצפוא םא םינש 3ל אוה םכסהה 

ךשמהל תנדס     הריירקו םיקסעב םישנ 
ש 16 לש ףקיהב החפשמו  א"

תרנדס ש 8 לש ףקיהב םיזרכמו שכר    א"

  
 

סרוק  EBAY ש 15 לש ףקיהב   א"
  

 
 drop shipping   16 לש תועש ףקיהב   א"ש 

 הקוסעתה דודיעל תפתושמ תוליעפ  
םע םישנ תומזיו ןאיר זכרמ  תש  "  פ
יניינעל דרשמה םע  תושרהו םילשורי 

תש .םילשורי חרזמ חותיפל "  םע פ
ריעה חרזמב הקוסעתה תכשל  

  

םיקסע זכרמ          ·    תריחב ךילהתב -
םזיו םוקמ  לע היהת תורשקתהה  ,

 זוחא וא רכוש יפל םולשת סיסב
יוגיה תדעו היהת, הסופת  :הירבחש 

 םילשורי דרשמה ,הלכלכה דרשמ
 ,םילשורי תייריע ןכו ,תוצופתהו

לע חקפתש  לש םיריחמהו םינכתה 
זכרמה  

םיקסע זכרמ           םזיו םוקמ תריחב ךילהת םייתסה - ,  
 זוחא וא רכוש יפל םולשת סיסב לע איה תורשקתהה

הירבחש יוגיה תדעו .הסופת  דרשמה ,הלכלכה דרשמ :
 לע תחקפמ ,םילשורי תייריע ןכו ,תוצופתהו םילשורי

םינכתה  ראוניב 1 תוליעפ תליחת .זכרמה לש םיריחמהו 
2021  

  

ןומימל יוויל    םירבגל תואוולה :  
םילשורי חרזממ לש ללוכ ךסב   

3,185,000 U ( תחא האוולה ןכותמ 
ךסב U ןוילימ 1.6  ) 

ןומימל יוויל םיקסע ילעב 160– כ :   יווילב עויס ולבק 
 םוכסב ולבקתה תושקב 13 -כ .הנורוקה ילולסמבו ןומימל

לש ללוכ  1,763,000 U.  םרטש תושקב תורשע דוע םנשי  
הטלחה םרובע הלבקתה    

  

תוליעפ     םילשורי חרזמב קוויש     
ואדיו אנדס המייקתה               "live Facebook" אשונב : 

" םירגתאה  רבשמ תובקעב םימזיו םיקסע ילעבל קושב 
הנורוקה םיפוצ 2000 מ הלעמל ורפסנ -  "   

  



 

ואדיו אנדס המייקתה               "live Facebook"  ףותישב 
אשונב ןאיר הקוסעתה זכרמ םע :  "  ילעב לש תויכז

ףועמ המו הנורוקה תפוקתב םיקסע  הפוקתב הקפסמ 
תאזה םיפוצ 800 מ הלעמל ורפסנ – " אנדסב    

  

 ובו ףועמ יצעוי ינש תרזעב יקוויש ןוטרס ץפוהו קפוה "          
םיקסע ילעבלו םימזיל תוצלמה : "  הניחבמ דדומתהל דציכ

הנורוקה תפגמ םע תילכלכ  

  

 חרזמב ףינסה להנמ ידי לע יקוויש ןוטרס ץפוהו קפוה "        
אשונב םילשורי : " יתוריש  םיקסע ילעבו םימזיל ףועמ 

וז רבשמ תפוקתב  

  

גח תכרב +ןדאמר גח לש תוליפתל גתוממ םינמז חול                
קסע םימזוי( םיסרוק םודיקל קובסייפב םינייפמק       טראטס 

פא ) 
  

 


