
 
 ונלש הרטמה
 

 םאתומ ,רתוי שיגנ תויהל ךירצו לוכי ןיי .ונממ האנהה ומכ המיענו הטושפ תויהל הכירצ ןיי תשיכרבש היווחה יכ םינימאמ ונחנא
 לש תוידוחיי אטבמ ונליבשב ןיי .ריחמל תוכיא לש הבוט הרומת תווהל דימתו ןיינעמו יתוכיא ,דחא לכ לש תופדעהלו םעטל
 םיגיצמ ונאש םיבקיהו הדיפקב רחבנ ןיי לכ .םיירנג תוניי אלו םייתיישעת םירצומ אל ,ותוא רציש םדאה לשו וב לדגש םוקמה
 תונינא לש ןממס ,לייטספייל תויהל ךירצ םלועב םירחא תומוקמב ומכ ןיי .םיכרעלו ךרדל םיפתוש שממ אלא ,םיקפס םתס םניא
    .תוהובג םילימ ילבו תוציפע ילב הנהמו הטושפ האנה לש עגר רשפאמה ,יאנפ לשו
 
 

 ךרוצה
 םישיגרמ םה לבא ןייה םלועל סנכיהל םיחמש ויהש )השאו שיא ףלא 150-250-כב םיכירעמ ונאש( בר להק ץראב שי -
  .תרחא ןיי תווחלו רבדל ךירצ ,ןייה יבבוח תגוע תא לידגהל תעה העיגה .םיממעושמ םתס וא ,םייוצר יתלב ,םידחופמ
 לדגמ ורצי םינשוימ םילאוטירו ,םזיבונס ,םיכבוסמ םיגשומ ,ךכו .תובבל ברקל תנמ לע יד םישוע םניא ןייה ינקחש תיברמ-

 םיקיתווה תוברתה יאשוממ דחא לש לגעמל ץוחמ ראשיהל בחרו יתוכיא רוביצל םרוגה הזכ ךא ,םידבכ םיבבוח לש ןש
 .רתויב םינהמהו
 ךרד םיאצומ אל הצפהו םילודג םיבקי לש יביסרגא קושב ךא ,להקל עיגהל םישפחמ םיבוט םינניי ,םינטק םיבקי -
 םירכומ אלש םיבוטה םיבקיה תא ״רחמ לש םילודגה״ תא םהל תולגל עדייש םינינפ הלוד םישפחמ םיבר םיבבוח ,ךדיאמ-
  .תיבטימ האנה םהל קינעיו םהלש םעטל ומיאתי ,רבד ותוא םיארנה םיקובקבה יררה ךותבש הלא תא ןיידע
 .התוא םיזהל תעה העיגהו רקי חרכהב ונה בוט ןייש איה ןיידע תחוורה הסיפתה -
 
 

 ונחנא המל
 
 אל אוה 1996 תנשב ןייל ןושארה רפסה תיב לש ודסיימכ .ילארשיה ןייה םלועל ותמורתו ריאי תא גיצהל ךרוצ ןיאו המוד ודייה ריאי -
 25-מ הלעמל הזמ ןיי ךנחמו הרומ ,תפרצבו ץראב ןיי יאנותיע ,לדיר לש הפוריא להנמ .םלועבו ץראב ילארשיה ןייה תא םדקל קיספה
 םיימעפ הכז הז טירפת .הרקויה תוקלחמל רתויב םיבוטה תונייה תא רחוב אוה הרובע לע לא לש ןייה טירפת תא הנב ריאי הנש
 יתוכיא ןיי אבייל םיעדויש ץראב םידיחיה םישנאה דחא אוה ריאי לכל לעמ ךא .םיקסע תוקלחמל םלועב בוטה ןייה טירפת ראותה
 .ריכהל הבוח רשאו םייד ןיידע םירכומ םניאש תונייו םיבקי לש ״תואיצמה״ תא ץראב טקללו ןוגה ריחמב

 
 ותוא תונבל טושפו ףדה לע ןויער תחקל עדויש םזי רותב היישעתב עודי אוה .היגולונכט תורבח להינו םיקהש םזי אוה רלסרפ ביני -
 .פא-טראטס תורבח 5 להינו ,ןוה סייג ,םיקה .וכרע תא םסקמלו
 .ילטיגידה םלועל יסיפה םלוע תא רבחמש םלוע רמולכ "יסיפ-יגיד"-ה םלוע תא חתפמש הז אוה וניניב רוביחהש םינימאמ ונא -
 .לארשיב םתומכ וארנ אלש תורישו רצומ הפ רוציל רשפאש םינימאמו לארשי תא םיבהוא ונינש -

 
 

 ונלש ןורתפה
 

 .תויווחו םימעט ,תומוקמו םישנא לש םלועמ קלח תויהל תונייל םורגל ,ןיינעלו רישעהל הדיחיה ךרדה וז ןכש ,חתפמ אוה יתוכיא ןכות
  .םייניעה הבוגב ,ואידיו תובתכ ךות ריכהל ,דומלל ,םלוע תולגל לכוי וב רקבמש ימ לכו ,םלוכל חותפ היהי רתאה ,ןכל
 תיינב לש ירוקמ חותיפ ידי לע חוקלה לש ומעטל תוניי לש המאתה ,רמולכ .ןייה לש "סקילפטנ"-ה תא םירצוי ונא םיעלקה ירוחאמ
     .םהלש םעטהו תופדעהה דוביכ ידכ ךות םינוש םינזו םירוזאמ תוניי ריכהל ןייה יבבוחל רשפאת רשא ישיא םעט ליפורפ
  ינשדח ןפואב תוניי שוכרל ךכ ךותו םהלש ןייה תייווח תא רישעהל םיקפוא ביחרהל לכות רוצינש ןייה תליהקש ךכ
 תיבל דע עיגמהו ,םעטה ליפורפלו ריחמל תישיא םאתומש ישדוח זראמ -
 םירידנ תוניי ,םינטק םיבקי ,ספספל רוסאש תואיצמ ,םיניינעמ תוניי לש קזב תוריכמ -
   ,םלועבו ץראב ןיי ילויט ,םינניי םע םישגפמ ,תומיעט יברע ,הליהקל םידחוימ םיעוריא -
 
 

 תקשה ירחא רפסמ םישדוח ףרטציש יזיפה םוקמה תא חותפל םיננכתמ רבכ לבא ילטיגידה רצומהמ םיליחתמ ונא
  ץראב רישעמו חמשמ יכה םוקמל ךופהי םיחוטב ונחנא רשאו ,ץראב הארנ אל ותומכש יביטמיטלואה ןייה רב ,המרופטלפה
 

 
 תומדקתה
 .ףסכל אלפנ הרומת םיווהמה ,םירידנ ,םיידוחיי ,םינטק .הנשה ףוס דע אבייל םינווכתמ ונאש םיבקיה בטימ םע אובי ימכסה-
 2020 ץרמ ביבס ריוואל תולעל רומאש ינושאר ילטיגיד רצומ תרדגה ונמייס-
 "Open" תרבח םע גתומה תריצי לע דובעל ונלחתה-
  ץראב תוליבומה תודעסמהמ םיאביימ ונאש תוניי תשיכרל תונמזה רבכ ונתושרב שי-
 ₪ ףלא 500 לש םילעב תאוולה ונסנכה-
  תומיעט ,םיעוריא ,בותכ ןכותו ואידיו ,ןכותה לע דובעל ונלחתה-
    רתאל אלמ UX ןויפיא לע הדובעב ונלחתה -
 
 

 
 
 
 שגפיהל חמשנ
 
 
 
 
 
 
 

 
 רשק תריצי
 
 ודייה ריאי

yair@haidu.net 
+972-52-2000012 

 
 םידסיימ
 
  ודייה ריאי

 ןייהו תוברתה שיא
 
 לע לא לש ןייה שיא -
  Nude תוסוכה גתומ םיקמ -
 Haidu.net תמרופטלפ דסיימ -
 לדיר לש הפוריא להנמ-
 ילארשיה ס״היב לש ודסיימ -
 ןייה תוברתל
 ,יח לת – ןיי ךנחמו הצרמ-
 תירבעה הטיסרבינואה
 תיפרגואיגה הרבחב ריכב ךירדמ-
  תפרצבו ץראב ןיי יאנותיע-
 
 
 )CTO( רלסרפ ביני
 היגולונכטו רצומ ,םזי
 
 ייפיסאלג תרבח ל"כנמ-
 סטנוויא טג תרבח לכנמ-
 םירוטרלסקא רפסמב רוטנמ-
 לוידריילפ תרבח לכנמו דסיימ-
 
 

 ךרדל םיפתוש
 תמדקמה המרופטלפ רותב
 ,םינניי תומיעט ,םיעוריא ,ןכות
 ןבומ םידחוימ תוניי לש הריכמו

 תורשע םינמנ ךרדל וניפתושש
 תויומדה בטימ לש תובר
  לכואהו ןייה םלוע לש תובושחה
  םהיניב .ץראב םיליבומה
 

 טיול לכימ
  ואונס
 ןתיא הרימ
 חנזוב יסוי

 ןייטשנרב רומ
 רלדנס לעי
 רהוז לג

 ןודיצ הריש
 ירותפכ ירוא
 ץכ םריבא
 
 םינאובי

 םירגולב
 םיריילמוס
 לכואו ןיי יעוריא ינגראמ
 תומיעטו ןיי יסרוק יריבעמ
 םיבקי ילויט יכירדמ
 םיפש
  םינניי


