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חיפוש עבודהקריירהכלכלה

לימודים גיוס עובדים מדריכי קריירה מחשבון שכר דרושים זכויות עובדים פותחים עסק ניהול קידום בעבודה חיפוש עבודה עבודה בכותרות

חפש

חברות מגייסות:

חיפוש עבודה

דרושים |  דרושים הייטק |  דרושים תוכנה |  דרושים בכירים

בחר אזורבחר תחום ותפקיד

01 מהיום5,544 בלעדיותעכשיו בישראל 27,943 משרות

נוסעים? כל ההכנות הנדרשות לפני רילוקיישן
אילו מדינות נמצאות על מפת הרילוקשיין של העובדים בישראל, איך מוציאים
ויזה, ומה צריך לדעת להימנע ממיסוי כפול? כל ההכנות המקדימות שעליכם

לעשות קודם לנסיעה, כדי שלא תחזרו לארץ עם הזנב בין הרגליים. מדריך

פורסם:  14.11.14 , 14:28 בילי פרנקל

יוקר המחייה בישראל לצד המשכורות הקפואות, דוחפים לא מעט ישראלים בשנים האחרונות
לחלום על רילוקיישן למקום אחר, כזה שבו יוכלו להתפרנס בכבוד ועדיין ליהנות מאיכות חיים וזמן

פנוי.
 

עוד כתבות על רילוקיישן - בערוץ קריירה :
רילוקיישן להולנד: אילו הפתעות מחכות שם? •

הודו: לעבוד במדינה עם 1.2 מיליארד איש •
רילוקיישן עם המשפחה בסין: להגר לכוכב אחר •
רילוקיישן לקצה העולם: ישראלים באוסטרליה •
הרילוקיישן ושברו: "הלב אמר לחזור הביתה"  •

 
אז מהם היעדים המבוקשים ואילו הכנות צריך לעשות קודם לנסיעה, באופן שימנע כישלון של

המהלך ואובדן של סכומי כסף לא מבוטלים?
 

אפריקה - הגל החדש
ד"ר חנה אורנוי, מומחית בניהול בין לאומי ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובקריה האקדמית

אונו, מציינת כי רוב הישראלים היו מעדיפים לנסוע מטעם העבודה לארה"ב או לאירופה, אולם
בפועל, חברות ישראליות רבות מעדיפות כיום להתרחב למדינות מזרח אירופה ואסיה, דוגמת

רומניה ובולגריה או גיאורגיה, קזחסטן, אזרבייג'ן ואוזבקיסטן, מדינות המזרח הרחוק דוגמת סין
ותאילנד, וכן מדינות אפריקה, בהן ניגריה, קניה, זמביה, דרום אפריקה ואחרות. 

 
"בארה"ב ואירופה נהיה כבר צפוף, ולכן הרווח הגדול ולטווח הארוך יותר הוא במקומות היותר

נידחים", היא מסבירה. "הגל החדש הוא אפריקה - לא מעט מדינות נחשלות המחזיקות בעושר
עצום של אוצרות טבע, עוברות כיום תהליך של שיקום בסיוע האו"ם ומשמשות סביבה טובה

לעסקים. חברות ישראליות בונות שכונות שלמות והעובדים הישראלים מספקים הכול - מבנייה
עד לשירותי טלפונים וחשמל, תחזוקה, שירותי בריאות ועריכת דין, ועוד. 

יוהנסבורג, דרום אפריקה. יעד לוהט 
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menu
התחבר

Opinion Stage
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שלם 30 ₪ קבל 60 ₪ בפריסה
ארצית

50 ש' מינימום לשעה

טיול-עבודה באוסטרליה
בילי פרנקל ומיכל מרגלית

מתקיימים בכבוד מחצי משרה, יכולים לקנות רכב בתוך כחודש
ונהנים משפע של זמן פנוי - בעקבות חתימת הסכם טיול-עבודה

בין ישראל לאוסטרליה, בחנו כיצד נראה אורח החיים של
הישראלים הצעירים העובדים ביבשת הרחוקה ובאילו עבודות

הוא יאפשר לעבוד. צפו

לכתבה המלאה

 
עם זאת, המעבר למדינות עולם שלישי אינו אתגר פשוט. אורנוי מציינת כי מלבד הקשיים

שמתעוררים בכל מעבר לצורכי עבודה, כמו הניתוק מהמסגרות המוכרות והפגיעה בקריירה של
בני הזוג המתקשים למצוא עבודה - יש גם אתגרים יחודיים שגורמים למשפחות רבות לחזור

לפני תום תקופת הרילוקיישן. אחד הפתרונות הוא נסיעה של העובד בגפו.  
 

"הישראלים ובני משפחותיהם אינם ששים לצאת לכל מיני חורים נידחים באפריקה או במדינות
חבר העמים", היא אומרת. "חלק מן המקומות הללו מסוכנים ביותר, בוודאי לנשים לילדים.

התרבות הלא מערבית מחריפה את תחושות הבדידות והניתוק מהמסגרות המוכרות, וגם השוני
בתרבות העבודה מהווה אתגר. כך למשל, חלק מהמקומות הללו מאופיינים בתרבות ענפה של

שוחד ושחיתות שיש להסתגל אליה, הבירוקרטיה נוראית ותפיסת הזמן איטית ביותר ושונה
מהקצב הישראלי".  

 
איתור מעסיק וחתימה על חוזה

השלב הראשון שיש לעשות בדרך לרילוקיישן, הוא למצוא מעסיק מן הסתם. עינת גז, מנכ"ל
רילוקיישן ג'ובס, מסבירה כי לאחר שביררתם כי החברה שאתם יוצאים בשליחותה אכן רצינית

ומבוססת - יש לבדוק מול מי נחתם חוזה העבודה (על כך בהמשך הכתבה).
 

במסגרת החתימה על החוזה - גז
ממליצה להכניס סעיף לפיו במקרה

שתצוץ מחלוקת משפטית מול
החברה והעובד יבקש לתבוע

אותה - מדינת השיפוט הנבחרת
תהיה מדינה מערבית, שחוקי

העבודה בה דומים לחוקי העבודה
בישראל. "כך העובד לא ימצא את
עצמו נדרש להגיש תביעה במדינה

שכלל לא ידע על קיומה". כדי
לנסות להימנע מהגעה לבתי

משפט, היא ממליצה להוסיף סעיף
בוררות מוסכמת כברירה ראשונה.

 
כמובן שחשוב לעשות בירור מקדים על המדינה אליה מתכוונים לנסוע, ולברר האם השכר

המשולם תואם את עלויות המחייה בפועל. "אל תלכו שולל אחר משכורת גבוהה. שכר דירה
ועלויות מחיה במקומות שונים בעולם יכול להגיע לאלפי דולרים בחודש", היא מזהירה. על כן, יש

לבדוק האם ההצעה שניתנה מתאימה למדינת היעד ולאיכות החיים המצופה". 
 

הוצאת ויזת עבודה
לאחר שמצאתם מעסיק - עו"ד צבי קן-תור, מומחה בדיני ניוד מומחים ושותף במשרד עוה"ד

קן-תור & עכו מציין כי יש לדאוג להוצאת ויזת עבודה - הליך שאורך בין כשלושה חודשים לחצי
שנה, במהלכם נדרשים העובד והמעביד להעביר אסמכתאות ואישורים לרשויות ההגירה בחו"ל.
במסגרת זו, על המעסיק לנמק את נחיצות ההעסקה ומדוע הוא זקוק דווקא למומחה זר ולא יכול

לאתר עובד מקומי שיבצע אותה.
 

עם זאת, מציאת מעסיק אינה מבטיחה תמיד הנפקת ויזה. "במקרים רבים החברה אינה
מצליחה להרים את נטל ההוכחה", מסביר קן-תור, "כל שכן במדינות שבהן חלה חובה לפרסם

מודעת דרושים במשך חודשיים בעיתונות המקומית ולהוכיח כי לא עלה בידה לאתר מועמד
מקומי ראוי".

(Shutterstock :צילום) ?וודאו מראש: האם המשכורת מתאימה ליוקר המחייה

 
אל תדחו את הליך חיפוש העבודה רק לאחר שתגיעו למדינה מסוימת תחת אשרת תייר, קן-תור
מזהיר. שכן, העובד יידרש בכל מקרה לחזור למדינת המוצא שלו כדי להוציא ויזה. בנוסף היזהרו
מפני עבודה ללא ויזה. "אם נתפסים - הדבר לא מסתכם תמיד רק בכתם בדרכון ובאיסור לעבוד

במדינה", הוא מסביר. לעתים תיאסר כליל הכניסה למדינה המסוימת. בנוסף, הדבר עלול
להשפיע על היכולת להיכנס למדינות נוספות באירופה וארה"ב, אפילו כתייר".

 
מיסוי - איפה מרכז חייכם?

מבחינת תשלומי מסים בזמן השהות בחו"ל - עו"ד מאיר נוסבאום, מומחה למסוי בין לאומי, מציין
כי עובד שיצא לחו"ל וניתק את מרכז חייו מישראל במהלך שהותו שם, אינו חייב כלל במס על

אותה תקופה בה. החוק קובע כי עובד ששהה בישראל פחות מ-30 ימים במשך שנת מס, או
ששהה פחות מ-183 ימים בשנת מס וביחד עם השנתיים שקדמו לה - פחות מ-425 ימים, אינו

תושב ישראל.
 

עם זאת, משימת ההוכחה עלולה להיות מורכבת וכישלון בה יכול להוביל לתשלום מס גבוה, גם

אולי די לזרוק כסף
לפח?

זה הזמן למחזר את
המשכנתא ולחסוך
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דרושים בכירים •

כתיבת קורות חיים •
חיפוש עבודה •

גלו את הסיכויים שלכם ב 15 שניות. הניסיון שלנו - ההצלחה שלכם.
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לרכישה >> 

2200W שואב אבק ללא שקית
Samsung תוצרת

להצעת מחיר >> 

מקבלים עד 30% הנחה במקיף
לרכב ומרגישים בטוחים

לפרטים נוספים >> 

אמנות לבית ולמשרד במבצע
סוף שנה 18% הנחה

לרכישה >> 

נעלי אופנה לגברים של המותג
!SUPRA העולמי

לפרטים נוספים >> 

אלבום תמונות ללא הגבלת
עמודים ובמחיר מדהים!

מדריך

רילוקיישן: האם חייבים בתשלום מס הכנסה
בישראל?
ד"ר אבי נוב

ישראלים רבים עושים רילוקיישן למדינות שונות בעולם, אך
מסתבר שהמעבר לחו"ל עדיין לא הופך אותם לתושבי חוץ

לענייני מסים, כך שהם עדיין חייבים לשלם מס הכנסה בארץ.
מתי ניתן לקבל פטור מתשלום מסים בישראל?

לכתבה המלאה

כשהמשפחה מתוסכלת

התמודדות עם רילוקיישן
בילי פרנקל

מעבר לארץ זרה למטרות עבודה כולל לא מעט קשיים עבור בני
המשפחה שמצטרפים לתהליך: בזמן שהעובד מקדיש את רוב

זמנו לקריירה החדשה והתובענית, הם עלולים לסבול מבדידות,
געגועים ושיעמום. כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים הללו, לפני

בישראל. "העובד ישלם את המס במדינה בה הוא שוהה, כל עוד הוכיח כי 'מרכז חייו' הועבר
לחו"ל", הוא מסביר. "במקרים רבים טוענת רשות המסים לאחר החזרה לארץ, כי לא בוצע שינוי

של ממש 'במרכז החיים' ועל העובד לשלם מס על הכנסותיו מחוץ לישראל". 
 

כדי להגדיל את הסיכוי שרשות
המסים לא תבקש מהעובד לשלם
מס כפול, נוסבאום ממליץ לעשות

מספר פעולות קודם לנסיעה,
למשל מכירת או השכרת הדירה
בארץ וכן סגירת חשבונות הבנק

בישראל. במידה שהעובד יוצא
בגפו ובני משפחתו נותרים בארץ

המצב קצת יותר מסובך, אבל
מספר פסקי דין כבר הכירו

במקרים כאלה כניתוק התושבות.
 

בהיבט של המיסוי חשוב גם לדעת
מול איזו ישות משפטית נחתם החוזה. "בחתימה מול חברה ישראלית תתקשו לרוב להוכיח

בשלב מאוחר יותר כי שיניתם את מרכז החיים שלכם ולקבל בשל כך גם פטור ממסים בתקופה
שבה תשהו בחו"ל", מסבירה גז מרילוקיישן ג'ובס. "עם זאת, חתימה מול חברה זרה יכולה

לחייב אתכם בכללי שיפוט מקומיים שאתם אינכם מודעים אליהם".
 

עוד היא ממליצה לברר, האם החברה מוגדרת כ-Offshore - חברה בת המנוהלת מחוץ
לגבולות המדינה בה היא רשומה. "מבחינת החברה, זה פותר אותה מדיווח מסים וניכוי מס

במקור לעובדים", היא מפרטת. "עם זאת, אי ניכוי מסים על ידי החברה בעת העברת
התשלומים אינו פוטר בהכרח את העובד מתשלומי מסים בישראל. מכיוון שהמיסוי בישראל הינו

פרסונלי ולא טריטוריאלי, כל הכנסה שמופקת על ידי תושב ישראלי מחויבת במס בישראל.
במקרה כזה יש לקבל יעוץ מיסויי פרטני".

 
ביטוח - טעויות עולות ביוקר

בצד של הביטוח - גז מסבירה כי הביטוח הלאומי לא מכסה תאונות עבודה בגין שכר חו"ל
ולפיכך יש לוודא מראש כי החברה דואגת לכיסוי ביטוחי פרטי של ביטוח אובדן כושר עבודה,
נכות מתאונה, חיים ובריאות, או לדאוג לכך בעצמכם. "תשלום ביטוח לאומי מינימלי בישראל

אינו פתרון נכון למי שעובד בחו"ל", היא מסבירה.
 

גז מציינת כי יש לבחון לעומק את גובה כיסוי הביטוח הרפואי ואת תנאי הפוליסה, בעיקר
כשמדובר בנסיעה למדינות בעלות סיכון גבוה. בנוסף חשוב לוודא בטרם יציאה למדינות עולם

שלישי, כי הביטוח הרפואי כולל כיסוי איתור, חילוץ והטסה אווירית.

(shutterstock :צילום)

 
טעות בנושא עלולה לעלות הרבה לעובד או לחברה. כך למשל, גז מתארת מקרה שבו עובד
חברת היי-טק יצא לרילוקיישן באחת ממדינות אפריקה והיה מעורב בתאונת דרכים שגרמה

לנכות תמידית בידו. "החברה ששלחה את העובד לא ביטחה אותו בביטוחים פרטיים והעובד
עצמו לא שילם את תשלומי הביטוח הלאומי בשל ניתוקו מישראל", היא מספרת. "כך העובד

מצא את עצמו ללא קצבאות בגין נכותו".
 

במקרה אחר, עובד שיצא לחו"ל כוסה בביטוח נסיעות רגיל והצהיר בהצהרת הבריאות שלו כי
הוא עבר צנתור לפני כחודשיים, אולם בפרטי הפוליסה של החברה נאמר כי הפוליסה מחריגה

אירועי לב שקרו במהלך ששת החודשים האחרונים טרום היציאה. "לאחר כשבועיים בחו"ל הוא
חש בליבו, התפנה לבי"ח ומשם להטסת חירום רפואית לישראל", מספרת גז. "חברת הביטוח

לא כיסתה את הארוע ועל החברה הוטלו עלויות רפואיות בגובה של כ-35 אלף דולר".
 

הכנות משפחתיות
מעבר לחו"ל כולל לא מעט קשיים כמו הסתגלות לשפה ותרבות לא מוכרת, של מדינת היעד

בכלל ושל עולם העבודה שלה בפרט. אם המעבר כולל גם את המשפחה - הקשיים משמעותיים
הרבה יותר, למשל ההסתגלות לסביבה החדשה, חוסר תעסוקה של בני הזוג והקושי ליישב בין

הלחצים מבית לבין אלו שמציבה העבודה החדשה. מה אפשר לעשות כדי לצלוח את הקשיים
הללו? לפניכם מספר טיפים שגיבשנו בסיועה של אורנוי: 

 
איסוף מידע מוקדם - רבים רואים
ברילוקיישן הזדמנות לשדרג את

החיים, אך בפועל נתקלים
באכזבות כמו עלויות מחיה

גבוהות, מזג אוויר קשה והבדלים
חריפים בתרבות העבודה. פעמים

רבות מתלווים לנסיעה שוק
תרבותי, חוסר תקשורת, אי

הבנות ותחושות בדידות ודיכאון.
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שבן הזוג והילדים מציבים אולטימטום בדרישה לחזור הביתה?

לכתבה המלאה

דרושים הייטק|דרושים סטודנטים
עבודה בחו"ל|משרות בכירים

דרושים הצעות עבודה - עכשיו בישראל 27877 משרות

(3071)תוכנה(3603)מכירות

(2362)שירות לקוחות(2727)הוראה, חינוך...

(2098)אדמיניסטרציה(2154)הנדסה

(1329)אינטרנט(1763)כספים וכלכלה

(862)מחשבים ורשתות(1085)חשמל ואלקטרוניקה

QA (355)חומרה(599)אבטחת איכות

לפיכך חשוב לדלות מראש כמה
שיותר מידע על התפקיד החדש

ועל מדינת היעד. ניתן לעשות זאת
באמצעות קריאת מידע ברשת,

שיחות עם אנשים הנמצאים שם, ביקור מקדים במקום, איתור חברות שירות מקומיות המסייעות
במציאת בית והסתייעות ביועצי רילוקיישן. בנוסף מומלץ להשקיע מראש בלמידת השפה

המקומית.
 

כגודל הציפיות גודל האכזבה - גם פה מומלץ לבצע הכנות מקדימות, לתאם מראש את הציפיות
מול המעסיקים וללמוד כל מה שאפשר על תרבות העבודה באמצעות קורסים בתרבות העסקית

של המקום ושיחות עם קולגות וישראלים שחיים או שחיו שם.
 

גיוס המשפחה המורחבת לעזרה - מאחר שלנשארים בארץ תפקיד משמעותי מאוד
בהתאקלמות, יש להכין את המשפחה המורחבת או החברים, למשל שיקפידו על שליחת

חבילות המשמרות את ניחוחות הבית, יבקרו לצורך סיוע לנכדים בהתאקלמות בבתי הספר
ובגנים, ויספקו ליווי בטיסות הארוכות והקשות או עזרה כספית.

 
שיתוף של הילדים - תחילת תקופת השליחות קשה בעיקר לילדים, שצריכים לרכוש שפה

וחברים חדשים. אורנוי מציינת כי תקופה זו אינה מותירה בדרך כלל השפעות שליליות ארוכות
טווח על התפתחות הילדים, אך ממליצה מאוד להכין ולשתף אותם במה שעתיד לקרות. כך

למשל, לדאוג שיהיו שותפים פעילים בתכנונים ובקניות של הדברים לבית, לדבר איתם עם מה
שצפוי בבית הספר ולהכין אותם לקשיי ההסתגלות.

 
תעסוקה של בני הזוג - המעבר לחו"ל כרוך פעמים רבות באובדן מקור התעסוקה של בני הזוג.

המצב מסובך אף יותר כשיש ילדים קטנים, שמאלצים את ההורה לשהות איתם רוב שעות היום,
דבר שכרוך בתחושות של הקרבה ווויתור, ועלול להוביל לחיכוכים. לפיכך, חשוב שבני הזוג

יאתרו מראש את המשמעות שירצו לצקת לחייהם בזמן השהייה בחול, למשל לימודים,
התנדבות, הבאת ילד נוסף לעולם או הוצאת ויזת עבודה בנפרד, באופן שיאפשר להם לעבוד.

 
יצירת רשת חברתית - כדי למנוע

תחושות של בדידות, חשוב
להמשיך להיות מעודכנים

במתרחש בארץ ולשמור על קשר
רציף. בנוסף, רצוי לנסות ולאתר
לפני הנסיעה משפחות ישראליות

אחרות הנמצאות במצב דומה,
שייסיעו לכם בהתאקלמות.

 
היערכות לניצול הזמן הפנוי -
בישראל עובדים שעות רבות

יותר לעומת רוב המדינות בעולם.
משכך, לאחר תקופת ההסתגלות

הראשונה - רבים מגלים כי יש
להם הרבה יותר זמן פנוי ממה

שהתרגלו אליו ולפיכך, כדאי
לחשוב ולתכנן מראש באילו

תכנים חיוביים ומעניינים אפשר למלא אותו כדי שלא יהפוך למעיק.
 

בחלק הבא: יעדים לוהטים לרילוקיישן - וטיפים חשובים לכל מקום
 

לפנייה לכתב/ת 

שתף ב-שתף ב-שתף ב-עשו מנוי לעיתוןהרשמה לניוזלטרשלחו כתבה

רילוקיישןתגיות

 אולי יעניין אותך גם 

Recommended by

קישורים ממומנים
הגירה לקנדה

גלו את הסיכויים שלכם ב 15 שניות. הניסיון שלנו - ההצלחה שלכם.
www.cnimmigration.com

ילדכם אובחן כליקוי למידה?
הנכם זכאים להחזר מס מוגדל בדקו זכאותכם עכשיו בחינם!

www.kavzchut.co.il

לימודי אמנות במכללת מנשר
המחלקה לאמנות ב'מנשר' יוצאת מהחומר אל הצורה, מהנפח אל המשמעות.

www.minshar.org.il/הרשמו_עכשיו

"שחקני ברזיל בילו עם 45
נשים אחרי הניצ' בטורקיה"

(ONE)

מפת הנדל"ן: כמה יעלו דירות
עם מע"מ אפס?

(כלכלה)

מדוע הדולר מתחזק כל כך
לאחרונה לעומת השקל?

(אלטשולר שחם)

מרחבי הרשת
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תרוויח 1000 ש"ח
לשעה!

נעים מאוד, אני מובטל
שמרוויח טוב!

גם אתה יכול!

  

נתניה מיישרת קו
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דירות יוקרה על החוף
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Galit abramov
YNET מתחיל לעודד ירידה מהארץ ???
Reply · Like ·  · November 14 at 10:30pm
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Galit abramov
בסוף לא יישארו לכם קוראים ...
Reply · Like ·  · November 14 at 10:32pm3

Lisbeth Salander II ·  Top Commenter

בשירות אבו מאזן ומדינת פלסטין
Reply · Like ·  · November 14 at 11:18pm2

Aaron Hershkovitch ·  Top Commenter · Manager Jeweler
Diamond Setter at Self employer

ynet קוראים באינטרנט,מאדאם!
Reply · Like ·  · Yesterday at 12:02am1

Top Commenter · Hebrew University of Jerusalem  · צביקה מילר

אשמח אם תכתוב את הכתבה הבאה על היכולת שלך ואחרים שכמותך גם לקחת
אחריות במקביל לעשות בשביל לשפר את איכות החיים במדינה להביא שלום ולצמצם
יוקר המחייה
Reply · Like ·  · November 14 at 10:34pm2

Ringo Ran Golan ·  Top Commenter

בהצלחה למנחשים נכונה. רק לזכור שכל מחקר בדק ומצא שמי שמצליח כאן יצליח
(כמעט) בכל מקום.. לפיכך, מי שלא הצליח פה למצוא את עצמו שלא יצפה למצוא עצמו
במקום אחר. אבל הוא בהחלט מוזמן לנסות...
Reply · Like ·  · November 14 at 3:07pm5

Yanay Tsabary · Blich

אני אשמח לקבל לינק למחקרים האלו.. והעובדה שמי שמצליח פה יצליח
בכל העולם לא אומרת שמי שלא הצליח פה לא יצליח בשאר העולם
Reply · Like ·  · November 14 at 5:04pm4

Benny Baldut ·  Top Commenter · Karkur

Yanay Tsabary , איזה לינק אתה בדיוק תשמח לקבל ?
הוא אמר כל מחקר, גגל מחקר ועל כל אחד שתלחץ תהייה התייחסות
לבדיקה הנ"ל.
מקווה שעזרתי ...
Reply · Like ·  · November 14 at 9:52pm3

קתולהו
צריך לעשות מחקר על האנשים שאוהבים לטעון טענות מופרכות ואז
להזכיר את המילה "מחקר" כאילו שזה ייתן משקל לשטויות שהם כתבו.
Reply · Like ·  · November 14 at 11:59pm4

(של החיים (ומתנה מאלוהים · Top Commenter  · שי אייזיק

אם אתה רווק\רווקה אין לך בעיה לנסות דברים חדשים, עם ראש פתוח, מערכת
חיסונית חזקה, אז כדי לעשות את זה אבל לזמן מוגבל לא לגזים. במדינות מערביות
זה יחסית קל, אבל במדינות עולם שלישי זה לא קל בכלל וצריך הרבה סובלנות וכוח
נפשי.
Reply · Like ·  · November 14 at 2:07pm2

Oren Porat ·  Top Commenter · מהנדס בנין ומרצה להנדסה ואדריכלות at עצמאי

YNET בשירות האוייב מעלה כתבות אנטי ציוניות
Reply · Like ·  · Yesterday at 11:19am2

פתיחת כל התגובותלכתבה זו התפרסמו 175 תגובות ב-85 דיונים
 

תגובה חדשה הצג: 
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לוקשים
אריאל, חיפה (16.11.14)

לגבי מיסוי
(16.11.14)

משה מה לעשות שמשרה מלאה ++ לא מספיק לחיות בכבוד פה
רן נואמה (16.11.14)

מהסוף להתחלה
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עוד כתבה מזווית מעניינת של בילי פרנקל האלופה!!!!!!!!!!!!!!!! (לת)
אברהם, תל אביב (16.11.14)

שימו לב שלאחר כמה שנים ביטוח לאומי וקופת חוליחם מתנתקים
אחד, שמכיר (15.11.14)

הקרן החדשה שילמה אז יש כתבה (לת)
הגלשנית משדרות (15.11.14)

וצה"ל מממן למחבליו המשקיים שנתיים בחו"ל. ביזת הטפילים (לת)
גימלאים בני 40+ (15.11.14)

ממש מומלץ להימנע מרילןקיישן!!!!!!! (לת)
הייטקיסט מנוסה, ארה" (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

תסביר, GOD DAMN IT, תסביר עמדתך ! (לת)
יוני, כרמיאל (15.11.14)

והכי חשוב - ביטוח בריאות!
אילן (15.11.14)

פחחח,בשביל לקבל MRI מהקופה אתה צריך להיות גוסס!!
לא פרייאר, אשדוד (15.11.14)

??????really
במקום לעודד ירידה (15.11.14)

בפעם האלף, מי שעוזב לחול זה לא בגלל הכסף
שי (15.11.14 , נשלח מהאייפון)

מסכימה, אבל חיים סבירים בלי להיות בלחץ כל שניה ושניה איך
ליאור (15.11.14)

מדינת ישראל היא נפלאה! יש בה אוכלוסיות קשות כמזרחים,
יאיר (15.11.14)

אח שלו מתכוון לתרבות הערסים (לת)
המרוקאים? (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

מקווה שביבי ולפיד
גידי, מודיעין (15.11.14)

רילוקיישן זו לא ירידה מהארץ חבל שהמגיבים לא מבינים את המושג
משה, תל אביב (15.11.14)

ויינט, מדוע אתם מעודדים ירידה, נבלות! (לת)
(15.11.14)

בבריטניה
פודינג (15.11.14)

עלובי הנפש והחלולים עוזבים.
(15.11.14)

עדיף ערבים על דפוק כמוך, לך חפש אותי בסיבוב (לת)
יהודון (15.11.14)

Your mother fucked many to give birth to some one like you.. (לת)
(15.11.14) Adam Israeli, LA

חפש מי ינענע אותך,,
דדי, גוש דן (15.11.14)

דדי, לך הקא על עצמך!
(17.11.14) 72

למגיבים - האמת צורבת לכם, הא? ...בנשמה! (לת)
(17.11.14)

נוני מוזס ושליחיו -אתם מגוחכים, מי עוד מאמין לכם ?? (לת)
איזה עליבות, עיתון פח (15.11.14)

המדינה אוכלת את יושב
תומר (15.11.14)

את מגיבה לכתבה הלא נכונה
רבקה, ערד (15.11.14)

עיתון זבל. כל ה"כתבות" שלכם הם פרסומת סמוייה
מישמש, ת"א (15.11.14)

כל הכבוד לכותב
יצחק (15.11.14)

הוצאת ויזה - עזרה
יוסי אבני, תל אביב (15.11.14)

וואי נט -ממתי הפכתם סוכנות סיוע ליורדים? (לת)
עצוב מאד (15.11.14)

כמה ווים צריך כדי להחליף נורה? ״וודאו מראש״, ״הקרבה ווויתור״
הגהה חינם, עברית (15.11.14)

נסעתי לכמה שים דרך רק-לוקיישין ג'ובס. השירות טוב אבל .....
נינווה (15.11.14)

גם לי הם מצאו עבודה שעלתה לי בבריאות
שמח (15.11.14)

עידוד אזרחים לעזוב את הארץ זה גועל נפש! אחד שחזר... (לת)

javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53197524);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53192012);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53194490);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53193004);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53192453);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53193022);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53192264);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53194225);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53190934);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187139);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53193784);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187076);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53192962);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187622);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188061);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186888);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53189966);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187137);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53191008);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53191266);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53193311);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53208143);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53208153);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186622);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188311);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53191939);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187377);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188163);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187488);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187450);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53190144);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53189256);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53192330);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186489);


.62

.61

.60

.59

.58

.57

.56

.55

.54

.53

.52

.51

.50

.49

.48

.47

.46

.45

.44

.43

.42

.41

.40

.39

.38

.37

.36

.35

אני (15.11.14)

ואצלי תיראו כל משרה ! ! בכל עיר ! ! בכל אירופה ! ! בשידור חי
רוני, תל אביב (15.11.14)

מציע רילוקיישן לכתב הערבי שעומד מאחורי הכתבה הזאת
ישראלי, תל אביב (15.11.14)

}}{{{ צעירים המבקשים לעשות למשפחתם=ישראל לא המקום!!!
יהודי חרד. (15.11.14)

אני קורא את הכותרת ולא מאמין למראה עיניי, ולא,אני לא מתכוון
שלום (15.11.14)

חבל שאין מילה בעברית במקום רילוקיישן.
יוסי, חיפה. (15.11.14)

המילה היא מוצבות רק שלא משתמשים בה
רותם, חיפה (15.11.14)

lekodכותרת
(15.11.14) Baboon

אך, איזה מזל שעברתי לארה"ב לפני כמה שנים
שוקי (15.11.14)

כשיש ילדים...
יעל (15.11.14)

רק לא לארהב!
(15.11.14)

הפימפום הקבוע של ynet על כמה רע כאן (לת)
אזרחית (15.11.14)

רילוקיישן ג׳ובס
איציק (15.11.14)

Y NET די כבר עם הכתבות האידיוטיות הללו בחסות
אילן (15.11.14)

בושה שווינט מעודדים
אס, תל אביב (15.11.14)

כתבה איך לעזוב את המדינה?!
gali (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

ynet החליטו לעשות ממש הכול על מנת שצעירים יעזבו את הארץ
חיים ארד, טוקיו (15.11.14)

ינבלות וויי נט אין גבול לניבזות שלכם
קובי הזועם, אי שם (15.11.14)

העינת גז הזו שכל מה שיש לה להציעה זה עבודות הזויות באפריקה
אורן (15.11.14)

Ynet מעודד ירידה
(15.11.14)

מה שלא אומרים לכם ארה"ב...
ישראלי,ניו יורק (15.11.14)

ובעציץ שלי גדל פרח חדש
הבנת הנקרא (15.11.14)

יש פה בהחלט משהו
טובה (15.11.14)

תיקח אוטובוס לעזה
(15.11.14)

לעזוב את הארץ חובה אין עתיד ביבי יצר משבר אי אמון למדינה
ציון מציון (15.11.14)

בכיין
(15.11.14)

לא בכיין. בןנאדם עם ראש על הכתפיים
ניקו (15.11.14)

מעניין מי יוזם כתבות תמימות כאלה
רותי, צפון (15.11.14)

טיול זה אחרת
הבית בארץ לא בניכר  (15.11.14)

רק על עצמם
אגו זה הכל  (15.11.14)

איזו ציונות! מתבייש.
ישראלי , ירושלים (15.11.14)

לא כולם ציונים!
ניקו (15.11.14)

ניכר שאינך מבין מהו רילוקיישן בדיוק
אדם, עין ורד (15.11.14)

אזרחות ישראלית תמורת כרטיס טיסה לארה"ב , מישהו מעוניין ? (לת)
מוותר בשמחה (15.11.14)

אם אין לך כסף לכרטיס טיסה, כנראה שאתה בבעיה גדולה קצת יותר (לת)
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משה, חיפה (15.11.14)

כל זה בגלל שאולמרט וברק גנבו הכסף... כאן אין תקווה... (לת)
ליאור, חולון (15.11.14)

אל תקשיב להם גולן, הם סתם מקנאים..
בתיה (15.11.14)

שכחתם לציין שעבריינים ישראלים כבר לוקחים פרוטקשן שם (לת)
רמי (15.11.14)

אני עוזב את ארץ,רק למאדים.אולי,אולי,מקסימום לנוגה . (לת)
Rנב חיפאי (15.11.14)

זה מביש שהאתר נותן ייעוץ לירידה מהארץ - נראה אם תפרסמו (לת)
(15.11.14) rami

אין פה משהו שלא ניתן למצוא במקומות אחרים
משה, חיפה (15.11.14)

ירידה מהארץ
(15.11.14)

גם בלי הכתבה הזאת הבנתי כבר שרק בחו"ל אוכל להתפרנס בכבוד
(15.11.14) MBA

מי שואל אותך? פחח
דור (15.11.14)

ירידה
יפתח, כרמיאל (15.11.14)

למרוץ שהכתבה נועדה לייצר רייטינג ע"י פרובוקציה, היא עזרה לי
איצקו (15.11.14)

לא זאת הייתה המטרה
זאת כתבה פרסומית (15.11.14)

כתבת פרסום
מושון (15.11.14)

אם אתה עובר לחול והכתבה חידשה לך משהו
תבדוק מהר את הנתונים (15.11.14 , נשלח מהאייפון)

יש לי עוד עזרה בשבילך: תלמד לכתוב אנגלית, מילה אחת טעות אחת. (לת)
בני, כרכור (15.11.14)

גם את המדינה אתם מוכרים בשביל באנר? (לת)
דניאל, ת"א (15.11.14)

איזה חלאות יש בווי נט, לא להאמין (לת)
יהודה (15.11.14)

ווי נט אתם בזיון (לת)
ר (15.11.14)

אתה חלאה
וואי נט (15.11.14)

צודק! מדינת ישראל היא
צודק/ (15.11.14)

חברים רילוקיישן רק לסודן! מילקי ב-10 אגורות רק היום!
(15.11.14) god

החיים דבש למי שיודע לעקוץ!
רס"ר יפרח, ישוב אנשי קבע יוקרתי (15.11.14)

חרא שחצן אוכל חינם (לת)
(15.11.14)

יפרח כפרה עלייך התגעגעתי (לת)
אזרח (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

Your mother eats my dick every night ya kof israeli.... (לת)
(15.11.14) Bob Shlong

!censorship??@ wtf
ynet (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

צריך לדווח על העברית שלך יא עילג (לת)
(15.11.14)

Spong, what "Israeli" got to do with that? Dumb & Dumber (לת)
(15.11.14) Jack

משפט הזה לא משפיע על החלאות האלו (לת)
(15.11.14)

לא קשור או כן קשור לכתבה, כל מילה בחמשיר הזה נכונה. (לת)
(15.11.14)

רסר יפרח או זה שיושב מאחורי המקלדת
עין (15.11.14)

צריך לשרוף לך את המשפחה בעודך קשור מולם עם הז*ן שלך בפה (לת)
ואם אישתך נראית טוב, אז לאנוס אותה, כולם (15.11.14)

בריצה למורה ללשון (לת)
(15.11.14)

צריך לחייב מס הכנסה 50% על הפנסיות של אוכלי חינם האלה
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(15.11.14)

לכל המגיבים לרסר יפרח-תפסיקו להאכיל את הטרול
אזרח מהשורה, אי שם (15.11.14)

מיקומו בכלא (לת)
(15.11.14)

"השקאה"? אולי "השקעה"? מביך... יש לך שגיאות כתיב של ילד קטן (לת)
(15.11.14)

טרול עלוב (לת)
(15.11.14)

רק לוזרים יורדים
(15.11.14)

U worng, the loosers are Just the side effect (לת)
(15.11.14) Jackk

למה, ירדת? (לת)
(15.11.14)

חחח ארץ ישראל מלאה במובחרים שבאדם, תסתכלו מסביב ברחובות (לת)
ההיא חיה בסרט אה?? (15.11.14)

מה, ירדת למישהו ואת מצטערת על זה? (לת)
משה, חיפה (15.11.14)

אגו כאלה
צודק  (15.11.14)

ההפך הוא הנכון !
ניקו (15.11.14)

ןהוינרים נשארים בארץ???
איתן (15.11.14)

אני מבין שלא ירדו לך כבר הרבה זמן...
(15.11.14)

Only North America or Europe!!! Africa and Australia are not
(15.11.14) Mark Twain, Venice Beach

בדיוק שכל הערסיםימשיכו להתנקז לארהב
לא רוצים אותכם , באפריקה  (15.11.14)

לבצע רילוקישיין לעבריינים ומושחתים.לטהר את הארץ. (לת)
מלכת הג'ונגל, קו המשווה (14.11.14)

מלכת הג'ונגל - אילו שעוזבים הם האנשים המוכשרים, בעלי יכולות,
רק הליכלוך יכול, ישראן פינת ישעסטאן (15.11.14)

רק המתמידים והנחושים יצליחו בהגירה
לפידוס (15.11.14)

מסיכים 100%
קנגורו, סידני (15.11.14)

אין ספק שאתה צודק, אבל לוקח זמן להבין את זה
קנגורו מקפץ, רחוב פלינדרז, מלבורן (15.11.14)

אותו כלל נכון גם למי שנישאר בארץ גאון של אמא (לת)
אבי, תל אביב (15.11.14)

אבי, בארץ זה לא אותו
כלל (15.11.14)

רק תסביר לי למה אתה עוד
קורא ynet? (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

צודק. מדוייק (לת)
לופו (15.11.14)

למה אין בערבית?
דאוד, דיר ניסאן (14.11.14)

הנה כמה עצות מועילות דאודי
שלמה מומו, הוא לא הומו (15.11.14)

מוכן לתרגם לך אישית את כל האתר הזה לערבית רק תלך (לת)
(15.11.14)

הבעיה היא לא התרגום
מומחה (15.11.14)

ישראל הישנה והטובה-אאוט...למען הילדים= לוותר על האזרחות (לת)
השרדות = קשה בישראל (14.11.14)

לא צריך לוותר על האזרחות רק על התושבות...
מאור, תל אביב (15.11.14)

עם כל הכאב, ישראל הפכה לפח תרתי משמע. תסתכלו סביבכם. (לת)
לא יודע, לאן זה הולך (15.11.14)

צודק 100% (לת)
(15.11.14)

עיתון פח
עמית (14.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

באמת פח, אבל ישראל היום זה לא בדיוק איכות

javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187653);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188853);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187681);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186869);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187090);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186624);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187097);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187017);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186921);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188753);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188217);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53189645);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186660);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186779);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186553);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187438);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186447);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186878);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186471);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187351);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53188017);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187626);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53190338);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187414);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186623);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186309);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187873);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186926);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187045);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53185631);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187888);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187347);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53187532);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186348);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(53186670);


.12

.11

.10

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

.2

שלום (15.11.14)

לא בדיוק נכון-מנסיון
שמעון (14.11.14)

חוות דעת משפטית לטובת רילוקיישן מוצלח
עו"ד אלי דורון, ת"א (14.11.14)

לך חפש מי ינענע אותך
(15.11.14)

דווקא נראה לי שאני אתקשר, תודה! (לת)
דתיים, ימניים, ישראלים, עזבו אותי.. (15.11.14)

מדוע אתה גאה שאתה עוד ,0? טמבל
אנשי הביבים (15.11.14)

נגזור את התחת שלכם על יעוץ שאפשר לקבל בחינם ברשת
אזרח (15.11.14 , נשלח מהאנדרואיד)

איזה קמפיין לעזיבת הארץ
בגלל שאולמרט לא שולט (14.11.14)

מי שעוזב לא הצליח
פה ולא יצליח (14.11.14)

תן לי לנחש אתה חרדי או ערבי?
מאור, תל אביב (15.11.14)

כתבה ממוננת של רילוקשיין ג'וב
רונן לב, חולון (14.11.14)

זהו כולם בורחים בסוף
(14.11.14)

אנשים בורחים רק מהכישלונות שלהם. מי שמצליח, מצליח בכל מקום (לת)
אין לי בעיה עם יורדי (14.11.14)

לא נכון. המון אנשים מוכשרים חיים כמו כלבים בישראל ויכולים (לת)
להצליח בענק בחו״ל (14.11.14)

הרבה אנשים שנכשלו
(15.11.14)

לא. רק החילוניים עלובי הנפש וקטני האמונה עוזבים
(15.11.14)

בהתחלה (לת)
(15.11.14)

ומה עושים כשנקלעים לצרה שם איך אפשר להסתדר עם השפה והכל
(14.11.14)

כמה שאתה צודק
הייתי שם, קנדה (14.11.14)

אולי יעלה לך הביטוח
גיל (15.11.14)

צודק..
צודק (14.11.14)

לצודק: כמה שפות אתה יודע? מה אתה יודע עלי שאתה מזלזל ככה?
הייתי שם, קנדה (15.11.14)

יש מלא המצאות ישראליות הנה עוד 3 המצאות...להוצאת כסף מהציבור
מאור, תל אביב (15.11.14)

ואתה טיפש
הייתי שם, קנדה (15.11.14)

שאלה של לוזר, אחד כמוך עדיף תישאר בארץ תהיה מוכר במכולת (לת)
(15.11.14)

תגובה של מטומטמים סליחה אין לי הגדרה אחרת!!
מאור, תל אביב (15.11.14)

מאוד פשוט, אתה נוסע למרפאה בסנטר רואד
קנגורו מקפץ, רחוב פלינדרז, מלבורן (15.11.14)

אלף דולר
כל שיעול עולה  (15.11.14)

למס׳ 6 והמגיבים שלו
חי בסרט (15.11.14)

הכי חם רילוקשיין אלינו תנאים מדהימים ושכר גבוהה (לת)
קים, צפון קוריאה (14.11.14)

לא כל מה שנוצץ הוא זהב,הזהרו לנסוע למדינות עולם שלישי
אלברט ביטון, ירוחם (14.11.14)

זה בסדר, מי שלא יודע לקרוא בד"כ לא יכול/רוצה לעזוב את ישרהל (לת)
מהנדס (14.11.14)

העיקר שעשיתם פרסומת לכל המעורבים (לת)
(14.11.14)

זו לא כתבת מידע, זו כתבת פרסומת עלובה ותו לא
אורן (15.11.14)

אל תעז לדבר ככה על הכתבת המופלאה ביבלי פרנקל! (לת)
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אביהו, תל אביב (16.11.14)

אפשר לקבל גם רילוקיישן? שמעתי שמחלקים חינם לכל מי שרוצה! (לת)
אולף קוביטש (14.11.14)

לא...לא לכל מי שרוצה מחלקים בחינם רילוקשיין!!
מאור, תל אביב (15.11.14)

כל התגובות לכתבה נוסעים? כל ההכנות הנדרשות לפני רילוקיישן

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילותנכסים חמים מתוך
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