
ונלש םילולסמה

בורקבבורקב

On+One Zero

ימוי יסנניפ פא ק׳צ

ללוכ לולסמה

ךל חונשכ םינימז

 ינויסנפ ץועיי

דחא םוקמב לכה

תויביטקרטא ןוכסיח תוינכות

ONE ZERסיטרכב תובטה ONE ZERO

Aתייגולונכט י״ע ךלש תונובשחה תקירס AI ומכח תוצלמה תואמ תרציימש
תומכח תוצלמה תואמ תרציימש

וצעייתה וא היעב ,הלאש לכל ןופלטב וא טא'צב 24/6 ךליבשב ןאכ ונחנא/24
תוצעייתה וא היעב ,הלאש לכל

לש היסנפה לע תישיא םימאתומו םיפטוש םינוכדע :בורקב
ךלש היסנפה לע

ירחא תונובשח ללוכ ,הצקל הצקמ לפטמו ךלש םיסנניפה לכ תא האורש םיחמומ תווצ
םירחא תונובשח ללוכ ,הצקל הצקמ לפטמו

ףוקשו עובק ישדוח םולשת

סיטרכ ימד אלל
תיבה דע חולשמב ימואלניב סיטרכ

ש״וע תולמע אלל
יארשא תאצקה תלמעמ רוטפ ללוכ

ח״טמ תולמע אלל
״וחב תושפוחה לע הנשב םילקש יפלא דע לש ןוכסיח ךות ח״טמ תורבעהו תושיכר

ל״וחב תושפוחה לע הנשב םילקש יפלא

(בורקב) ךרע תוריינ ןובשח
ע״ינ ןובשח לוהינ ימד אלל

תיאקנב תוברע תלמעמ רוטפ
תולע אלל תיאקנב תוברע תדמעה

 לולסמב דוע

סיטרכ ימד אלל
תיבה דע חולשמב ימואלניב סיטרכ

ש״וע תולמע אלל
יארשא תאצקה תלמעמ רוטפ ללוכ

ללוכ לולסמה

ךל חונשכ םינימז

 ינויסנפ ץועיי

וצעייתה וא היעב ,הלאש לכל ןופלטב וא טא'צב 24/6 ךליבשב ןאכ ונחנא/24
תוצעייתה וא היעב ,הלאש לכל

היסנפה ירצומ לע ץועיי :בורקב

ףוקשו עובק ישדוח םולשת

סיטרכ ימד אלל
תיבה דע חולשמב ימואלניב סיטרכ

ש״וע תולמע אלל
יארשא תאצקה תלמעמ רוטפ ללוכ

ח״טמ תולמע אלל
״וחב תושפוחה לע הנשב םילקש יפלא דע לש ןוכסיח ךות ח״טמ תורבעהו תושיכר

ל״וחב תושפוחה לע הנשב םילקש יפלא

(בורקב) ךרע תוריינ ןובשח
ע״ינ ןובשח לוהינ ימד אלל

תיאקנב תוברע תלמעמ רוטפ
תולע אלל תיאקנב תוברע תדמעה

ימוי יסנניפ פא ק׳צ

(בורקב) םייסנניפ םיצועיי תליבח

ללוכ לולסמה

ךל חונשכ םינימז

 ינויסנפ ץועיי

דחא םוקמב לכה

תויביטקרטא ןוכסיח תוינכות

ONE ZERסיטרכב תובטה ONE ZERO

Aתייגולונכט י״ע ךלש תונובשחה תקירס AI ומכח תוצלמה תואמ תרציימש
תומכח תוצלמה תואמ תרציימש

וצעייתה וא היעב ,הלאש לכל ןופלטב וא טא'צב 24/6 ךליבשב ןאכ ונחנא/24
תוצעייתה וא היעב ,הלאש לכל

לש היסנפה לע תישיא םימאתומו םיפטוש םינוכדע :בורקב
ךלש היסנפה לע

ירחא תונובשח ללוכ ,הצקל הצקמ לפטמו ךלש םיסנניפה לכ תא האורש םיחמומ תווצ
םירחא תונובשח ללוכ ,הצקל הצקמ לפטמו

הריכמו הינק תולמע אלל

 םומינימ תולמע אלל

 ךרע תוריינ ןובשח

(בורקב) ךרע תוריינ תליבח

שדוחב תולועפ 15 דע1

שדוחב הריכמו הינק תולועפ 15 דע1

ךרע תוריינ ןובשח לוהינ ימד אלל

ןגוה תולמע ןופירעתל ףופכב םיתורישה ראש
.סיטרכ ימד אללו ש"וע תולמע אלל
.ןגוה תולמע ןופירעתל ףופכב םיתורישה ראש

שדוחל / ₪0
One

רחא לולסמל רבעמ / שדוחל ₪49 ןכמ רחאל
.2023 ראוניל 1-ה דע תורכיה תפוקתל תולע אלל202
.רחא לולסמל רבעמ / שדוחל ₪49 ןכמ רחאל₪4

שדוחל / ₪49 ₪4₪0
דחא ריחמב לכה ,הלועפ לכ לע הלמע אלל
,םיסנניפ םיצועייו ךרע תוריינב רחסמ ללוכ
.דחא ריחמב לכה ,הלועפ לכ לע הלמע אלל

שדוחל / ₪119

תופרטצה תנתמ

.ןנשיש לככ ריבסה שומישה תולבגמלו קנבה ןופירעתל ףופכב


