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האולם המרכזי אלגנטי ושקט, עם רצפת אבן קררה ואבן שחורה בצורת מעויינים, וקירות שכוסו בטיח פרסקו בהיר עם קרניזים דקורטיביים. גובה התקרה כשמונה מטרים,
ובמרכז שולחן טיק ישן ומאסיבי באורך ארבעה מטרים וחצי. המבנה ייפתח לקהל הרחב במסגרת ''בתים מבפנים'', שיתקיים בסוף השבוע (צילום: יוסי סאליס)
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תמונות היסטוריות של המבנה, שהוקם בסוף המאה ה19 בידי עשירי יפו כחלק משורת מבני אבן שנבנו במקום החומה והחפיר שהקיפו את העיר העתיקה. בתחילת
המאה ה20 הפך לסניף הראשון של בנק אנגלופלסטינה, שנוסד כדי לממן את פעולות ההסתדרות הציונית (צילום: אברהם סוסקין)

בעבודות השימור שוחזרו החזיתות בקפידה: לאחר חיפושים נמצאו האבנים שיתאימו במדויק לקיר המקורי, המרפסת התלויה נבנתה מחדש והמשקופים ותריסי העץ יוצרו
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בהזמנה. תמונות של המבנה ההרוס לפני השיפוץ תוכלו לראות בהמשך הכתבה (צילום: יוסי סאליס)

משמאל: דלת הכניסה מהרחוב נפתחת אל גרם מדרגות תלול, שמסתיים בפטיו פנימי. שתי דלתות עץ עתיקות שהובאו מהודו מובילות פנימה (צילום: יוסי סאליס)
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כל הרהיטים, כולל ארונות המטבח, הובאו מהודו בידי גלית קריסטל, בעלי החנות ''חדרים'', שרכשה את המבנה ועיצבה את הפנים (צילום: יוסי סאליס)

במטבח שולחן נוסף, אינטימי יותר. כל המבנה מיועד להשכרה לאירועים מסוגים שונים (צילום: יוסי סאליס)
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כתבות מומלצות

בתים מבפנים , גלית קריסטל , בנק אנגלו פלסטינה , יפו  תגיות:

כשמתבוננים בחדרים היפהפיים, עם הקשתות המרשימות ורצפת האבן,
קשה לדמיין שלפני כמה שנים המבנה הזה נראה כמו חורבה, השקעה
לאמיצים בלבד. שימור ושיפוץ מוקפד, עם רהיטים שהובאו מהודו, החזירו אותו

לפארו.
 

הבניין נבנה בסוף המאה ה19. עם היציאה מחומות יפו העתיקה יזמו עשירי
העיר בנייה של שורת מבנים שהחליפה את תוואי החפיר והחומה שהקיפו את
המרכז העתיק. שורה של בתי אבן בני שתי קומות, שהפכה לימים להיות הגדה
המערבית של רחוב יפת ההומה. הם נבנו בסגנון אדריכלי אופייני לבתי עשירים

ובמושגי התקופה ההיא נחשבו לארמונות. קומת הרחוב, שנבנתה על בסיס
החומה שפורקה, שימשה לצורכי מסחר ומולאה בחנויות קטנות; הקומה השנייה

שימשה, בדרך כלל, כבית מגורים מפואר.
 

כזה היה גם הבית ביפת 18, שייפתח לקהל במסגרת אירועי "בתים מבפנים"
בסוף השבוע הקרוב. תחילה שימש למסחר ולמגורים, עד שהפך לסניף הראשון
של בנק אנגלופלסטינה, הבנק המרכזי של היישוב בארץ ישראל באותן שנים.

הבנק היה חברה בת של "אוצר התיישבות היהודים", חברה שנוסדה על פי חזונו
של תאודור הרצל, במטרה להקים מוסד חוקי של ההסתדרות הציונית למימון

פעולותיה בארץ ישראל.
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מסביב לאולם המרכזי יש חמישה חדרי הסבה עם פינות ישיבה, המאפשרים סוגים שונים של התכנסות. כאן בחרה קריסטל בצבעוניות נועזת יותר. כל חדר רוצף באריחים
מצוירים בדוגמה שונה, ונצבע בצבעים שונים (צילום: יוסי סאליס)
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עם הקמת המדינה הפך הבנק לבנק לאומי לישראל, אך המבנה, שלא נרכש על
ידי הבנק החדש, ננטש. לפני כשש שנים הוצעה הקומה השנייה שלו למכירה
במכרז פתוח של עמידר, ונרכשה על ידי גלית קריסטל, בת 50 ואם לשניים,

המתגוררת בלב תל אביב והיא בעלת חנות עיצוב הוותיקה "חדרים" בדרום העיר,
שגם היא שוכנת בבניין יפהפה וגבה תקרות.

 
"הבניין היה נטוש במשך עשרות שנים", מספרת קריסטל על מצב המבנה בעת
רכישתו, "אנשים נכנסו ובזזו אותו, פרקו את כל המרצפות והפרזולים, כל עמודי
האבן נלקחו. רק הגג נשאר. המבנה היה אטום בלבנים ופחים, מלא יונים וזבל".
כשרצתה להתחיל בשיפוץ התברר שהבניין מוגדר לשימור ועלויות השיפוץ שלו

יהיו הרבה יותר גבוהות מהמצופה, עובדה שגרמה – יחד עם ענייני רישוי
והעובדה שקריסטל לא אוהבת, כדבריה, למהר – לעיכוב ממושך בעבודה.

השיפוץ החל בסופו של דבר לפני כשנה וחצי.
 

 

 

הפתעה בקומת הגג: דירה לאחר שיפוץ
משפריצה שמחה וקלילות

אדריכלות

ספר הזיכרונות של גלית: 27 שנות דוגמנית
בתמונות ותובנות

אופנה

איפה ניתן ליהנות מארוחות גורמה במבנים
היסטוריים?

ZAP Rest

מרחבי הרשת

שתי קוביות ושביל קליפות: וילת ענק
מהחלומות ביישוב במרכז הארץ

אדריכלות

פקידי בנק אנגלופלסטינה

הבניין לפני השיפוץ: ללא משקופים ותריסים, נטול המרפסת התלויה המקורית, וללא
(צילום: נאור מימר) זכר לחזית האבן האופיינית לרחוב

 

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvhVJnU9Pva_cGgyAxD4gEqhsYlCxRlBsMmzT6gyNKjsWBvIQdnFMtSHASHQ_Y_R98rx3otmln6P3WZ0XcD28MeKLJLjvpRuRPDdXU6xPG6lv44El6ua0SPncfeFb-Wz62FsR0SOPc5NLo08-lpzdfjSTfBswPiMKF_Qg32rJKoqGgYI9WPM7dCOCvUFwPAlZdKSnFnSN-iGVeNU7MpKuYPKgE60YwFsepS5zeQ&sai=AMfl-YRWzxHM45FNGkYuYurwZDoLUrrYbSbN5KSEhxBC6Z2Nox-mwbyqNNSUyJoc27BtKCUhbrxdJ4mtVw&sig=Cg0ArKJSzGFlFuKZiWR8&adurl=http://itgirls.ynet.co.il/&nm=2
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4752481,00.html
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4793171,00.html
http://www.rest.co.il/magazine/article/18293
http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4784777,00.html


5.7.2016 Xnet  הארמון ברחוב יפת 18: בית העשירים שהפך לחורבה חזר לימיו המפוארים

http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L4806311,00.html 7/13

Recommended by

 
שחזור מדויק של החזיתות

 
שחזור המבנה, ששטחו 360 מטרים רבועים, הופקד בידי אדריכל השימור
נאור מימר. "החשיבות בשימור המבנה", הוא מסביר, "נובעת מהערכים
האדריכליים שלו, משום שנבנה על תוואי החומה ומסמל את היציאה מתחומי יפו
העתיקה, בגלל המוסד ששכן בו, שהיה מחזונו של הרצל, וכמובן בשל האירוע
ההיסטורי שהתרחש בו – חתימת הסכם ההלוואה לקניית שטחי אחוזת בית".

 
שיפוץ החזיתות כלל שחזור מדויק של המקור. לאחר חיפושים נמצאו האבנים
שיתאימו במדויק לקיר האבן המקורי של החזית הפונה לרחוב יפת, שהיתה

הרוסה. פיתוחי המסגרות בקשתות הלבנות שוחזרו לפי תמונות המקור, ועמודי
אבן שנמצאו אצל סוחרים ביפו, נחרטו מחדש והותאמו לעמודים המקוריים בתוך

המבנה. המרפסת התלויה נבנתה מחדש ומשקופי חלונות ותריסי עץ חדשים יוצרו
מעץ קליר.

 
על ניהול השיפוץ – העבודות ובעלי המקצוע – היה אחראי רועי קריסטל, בן זוגה

לשעבר של גלית, ואת עיצוב הפנים היא עשתה בעצמה. "אני באה מאהבה
למבנים", אומרת קריסטל, "החלטתי שיש לי מחויבות לשמור על המבנה הזה כי

הוא פנינה".
 

בהתאם לחזונה, חלוקות הפנים של המבנה נשארו כפי שהיו במקור, אך הותאמו
לייעודו החדש – אירוח. הקונספט של קריסטל מתבסס על השכרה של החלל

למטרות שונות – השקה של מוצר חדש, כסט לצילומים, ועד אירוע של חברה או
אירוע משפחתי קטן ומיוחד. במקרה כזה אפשר להישאר לישון בארבעת חדרי

השינה במקום. כדי לא למחוק את ייעודו ושמו המקוריים של הבניין כבנק
אנגלופלסטינה, החליטה קריסטל לקרוא למקום "אנגלו ונינה" – מצלול שמזכיר

את השם המקורי, אך נוטל ממנו כל הקשר פוליטי.
 

האולם המרכזי אלגנטי ושקט
 

בכניסה לבניין שתי דלתות עץ שנפתחות מרחוב יפת ההומה אל גרם
מדרגות תלול ודרמטי. בקצה הגרם פטיו מואר, צר, שלאורכו עציצים
קטנים וספסל עץ טיק, ובקצהו פתח מקושת המשקיף לצמחייה ירוקה. שתי

דלתות עץ עתיקות, שהובאו מהודו, מובילות אל האולם הראשי, המשתרע לאורך
כל המבנה. תקרת האולם היא בגובה של כשמונה מטרים, ומשני צדיו שתי שורות
של חדרי הסבה, ושני גרמי מדרגות המובילים לקומה עליונה, שבה שלושה חדרי

שינה.
 

 

חוויה של פעם בחיים: מלונות יוקרה על עצים
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מרחבי הרשת
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החלל המרכזי, שמשמש כאזור האירוח הראשי בבית, מרוצף "שטיחי אבן" גדולים

 שילוב של אבן קררה ואבן שחורה בדוגמת מעויינים. שחזור הריצוף המקורי
מגדיר כעת אזורי אירוח שונים בחלל. הקירות טופלו בטיח פרסקו מיוחד, המתאים

לקירות אבן, ונצבעו בגוון בהיר. לתקרה, שהונמכה מעט בגבס (כדי להסתיר
מערכות חשמל ומיזוג אוויר), נוספו קרניזים דקורטיביים, והיא נצבעה בצבע

שעורבב במיוחד. את המראה המעט מחוספס שלה משלימים ציורי תקרה של
הצייר יונתן גל. אביזרי התאורה המיוחדים, השונים זה מזה ותלויים על הקירות

ומהתקרה, נאספו על ידי קריסטל מאז שרכשה את המקום. "מה שהיה לי חשוב",
היא אומרת, "זה החללים, הפרופורציות והאביזרים שיתאימו. מאוד הקפדתי
בהם. מצד אחד יש במקום את ההדר והיופי של החלל, ומצד שני הפשטות

והבסיסיות של הפרטים".
 

בקצה המערבי של האולם הגדול קיר קשתות ועמודי אבן לבנים, הפונה לרחוב
יפת. במרכז שולחן טיק ישן ומאסיבי באורך ארבעה מטרים וחצי, ומעליו שתי

נברשות מוזהבות. בין הסלון המרכזי למטבח, הפונה לחזית האחורית של המבנה,
מפריד קיר עם מפתחי קשתות ועמודי אבן ששוחזרו. במרכז המטבח שולחן

אכילה קטן ואינטימי יותר, מוקף כיסאות וספסל עץ. ארונות המטבח, כמו שאר
הרהיטים והאביזרים בבית, הובאו מהודו והותאמו לשימוש במקום. לצד המטבח

יש יחידת אירוח, הכוללת חדר שינה ורחצה.
 

פינות הסבה צבעוניות וגמישות
 

משני צדי האולם המרכזי מצויים חמישה חדרי הסבה עם פינות ישיבה
גמישות, המאפשרות סוגים שונים של התכנסות. חדרים אלה מקושרים

ביניהם בפתחים רחבים, דלתות עץ טיק וזיגוג זכוכית חצי אטומה. בניגוד למרחב
המרכזי השקט והאלגנטי, בחדרי ההסבה המשניים יש העזה צבעונית גדולה. על
מנת לתת לכל חדר אופי משלו רוצף כל חדר באריחים מצוירים בדוגמה שונה,
שהוזמנה ובוצעה במיוחד. על פי גווני הרצפה הותאמו שילובי צבעים שונים

לקירות ולתקרות, שצוירו גם כאן בעבודת יד. שילוב של רצפה בגווני בורדו וחום

 

(צילום: יוסי סאליס) הקיר עם הקשתות ועמודי האבן שוחזר

שני גרמי מדרגות מובילים לקומה העליונה, שבה שלושה חדרי שינה לאורחים
(צילום: יוסי סאליס) שרוצים ללון
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עם קירות בגוון טורקיז ותקרה מצוירת בגווני חרדל וצהוב עמוק מתגלה כהפתעה
נעימה.

 

 
משני עברי הול הכניסה נמצאים שני חדרי רחצה, המשקיפים מבעד לחלונות
גדולים אל הפטיו הפנימי. בשניהם אווירה רומנטית המתבססת על שילוב בין

מהודר לפשוט – לצד שולחן עץ מאסיבי שהותאם מתחת לכיור, יש בפיית מילוי
המים של האמבטיה, בצירי מושב השירותים ובידיות חלון העץ הכחול פרזול עדין
מפליז וזהב. פרזול מעודן כזה מופיע גם בכל מנגנוני הפתיחה של חלונות העץ
בבית, בידיות ארונות העץ, בזרועות המנורות התלויות על הקירות וגם במכלי

העציצים והאביזרים המשלימים הפזורים בפינות השונות.
 

 
בכל רבדי המבנה משתקפים הניגודים בין ההיסטורי לעכשווי, בין גס ובסיסי

למעודן ומפואר ובין זרוק ופרום למוקפד. "חשוב לי לעשות מקום שיהיה שמח
לאנשים", אומרת קריסטל, "אני אוהבת מקומות שלא צריך לפחד על הפריטים,

אלא לחיות איתם בשלום. השריטות הן חלק מזה".
 

 

(צילום: יוסי סאליס) מלבד הסלון המרכזי יש פינות ישיבה בחדרי ההסבה שמסביב

(צילום: יוסי סאליס) בחדרים המשניים יש שולחנות אוכל נוספים
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 לכתבה זו התפרסמו 34 תגובות ב-24 דיונים
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יפה אבל מפוספס
שי  (24.05.16)

לגמרי
שרון, מלר  (24.05.16)

בדיוק! שיפוץ מטורף, רהיטים חבל
דוד  (24.05.16)

וואו, היסטרי! איזה כיף לך וכל הכבוד על היזמות! (לת)
יעל, תל אביב  (23.05.16)

מנורות צמודות קיר... מאיפה הן??? (לת)
(23.05.16) 

כאילו את
(23.05.16)  \/

למה ככה? אולי היא נדלקה?
אחת  (24.05.16)

כמה עולה להשכיר?
(23.05.16) 

פשוט מהמם!!!
מיכל  (23.05.16)

שוד
יוסי  (24.05.16)

לא בטוח במקרה הזה
היו גם עשירי יפו היה  (24.05.16)

ריהוט פשוט מגעיל משוק הפשפשים ההודי (לת)
לא מתאים ונראה זול  (24.05.16)

מיגון אש וכיבוי אש
מ.צ.ד.ה מערכות מיגון  (24.05.16)

מדהים ביופיו ומושלם (לת)
רלי  (24.05.16)

מקסים, כל הכבוד!! (לת)
נורית  (24.05.16)

לא כתוב כמה עלה השיפוץ כולל התכנון מחדש (לת)
מחפש בנרות  (24.05.16)

מהמם!! כמה טעם טוב
(25.05.16)  t

כל התגובות לכתבה "הארמון ברחוב יפת 18: בית העשירים שהפך לחורבה חזר לימיו המפוארים"











http://homeaid.xnet.co.il/
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11946,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12374,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11947,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12014,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11948,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12378,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12379,00.html
http://www.rosh1.co.il/?utm_source=rosh&utm_medium=footer&utm_campaign=rosh
https://www.facebook.com/roshehad
http://yedioth-magazine.co.il/
http://yedioth-magazine.co.il/
http://xnet.ynet.co.il/
https://www.facebook.com/Xnet.co.il
https://www.pinterest.com/xnetsite/
https://www.youtube.com/user/xnetvideo?ob=5
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12354,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12355,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12394,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11948,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12457,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12456,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12454,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12458,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12352,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12376,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12702,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12703,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11947,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12106,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12108,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12109,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11946,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12330,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12382,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12331,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12306,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12312,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12307,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12310,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11945,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12396,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12278,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12397,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12374,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12701,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12188,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12186,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12032,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11940,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12246,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12253,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12257,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12251,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11942,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12305,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12017,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11948,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11939,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12005,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12006,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12007,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12008,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12009,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11943,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12190,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12243,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12239,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12237,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12048,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11941,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12013,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12015,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12335,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12016,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12014,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11936,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12003,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11997,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11998,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11999,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12000,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12001,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11937,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11938,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12238,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30936-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30893-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12058,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-44604-1-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30892-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12063,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30898-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30844-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11941,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12122,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12115,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11936,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12061,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30940-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30939-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30938-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-22397-1-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-21819-1-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-30866-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12037-44780-1-1,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11938,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12293,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11945,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12552,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12301,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11942,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12118,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12123,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12121,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12111,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12114,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12113,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12044,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12047,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11939,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12064,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12052,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12050,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12055,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12614,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12049,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12053,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12857,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12556,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12557,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12032,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12166,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12158,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12163,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12168,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-11943,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12046,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12043,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12042,00.html
https://shoppinglaisha.xnet.co.il/?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Logo
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9D?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Cloths
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Shoes
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Bags
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%AA%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Jewelries
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Accessories
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Kids
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%91%D7%99%D7%AA?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Home
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Art
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Beauty
http://www.shoppinglaisha.co.il/categories/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%94?utm_source=Xnet&utm_medium=Footer&utm_campaign=Culinary
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-10,00.html
https://www.facebook.com/Xnet.co.il
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12436,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-10,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12579,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12434,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12430,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12431,00.html
http://xnet.ynet.co.il/home/0,7340,L-12432,00.html
https://www.shoppinglaisha.co.il/terms/terms_of_use
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvhVJnU9Pva_cGgyAxD4gEqhsYlCxRlBsMmzT6gyNKjsWBvIQdnFMtSHASHQ_Y_R98rx3otmln6P3WZ0XcD28MeKLJLjvpRuRPDdXU6xPG6lv44El6ua0SPncfeFb-Wz62FsR0SOPc5NLo08-lpzdfjSTfBswPiMKF_Qg32rJKoqGgYI9WPM7dCOCvUFwPAlZdKSnFnSN-iGVeNU7MpKuYPKgE60YwFsepS5zeQ&sai=AMfl-YRWzxHM45FNGkYuYurwZDoLUrrYbSbN5KSEhxBC6Z2Nox-mwbyqNNSUyJoc27BtKCUhbrxdJ4mtVw&sig=Cg0ArKJSzGFlFuKZiWR8&adurl=http://itgirls.ynet.co.il/&nm=2
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57825594);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57826374);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57827669);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57827944);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57821451);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57822585);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57823693);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57828841);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57824347);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57825438);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57827571);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57828859);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57829167);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57829335);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57833308);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57832375);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57833600);
javascript:stlkbc.onClickTsurrdiv(57838866);
http://xnet.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBackXnet/0,20553,L-4806311,00.html

