רשימת הנושאים
•חידון התנ"ך העולמי :המתמודדים נכנסו ל"מחנה
אימונים"
•רבנים למען האחים המוסלמים
•הרשימה המלאה  //האפליקציות שזוללות לכם את
הסוללה של הסמארטפון
•החיפושית שתציל את הסברסים בישראל
•נשברה היד? אל תישברו :הכירו את "גבס הקסם"

קריקטורה יומית 30.4.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 29.4.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 25.4.14

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :ערן וולקובסקי

צילום :לע"מ

חידון התנ"ך העולמי:
המתמודדים נכנסו ל"מחנה אימונים"
לשלב הגמר עלו  16מתמודדים ,שיתחרו על תואר כלת
או חתן חידון התנ"ך העולמי
יעל ברנובסקי פורסם ב01.05.2014 :

כבכל שנה ,גם השנה ,ביום העצמאות ה־ 66של מדינת
ישראל ,ייערך חידון התנ"ך העולמי לנוער .לשלב הגמר
עלו  16מתמודדים ,שיתחרו על תואר כלת או חתן חידון
התנ"ך העולמי.

צילום :לע"מ

בימים האחרונים התכנסו
המתמודדים הנרגשים ל"מחנה אימונים" שמקיים
משרד החינוך ,ושבמסגרתו הם לומדים את החומר
ועוברים סדנאות בנושא.
דני פריזר ( )17מארה"ב אמר" :אנחנו יושבים מהבוקר
עד הלילה ולומדים .זו חוויה גדולה ,אבל בסופו של דבר
זו גם תחרות ואני אעשה הכל כדי לנצח" .במפגש עם
המתמודדים אמר שר החינוך שי פירון" :מרגש לדעת
שבאמצע שנת לימודים  71צעירים עוזבים את בתיהם
בתפוצות ובאים לכאן להתחרות בחידון התנ"ך".

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

רבנים למען האחים המוסלמים:
לא לעונש מוות קולקטיבי
בכירי הרבנים באירופה תוקפים את החלטת בית
המשפט במצרים שגזר עונש מוות על פעילי הארגון,
וקוראים לקהילה הבינלאומית להתאחד למחאה.
ועידת רבני אירופה אף מתנגדת לחוק רב ראשי אחד,
וקוראת לשרים לגנוז אותה
קובי נחשוני ,שטרסבורג פורסם30.04.14 :

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

תמיכה מפתיעה באחים המוסלמים
מצד מנהיגים יהודים בעולם :רבנים
בכירים ממדינות אירופה תוקפים את בית המשפט
במצרים שגזר עונש מוות על  683פעילי הארגון,
ומנהיגם מוחמד בדיע ,בעוון הסתה לאלימות.
בהודעת גינוי שפרסמה הוועדה המתמדת של ועידת
רבני אירופה המתכנסת בשטרסבורג ,נטען כי מאות
המוסלמים לא זכו למשפט צדק על חלקם באירועים
האלימים שליוו את הדחת נשיא מצרים מוחמד מורסי,
ולכן מצופה מהקהילה הבינלאומית להתאחד למחאה
נגד גזר הדין.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

נשיא ועידת הרבנים ,הרב פנחס גולדשמידט ,הסביר כי
כשם שלמנהיגים דתיים יש אחריות קולקטיבית
להוקיע את הקיצוניות הפוליטית והדתית שבאה לידי
ביטוי על ידי האחים המוסלמים עצמם ,כך עליהם
להשמיע קול ברור כאשר מתייחסים לחייהם שלהם
בבוז שכזה.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

"כל אדם ,ולא משנה מה פשעו ,צריך לזכות למשפט
הוגן" ,טען הרב גולדשמידט" .איננו יכולים להתייחס
באדישות ובשוויון נפש לגזר דין מוות המוני .מנהיגי
העולם צריכים להתאחד בגינוי נגד ההחלטה" .הוא
ציין עוד כי ההתנגדות לעונש מוות באופן כללי ,היא
מעקרונות האיחוד האירופי ,שאירח במוסדותיו
בשטרסבורג את הכינוס.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

רבני אירופה :מתנגדים לחוק רב ראשי אחד
גם בענייניה הפנימיים של ישראל החליטה הוועדה
המתמדת של רבני אירופה להתערב ,כאשרהביעה
התנגדות להצעת החוק "רב ראשי אחד" לביטול
הכפילות העדתית בראש הרבנות הממלכתית .הרבנים
קראו לשר לשרותי דת נפתלי בנט ולשרת המשפטים
ציפי לבני ,המובילים את היוזמה ,לגנוז אותה  -אף
שכבר אושרה בוועדת השרים לחקיקה ,והיא זוכה
לתמיכת הקואליציה בדרך לאישור הסופי.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

הנימוק להחלטת הוועידה האירופית היה שהכלל
"מעלין בקודש ואין מורידין בקודש" מחייב לכל
הפחות את שימור המצב הקיים ,שבו מכהנים שני
רבנים ראשיים .מנגד ,מתנגדי המהלך טענו כי
השינויים הצפויים ברבנות הם טכניים-ארגוניים ולא
מהותיים ,ואינם מצדיקים התערבות של רבני התפוצות
בענייניה הפוליטיים הפנימיים של ישראל .לבסוף
התקבלה ההחלטה ברוב קולות.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

גם "חוק הגיור" של ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) עלה על
שולחן הוועדה המתמדת ,אך לעת עתה הרבנים אינם
מביעים דעה אחידה בנושא .נשיא הארגון ,הרב פנחס
גולדשמידט ,קרא לרבנים למנוע כל אחד בקהילתו את
הפרצות בנושא זה ,ולא לעסוק בגיורו של אדם שנדחה
בעבר על ידי רב או בית דין אחר .לשם פיקוח על הנושא
תוקם ועדת אתיקה של רבני אירופה.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

האסיפה הפרלמנטרית :נפעל
לביטול ההכרזה נגד המילה
במושב נוסף של כינוס הוועידה סקר רבה של
אוקראינה ,יעקב בלייך ,את המצב בקהילתו על רקע
העימות עם רוסיה .לדבריו ,היהודים הפכו לכלי משחק
בידיי שני הצדדים ,כאשר כל אחד מהם מבקש לקבל
את תמיכתם ,ובשל כך הם סובלים מהתנכלויות – אם
בגילויי אנטישמיות "אותנטיים" של מקומיים ,ואם
במעשי פרובוקציה רוסיים הנדמים כפשעי שנאה.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

רגעים של התרגשות נרשמו בפגישתם של
רבני הוועדה המתמדת עם ראשי האסיפה
הפרלמנטרית של מועצת אירופה  -הגוף שקיבל את
ההחלטה נגד ברית המילה לפני כחצי שנה ,כאשר
המזכ"ל אן ברסר חשף בפני האורחים כי אביו היה
יהודי.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

אחרי ההפתעה ודברי הנימוסין ,הטיח הרב גולדשמידט
בברסר ובנשיאת האסיפה ,וויצ'י סביקי ,כי מאותה
החלטה "נודף ריח חריף של אנטישמיות" .לדבריו ,אף
שהשניים עצמם לא כיהנו בתפקידם הנוכחי
כשהתקבלה ,עליהם מוטלת החובה כעת להגן על
הזכויות הבסיסיות של היהודים ביבשת.

האסיפה בפעולה
צילום :אלי איטקין

"מאז אכן נערכים דיונים במוסדותיה השונים של
המועצה" ,ציין" .קיבלנו את תמיכת יותר ממאה חברי
האסיפה הפרלמנטרית ושרי מועצת אירופה ,אולם
לצערנו ההחלטה טרם בוטלה" .בתגובה הודיעו סביקי
וברסר לרב כי יאיצו את הטיפול בעניין ,עד לביטול
ההכרזה כי קיום ברית המילה פוגע בזכויות הילד.

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

הרשימה המלאה  //האפליקציות שזוללות
לכם את הסוללה של הסמארטפון
מחקר של חברת תשתיות הסלולר אלקטל־לוסנט מדרג
את האפליקציות החינמיות לפי עלות השימוש בהן -
במונחים של חיי סוללה וחבילת הגלישה
מאת :אמיר טייג 30.04.2014

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

מרבית האפליקציות שמשמשות
אותנו מדי יום הן חינמיות .החיפוש
בגוגל באמצעות הסמארטפון ,הצפייה בסרטונים
ביוטיוב והגלישה באתר פייסבוק  -עבור כל אלה אנו
לא נדרשים לשלם .עם זאת ,יש מחיר עקיף לשימוש
באפליקציות האלה .בחברת תשתיות הסלולר
אלקטל־לוסנט חישבו את מחיר השימוש באפליקציות
החינמיות באמצעות שני פרמטרים :הנטל
שהאפליקציה מעמיסה על רשת הסלולר ועל חבילת
הגלישה של המשתמש ,והשפעתה על מכשיר הסלולר
ובעיקר על חיי הסוללה שלו.

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

לפי אלקטל־לוסנט ,מבין האפליקציות
הפופולריות ,וואטסאפ היא היקרה
ביותר ,כלומר זו הגובה את ה"מחיר" הגבוה ביותר
מהסוללה ומחבילת הגלישה של המשתמש .במקום
השני מדורגת האפליקציה של פייסבוק ,ואחריה:
החיפוש בגוגל ,יוטיוב ,פנדורה ,יאהו מסנג'ר ,הוטמייל,
אינסטגרם ,זינגה ונטפליקס .חיפוש ביאהו ,גוגל מפות,
ואפליקציית מזג האוויר של אקיוות'ר סוגרות את
הרשימה  -הן האפליקציות החינמיות ה"זולות" ביותר
מבחינת הנטל על הרשת ועל המשתמש.

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

הזוללות:
 .1וואטסאפ
 .3חיפוש בגוגל
 .5פנדורה
 .7הוטמייל
 .9זינגה

 .2פייסבוק
 .4יוטיוב
 .6יאהו מסנג'ר
 .8אינסטגרם
 .10נטפליקס

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

אחת הסיבות לכך שאפליקציות הן זללניות גדולות של
משאבי סוללה היא הצורך שלהן לאותת לרשת מדי
כמה שניות ,כדי לבדוק אם הגיעה הודעה חדשה.
למשל ,אפליקציות המסנג'ר של בלקברי מאותתת
( )signalingלרשת כ– 343פעמים על כל מגה־בייט של
נתונים שבהם היא עושה שימוש .לשם השוואה,
אפליקצית החיפוש של גוגל עושה זאת רק  18פעמים
על כל מגה־בייט של נתונים .ככל שמספר הפניות לרשת
עולה ,כך גובר הנטל על סוללת המכשיר.

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

רוחב הפס מתייחס לכמות המידע שעובר על גבי רשת
הסלולר אל מכשיר הקצה בעת שהוא עושה שימוש
באפליקציה .מספר האיתותים הוא קצב וכמות הפניות
של מכשיר הקצה לרשת ,במטרה לעדכן על זמינות
המשתמש (באפליקציית צ'אט) או לבדוק אם קיים
מידע חדש בשרת המחובר לאינטרנט (באפליקציית
דואר אלקטרוני) וכדומה.

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

מבין אפליקציות המייל ,הבזבזנית ביותר היא הוטמייל
של מיקרוסופט .החסכניות ביותר הן ג'ימייל ויאהו
מייל .על פי הנתונים של אלקטל לוסנט ,הנטל של
ג'ימייל על חבילת הגלישה ועל חיי הסלולה נמוך בכ–
 22%מזה שמעמיס הוטמייל .עם זאת ,בתחום החיפוש
גוגל היא הפחות יעילה בהשוואה לחיפוש ביאהו ,שהוא
חסכוני יותר בחיי סוללה וצריכת נתונים בשיעור של כ–
 .65%בתחום המפות ,האפליקציה של גוגל היא יעילה
יותר בהשוואה לזו של אפל בכ–.30%

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

חיים טייכהולץ ,מנכ"ל אלקטל־לוסנט ישראל ,מסביר:
"דירוג העומס של האפליקציות מאפשר למפעילי
רשתות הסלולר לדעת אילו אפליקציות עליהן לנטר על
מנת להיערך טוב יותר למניעת עומס על רשתותיהן
ולפגיעה הנגזרת מכך בצרכנים .מבחינת הצרכנים,
הדירוג מאפשר בחירה נבונה יותר של אפליקציות,
כשבחירה באפליקציות בעלות ניקוד נמוך תאפשר להם
להאריך את חיי הסוללה.

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

למפתחי אפליקציות מעניק דירוג העומס מידע
השוואתי על הדרכים שבהן משפיעות האפליקציות
שלהם או דומות על הרשת הסלולר ,ומידע זה יכול
לסייע בידיהם לבנות את האפליקציה באופן שימנע
פגיעה שכזו".

ווטסאפ ופייסבוק
צילום :רויטרס

המידע שעליו מתבסס המחקר נאסף מרשתות סלולר
המשרתות יותר מ– 15מיליון משתמשים בארה"ב,
אסיה והמזרח התיכון ,שבהן מותקן Wireless
Network Guardian,מוצר הניטור של אלקטל־לוסנט.
במחקר זוהו  39אפליקציות פופולריות ברשתות אלה,
ונמדדה השפעתה המצטברת כל אחת מהן על הרשת
מצד כל צרכניה ברשתות הסלולר ,בהיבט רוחב הפס
שהיא דורשת וקצב האיתותים שהיא יוזמת.

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

החיפושית שתציל את הסברסים בישראל
 150אלף חיפושיות ילחמו במין של כנימה שפלש
ארצה מאפריקה ומחסל בחודשים האחרונים
בשיטתיות את שיחי הצבר בצפון הארץ
יאיר קראוס | 30/4/2014

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

נרתמים להצלת ה"צבר" הישראלי 150,000 :חיפושיות
המושית הטורפות ,מין ממשפחת 'פרת משה רבינו',
פוזרו בימים האחרונים ברחבי עמק החולה בניסיון
להציל את הסמל הישראלי מפני כיליון וזאת לאחר
צברית המוכרת כמין אלים
שכנימת מגן המכונה ֶא ַּ
ששימש בעבר להדברת מיני צבר בדרום אפריקה
ואוסטרליה חדרה לצפון והחלה לכלות את שיחי הצבר
הקוצניים.

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

שיח הצבר הובא לישראל לפני כמאתיים שנים ומאז
הפך לתו מזהה לא רק של הנוף הישראלי אלא לאייקון
הישראליות של כולנו אך מצבו של הצבר מדאיג למדיי
עם תופעות שהולכות ונצפות יותר ויותר בצדי הדרכים
בהם שיחי הצבר נפלו ונשברו לאחר שהומתו בידי
הטפיל המסוכן.

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

אנשי מקצוע מהמרכז הוולקני וקק"ל
זיהו את הפגע וחיפשו אמצעי בפעולה
מיידית ומהירה כדי לעצור את התופעה .התמותה
המוחלטת של שיחי הצבר שנרשמה בסביבות מטולה
וקריית שמונה ,הצביעה על הגורל העגום הצפוי לצבר
בישראל אם לא יינקטו צעדים מתאימים לבלימת
התפשטות הכנימה .תצפיות מעקב שבוצעו ניסו לאמוד
את היקפי הנגיעות ,ובכלל זה לוודא כי אין התפשטות
לאזורים נוספים אך על פי ניסיון העבר ,כמו במקרים
דומים אחרים ,אין די בהדברה מקומית ויש צורך
לנקוט בטיפול יצירתי.

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

ד"ר דוד ברנד ,יערן ראשי בקק"ל סיפר" :הכנימה
האלימה שחדרה לארץ פותחה בניסיון למגר את שיחי
הצבר באפריקה ובאוסטרליה ,כעת כחצי שנה אחרי
שחדרה צפונה ההתפשטות שלה היא חדה מאוד .בשלב
הראשון שחררנו את חיפושיות המושית שפועלת נגד
כנימות דומות לאחר שבתנאי מעבדה ראינו כי היא
טורפת את הכנימה ואנחנו מקווים שגם בתנאי השטח
היא תחסל את המזיקים".

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

מקורן של החיפושיות המושיעות הוא כאמור במערך
ריבוי המוני במעבדות ביו-בי ,שמלכתחילה מהווה
בכלל מוצר מסחרי לשימוש בהדברה ביולוגית של
כנימות קמחיות בגידולים חקלאיים אך הוכח כי הן
מסוגלות להשמיד את הכנימות שמחסלות את
הצברים.

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

החיפושיות נרכשו ע"י קק"ל מחברת
ביו-בי לצורך מבצע הפיזור כשבשלב ראשון
מפוזרות כאמור כ 150,000-חיפושיות ברחבי הגליל
העליון .התחליף לפיזור החיפושיות הוא ריסוס שיחי
הצבר בתכשירי הדברה חריפים ,דבר שאינו רצוי
מבחינה אקולוגית והשפעתו קצרת טווח .אנחנו
מתכוונים לייבא חיפושיות נוספות ואחרות ממעבדות
ביולוגיות ברחבי העולם שיהוו אויבות טבעיות לכנימה"
הוסיף ברנד" .אנחנו חוששים שחיפושיות המושית לא
ישרדו את החורף הקר בגליל ולכן נחפש בעולם סוגים
נוספים של חיפושיות המסוגלות לחסל את התופעה".

חיפושיות מושית על הסברס
צילום :אנצ'ו גוש ,סוכנות ג'יני

בקק"ל מקווים כי החיפושיות הזרות
יבצעו את המלאכה ויצילו את הכבוד והסמל הישראלי.
אגב ,את האשמה על מקור הנגע והייבוא שלו מטילים
הישראלים על הלבנונים שלא דאגו למגר את התופעה
בשטחם בטרם פלשה לישראל .הלבנונים מצדם
מכחישים את האמור וטוענים כי האשמה היא דווקא
בישראל .אבל גם אם הוויכוח לא יוכרע וכל צד יתחפר
בעמדתו לפחות יוכלו אנשי הטבע לסמן וי על ניצחון
משמעותי במלחמה נגד אלו שניסו לשבור ולהשמיד את
הצמח" ,הצבר הישראלי".

צילום :קובי מאירי

נשברה היד? אל תישברו:
הכירו את "גבס הקסם"
הגבס החדש מאפשר מקלחת ,כניסה לבריכה ולים,
ומותקן בתוך  4דקות בלבד • סוף עידן המסור :לאחר
שהשבר מתאחה ,אפשר להסיר את הגבס במספריים
מיטל יסעור בית-אור פורסם ב29.04.2014 :

כל מי ששבר פעם יד או רגל ונזקק לגבס יודע :זה כבד,
מגרד ,מסריח ,אי אפשר להתקלח איתו ואי אפשר ללכת
לים .אבל מעכשיו ,תשכחו מכל זה.

צילום :קובי מאירי

בחודשים האחרונים נכנס
לשימוש בישראל גבס חדש .לא
רק שאפשר ומומלץ להתקלח איתו ,אלא שגם אפשר
לטבול איתו בים או בבריכה .הגבס נקרא "גבס הקסם"
( )magicastוהוא נכנס לשימוש במוקדי החירום של
כללית ומכבי ,בחלק ממרפאות טרם ובבתי חולים
רבים .בזכות העובדה שלא נדרשת סביבה סטרילית כדי
להניח אותו ובגלל זמן ההתקנה הקצר שלו (כ־ 4דקות,
לעומת  30-5דקות בגבס רגיל) ,הוא צפוי להיכנס בקרוב
לשימוש גם בצה"ל.

צילום :קובי מאירי

אביב לוי ( )10שבר את יד שמאל ונחבש בתחילה בגבס
רגיל" .הוסבר לי שלא אוכל להתקלח ולהיכנס איתו
למים' .ממש מבאס' ,חשבתי לעצמי" ,הוא מספר.
כעבור כמה ימים הודיעו לאביו ,אופיר ,דובר ביה"ח
קפלן ,כי הגיע הגבס החדש ,ואביב נקרא לשדרוג" .היום
כבר התקלחתי איתו ,וגם אוכל להמשיך ללכת לים",
סיפר אביב.

צילום :קובי מאירי

ד"ר אסתי רובין־ראוט ,מומחית
לאורתופדיה ולכירורגיית כף יד
בקפלן ,הסבירה כי "כאשר עושים
צילום עם גבס רגיל ,צריך להגדיל את כמות הקרינה
כדי שתחדור אותו .ב'גבס הקסם' אין צורך להגדיל את
מנת הקרינה .בנוסף ,קל מאוד להוריד את הגבס הזה
באמצעות מספריים ואין צורך במסור שמפחיד את
המטופלים ,בעיקר ילדים" .בנו דוד ,אח אחראי
במרפאה האורתופדית בבית החולים קפלן ,המגבס
יותר מ־ 30שנה אלפי מטופלים ,סיפר כי "כשהיינו
אומרים לילדים שבמשך חודש וחצי הם לא יוכלו
להתרחץ בים ,פניהם ממש נפלו".

צילום :קובי מאירי

אביהו גרוברמן ,מנכ"ל חברת BE DRYהמשווקת
בארץ את magicast,הסביר" :לגבס יש שני שרוולים -
שרוול פנימי שבו ריפוד עשוי רשת סינתטית מנדפת
ועליו שרוול מרשת עשויה כותנה הספוגה בפולימר
מיוחד ,שהוא החומר הפטנטי ,שלאחר טבילה במים
מתקשה".

