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  3.4.13קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 

 



 2.4.13קריקטורה יומית 

 עמוס בידרמן: מאייר" הארץ"קריקטורה יומית 



  –זוכרים את השואה 

 וגם את הגבורה
ביום ראשון הקרוב יצוין ערב יום הזיכרון לשואה 

יד ושם קורא לציבור  • שנה למרד גטו ורשה  70בסימן 
 "  לאסוף את השברים"למלא דפי עד ולהשתתף במבצע 

  03.04.2013: יורי ילון פורסם ב

שנה למרד גטו   70בסימן , התקוממות ומרי בשואה
. זה יהיה הנושא המרכזי של יום השואה השנה -ורשה 

,  שיחול ביום ראשון, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  .בעצרת הממלכתית ביד ושם 20:00ייפתח בשעה 

 2012העצרת המרכזית 
 דודי ועקנין :צילום
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 בעצרת הפתיחה המסורתית יישאו  

 ראש הממשלה , כבכל שנה, דברים

אבנר , ר יד ושם"יו. בנימין נתניהו והנשיא שמעון פרס
את דבר נציג הניצולים  . יעלה את אבוקת הזיכרון, שלו

 .תישא ניצולת השואה עליזה שומרון ויטיס

את הראשונה היה  . במהלך העצרת יודלקו שש משואות
שלחם נגד הנאצים  , ל"אמור להדליק פרץ הוכמן ז

שקורותיו כנער שמכר סיגריות  , אלא שהוכמן. בפולין
מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת  "לנאצים הונצחו בספר 

ואלמנתו סימה  -נפטר לפני כמה ימים , "הצלבים
 .  תדליק את המשואה במקומו

 2012העצרת המרכזית 
 דודי ועקנין :צילום
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. את המשואה השנייה ידליק אוטו דב פרסבורגר
משואה  , משואה שלישית תדליק דינה אוסטרובר

מרים  -את החמישית , אליעזר אייזנשמיט -רביעית 
   . ברוך קופולד -ליפשטר ואת המשואה השישית 

 

 2012העצרת המרכזית 
 דודי ועקנין :צילום
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 בימים אלה קורא יד ושם 

 לציבור הרחב למלא דפי עד ולהנציח  

יד ושם מעניק לניצולי  . את שמות קורבנות השואה
הניתן על ידי רשת מתנדבי  , השואה סיוע במילוי דפי עד

 02-6443111 :פרטים בטלפון. יד ושם 

לאסוף  "יד ושם ממשיך במבצע הלאומי , נוסף על כך
, שבמסגרתו נאספים מסמכים, "את השברים

.  חפצים ויצירות אמנות מתקופת השואה, תצלומים
  פרטים על ימי האיסוף של יד ושם אפשר לקבל

 .1־800־25־7777 :בטלפון

 2012העצרת המרכזית 
 דודי ועקנין :צילום
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  שואה בשפת הסימנים

בשיתוף  , יוזמה חדשה של המכון לקידום החירש
תאפשר לחירשים ולכבדי שמיעה  , מוזיאון יד ושם

במסגרת קורס   -השינוי . לעבור הדרכות בנושא השואה
  .מדריכים חירשים המתקיים בימים אלה

עשרה חירשים וכבדי שמיעה מקבלים , במסגרת הקורס
הכשרה ממוזיאון יד ושם ומבית הספר להוראת  

לאחר הסמכתם הם יוכלו להדריך קבוצות של  . השואה
שלא קיבלו עד היום  , תלמידים חירשים וכבדי שמיעה

 .  הוראת שואה מותאמת

 2012העצרת המרכזית 
 דודי ועקנין :צילום
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וזו הפעם הראשונה  , אני דור שלישי לניצולי שואה"
שאני זוכה להכיר את ההיסטוריה ממקור ראשון דרך  

מנהלת תחום , סיפרה גל רוקניאן, "שפת הסימנים
יעל  , מנהלת המכון. הדרכה במכון לקידום החירש

חירשים יהודים נספו בשואה הן בשל יהדותם : "קקון
אנו רואים זאת כחובה להעלות את  . והן בשל חירשותם

  ".הדברים על דפי ההיסטוריה

 2012העצרת המרכזית 
 דודי ועקנין :צילום
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 מת פרץ הוכמן  

 מכיכר שלושת הצלבים  " מוכר הסיגריות"
הלך לעולמו שבוע , גיבור המרד הפולני בורשה, הוכמן

". יד ושם"לפני שהיה אמור להדליק משואה בטקס ב
 הוא שרד את השואה בזהות בדויה ולחם נגד הגרמנים

   01.04.2013 עופר אדרת

 פרץ הוכמן

http://www.themarker.com/misc/writers/1.842


שבוע לפני שאמור היה להדליק משואה בטקס יום  
הלך לעולמו ניצול השואה פרץ  , השואה ביד ושם

הוכמן היה  . שלחם נגד הנאצים בפולין, הוכמן" פאוול"
קורותיו בשואה . אחד מגיבורי המרד הפולני בוורשה

מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת  "הונצחו בספר 
אמור היה לחגוג  , 1927יליד אפריל , הוכמן". הצלבים

 . בעוד כשבועיים 86-את יום הולדתו ה

 פרץ הוכמן מימין 

 עם אחיו והמורדים הפולנים



עם  . בן שביעי למשפחה מסורתית, הוא נולד בוורשה
פרוץ מלחמת העולם השנייה עברה המשפחה למרכז  

. לאזור שנכלל אחר כך בתחומי גטו ורשה, העיר
הוכמן עזב את הבית וחמק לצד  , כשהמצב בגטו החמיר

הוא התחזה לנער פולני בשם . הפולני בזהות בדויה
הוא התפרנס  . וצויד בניירות מזויפים" אנטוני זבדה"

משירה ברחובות וממכירת סיגריות ועיתונים בכיכר 
 .  עם קבוצת ילדים יהודים, שלושת הצלבים

 פרץ הוכמן



 פולנים  , בין היתר, לקוחותיהם היו

 בלילות הם ישנו בבתים . אס-ואנשי אס

עלילותיהם המרתקות  . עזובים ובבית קברות בעיר
מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת  "הונצחו בספר 

איש הקשר שלהם , מיאן'שכתב יוסף ז, "הצלבים
 .  למחתרת היהודית

אביו מת  . הוכמן נהג להבריח להוריו בגטו מזון ובגדים
אחד  . מרעב בגטו ואמו נורתה למוות בידי קצין גרמני

הוסגר לגרמנים על ידי  , שהסתתר בכפר פולני, מאחיו
אח . ג סוכר"איכר פולני תמורת בקבוק וודקה ושני ק

 .  אך נעלם, אחר שלו נמלט לרוסיה

 פרץ הוכמן



בן  ( ֶזֶנק)הצטרף עם אחיו זלמן , 17כשהיה בן , 1944-ב
למרד הפולני נגד הגרמנים בוורשה כחבר  13-ה

 Armia" )ארמיה קריובה"המחתרת הפולנית 

Krajowa). פאוול  : השניים התחזו לנערים פולנים
הוכמן  : לשניים אף הודבקו כינויים. וזנון בורקובסקי

מיקי  "וזנק כונה "( ממולח“" )צוואניאק"כונה 
 ".  בנדיטה

 פרץ הוכמן מימין 

 עם אחיו והמורדים הפולנים



 פרץ השתתף בפעולות נגד הצבא 

 הגרמני וזכה לחמישה עיטורי גבורה  

 בהם  , מהגבוהים שבצבא פולין

על חלקו במאבק ". צלב הפרטיזנים"ו" צלב הגבורה"
הפולני נגד הנאצים זכה לימים גם באות הצטיינות של  

-שהוענק לו ב, "אביר"הרפובליקה הפולנית ותואר 
 .  ינסקי'לך קצ, על ידי נשיא פולין 2009

פרץ  . המורדים נכנעו במרכז ורשה 1944באוקטובר  2-ב
  3-ב. נאסר והובל למחנה שבויים בגרמניה כאסיר פולני

.  והוא השתחרר, הגרמנים נטשו את המחנה 1945במאי 
 . אחרי המלחמה הצטרף לצבא פולין לשנה

 ( משמאל)פרץ הוכמן 

 . עם אחיו זלמן מחוץ לגטו



 הבריחה לישראל

,  "הבריחה"מתנועת כחלק , בדרך לא דרך, לאחר מכן
יחד עם קבוצת  . יצא לדרכו הארוכה לארץ ישראל

כיה  'לצ', הוא נדד לקטוביץ, נערים המחופשים ליוונים
מנמל סט הם הפליגו באוניית מלחמה . ולצרפת

שלאחר קום המדינה הפכה לספינה  , אמריקאית לשעבר
בלב ים הם הועברו לספינה  . בחיל הים של ישראל

הספינה התגלתה על ידי  . רעועה בדרך לארץ ישראל
 .  מטוס סיור בריטי ונעצרה

 פרץ הוכמן 

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1621292
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1621292
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1621292
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המעפילים תלו עליה שלט עם שמה  1946ביוני  15-ב
ביולי הורדו ונלקחו למחנה   1-ב". ביריה“: העברי

הצטרף לקיבוץ שער  , לאחר ששוחרר. המעצר בעתלית
.  ח ושירת בחטיבת הנגב"התגייס לפלמ 1948-ב. גולן

אך החלים וחזר לקרבות , הוא נפצע בשירות הצבאי
גם בארץ קיבל  . 1973ושירת בכל מלחמות ישראל עד 

עיטור לוחמי  )"ה "אות על, אות הלוחם בנאצים: אותות
 .  ואותות המערכה של חמש מלחמות"( המחתרות

 פרץ הוכמן



שיחד עם חבריו  , הוכמן היה כל חייו אדם אופטימי"
לשתות ולשיר  , ללחימה בפולין ובישראל נהג להיפגש

,  ר מרדכי נאור"ההיסטוריון ד" הארץ"אמר ל, "בצוותא
כי פרץ נהג  , ר נאור נזכר"ד. קרוב משפחתו של פרץ

כאן במדינתנו  , סבלנו כה הרבה בגולה: "לומר
 ".העצמאית עלינו לשיר ולשמוח

 

 פרץ הוכמן



  –לאורך השנים הוא נהג לבקר בפולין 

אמצעי  , שם זכה לקבל פנים נלהבת מטעם השלטונות
, כשחלה, בשנה שעברה. התקשורת וחבריו לקרבות

.  כינס את משפחתו ונסעו יחד לביקור אחרון בוורשה
החבורה עברה מתחנה לתחנה בדרך ההישרדות  “

לאחר , והקרבות של הנער מוכר הסיגריות והלוחם
יצא    ,"להעז לחיות", ספרו. סיפר נאור, "שנה 70כמעט 
 .  בהוצאת מערכות של משרד הביטחון 1991-לאור ב

 פרץ הוכמן



 : ראש העיר קבע

 תיאטרון אנסמבל הרצליה ייסגר
דלתותיו של תיאטרון אנסמבל הרצליה ייסגרו לאלתר 

ספג מכה קשה בשל , שנים 13שפעל , התיאטרון• 
 קיצוצים

 03.04.2013: מאיה כהן פורסם ב

ללשכתו של  ( אתמול)הובהלתי הבוקר , לצערי הרב"
ראש עיריית הרצליה ושמעתי על החלטתו לסגור את  

 .ל עודד קוטלר"מסר המנכ, "התיאטרון

 קוטלר
 אורן נחשון :צילום
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תוך  , הצעד הדרסטי מגיע בעיצומו של תהליך הבראה
הפקה משותפת של  , "לילה טוב אמא"כדי עבודה על 

שהפרמיירה שלה , האנסמבל ותיאטרון עירוני חיפה
וצר  ", מוסיף קוטלר, "צר לי. "הוקדמה לאתמול בערב

לקומץ עובדיו ושחקניו של התיאטרון על הצעד האנטי  
במקום להנביט מסגרות יצירה . תרבותי הזה
שם  , סוגרים תיאטרון שלמרות מימדיו, תיאטרוניות

 ".את הרצליה על מפת התרבות בישראל

 קוטלר
 אורן נחשון :צילום
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לאורך כל שנות  : "מעריית הרצליה נמסר בתגובה
פעילותו תמכה העירייה בתיאטרון בסכום של יותר  

הגירעון המצטבר וכישלונה של  . מיליון שקלים 35מ־
 ".תוכנית ההבראה אינם מאפשרים את המשך התמיכה

  

 קוטלר
 אורן נחשון :צילום

http://www.israelhayom.co.il/


 : איטליה

 אנרגיה ירוקה בשירות המאפיה
  1.3משטרת איטליה החרימה נכסים בסכום שיא של 
מיליארד יורו מאיש עסקים שחשוד בקשרים עם 

 בכירי הקוזה נוסטרה בסיציליה
 3/4/2013| סוכנויות הידיעות 

כי הוחרמו  ( 'ד)הרשויות האיטלקיות הודיעו הבוקר 
מיליארד יורו מיזם בתחום  1.3נכסים בשווי של 
אשר חשוד בקשרים עם המאפיה  , האנרגיה הירוקה

מדובר בתפיסה הגדולה ביותר אי פעם  . הסיציליאנית
 .  של נכסים הקשורים לפשע המאורגן במדינה

  

טורבינות לאנרגיית 
 פי-אי: צילום .רוח
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הנכסים של איש העסקים  , לפי התביעה האיטלקית
חברות   43כוללים , ויטו ניקסטרי, הסיציליאני

-וילות ובניינים ו 98, לאנרגיית רוח ואנרגיה סולארית
הנכסים . ביטחונות וקרנות השקעות, חשבונות בנק 66

בלאציו  , בלומברדי, התפרשו על פני מערב סיציליה
 .  ובקלאבריה

טורבינות לאנרגיית 
 פי-אי: צילום .רוח
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כלי התקשורת האיטלקיים דיווחו כי הנכסים של 
הוקפאו כבר , "אדון הרוח"אשר זכה לכינוי , ניקסטרי

וכי איש העסקים עצמו נעצר ביולי שעבר , 2010בשנת 
בחשד ששילם שוחד לפקיד בפאלרמו בתמורה להקלות  

 .  בבניית חוות רוח גדולות
 

טורבינות לאנרגיית 
 פי-אי: צילום .רוח
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בקשר תמידי עם "ניקסרי היה , לטענת החוקרים
כפי שעלה מתוך מסרים , "חברים בקוזה נוסטרה

וכי עסקיו  , שהתגלו אצל שני בכירים שנעצרו לאחרונה
הנרחבים אפשרו לו להלבין כספים עבור אנשי הפשע  

החשד הוא כי  , לפי העיתון לה רפובליקה. המאורגן
אינטרסים "הקשרים בין הצדדים התבססו על 

יחסים שהיו מבוססים על  , משותפים והחלפת טובות
 ".  אמון ורווחים משותפים שעשויים לנבוע מכך
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בהודעת התביעה נאמר כי מדובר בפגיעה ישירה בכוחו  
המבוקש שנחשב  , הכלכלי של מטאו מסינה דנארו

אנחנו ממשיכים . "לסנדק של המאפיה הסיציליאנית
לחפש אחרי , לחפש אחרי נכסים גדולים של המאפיה

מועמדים בלתי צפויים לתפקידי סנדק וכך לסגור על  
ארתורו  , אמר ראש מחלקת הלחימה במאפיה, "דנארו

 דה פליסה

טורבינות לאנרגיית 
 פי-אי: צילום .רוח

http://www.nrg.co.il/


 : ב"סקר בארה

 נטייה לאבחון יתר של הפרעות קשב 
מהנתונים עולה כי אחד מכל חמישה נערים בגיל תיכון  

קיימת הגזמה  : פסיכיאטרים. סובל מהפרעת קשב
 כמו גם במתן התרופות נגדה, באבחון ההפרעה

  02.04.2013ניו יורק טיימס , אלן שוורץ

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 



  11-ב ו”כאחד מכל חמישה נערים בגיל תיכון בארה
אחוזים מילדי בית ספר יסודי אובחנו כסובלים 

 – (A.D.H.D)ריכוז והיפראקטיביות , מהפרעת קשב

כך עולה מנתונים חדשים שפרסם המנהל הפדרלי  
הנתונים משקפים את  . לפיקוח על מחלות ומניעתן

,  העלייה החדה שחלה בעשור האחרון באבחון ההפרעה
אך עשויים גם לאשש את הדעה ההולכת וגוברת בקרב  

שלפיה קיימת הגזמה גדולה באבחון  , רופאים רבים
 .  כמו גם במתן התרופות נגדה, ההפרעה בקרב בני נוער

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 



  17עד  4מיליון ילדים בני  6.4-מהנתונים עולה כי כ
  -אובחנו כסובלים מהפרעת קשב בשלב כלשהו בחייהם 

אחוזים בעשור  53ושל  2007אחוזים מאז  16עלייה של 
מקבלים  , כשני שלישים מאלה שאובחנו. האחרון

. מרשמים לתרופות ממריצות כגון ריטלין או אדרל
תרופות אלה עשויות לשפר דרמטית את חייהם של 

אך גם עלולות לגרום  , הסובלים מהפרעת קשב
 .  חרדה ולעתים אף פסיכוזות, התמכרות

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 



הנתונים נאספו כחלק ממחקר בנושאי בריאות בקרב 
ובו   2012לבין יוני  2011ילדים שנערך בין פברואר 

על פי ההערכות  . ב”הורים ברחבי ארה 76,000רואיינו 
אחוזים מהילדים סובלים  7-3בין , ב”המקובלות בארה

להפרעה אין סימפטומים  . מהפרעות קשב וריכוז
מוגדרים וחלק ניכר מהאבחנה נעשה באמצעות שיחות  

    .ההורים והמורים, עם הילדים

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 



 אחוזים מהבנים 15מהנתונים עולה כי 

אחוזים מהבנות בגיל בית ספר אובחנו כסובלים   7-ו 
עולה היקף האבחנה  17-14בגילי . מהפרעת קשב וריכוז

לפחות  . אחוזים מהבנים 19-אחוזים מהבנות ו 10-ל
. אחד מכל עשרה בנים בגיל תיכון מטופל בכדורים

נמצאו פערים גדולים ברמת האבטחה בין  , בנוסף
קנטקי ולואיזיאנה  , בארקנסו, כך לדוגמה. מדינות
אחוזים מהבנים בגיל בית ספר כלוקים   23אובחנו 

בהפרעת קשב וריכוז ואילו בקולורדו ובנוואדה פחות  
 .  מעשרה אחוזים

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 



ריכוז  , מרבית המומחים מתארים את הפרעת הקשב
והיפראקטיביות כתוצאה מרמות לא תקינות של 

המשבשות את יכולת השליטה על  , כימיקלים במוח
בשעה שרופאים  . דחפים ושל מיומנויות הקשב

ומטופלים מברכים על עליית שיעורי האבחון ורואים  
,  בכך הוכחה שההפרעה מקבלת הכרה טובה יותר

אחרים טוענים כי הם מצביעים על כך שמיליוני ילדים  
מקבלים תרופות רק כדי להרגיע אותם או כדי לשפר 

 . את ציוניהם

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 



 ,  ”אני המום מהמספרים“

 ס לרפואה  "נוירולוג מביה,אומר ויליאם גרף

 ,  ממהרים לאבחן תסמינים מתונים“. בייל

מגזימים בחומרת התופעה ומייחסים אותה לילדים  
 .  ”שבנסיבות אחרות היו נחשבים לבריאים

לא ייתכן שאחד מתוך חמישה תלמידי תיכון סובל  “
יימס סוונסון  ’טוען הפסיכיאטר ג, ”מהפרעת קשב

אם אנו מטפלים בילדים  “. מאוניברסיטת פלורידה
אפשר לחזות  , שאינם סובלים מההפרעה בתרופות

כשמסתובבות כל כך  . שאחוז מסוים מהם יתמכר להן
?  כמה מהן מגיעות למעשה לחברים, הרבה גלולות

    .”אחוזים מהן 30מחקרים מגלים שלפחות 

 תמונה מאתר 
http://padeh.net/pediatrics/ADHD/ADHD.htm 


