
 רשימת הנושאים

 שנה נחשפת בגן הלאומי 2,000מזרקה בת : קיסריה•

 האפליקציה שתכריח אתכם להקשיב לחברים•

 ייאסר לעשן ברכב -הילדים השבויים•

 איש  1000מליון שקל מ  3הבנק החברתי גייס •

בתי ספר יחנכו לחיסכון במים  : עצות טובות לחיים•
 ובחשמל

 

 

 



 שקופית פתיחה  אקטואליה



 13.2.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 
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 13.2.14קריקטורה יומית 
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 ".  שבויים -הילדים "
 ?ייאסר לעשן ברכב פרטי

בבריטניה אושר חוק שיאסור עישון ברכב בזמן  
גם אב  , באגודה למלחמה בסרטן תומכים. שהילדים בו

 "זה כמו לתת לילד סיגריה: "מעשן לילדים בעד
11.02.14  :פורסם  גלעד מורג  

בית הנבחרים הבריטי אישר אמש  ?בקרוב בישראל
חוק שיאסור על עישון בכלי רכב בעת שילדים  ( 'יום ב)

שבו תמך גם ראש ממשלת , על פי החוק. נמצאים בו
אדם שייתפס מעשן במכונית  , דיוויד קמרון בריטניה

 .  בעת שילדיו נמצאים בכלי הרכב ייקנס

 ShutterStock: צילום

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10168,00.html


 בישראל עבר החוק להגבלת העישון   
 במקומות ציבוריים שינויים רבים 

אך האם ישנה אפשרות שהוא  , 1983מאז שנחקק בשנת 
 ?  יחדור גם לחלל הפרטי של האזרח

  

אומרת כי  , מירי זיו, לית האגודה למלחמה בסרטן"מנכ
ילדים . "אין ספק שיש הצדקה לחוק כזה בישראל

במיוחד  , עלולים להינזק מחשיפה לעישון כפוי פסיבי
גם העשן נספג בריפוד ולכן יש  . שיש מיזוג בכלי הרכב

 .  הסבירה זיו, "פה היגיון חזק מאוד

 ShutterStock: צילום



לית האגודה למלחמה בסרטן מסבירה עוד כי  "מנכ 
.  עישון זו התמכרות ואנשים שמעשנים הם מכורים"

שהם חסרי אונים להתנהגות  , אין שום סיבה שילדים
הם . ייפגעו בגלל מעשיהם, חסרת אחריות של הורים

 ".  שבויים ברכב ולכן יש להגן עליהם

 ShutterStock: צילום



אב לשני ילדים בני שנתיים  , חזי? ומה חושבים ההורים 
זה מטריף . "תומך ביוזמה כזו, וארבע ומעשן בעצמו

אותי ואני חש חלחלה כשאני רואה אנשים שמעשנים 
לעשן ליד  . "הוא הדגיש, "ברכב בזמן שהילדים בתוכו

אדם שנוסע ברכב . ילדים זה מסוכן ודבר שלא ייעשה
 ".  ומעשן בסביבת הילד זה כמו לתת לו סיגריה

 ShutterStock: צילום



 חזי מספר כי הוא מקפיד  
להתרחק מילדיו בזמן שהוא מעשן ולא מעשן עד  

את הטעות שאני עשיתי לפני  . "שילדיו הולכים לישון
הוא הסביר  , "לא צריך להעביר לילדיי, שנים רבות

יש הורים שאין להם . "ותקף הורים שעושים זאת
לא מזמן ראיתי הורה רוכב עם ילד  . היגיון בסיסי

אני  . שישוב איתו על הקטנוע ומעשן לתוך הפנים שלו
היום אסור  . חושב שצריך חוק לאסור עישון בנסיעה

 ".  לדבר בטלפון תוך כדי נסיעה אז אולי חוק יעזור

 ShutterStock: צילום



 החוק להגבלת העישון במקומות  
 ולפיו   1983ציבוריים נחקק בשנת 

 ,  נאסר העישון בכל מקום ציבורי
ארבע שנים מאוחר  . אוטובוסים ועוד, בהם בתי קולנוע

,  יותר הורחב החוק לאיסור על עישון גם במסעדות
  . ל"טיסות פנים וטיסות לחו, מרכולים, רכבות

נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה נוספים   2004בסוף שנת 
לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק ונאסר 

שימוש בכל מונח או סימון מטעה אחר העלול ליצור  
כעבור  . רושם שהמוצר מזיק פחות ממוצר טבק אחר

שלוש שנים הורחב ותוקן החוק שוב כשהאחריות הוטל  
 .  על בעל המתחם ולא רק על המעשן עצמו

 ShutterStock: צילום



 בעל המתחם הציבורי  , לפי התיקון
 חייב לקבע בבית העסק שלו שלטים 

.  המורים על איסור העישון וחל איסור להציב מאפרות
על אדם  . גם הקנסות הורחבו בעקבות התיקון לחוק

שקלים ובעל   1,000שיעשן במקום אסור יוטל קנס בסך 
  . שקלים 5,000-בית העסק ייקנס ב

נכנסו לתוקף תקנות חדשות   בחודש מאי האחרון
להגבלת העישון שבמסגרתן נאסר לעשן גם בתחנות  

למעט אזור שיוקצה  , אוטובוס מקורות וברציפי רכבת
מקלטים  , האיסור הורחב גם לגני אירועים. לעישון

 .  בריכות שחייה ועוד, ציבוריים

 ShutterStock: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4223530,00.html


בחודש  . ייתכן ובקרוב ייאסר לעשן במקומות נוספים
הצעת חוק האוסרת עישון  יולי עברה בקריאה טרומית 

עברה בקריאה , חצי שנה לאחר מכן. גם במגרשי כדורגל
 .  טרומית הצעת חוק גם בגני שעשועים ציבוריים

 ShutterStock: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4403286,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4403286,00.html


 

 האפליקציה שתכריח אתכם 
 להקשיב לחברים שלכם

   2014בפברואר  12, יום רביעי,  TECH !מערכת וואלה: מאת

שזכתה במקום הראשון  ,  Socializrאפליקציית 
,  PayPalשל   Battle Hackבתחרות האפליקציות 

תטיל עליכם קנס בכל פעם שתבדקו את הנייד בזמן  
 מפגש חברתי

 ברגע הניצחון   Socializrמפתחי 
 (אבשלום ששוני: צילום)

http://www.walla.co.il/


 

 , שוב באתם לבכות לחברה טובה על הכתף
 אבל היא רק המשיכה לדפדף בסמארטפון  

 אפליקציה  ? לראות מי עשה לה לייק
נלחמת בדיוק    Socializrישראלית חדשה בשם 

,  ומנסה להחזיר אותנו איש לחיק רעהו, בתופעה הזאת
אותה פיתחו שני  , האפליקציה. ולהתנתק קצת מהמסך

,  אנשי הייטק תל אביביים שי משעלי ופבל קמינסקי
מוודאת שבזמן מפגש חברתי לא תציצו בנייד שלכם כל  

כל החברים מפעילים את האפליקציה ומניחים  : רגע
וכל מי שמרים את  , את המכשיר הפוך על השולחן

חוטף קנס בסכום  -שניות  5-המכשיר שלו ליותר מ
 .ונתרם לעמותת צדקה לפי בחירה, שנקבע מראש

http://linicom.co.il/external/?u=107&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSocializr
http://www.walla.co.il/


 

האפליקציה פותחה כחלק מתחרות מפתחים של 
PayPal  ובמסגרתה הציגו כ, שנמשכה יממה רצופה-

אפליקציית  . מפתחים אפליקציות חדשות 100
Socializr  וזיכתה את  , קטפה את המקום הראשון

קמינסקי ומשעלי בכרטיס כניסה לגמר הבינלאומי  
אלף   100להתמודד על פרס בשווי , בארצות הברית

 .דולר

 ברגע הניצחון  Socializrמפתחי 
 (אבשלום ששוני: צילום)

http://www.walla.co.il/


 

  -אני ושי דיברנו על כך שבכל פעם שאנחנו מתראים "
מסביר  , "וחבל, אנחנו מתעסקים בעיקר בטלפון

. וזה גם קורה לנו עם הרבה חברים אחרים", קמינסקי
המצאנו משחק כזה שכולם שמים את הנייד הפוך על  

והראשון שמרים אותו משלם על הארוחה של , השולחן
מצאנו    PayPalבתחרות של . כולם או משהו כזה

הזדמנות לעבוד ביחד ולהפוך את המשחק 
 ".לאפליקציה

 ברגע הניצחון  Socializrמפתחי 
 (אבשלום ששוני: צילום)

http://www.walla.co.il/


 

היא להפוך אותנו לחברים   Socializrהפואנטה של 
אבל  , טובים יותר ולשפר את חוויית הבילוי המשותף

קמינסקי מספר שיש כבר כמה מנהלים שנדלקו על  
כדי  , האפשרות להשתמש באפליקציה במשרד

שהעובדים יתחילו סוף סוף להקשיב בישיבות במקום 
 .לשחק קנדי קראש מתחת לשולחן

http://www.walla.co.il/


 

אבל  , כרגע אי אפשר עדיין להוריד את האפליקציה
ומקווים שיוכלו  , קמינסקי ומשעלי עוד עובדים על זה

לשמר את המודל החינמי שלה גם אחרי שתשווק  
"  קנס"לשמור על העיקרון שלפיו ה -ובעיקר , להמונים

אם הכול  . על כל הצצה בנייד נתרמת לארגון צדקה
תוכלו להוריד את האפליקציה כבר , יילך כמו שצריך

 .מגוגל פליי -בשבועות הקרובים מהאפסטור ובהמשך 

http://www.walla.co.il/


 

 GranPalעוד אפליקציות שהוצגו בתחרות הן 
שמזכירה לכם להתקשר לסבתא וסבא ושולחת להם 

שמסדירה   PayMyPocket-ו, פרחים במקרה ששכחת
את תשלומי דמי הכיס בין הורים לילדים דרך ביצוע  

 .מטלות בבית

 ברגע הניצחון  Socializrמפתחי 
 (אבשלום ששוני: צילום)

http://www.walla.co.il/


 : עצות טובות לחיים
 בתי ספר יחנכו לחיסכון במים ובחשמל

המורה  ? הילד מצחצח שיניים בלי לסגור את הברז
ס  "תלמידי בתיה• יסייע לו לשמור על כל טיפה 

היסודיים יקבלו עצות לחיסכון בעזרת דוגמאות מחיי  
 היומיום

 10.02.2014: יעל ברנובסקי פורסם ב

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


 ,  הילד שלכם פותח את הברז
 ונזכר שבדיוק   -שוטף ידיים 

רגע  . משדרים בטלוויזיה את התוכנית האהובה עליו
עד  . והוא כמובן עונה, לאחר מכן נשמע צלצול טלפון

בזמן  , סוף השיחה מצטמקת הכנרת לכדי שלולית חורף
:  לא נורא? מוכר לכם. שחשבון החשמל דווקא תופח

מעתה הילדים שלכם ילמדו בבית הספר כיצד לחסוך  
  .במים ובחשמל

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


 מדובר ביוזמה חדשה של 
 משרד האנרגיה והמים 

 ,  בשיתוף משרד החינוך
 התקפה לגבי תלמידי בתי  

את העצות המועילות הם יוכלו לקבל  . הספר היסודיים
שמטרתה , "אנרגיה בראש אחר"במסגרת תוכנית 

להטמיע אצלם נורמות של שמירה על המים ושימוש  
המורים ינסו לפשט עבורם את  . מושכל בצריכת אנרגיה

ולהמחיש להם את הנושא " מים"ו" אנרגיה"המונחים 
 .  בעזרת דוגמאות מחיי היומיום

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


 ,  למשל', תלמידי כיתות א
 ילמדו להקפיד לסגור את הברז  

 לשטוף בדלי, בזמן צחצוח שיניים
 לכבות את  , מים את המכונית

לכבות את המזגן  , הטלוויזיה כשלא צופים בה
כשיוצאים מהחדר ולהעדיף את אור השמש על נורות  

להשתמש בשירותים במיכל הדחה  : עוד בעצות. החשמל
ואפילו להסביר לאמא שרצוי להפעיל את  , דו־כמותי

. מכונת הכביסה והמייבש רק כאשר הם מלאים בבגדים
התלמידים ילמדו להבחין  , כדובדבן החסכוני שבקצפת

  .בין מוצרי חשמל זוללי אנרגיה לבין אלו החוסכים בה

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


 במשרדים האחראיים לתוכנית  
 . החדשה הסבירו על חשיבותה

 אמר כי  , שי פירון, שר החינוך
 אדם ששומר על סביבתו הוא  "

 אדם שמכבד את האחר ואת  
,  מי שלא מקפיד להגן על סביבתו. העולם שבו אנו חיים

,  שר האנרגיה והמים". לא יקפיד להגן גם על חברו
פעילויות ההסברה בגיל היסודי  "הוסיף כי , סילבן שלום

".  נועדו להטמיע את חשיבות הנושא כבר בדור הצעיר
עושה מאמצים רבים גם בחיסכון  "משרדו , לדבריו

על ידי הורדת מחירי החשמל והדרכת אנשים איך  , כספי
  ".לחסוך בצריכת חשמל

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


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


 מזרקה  : קיסריה
 שנה נחשפת בגן הלאומי 2,000בת 

היתה חלק מבמת המקדש המפואר בתקופה הרומית 
 ניצבה עליו הכנסייה הביזנטית -הקדומה ומאוחר יותר

 11.02.2014 :פורסם ביורי ילון 

בגן הלאומי קיסריה  2,000מזרקה מרשימה ועתיקה בת 
נחשפת בימים אלה במטרה להציג אותה בפני הציבור 

 .הרחב

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום

 באדיבות רשות העתיקות

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


,  בטבור של קיסריה הרומית הקדומה עמד הנימפאון
לשתייה וכמקום , מזרקה ששימשה לנוי

החברה לפיתוח קיסריה ורשות העתיקות   .להתכנסויות
את הנימפאון  , חושפות בשיתוף עם רשות הטבע והגנים

 .העתיק לרווחת המבקרים

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום

 באדיבות רשות העתיקות

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


מעטות הן ערי הנמל הקדומות שיש להן היסטוריה  
,  ומורשת תרבותית עשירה ומפוארת כמו קיסריה

בימים אלה מובילה החברה  . שממשיכה להפתיע ולחדש
בשיתוף רשות העתיקות ורשות הטבע  , לפיתוח קיסריה

שמטרתו חשיפה ושימור של  , והגנים פרויקט חדש
  2,000-שנבנה בנמל קיסריה לפני כ, הנימפאון הרומי

 . שנה

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום

 באדיבות רשות העתיקות

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


שעמדה בטבורה של העיר  , מזרקת המים הציבורית
מערבית  -הייתה חלק מהפינה הצפון, קיסריה הקדומה
עליו  , מסד בנוי מפואר וגדול ממדים, של במת המקדש

עמדו המקדש המרכזי בתקופה הרומית הקדומה  
  .ומאוחר יותר הכנסייה הביזנטית

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום

 באדיבות רשות העתיקות
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  53הנימפאון בגן לאומי קיסריה נחפר לראשונה לפני 
-אברהם נגב ובשנות ה' שנים על ידי הארכיאולוג פרופ

ר יוסף  "הושלמה חפירתו על ידי הארכיאולוג ד 90
החברה . כוסה על מנת לשמור עליו, לאחר מכן. פורת

לפיתוח קיסריה ורשות העתיקות בשיתוף עם רשות 
הטבע והגנים החליטו לחשוף מחדש את הממצא  

 .  המרשים ולהציג אותו לציבור

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום

 באדיבות רשות העתיקות
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ר פיטר "החשיפה מתבצעת על ידי הארכיאולוג ד
גנדלמן והתכנון על ידי אדריכלית מיכל רטנר מרשות  

במסגרת הפרויקט יתבצעו עבודות שחזור  . העתיקות
 .כולל הזרמת המים, תעלה סביב הבריכה

השחזור יאפשר קיום פעילות במפלס העתיקות וישמש  
 .  נקודת ציון נוספת חשובה בגן הלאומי קיסריה

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום

 באדיבות רשות העתיקות
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 ל החברה "מנכ, מיכאל כרסנטי
עתיקות קיסריה ממשיכות לרתק  : "לפיתוח קיסריה

ולהציג בפני המבקר מורשת תרבותית בעלת חשיבות 
פרויקט הקמת ושיחזור הנימפאון  . ברמה בינלאומית

הכוללת פרויקטים  , הינו חלק מתוך תכנית פיתוח
טיילת החומות ושיחזור בית  : נוספים באתר כגון

מסע  'הכנסת והוא מצטרף למרכז המבקרים ולתצוגת 
מטרת התכנית היא  . שאנו מקיימים בנמל', בזמן

להמשיך ולפתח מוקדי תוכן נוספים וחדשים במרחב 
 .ההיסטורי

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום
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ניתן להעצים את חוויית  , בזכות עושר הממצאים
הביקור ולגרום למבקרים רבים נוספים לאלה שכבר 

ליהנות וללמוד את  , מגיעים לבקר בנמל קיסריה
המתמשך לאורך  , סיפורה ההיסטורי הנפלא של העיר

 ".אלפי שנים
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 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום
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זהו  : "ראש מינהל שימור ברשות העתיקות, רענן כסלו
החושף את אחד ממכמניה של  , פרויקט חשוב נוסף

תחת הקרקע ומעליה טמונים  . קיסריה העתיקה
,  כולל רקמה עירונית שלמה, שרידים רבים וייחודיים

שיתוף הפעולה החשוב בין החברה . אשר טרם נחשפה
רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות  , לפיתוח קיסריה
חשיפתם ופיתוחם של אוצרות מורשת  , ימשך בשימורם

 ".נוספים מהעיר הקדומה

 המזרקה  
 , האדריכלית מיכל רטנר :צילום
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 הבנק החברתי גייס 
 חברים 1,000-מיליון שקל מ 3

דורון  , ר אופק"יו 2014-אלף איש ב 32רוצה לגייס עוד 
אם לא נצליח בגיוס נרד מהיוזמה  ": "גלובס"ל, שורר

ואז ספק גדול אם יקום בשנים הקרובות בישראל בנק 
 "חברתי

   12/02/2014 | עירית אבישר

  

 דורון שורר  
 תמר מצפי: צילום 
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קבוצת  , שלושה חודשים לאחר שהחלה בגיוס חברים
אופק שמתכוונת להקים את הבנק החברתי הראשון  

, חברים 1000-מיליון שקל מ 3בישראל הצליחה לגייס 
למרות שמדובר בנתון  . שקל כל אחד 3,000ששילמו 

והיא עדיין אינה  , אופק נמצאת רק בתחילת הדרך, נאה
מיליון שקל   100לגייס  -קרובה ליעד שהציבה לעצמה

 .אלף אנשים עד סוף השנה 33-מ

 דורון שורר  
 תמר מצפי: צילום 
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בשלב ראשון עשינו גיוס שקט שהיה בעיקר מפה  "
"  גלובס"אמר ל, "וללא מסע ציבורי אינטנסיבי, לאוזן

כמו כן הקבוצה קיימה . דורון שורר העומד בראש אופק
כשלפי הערכות  , מספר מפגשים עם קבוצות שונות

  50%-30%בתום כל מפגשים כזה נרשמו כחברים 
 .מהמשתתפים

 דורון שורר  
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שורר מעריך כי החל המחודש הבא תוגבר פעילות  
יתקיימו חוגי בית ומפגשי גיוס  , במסגרת זו. השטח

בנוסף לכך  . ובחברות, במוסדות ציבור, בבתים פרטיים
וזאת  , תוגבר הפעילות של אופק ברשתות החברתיות

וכן צפוי  , לאחר שהושקה הפעילות בתחילת החודש
 .לעלות קמפיין פרסומי
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 מה יקרה אם לא תעמדו  , דורון שורר
 ?אלף חברים עד סוף השנה 33בגיוס של 

אבל אם נראה שאנו רחוקים , אני אופטימי"
,  נרד מהיוזמה ונחזיר את הכספים, משמעותית מהיעד

ספק גדול אם  , וצריך להביא בחשבון שאם זה יקרה
.  יקום בשנים הקרובות יקום בישראל בנק חברתי

ולהבין שככל  , אנשים צריכים לקחת את הגורל לידיים
כך סיכוי טוב יותר שנצליח  , שיצטרפו יותר מוקדם

 ".להקים את הבנק

 דורון שורר  
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 ?מה הפידבק המרכזי שאתה מקבל מהקהל

מה שמפתיע אותי בעיקר זה חוסר המודעות של  "
ב  "בארה. הציבור לכך שיש שיטות אחרות של בנקאות

מיליון מהתושבים חברים בבנק קואופרטיבי   95
מהאנשים מנהלים את חשבונותיהם  55%-ובאירופה כ
לעומת זאת בארץ אין מודעות לכך . בבנק שכזה

ולפתור את ניגודי  , שאפשר לעשות בנקאות אחרת
 ".העניינים בין טובת הלקוח לטובת בעלי המניות

 דורון שורר  
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כשהוקמה אופק ציינו נציגיה שיפנו בעיקר לשכבות 
ויכולים  , הנחשבים אמידים יותר, 50-60הגילאים 

.  שקל בבנק החברתי 3,000להרשות לעצמם השקעה של 
ואכן מנתונים שמפרסמת אופק לראשונה על פרופיל  

עומד  ' אופק'המצטרפים עולה שממוצע גיל החברים ב
 .50על 
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 עיקר גיוס החברים התמקד בקבוצת  
 , חברים 240שם גויסו , 55-65הגילאים 

 .  קרי קרוב לרבע מכלל החברים
 במקום השני נמצאת קבוצת גילאים  

.  מכלל החברים 10%המהווים  30-35צעירה יותר של 
עוד חושפים באופק כי המצטרף הצעיר ביותר הוא בגיל  

מהפילוח גיאוגרפי של  . 90ואילו המבוגר ביותר בן , 18
נים מצביע על כך שיותר מרבע מהמצטרפים  ?הנת

ירושלים , תל אביב, מגיעים משלוש הערים הגדולות
תל אביב היא העיר עם מספר החברים הגבוה . וחיפה

  76אחריה ירושלים עם , מצטרפים 159ביותר עם 
 .חברים 38ובמקום השלישי חיפה עם 
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כאשר , שקלים מכל חבר 3,000כאמור אופק מגייסת 
שקל מתוך הסכום מופקד אצל נאמן וישמש כהון   2,000

יתרת  . ויוחזר במידה והבנק לא יקום, העצמי של הבנק
הבנק יתמקד . הסכום מיועדת לעלויות הקמת הבנק
והוא מתכוון  , במגזר הקמעונאי והעסקים הקטנים

שכן רווחיו  , לגבות מחירים נמוכים מהמקובל בתחום
מיועדים רק לצמיחת הבנק ולא יחולקו כדיבידנד  

 .לבעלי המניות
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