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משרד החינוך החליט : סוף לתחרותיות
 ב"לבטל את מבחני המיצ

השר פירון הורה להקפיא את הבחינות שנועדו למדוד  
:  המורים תומכים• את רמת בתי הספר השונים 

• " בין בתי הספר' ליגה'סוף ל, החלטה חשובה"
 "?איך נוכל למדוד הישגים -ב "בלי המיצ: "הביקורת

 13.08.2013 :פורסם ביעל ברנובסקי 

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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שר החינוך שי פירון  : סוף להשוואה בין בתי הספר
הודיע אתמול כי בתי הספר היסודיים וחטיבות  

הביניים לא ייבחנו בשנת הלימודים הקרובה במבחני  
לעת עתה  . ב פנימי"אלא רק במיצ, ב החיצוניים"המיצ

ובמהלך השנה יבחנו מחדש את , אין חלופה למבחנים
  .המתווה בוועדה מקצועית שתקום

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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(  מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית)ב "מבחני המיצ
, מתמטיקה -מתמקדים בארבעה מקצועות ליבה 

ונועדו לספק אינדיקציה  , מדעים ושפת אם, אנגלית
בדבר הרמה בבתי הספר השונים ולערוך ביניהם 

שבהם נשאלו  , סקרי האקלים הבית־ספרי. השוואה
ימשיכו לפעול  , הילדים על האווירה בבית הספר

 .במתכונתם הרגילה

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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  "חייבים כלי מדידה"

במשרד החינוך מציינים כי בשנים האחרונות נעשה  
וכי  , ב החיצוניים"שימוש בלתי ראוי במבחני המיצ

ובהן  , פרסום התוצאות הוביל לתוצאות שליליות רבות
דירוג בתי הספר והדרה של  , לחץ על התלמידים

  .תלמידים חלשים

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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ל משרד החינוך לשעבר שמשון שושני יצא נגד  "מנכ
המהלך והזהיר כי דווקא בתי הספר החלשים ייפגעו  

וכי לא תהיה שום אינדקציה בנוגע לבתי  , מהמהלך
כל עוד  . "הספר החרדיים ברשת מעיין החינוך התורני

אי אפשר לבטל כלי מדידה  , אין כלי מדידה אחר
,  ב"אם מבטלים את המיצ. "אמר, "שהוכיח את עצמו

איך אפשר לקבוע אם יש  ? איך אפשר לבצע מעקב
 "?הישגים לאורך שנים

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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 כ מאיר  "גם שר החינוך לשעבר ח
 .  שטרית מתח ביקורת על הצעד

 לא  .זו טעות חמורה ופופוליזם טהור"
אילו בתי ספר הם חלשים על מנת שנשקיע   נוכל לדעת 

 .הזהיר, "בהם יותר והתלמידים שם ייזרקו לשוליים

בשנים האחרונות  : "שר החינוך פירון הסביר את הצעד
התגברו ההשלכות השליליות של המבחנים על תהליכי  

ב הפכו לשוט המכה בבתי  "מבחני המיצ. הלמידה
. השינוי הוא רק לשנה. במורים ובתלמידים, הספר

בעוד שנתיים יתקיימו מבחנים בינלאומיים ואנחנו  
 ".מתכוננים לקראתם

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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 .  בארגוני המורים בירכו על ההחלטה
 ר ארגון המורים בבתי הספר "יו

מדובר בהחלטה חשובה מאין  : "רן ארז, העל־יסודיים
כמותה שמבטלת את התחרויות דמויות הליגה בכדורגל  

  ".בין בתי ספר

הרשות הארצית למדידה )ה "לית ראמ"מ מנכ"מ
בשנים האחרונות  : "ר חגית גליקמן"ד, (והערכה בחינוך

התגברו התופעות  , הפכו המבחנים ליעד בפני עצמו
אנו רואים  . והדבר פגע בתהליכי הלמידה, השליליות

צורך בחשיבה מחודשת על מתווה המדידה וההערכה 
 ".בבתי הספר ועל השימוש שיש לעשות במידע

 

 .  תלמידים בבחינה
 זהר שטרית :צילום
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 מערכת ביצורים עתיקה  
 נמצאה באשדוד

 ממצאים מרשימים נמצאו בתל  
  -נמלה של העיר הפלישתית אשדוד  -ים -אשדוד

ס וכן שרידי "לפנה 8-ביניהם ביצורים מהמאה ה
 מטבעות ומשקולות מהתקופה ההליניסטית, מבנים

 זיו ריינשטיין  פורסם:  14.08.13

נמלה של   -ים -ממצאים מרשימים נמצאו בתל אשדוד
בתום עונת החפירות   -אשדוד  פלישתיתהעיר ה

הראשונה של המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת  
 .תל אביב

  ס "לפנה 8-החומה מן המאה ה
 ,  המכון לארכיאולוגיה: צילום

  א"אוניברסיטת ת

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%96%D7%99%D7%95_%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%96%D7%99%D7%95_%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4008095,00.html


ר אלכסדר "במהלך החפירות שהתנהלו בראשותו של ד
פאנטלקין מהמכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל  

  8-נחשפו שרידים של מערכת ביצורים מהמאה ה, אביב
מדובר בחומה . שמקיפים בין השאר מעין מעגן, ס"לפנה

מסיבית של לבני בוץ אשר היא עיקרה של מערכת 
 .פנימיות וחיצוניות( מעין סוללות עפר)חלקלקות 

  ס "לפנה 8-החומה מן המאה ה
 ,  המכון לארכיאולוגיה: צילום

  א"אוניברסיטת ת



 מרד והתנגדות לשלטון האשורי

פרק זמן זה מתאפיין בשלטון אשורי בחלקו הדרומי של  
כוח   שגרר אחריו מאבקי, אגן הים התיכון המזרחי

אשדוד הפלישתית נזכרת בכתובות  . ומלחמות
האשוריות שבהן צוינו פרשיות מרד והתנגדות לשלטון  

, ממלכת יהודה. ס"לפנה 8-האשורי בשלהי המאה ה
דחתה אז את פניותיה , תחת שלטונו של המלך חזקיהו

 .של אשדוד להצטרף למרד

  ס "לפנה 8-החומה מן המאה ה
 ,  המכון לארכיאולוגיה: צילום

  א"אוניברסיטת ת



בתגובה למרד נענשה אשדוד הפלישתית קשות ונהרסה  
עבר מרכז הכובד , בעקבות זאת. על ידי הריבון האשורי

שבה , (מ מאשדוד"ק 5-כ)ים -מאשדוד עצמה לאשדוד
יש  , ר פאנטלקין"לדברי ד. התקיימו עתה החפירות

להניח ששרידי הביצורים שנחשפו עתה קשורים בצורה 
 .זו או אחרת למאורעות אלה

  ס "לפנה 8-החומה מן המאה ה
 ,  המכון לארכיאולוגיה: צילום

  א"אוניברסיטת ת



 בחפירות במתחם נחשפו גם שרידי  
שלהי מאה  )מבנים מרשימים מהתקופה ההלינסטית 

ממצא מרתק   שהניבו, (ס"רביעית ועד מאה שנייה לפנה
  .לרבות מטבעות ומשקולות

על יסוד התשתית והלקחים , ר פאנטלקין"לדברי ד
יש לצפות לגילויים מעניינים נוספים  , שהופקו העונה

  .בעונות החפירה הבאות

ים בצורה -יצוין כי עד כה לא נחפר אתר אשדוד
למעט חפירות בדיקה מועטות בין השנים , מסודרת
  .ל"ר יעקב קפלן ז"על ידי הארכיאולוג ד 1965-68

  ס "לפנה 8-החומה מן המאה ה
 ,  המכון לארכיאולוגיה: צילום

  א"אוניברסיטת ת



 אם רוכשת  .בי.איי: עוד אקזיט
 את טרוסטיר הישראלית

 2013באוגוסט  15, גלובס יום חמישי ,יוסי ניסן: מאת

החברה הישראלית מספקת פתרונות תוכנה   
המסייעים לארגונים להגן על עצמם בפני הונאות  

  -סכום העיסקה . פיננסיות ואיומי אבטחה מתקדמים

מיליון דולר 800-900-כ  

 רויטרס: צילום

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


הודיעה על רכישת  IBMחברת : עוד אקזיט ישראלי
 (Trusteer)חברת אבטחת המידע הישראלית טראסטיר 

המספקת פתרונות תוכנה המסייעים  , של שלמה קרמר
לארגונים להגן על עצמם בפני הונאות פיננסיות ואיומי  

לא נמסרו פרטים פיננסיים על  . אבטחה מתקדמים
מיליון   800-900-אך לפי הערכות מדובר בכ, העסקה

העסקה צפויה להיסגר (. מיליארד שקל 3-כ)דולר 
בכפוף לעמידה בתנאי סגירה , ברבעון השלישי של השנה

 .מקובלים

 רויטרס: צילום
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-בישראל אי IBMמדובר ברכישה הגדולה ביותר של 
 .מיליון דולר בלבד 10בטראסטיר הושקעו . פעם

IBM  תקים בישראל מעבדת תוכנה משותפת עם
Trusteer להגנה מהתקפות סייבר והיא תאגד יותר מ-

חוקרים ומפתחים משתי החברות שיתמקדו   200
תוכנות  , בפיתוח פתרונות לאיומי אבטחה מתקדמים

מניעת הונאות פיננסיות ואבטחה בסביבת  , זדוניות
 .המובייל

 רויטרס: צילום
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 יכולים  Trusteerפתרונות התוכנה של 
 י  "לזהות איומי אבטחה שאינם מזוהים ע

בסמארטפונים ובמחשבים  -תוכנות אבטחה מסורתיות 
ב "שבעה מתוך עשרת הבנקים המובילים בארה. נייחים

ותשעה מתוך עשרת הבנקים המובילים בבריטניה  
כדי להגן על חשבונות   Trusteerמשתמשים בפתרונות 

 .לקוחותיהם מפני הונאות פיננסיות ומתקפות סייבר

לפורטפוליו האבטחה   Trusteerבין היכולות שמביאה 
בנוסף  , אבטחה כשירות באמצעות הענן :IBMשל 

;  מסורתיים לסמארטפונים וטאבלטים ITלפתרונות 
הגנה מקיפה בפני הונאות פיננסיות ואיומים מתמידים 

 .מתקדמים

 רויטרס: צילום
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והטכנולוגיה הייחודית שלה   Trusteerהמומחיות של "
בהגנה על נקודות קצה בארגון ומניעת הדבקה של  

תוכנה זדונית יסייעו ללקוחות בכל מגזרי התעשייה  
לטפל באיומים ההולכים ומשתכללים אשר ניצבים  

נהיה מסוגלים מעתה להציע ללקוחותינו  . בפניהם
אומר  , "מספר שכבות הגנה כנגד התקפות מתוחכמות

המנהל הכללי של חטיבת מערכות  , ברנדן האניגן
 .IBM-אבטחה ב

 רויטרס: צילום
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 ,מיקי בודאי Trusteerל "לדברי מנכ
 הדרך בה ארגונים מגינים על הנתונים"

ככל שההתקפות נעשות  . מתפתחת בקצב מהיר
הגישות המסורתיות לאבטחת  -מתוחכמות יותר 

אינן עונות יותר על  , הארגון ולנתונים בסביבת המובייל
סייעה למאות ארגונים ובנקים   Trusteer. הצרכים

גדולים ברחבי העולם להביס אלפי מתקפות מתוחכמות  
המשלבים מודיעין על  , באמצעות פתרונות חדשניים

המובייל  , איומי סייבר וטכנולוגיות בתחומי מחשוב ענן
 ".וסביבת משתמש הקצה

 רויטרס: צילום
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IBM בן  , יוצגה בעסקה על ידי עורכי הדין ברי לבנפלד
.  'דוד רונס ונועם אנק ממשרד יגאל ארנון ושות, סנדלר

טראסטיר יוצגה בעסקה על ידי משרד גולדפרב זליגמן  
 ".'ושות

 רויטרס: צילום

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


 

 : טיסת החיילים
 ?באנגלית" כן המפקד"איך אומרים 

נחת היום בשדה " נפש בנפש"מטוס עולים של 
עולים חדשים   330על הסיפון היו , התעופה בן גוריון

  63, מתוכם הם צעירים וצעירות 125. מצפון אמריקה
 ל"שיתגייסו בימים הקרובים לצה, בנות 62-בנים ו

nrg 13/8/2013 | יהדות 

 '' טיסת החיילים'' 
 שחר עזרן: צילום

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


 ,  ('ג)נחתה הבוקר " טיסת החיילים"
מבו של  'על סיפון מטוס הג. בשדה התעופה בן גוריון

עולים חדשים מצפון   330היו " נפש בנפש"ארגון 
-בנים ו 63, מתוכם הם צעירים וצעירות 125. אמריקה

 .  ל"לצה שיתגייסו בימים הקרובים, בנות 62
 

  6, משפחות 26העולים במטוס נכללים גם  330בין 
עולים   100 –אנשי חינוך וכ  23, אחיות 3, רופאים

חיילים   64חדשים שהולכים להתגורר בפריפריה כולל 
 .  לעתיד

 '' טיסת החיילים'' 
 שחר עזרן: צילום
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 מיד לאחר ירידתם מן המטוס זכו  
 העולים החדשים לטקס קבלת פנים  

ג בהשתתפות  "בנתב 1חגיגי שנערך לכבודם בטרמינל 
השרה לקליטת  , מאות אורחים ומוזמנים ביניהם

כ "חה; גדעון סער, שר הפנים, סופה לנדבר, העלייה
ראש אגף כוח  ; שטה –פנינה תמנו ; ר הכנסת"וסגנית יו
ר תנועת  "יו; האלופה אורנה ברביבאי, ל"אדם בצה

ל  "מנכ; אפי שטנצלר, ל"ר קק"יו; אלי בן יוסף, הצופים
;  יהודה שרף, קליטה ועליה של הסוכנות היהודית' מח

היוצר ומבצע רמי  , יאיר סרוסי, ר בנק הפועלים"יו
 .  קליינשטיין

 '' טיסת החיילים'' 
 שחר עזרן: צילום

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


החיילים העתידיים עולים לישראל במסגרת מבצע  
ומקבלים סיוע  " נפש בנפש"הטסה מיוחד של ארגון 

ב "ל בארה"בזמן שירותם הצבאי בשיתוף ידידי צה
(FIDF  ) המשרד לקליטת  , גרעין צבר -תנועת הצופים

 .  ל"וקק, הסוכנות היהודית, העלייה
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 מלמד על כוחנו כעם: ל"ר קק"יו

כל  : "בירך את העולים החדשים, גדעון סער, שר הפנים
עזב את   -אחד מכם עשה כמעשה אברהם אבינו 

.  ועלה לארץ ישראל -את ארצו ואת בית אביו , מולדתו
הגשמת החלום האישי שלכם היא גם מימוש החלום  

השר גדעון  ". של שיבת ציון -הלאומי הקולקטיבי שלנו
הצעירים שעלו לארץ ועתידים   125סער גם בירך את 

אתם מחזקים את העם היהודי  "ל "להתגייס לצה
אתם מחזקים את צבא ההגנה  . במדינת ישראל

 ".  לישראל
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העובדה כי צעירים  : "ל"ר קק"לדברי אפי שטנצלר יו
כדי לעלות  , ל"עוזבים את החיים הנוחים שלהם בחו

,  מלמדת רבות על כוחנו כעם, ל"לארץ ולהתגייס לצה
ועל הערבות ההדדית שהיא בבסיס חיינו כאן  

ולוודא שהם , נותר לנו רק להיות גאים". "בישראל
אמרה השרה לקליטת  " יקבלו את כל העזרה שאפשר

 .  כ סופה לנדבר"ח, העלייה
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מתנדבים אמיצים אלה העוזבים את ביתם ברחבי  "
חומת המגן של העם  , ל"העולם ומגיעים לשרת בצה

ארגון ידידי  . הם מקור לגאווה ותקווה עבורנו, היהודי
שם לו למטרה להיות המשפחה   (FIDF)ב "ל בארה"צה

המאמצת של כלל החיילים הבודדים המשרתים את  
ל  "ר ארגון ידידי צה”יו, מסרו נילי פאליק, "המדינה

,  גרשון( רי'ג)יצחק .( מיל)והאלוף  (FIDF)ב "בארה
 .  ל הארגון"מנכ
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 ?  רוצים לדעת כמה זמן נותר לכם לחיות
 ערכו בדיקת לייזר

מכשיר לייזר חדש מסוגל לנבא כמה שנים נותרו  
לאדם לחיות על פי מצבם של כלי הדם הזעירים שלו  

 שמצויים בשכבה שמתחת לעור
 11/8/2013| אסף גולן 
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קבוצת חוקרים מאוניברסיטת לנקסטר באנגליה פיתחו  
שיטה מדעית חדשה שמאפשרת לנבא כמה זמן נותר  

השיטה החדשה שנחשבת  . לאדם הנבדק לחיות
לראשונה מסוגה בעולם מבוססת על בדיקת לייזר  

פשוטה הבוחנת את מצב כלי הדם הזעירים המצויים  
 . בשכבה שנמצאת מתחת לעור
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 הבדיקה הזו מבוססת על העובדה  
 שכלי דם הללו מאד רגישים והם  

מגיבים בצורה מפורטת וישירה לכלל התהליכים 
ההומרונליים והמטבוליים שמתרחשים , הפיזיולוגיים

תהליכים אלו שעוברים . לאורך השנים בגוף האדם
בגוף  . שינויים מעידים למעשה מה מצבו הפיזי הגוף

לכן על פי בדיקת השינויים בתאים של כלי הדם . שלנו
האלה אפשר לקבוע באופן מדויק מה מצב ההזדקנות  

של הגוף ומה קצב ההזדקנות שלו שמוביל אותו לחוסר 
 .  תפקוד ולמוות
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מכשיר הלייזר שעורך את הבדיקה דומה לשעון יד או  
לצמיד והוא שמקרין את קרן הלייזר אל התאים של 

  100ל 0תוצאת הבדיקה מדורגת בין . כלי הדם האלו
כשלדברי החוקרים היא מדויקת מאד אם מוסיפים  

לדברי המפתחים . אליה עוד מספר נתונים על גוף האדם
גרסה זמינה של המכשיר החדש תהיה בשוק עוד שלוש  

 .  שנים
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