
 רשימת הנושאים

 יוכל לשנות את שמו 10מהפיכה ילד בן •

 רישום נישואין באינטרנט: לראשונה בישראל•

 הפסיקו לצלם אוכל-שפים צרפתים זועמים•

 משרד החינוך יוסיף סייעות בנות שירות לגנים•

 הממותות נכחדו בגלל מחסור בפרחים•

 

 

 

 



 20.2.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 
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 19.2.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 
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 17.2.14קריקטורה יומית 

 עמוס בידרמן: מאייר" הארץ"קריקטורה יומית 

 



 : לראשונה בישראל
 רישום נישואין באינטרנט

יפו השיקה מערכת  -המועצה הדתית תל אביב
ובכך יתאפשר לראשונה  , אוטומטית לרישום נישואין

ואף באמצעות  , בישראל רישום מקוון לנישואין
 "סקייפ"בקרוב ב? ומה על העדים. אפליקציה מיוחדת
ynet  19.02.14  :פורסם  

 רגע לפני הטבעת
 index open: צילום



 המאפשר את  "חוק צהר"
  פתיחת אזורי הרישום לנישואין

ועכשיו מבקשים  –עבר לפני כארבעה חודשים 
בדרך , במועצות הדתיות לעשות צעד נוסף קדימה

,  רישום לנישואין בקליק: להקל על חיי הזוגות שבדרך
 .גם דרך הסמארטפון –מכל מקום 

יפו השיקה מערכת  -המועצה הדתית תל אביב 
שתאפשר לזוגות  , אוטומטית לרישום נישואין

הנרשמים לעשות את כל התהליך באמצעות אתר 
,  לרבות סריקת התמונות והמסמכים, אינטרנט

 .והעלאתם לאתר מאובטח

 index open: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4446644,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4446644,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4446644,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4446644,00.html


בפעם הראשונה בישראל יתאפשר רישום מקוון   
במועצה  . ואף באמצעות אפליקציה מיוחדת, לנישואין

,  "פריצת דרך בשירותי הדת"הדתית מכנים את המהלך 
שיוכלו לעשות  , ומקווים כי יקל משמעותית על הזוגות

כל מה  . "ובזמנם הפנוי, את כל תהליך הרישום בעצמם
שנותר לזוג לעשות הוא להגיע לראיון אצל רשם 

וגם את התור ניתן לקבוע דרך , נמסר, "הנישואין
 .הרשת

 רגע לפני הטבעת
 index open: צילום



 ?  "העדים"ומה על  
 ובמועצה הדתית   –בשלב הבא 

,  יוכלו לתת עדות מרחוק –מקווים כי בקרוב מאוד 
כפי שכבר מקובל היום בבתי הדין  , "סקייפ"באמצעות 

המועצה הדתית הציבה לעצמה למטרה . "הרבניים
לייעל את הקשר עם הציבור שאותו אנו משרתים  

במטרה לשתף יותר ויותר אוכלוסיות  , ולמנוע מכשולים
,  "ולהפוך את תהליך הרישום לחוויה נעימה יותר -

.  יפו-ראש המועצה הדתית תל אביב, אומר אלדד מזרחי
המערכת שהשקנו מהווה הזדמנות לרתום את  "

ולהקל על המאורסים בתל  , הטכנולוגיה לצד ההלכה
 ".אביב בתהליך הרישום לנישואין

 index open: צילום



במועצה מוסיפים כי המערכת החדשה שפותחה על ידי   
מאפשרת לנרשמים הליך רישום  , "אפרתי"חברת 

המספק חוויית שימוש  , מאובטח ברמה גבוהה
ניתן להזין ולהעלות  . פשוטה ואינטואיטיבית, ידידותית

כל מסמך שהוא וכל תמונה גם באמצעות מכשירי  
ולהתעדכן בהמשך על מצב הרישום , הסמארטפון

  .לנישואין

 index open: צילום



   10ילד מגיל : מהפכה
 יוכל לשנות את שמו

המליאה אישרה את הצעת החוק שהוגשה בעקבות 
 "אבלות"פנייה של ילדה שנקראה 

 20.02.2014 :פורסם בגדעון אלון 

,  ילד שמלאו לו עשר שנים ואינו שבע רצון משמו הפרטי
יהיה רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש לשנות את שמו  

כך קובעת הצעת  . גם אם בני משפחתו יתנגדו למהלך -
שאושרה , (יש עתיד)כ עדי קול "חוק פרטית של ח

תומכים מול   45)אתמול ברוב גדול במליאת הכנסת 
 (.שישה מתנגדים

 (אילוסטרציה)עמי שומן  :צילום

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


 הצעת החוק גם קובעת כי הורים לא  
 יוכלו עוד לשנות את שם ילדם ללא  

 יוזמת הצעת החוק  . הסכמתו המלאה
שמו של אדם הוא חלק  : "כ קול הסבירה את הצעתה"ח

שלפיו  , לא ניתן לקבל מצב חוקי. בלתי נפרד מזהותו
בלי לשמוע  , הורים יכולים לשנות את שם ילדם בכל גיל

גם לא ייתכן שילד יהיה שבוי  . את דעתו ולהתחשב בה
ותלוי בגחמות הוריו ולא יוכל לשנות את שמו ללא  

שעבר  , יש להכיר בתהליך שהתרחש בעולם. הסכמתם
מהתייחסות לילד כרכוש הוריו להיותו אדם בר זכויות  

תהליך משמעותי זה ראוי שיבוא לידי ביטוי גם  . וקול
 ".בתהליך בחירת השם

 (אילוסטרציה)עמי שומן  :צילום

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


כ קול סיפרה כי יזמה את הצעת החוק בעקבות פנייה "ח
ושרצתה " אבלות"שהגיעה אליה מילדה שנקראה 

אני מבקשת לתמוך בהצעה למען כל  . "לשנות את שמה
אותם ילדים שקיבלו שמות מגוחכים ונתקעו איתם  

 .אמרה קול, "ללא יכולת לשנותם

  

 (אילוסטרציה)עמי שומן  :צילום

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


 : שפים צרפתים זועמים
 תפסיקו לצלם את האוכל

 לשפים בצרפת נמאס מהלקוחות  
זה חוסר נימוס  ”: שלא מפסיקים לצלם את האוכל

 “משווע ופגיעה בקניין רוחני
nrg 19/2/2014 | מעריב  

כשרוצים קל מאוד  , מאז שהסמארטפונים נכנסו לחיינו
אבל  . לצלם הכול ולהפיץ מיד את הצילומים באינטרנט

 -לא כולם מוכנים לקבל בהבנה את התופעה הזו 
    .למשל, השפים בצרפת

 שאטרסטוק :צילום 

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


 שני שפים צרפתים בכירים יצאו  
לאחרונה בחריפות נגד לקוחות שמצלמים את המנות  

'  לאוברז"שלמסעדה שלו , ון' יל גוז'ז. במסעדות שלהם
ונקוז שבדרום צרפת יש שלושה  'בפונז" דו וייה פוי

אומר שסועדים אשר מצלמים את המנות  , כוכבי מישלן
"  היצירות"בכל פעם ש, לדבריו. נוהגים בחוסר נימוס

שלו מופיעות באינטרנט זה פוגם בגורם ההפתעה של  
  .סועדים עתידיים וזו גם פגיעה בקניין הרוחני שלו

 שאטרסטוק :צילום 

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


 ,  אלכסנדר גוטייה, שף בכיר נוסף
הלך צעד נוסף במלחמתו בתופעה כאשר צירף לתפריט  

שלו במדליין שבצפון צרפת כיתוב  " גרנויילה"במסעדת 
מה שמעצבן את  ". הצילום אסור"שבו נאמר כי , בולט

גוטייה הוא שהסועדים מצלמים את האוכל במקום את  
פעם צילמו תמונות של . "האנשים שנהנים ממנו

כיום מצלמים  ", הוא אומר, "המשפחה או של הסבתא
עונים לתגובות  , מקבלים תגובות, מצייצים, את המנות

  ".ובינתיים האוכל מתקרר -
 

 שאטרסטוק :צילום 

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


 

משרד החינוך יוסיף סייעות בנות שירות 
  4-3לאומי לגני הילדים בגילים 

-כמענה למחסור בסייעות ישובצו בשנה הבאה יותר מ
, עם זאת. בנות שירות שיעברו הכשרה מיוחדת 1,200

 גנים זקוקים לעזרה 6,200: נציג המשרד טען בכנסת

   17.02.2014 ירדן סקופ

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום

http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.2014172


 

כי יוסיף בשנת ( שני)הודיע הערב  שי פירוןשר החינוך 
סייעת בת שירות לאומי או  ( ה"תשע)הלימודים הבאה 

הסייעות  . ארבע-אזרחי לגני הילדים לגילי שלוש
ילדים בני   20-יתווספו לגני ילדים בהם יש יותר מ

היישום החל כבר  , משרד החינוךלפי הודעת . שלוש
 .  גני ילדים ברחבי הארץ 450-השנה כפיילוט ב

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום

http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.2043471
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.3793


 

,  ה"תשע, במשרד מבטיחים כי בשנת הלימודים הבאה
בנות שירות לאומי־אזרחי בגני   1,200-ישובצו יותר מ

  400-ישובצו עוד כ, ו"תשע, בשנת הלימודים. הילדים
ובכך יושלם השיבוץ בכל גני הילדים שבחינוך הרשמי 

 . בישראל

,  מיליון שקלים 44-שעלותה מוערכת בכ, לפי התוכנית
בנות השירות יעברו הכשרה מקצועית אשר תכין אותן  

 .  לתפקיד
 

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום



 

בבתי   בנות אלה הן עתודה להוראה, לפי המשרד
ישנו הסדר מיוחד עם  , בנוסף. ובגני הילדים הספר

המכללות להכשרת עובדי הוראה לפיו יוכלו הסייעות  
ללמוד בעת השירות קורסים מקצועיים שיעניקו להן  

אם ימשיכו בלימודי הוראה לאחר , קרדיט אקדמי
 .  שירותן

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום



 

,  בדיון בנושא שנערך בוועדת חינוך בכנסת לפני כחודש
עלה כי מאז תחילת הרפורמה בגני הילדים בשנה 
שעברה נוצר מצב של חוסר אחידות בין הרשויות  

וכל רשות נוהגת בהתאם לאילוצי התקציב , המקומיות
 . שלה

בראש העין ניתן  , למשל, בוועדה הובאו דוגמאות לכך
אך הוא בוטל ממניעים , סיוע עד חודש דצמבר

 . תקציביים

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום



 

, על אף שניתן תגבור בשנה שעברה, בעיריית ירושלים
השנה לא הוקצה תקציב והוחלט לתת תגבור כוח אדם 

, מצדה, עיריית קריית אונו. רק במקרים מיוחדים
,  הכריזה רשמית שתתקצב את הסייעות לעוד חודשיים

רעננה וגבעתיים כלל לא  , ועיריות חזקות כמו תל אביב
 .  ביטלו את הסייעת הנוספת

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום



 

 סייעת מטבריה שנכחה בדיון  
הן לא  , הסייעות בשטח קורסות ובוכות"אמרה כי 

מתוכם לא גמולים   15-ילדים ש 35יכולות לתפקד מול 
המצב היום הוא שהסייעות מבלות את רוב . מחיתולים

".  זמנן בהחלפת חיתולים ובטיפול בצרכים של ילדים
ובעקבות  , בעבר לא הכניסו ילדים לא גמולים", לדבריה

ועדת טרכטנברג מכניסים ילדים לא גמולים בלי לספק  
באותו דיון אמר נציג משרד החינוך כי מדובר  ". פתרון

 .   גנים שסובלים מחוסר תקציב 6,200-ב

 . בנובמבר , גן ילדים בכפר שמריהו
 אייל טואג : צילום



 

 , (מרצ)חברת הכנסת תמר זנדברג 
 אמרה , שיזמה את הדיון בנושא

 באופן טיפוסי לממשלה "היום כי 
 גם שר החינוך זיהה את  , הזאת

המחסור בסייעת  . הבעיה אבל לא סיפק את הפתרון
במיוחד מאז הוחל חינוך חינם  , נוספת בגני הילדים

אבל לא פותרים אותו  , הוא אקוטי, מגיל שלוש
גני הילדים משוועים לאשת . באמצעות בנות שירות

צוות אחת נוספת לפחות במשרה מלאה ובשכר מלא  
חבל שבמקום  . שתוכל לספק המענה החינוכי הראוי בגן

לתבוע את תוספת התקציב הדרושה השר בוחר בפתרון  
 ".  מספק-הקל אך הלא

 אייל טואג : צילום



 : חוקרים טוענים
 הממותות נכחדו מחוסר בפרחים

פרחים , על פי מידע שנאסף מגללים על ידי צוות דני
זעירים שבעבר הרכיבו את הפלורה הסיבירית היוו  

 מרכיב מרכזי בתזונתם של בעלי החט העצומים
 16/2/2014| אלכס דורון 

 . ממותה 
 פי-אי: צילום 

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


בעלי החיים הגדולים והשעירים ביותר שחיו  הן היו בין 
ומעת לעת מתגלים באחרונה גם  , על פני כדור הארץ

"  להחיותן"יש אפילו כוונה מוצהרת לנסות   .שרידיהן
באמצעות טכנולוגיות שיבוט מתקדמות  , מחדש

קרובות   -אלו כמובן הממותות . א"והנדסת דנ
 .  של הפילים המשפחה השעירות והגדולות

 . ממותה 
 פי-אי: צילום 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/813/931.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/813/931.html
http://www.nrg.co.il/


בכתב העת המדעי  מחקר חדש שפורסם בשבוע שעבר 
טוען כי סיבה מרכזית להכחדתן לערך בין   "ר'נייצ"

הייתה ככל הנראה , שנים לפני זמננו 10,000-ל 4500
אלו  . לפרחים זעירים, אולי המוגזמת, חיבתן היתירה

מקור   -היוו מרכיב בסיסי בתפריט המזון של הממותות 
 .  עיקרי לחלבונים

 . ממותה 
 פי-אי: צילום 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/552/130.html?hp=1&cat=666
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/552/130.html?hp=1&cat=666
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/552/130.html?hp=1&cat=666
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/552/130.html?hp=1&cat=666
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/552/130.html?hp=1&cat=666
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/552/130.html?hp=1&cat=666
http://www.nrg.co.il/


 ר אסקה ווילרסלב  "ד  במחקר שהוביל
 א  "נותח הדנ, מאוניברסיטת קופנהגן

 שנתגלו בקרקע, ממותות  לשרידי גללים של
 בעבודה . הקפואה באזור הארקטי בסיביר ובאלסקה

התאהבו באופן  , זאת הוברר כי הממותות הצמחוניות
מיוחד בפרחים הזעירים שהופיעו מדי אביב וקיץ באזור 

הן העדיפו את  ". זללו אותם לתיאבון"ו -  הארקטי
אלא שכאשר הפרחים . סוגי עשב ועלים  פני-הפרחים על

בעקבות תקופת הקרח האחרונה  , נעלמו מהנוף הארקטי
חוסל    -בעלי חיים וצמחים  –שהכחידה יצורים רבים 

יחד עם . מקור המזון החשוב הזה עבור עדרי הממותות
 .  החלה גם ההיעלמות של הממותות –היעלמות הפרחים 
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אלף שנה מרחבי   50-צוות החוקרים קבע כי לפני כ
היו מכוסים    -הערבה הסיבירית של ימינו  -הטונדרה 

באזור   לא רק ממותות חיו. בעשב שגדל שם בשפע
גם  שכיום הוא בעיקר ערבות קרח קפואות אלא

 .  צבאים ויתכן שגם אריות, קרנפים שעירים
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 עד היום הייתה מקובלת בקרב 
 המדענים הדעה שהממותות ושאר

בעלי החיים הענקיים הצמחוניים של העידן שקדם 
אבל    .אכלו בעיקר עשב, לתקופת הקרח האחרונה

החוקרים נטלו  . המחקר החדש גילה עובדות אחרות
זיהו בהן שרידי  , אלפי דגימות מהקרקע הקפואה

כך נתגלה שבאזור הזה גם גדלו  . צמחים מתים שקפאו
פרחים זעירים דומים מאד לפרח שן הארי והנורית של  

 .  הם כיסו כמו במרבד את פני האדמה. ימינו
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, אני בטוח שהנוף באותה התקופה היה נהדר למראה"
די הופתענו  . "הדגיש החוקר הדני, "בגלל הפרחים

שרידים של , לגלות בשרידי הגללים של הממותות
אותם פרחים וכך הבנו שהן אכלו אותם וכנראה הרבה  

 ".  יותר מעשבים ועלים
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לדעת החוקרים הממותות היו זקוקות לפרחים 
היעלמות הממותות וגם של . הזעירים כדי לשרוד

הקרנפים הקדמונים שהיו שעירים הרבה יותר מאלו  
אלף   25פי הערכה כנראה לפני -החלה על, של ימינו

השינוי הדרמטי בצמחייה הארקטית היה קרוב . "שנה
הן איבדו מקור  . לוודאי קטלני במיוחד עבור הממותות

 ".  מזון הכרחי לקיומן
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הפליאונטולוג  , לעומת התיאוריה הפרחונית והרומנטית
דניאל פישר מאוניברסיטת מישיגן  ( חוקר המאובנים)

טוען כי להכחדת הממותות תרמו יותר מכל דווקא בני  
,  האדם שהחלו לצוד את בעלי החיים הצמחוניים הללו

כדי לאכול את בשרן ולהשתמש בפרוות שלהן כמגן  
יתכן שגם השתמשו בשנהבים המעוגלים  . מפני הקור

הממותות נעלמו ואיתן גם  , כך או כך. הגדולים שלהן
 .  הפרחים הזעירים
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