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 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 

 



אל תשתמש : מסעדה באבו גוש מציעה
 אחוז 50קבל הנחה של , בנייד בזמן ארוחה

אנחנו רוצים : "וודאת איברהים מסביר'הבעלים ג
שלפחות ייקחו  , שאנשים יבואו ליהנות במסעדה

 "הפסקה מהמרוץ וישבו לאכול כמו שצריך
 18/11/2013 | יעל פרידסון

 המסעדה באבו גוש
 אדי ישראל: צילום 

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


מה שהחל כטרנד בבתי  . אין סלולרי -אם יש חומוס 
אביביים שהפסיקו להציע רשת אלחוטית  -קפה תל

-הגיע גם לחומוסייה המפורסמת באבו, ללקוחותיהם
המסעדה פתחה במבצע שבו לקוחות שיימנעו  . גוש

לפטופ וטאבלט במהלך הארוחה , משימוש בפלאפון
  .במקום ייהנו מתפריט בחצי המחיר

 

 המסעדה באבו גוש
 אדי ישראל: צילום 

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


אביב מאסו בלקוחות היושבים -בעלי בתי הקפה בתל
מה שמטריד את  ; במשך שעות על כוס קפה אחת

הוא  , גוש-בעל המסעדה באבו, וודאת איברהים'ג
שלקוחותיו לא יכולים להתנתק מהעולם אפילו כדי  

  .לנגב חומוס בנחת

 המסעדה באבו גוש
 אדי ישראל: צילום 

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


לפעמים זוג מגיע למסעדה וכל אחד יושב עם הפלאפון  "
מגיע האוכל והם . "הוא מסביר, "שלו והם לא מדברים

לא  , הם לא נהנים מהאוכל. נותנים לו להתקרר
מהאווירה של המקום ולא מהחברה של מי שהגיעו  

אנחנו רוצים שאנשים יבואו לאכול  . לסעוד איתו
שלפחות ייקחו הפסקה מהמרוץ וישבו לאכול  , וליהנות

  ".כמו שצריך

 המסעדה באבו גוש
 אדי ישראל: צילום 

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


 אנשי  , מעבר לחוויה שלהם, לדבריו 
 הסלולרי פוגעים בשאר הסועדים  

 יש אנשים שבאים ליהנות  . "במסעדה
 והם לא יכולים כי יושב לידם מישהו  

הוא שקוע בשיחה ואפילו לא שם לב , שצועק בפלאפון
  .מסביר איברהים, "שהוא מפריע לאנשים אחרים

 
הסועדים יפקידו את המכשיר , כדי לקבל את ההנחה

ויתחייבו לא לשלוף מחשב נייד  , הנייד בכניסה למסעדה
הוא יימשך עד . "משך המבצע אינו מוגבל. או טאבלט

,  שאני אראה שהאנשים ישנו את הרגלי האכילה שלהם
  ".זה יכול רק לעזור ללקוחות שלנו 

 המסעדה באבו גוש
 אדי ישראל: צילום 

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


 חשופים
    2013בנובמבר  19, יום שלישי!מערכת וואלה,  TECH:מאת

הוא ניגש לאנשים זרים ברחוב  : ק וייל עשה ניסוי'ג
אבל אלה  , הם נבהלו. וחשף פרטים אישיים שלהם

אז  . אותם פרטים אישיים שהם עצמם העלו לאינטרנט
 ?מה ההבדל בעצם

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


 ,  מתחן ונסיין אינטרנטי, ק וייל'ג
 ובמבט אחד , ניגש לאנשים ברחוב

 :  מרוכז מנחש את כל הפרטים שלהם
זה לא קטע  . תחביבים וחיות מחמד, מקום עבודה, שם
הוא פשוט עבר על  , חושי קסום או משהו-על

,  ואינסטגרם שאותרו בסביבתו טוויטר חשבונות
והשתמש בפרטים שלהם מתוך הפוסטים והתמונות  

אותם אנשים היו המומים  , למרות זאת. שפרסמו
 -חלקם גם נלחצו , שאדם זר יודע עליהם כל כך הרבה

למרות שהם עצמם פרסמו את הפרטים האישיים  
 .זרות ברחבי העולם חשופים לעיניים, האלה באינטרנט

http://tags.walla.co.il/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
http://www.walla.co.il/


 ק נועד להוכיח שאנחנו  'הניסוי של ג
 עדיין לא מסוגלים להפריד בין  

 עולם  "חשיפה ברשת לחשיפה ב
נראה לנו הגיוני לגמרי שכל דביל מרחבי ": האמיתי

, מה באינסטגרם'הגלובוס יראו את התמונה שלנו בפיג
אבל כשהזר הזה הוא גבר בשר ודם שניגש אלייך ברחוב 

זה כבר  " רונית, מה לבשת הלילה'אחלה פיג"ואומר 
,  אבל ככל ששני העולמות. מקריפ אותנו לגמרי

הגבולות   -הולכים ומתקרבים , הווירטואלי והאמיתי
יכול להיות  . ואשליית הפרטיות קורסת, מיטשטשים

 ?שאנחנו עדיין לא באמת מוכנים לכך

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


 16נערים יוכלו לשנות את שמם מגיל 
פרי יוזמה חדשה בכנסת לקראת יום זכויות  : ההמלצה

 הילד הבינלאומי
 19.11.2013 :פורסם בגדעון אלון 

יוזמת לכבוד יום זכויות הילד  ( יש עתיד)כ עדי קול "ח
הבינלאומי הצעת חוק שנועדה לחייב הורים לשתף את 

 .ילדיהם כל אימת שיבקשו לשנות את שמו

 קוקו אילוסטרציה :צילום

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


 על פי החוק הנוכחי רשאים הורים  
 לשנות את שמו של ילדם הקטין בלי  

.  להתחשב בדעתו של הילד ומבלי לקבל את הסכמתו
רשאי לשנות עצמו את שמו או   18רק ילד המגיע לגיל 

 .שההורים נזקקים להסכמתו כדי לעשות זאת

בראשות השופטת  , כ קול ציינה כי ועדת רוטלווי"ח
סביונה רוטלווי שבחנה יישום חקיקתי של אמנת  

כך  , המליצה תיקון לחוק השמות, ל"זכויות הילד הבינ
שהורים יידרשו להסכמת הילד בכל הליך של שינוי שמו  

  . במשרד הפנים

 קוקו אילוסטרציה :צילום

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


 על פי הצעת החוק יוכל נער שמלאו  
 שנה לשנות את שמו מבלי   16לו 

לא יתכן  ", כ קול"לדברי ח. להזדקק לאישור הוריו
יוציא רישיון על  , יקבל תעודת זהות 16שילד בגיל 

אך לא יוכל  , קטנוע ויכול להתנגד לאשפוז בכפייה
  .להחליט בעצמו על שמו הפרטי

שמו של אדם הוא חלק בלתי נפרד  "קול הוסיפה כי 
הגיע הזמן להכיר בתהליך שהתרחש בעולם  . מזהותו

להיותו אדם בר , שעבר מהתייחסות לילד כרכוש הוריו
ראוי שיבוא לידי  , זה תהליך משמעותי . זכויות וקול

  ". ביטוי גם בתהליך בחירת השם

 קוקו אילוסטרציה :צילום

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


 מפעל המים : לראשונה
 בתל ערד ייחשף לציבור

שנה לאחר שנחפר יוכל כעת הציבור לבקר  3000
במפעל המים המרשים בתל הקדום וללמוד על  

 ההתמודדות עם המחסור במים באזור
 20/11/2013 | דליה מזורי

מפעל המים העתיק בתל ערד ייחשף לציבור ובקרוב 
ולהתרשם   המטיילים יוכלו לרדת אל תוך החללים שלו

זאת לאחר עבודות השימור שמפעל המים עובר  , מגדלו
  .בימים אלה

  תל ערד
 באדיבות רשות הטבע והגנים: צילום

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


הארכיאולוג הראשי של רשות  , ר צביקה צוק"לדברי ד
זהו אחד ממספר מפעלי מים עתיקים  , הטבע והגנים

שנחצבו והתקיימו בערים העתיקות בארץ ישראל של  
ידועים מפעלי המים . ס"תחילת האלף הראשון לפנה

מגידו וחצור שאף זכו להיכלל על ידי  , בתל באר שבע
  .ו ברשימת אתרי המורשת העולמית"אונסק

  תל ערד
 באדיבות רשות הטבע והגנים: צילום

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


 מדובר במאגר גדול ומטויח  
 ק שיכול להתמלא  "מ 400בנפח של 

 שיטפונות או מי באר  , במי גשמים
 .  המאגר הוא בן שלושה חדרים. מלמטה

  .כשחדר אחד מתמלא המים עוברים לחדר השני
 

דרך ההתמודדות האנושית עם מחסור במים  
ההתיישבות  . מרכזית בהבנת תולדות האתר  היא

הקדומה בתל ערד התאפשרה אך ורק בזכות הקמת  
מפעלי מים מלאכותיים כפתרון למצוקת המים 

מפעלי מים אלה היוו  . התמידית הקיימת בנגב המזרחי
  .את בסיס הקיום של אוכלוסיית ערד לתקופותיה

  תל ערד
 באדיבות רשות הטבע והגנים: צילום

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


 החפירה לחשיפת מפעל המים  
 בוצעה בעידוד ומימון של רשות  

זאב הרצוג  ' פרופ: י הארכיאולוגים"הטבע והגנים ע
א ויהודה גוברין מההיברו יוניון  "מאוניברסיטת ת

החפירה לחשיפת המאגר גרמה להתמוטטות  . 'קולג
פרויקט השימור . שנמצא מעל המאגר, ריצפת המקדש

והנגישות לקהל נעשה במימון אגף מורשת במשרד ראש 
י צוות שימור מקצועי של  "העבודה נעשית ע. הממשלה

  .רשות הטבע והגנים
 

  תל ערד
 באדיבות רשות הטבע והגנים: צילום

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


 : הצעת חוק
 בית-חשבוניות יסודרו לפי האלף

כ  "ועדת שרים לענייני חקיקה תדון בהצעת חוק של ח
נחמן שי לחייב את רשתות השיווק לסדר את פירוט  

להקל על  : המטרה. המוצרים בחשבונית לפי האותיות
הלקוחות לאתר בסיום הקנייה מחיר מוצר מסויים  

 ולבדוק אם הוא נכלל בהנחה או במבצע שהובטח להם

  20.11.13  :פורסם  מורן אזולאי 

 ערן יופי כהן:צילום 



   :בית-סל הקניות לפי סדר אותיות האלף
הצעת חוק חדשה שתעלה ביום ראשון הקרוב לוועדת  

שרים לענייני חקיקה מציעה לחייב את רשתות השיווק  
השונות להוציא את החשבון עבור הקנייה כאשר פירוט  

להקל על  : המטרה. המוצרים יעשה לפי סדר האותיות
או  , הלקוחות לבדוק אחרי הקנייה מחיר מוצר מסויים

  .האם המוצר נכלל בהנחה או במבצע שהבטיחה הרשת

  



 את ההצעה הגיש חבר הכנסת  
 ושרי הממשלה , (העבודה)נחמן שי 

 יצטרכו להחליט בישיבתם 
,  אומר שי, אם תאושר. השבועית האם לאשר אותה

   . היא תקל על הלקוחות בעת עריכת הקניות

,  פריטים הרשומים על גבי חשבוניות וקבלות"
מוצגים בסדר אקראי ומקשים על  , הנמסרות ללקוח

נכתב  , "הלקוח לעקוב אחר המחירים והפריטים שרכש
,  כדי לסייע ללקוחות. "בדברי ההסבר להצעת החוק

מוצע לקבוע כי כל הפריטים שנרכשו יירשמו בסדר  
  ".בית על גבי החשבונית או הקבלה-אלף

 ערן יופי כהן:צילום 



 ,  אומר שי, "בצורה זו"
 יוכל הצרכן לקבל מידע  "

 מלא על הקנייה כולל המחירים 
וההנחות המגיעות לו וכך להשוות בקלות בין בתי עסק  

הצגת הפריטים בסדר אלפביתי תסייע ללקוח  . שונים
 ".מהירה וחסכונית, החכם לנהל קניות בצורה מושכלת

  



 "'יורק אני לא נחשב לחרדי סוג ב-בניו"
והיום , עזב את הארץ בחוסר כל, חסיד באבוב, בן ברבר

-הוא אחד האנשים האמידים בקהילה החרדית בניו
  20ונשארה , הגיעה לשלושה חודשים ק'פולצתמי . יורק
עלה מניין  , יורק-הגיע לניו גורליקומאז שיוחנן . שנה

אפשר לעבוד כאן גם בלי  . "הצעות השידוכים שקיבל
 "לעשות צבא

20.11.13  :פורסם  יורק-ניו, מנדלבאוםאלי     

   

 בן ברבר
 אלי מנדלבאום:צילום 



והמהגרים ישנים  " היורדים החדשים"קהילות 
לס ובטורונטו מוכרות לכל  'אנג-שמתרכזות בלוס

אך תופעה מקבילה המתרחשת בעוצמה , ישראלי
הם מתרכזים בעיקר  . היורדים החרדים: מוכרת פחות

יש יותר מה   ארצות הבריתוטוענים כי ל, יורק-בניו
  .ישראל, להציע להם מאשר למולדתם

 בן ברבר
 אלי מנדלבאום:צילום 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4448858,00.html


, כמו בקרב מקביליהם שאינם חלק מהמגזר החרדי
לתנאים הכלכליים ולאווירה החברתית יש חלק גדול  

אבל לא מעט חרדים שעמם שוחחנו  . במערך השיקולים
-מבהירים כי לא קיצוץ הקצבאות או האווירה האנטי

כי אם בעיות הקשורות באורח , חרדית מבריחה אותם
-זה שמעדיף את תורתם. החיים החרדי בישראל

גם לפטור  , לעומתם. אומנותם על פני יציאה לעבודה
 .  מהצבא יש חלק במערך השיקולים של יורדים חרדים

 בן ברבר
 אלי מנדלבאום:צילום 



 ',  דרך השם'בישראל למדתי ב"
 שידועה כישיבה של בחורים  

מספר יוחנן גורליק  , "שעובדים ולומדים חצי יום
בארץ אוטומטית מסתכלים על  . "יורק-המתגורר בניו

בארצות  , כאן. 'סחורה מסוג ב'מי שלומד שם כעל 
אנשים מחפשים מישהו שיש לו אמצעים  , הברית

.  שלאו דווקא ישב וילמד כל היום, כלכליים לפרנס
אבל שיביא פרנסה טובה , שיקבע עתים לתורה

הוא זוכה  , יורק-מאז שעבר לניו, לדבריו". הביתה
 . להצעות שידוכים מרובות יותר מאלו שקיבל בארץ

 יוחנן גורליק
 אלי מנדלבאום:צילום 



,  בנימין ברבר עזב את ישראל לפני שנים ארוכות
היום הוא נחשב לאחד . דולר בלבד 117כשבכיסו 

מהאנשים האמידים בקהילה החרדית בבורו פארק  
אבל עם  , הגעתי לכאן בעירום ובחוסר כל. "יורק-ניושב

הרבה התמדה ועם הרבה כוח השגתי את מה  
 . אומר ברבר, "שהשגתי

 בן ברבר
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שהיגרה לארצות הברית מישראל , ק'לדברי תמי פולצ
-ישראליות חרדיות רבות מגיעות לניו, שנה 20לפני 
.  ומתקבלות בברכה על ידי הקהילה החסידית, יורק

גם כי  , בנות ישראליות פשוט מאוד מרגישות פה בנוח"
וגם כי הן מוצאות פה חברות , החסידות מתאימה להן

היא  , "יש פה קהילה ישראלית מאוד גדולה. מאוד מהר
 .  אומרת
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הוא היה  . "היא עצמה הגיעה לניו יורק בעקבות בעלה
, אמריקאי וזה היה אקזוטי בשבילי לעבור למקום אחר

נבוא לשלושה חודשים ואחרי זה  , וחשבתי ביג דיל
אנחנו עדיין בשלושת , שנה אחרי זה 20. נחזור לישראל
 .היא מספרת, "חודשי הניסיון
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