
 רשימת הנושאים

 מאוגוסט תוכלו לרכוש כלי רכב זעירים לנסיעה בערים•

 ידיים מושטות לשלום 20000:מיצג•

 דלעת ענק בגודל יותר ממטר גדלה בעין יהב•

 הכנרת נסגרת כדי להגן על הדגים•

 כתיבת סמסים מקצרת לנו את החיים:חוקרים•

בריטניה תעגן חוקי האיסלם במשפט  :ממלכת השריעה•
 הבריטי



 27.3.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 

 

http://www.israelhayom.co.il/sites/default/files/images/caricatures/13884516462956_b.jpg


 26.3.14קריקטורה יומית 

 ערן וולקובסקי: מאייר" הארץ"קריקטורה יומית 

 

http://www.israelhayom.co.il/sites/default/files/images/caricatures/13884516462956_b.jpg


 25.3.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 

 

http://www.israelhayom.co.il/sites/default/files/images/caricatures/13884516462956_b.jpg


 24.3.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 

 

http://www.israelhayom.co.il/sites/default/files/images/caricatures/13884516462956_b.jpg


תוכלו לרכוש כלי : מאוגוסט //ג "ק 400רק 
 רכב זעירים וזולים לנסיעה בערים

יבואנית הרכב הראשונה שצפויה ליהנות מהתקנה היא  
שתוכל למכור באופן סדיר את רנו טוויזי  , קרסו

 הזעירה
 דניאל שמיל :מאת 26.03.2014

 צילום מסך

http://www.themarker.com/misc/writers/1.453


 כי  ( 'ד)משרד התחבורה הודיע היום 
 החל מאוגוסט למשך שנה ניתן יהיה  

, גלגליים זעירים-כלי רכב ארבע למכור בישראל
לאחר יותר (. קוואדרוסייקל)המיועדים לתנועה בערים 

ישראל , אישר היום שר התחבורה, משנה של בדיקה
במסגרת , כלי רכב 1,000יבוא בהיקף מוגבל של , ץ"כ

מה שמוגדר כפיילוט שיבחן את השתלבות כלי הרכב 
,  בתום השנה הראשונה לניסוי. הזעירים במרכזי הערים

עשויים הלקוחות שרכשו את כלי    ,2015באוגוסט 
והם לא  , הרכב לגלות כי הרישיון לשימוש בו לא יחודש

מדובר בצעד שהסבירות  , עם זאת. יוכלו לנהוג בו יותר
 .לגביו נמוכה למדי

 צילום מסך

http://www.themarker.com/tv/1.1937213
http://www.themarker.com/tv/1.1937213
http://www.themarker.com/tv/1.1937213


עם , כלי רכב מסוג זה מורשים לתנועה באירופה
, מגבלות הכוללות איסור על תנועה בכבישים מהירים

באירופה מותר לנהוג  , מצד שני. וכך יהיה גם בישראל
ואילו  , ללא רישיון נהיגה למכונית, 16בהם מגיל 

חידוש נוסף הוא אישור היבוא של  . בישראל הוא יידרש
בישראל אי אפשר  . רק עם מנוע חשמלי" קוואדים"

כמו  , לשווק כלים זעירים עם מנועים בנזין קטנים
 .באירופה

 צילום מסך



 

מדובר בכלי  "ץ אמר היום כי "ישראל כ, שר התחבורה
רכב קטן ממדים העשוי להוות פתרון תחבורתי יעיל  

בעיקר במרכזי הערים ולהוות  , לצמצום הגודש
 ".אלטרנטיבה לרכב הפרטי

משקלם של כלי הרכב הזעירים  , לפי התקן האירופי
יבואנית הרכב . עם שני מושבים בלבד, ג"ק 400-יוגבל ל

שתוכל  , הראשונה שצפויה ליהנות מהתקנה היא קרסו
 .למכור באופן סדיר את רנו טוויזי הזעירה

 צילום מסך



 אלף ידיים מושטות לשלום 20: מיצג
-הציג ליד כביש תל אביב, חתן פרס ישראל, דני קרוון

". מיליון ידיים להסכם"ירושלים במסגרת הקמפיין 
 הסביר האמן, "רק שלום, אין פתרון אחר"

  20.03.14  :פורסם   גלעד מורג

יום  )חנך היום , 83, חתן פרס ישראל האמן דני קרוון
אלף ידיים צבעוניות נטועות בשדה   20מיצג של ( 'ה

 .באזור לטרון, סמוך לכביש ירושלים תל אביב

 

 
 
 
 

 המיצג
 רוני מרקוביץ: צילום



" מיליון ידיים להסכם"המיצג נעשה במסגרת קמפיין  
.  שהוקם בהתנדבות על ידי שלושה אזרחים ישראלים

דרור בן עמי וגיא פרוס סיפרו כי  , זיו כהן, יוזמי המיצג
לעורר את הציבור בישראל  "מטרת המיצג היא 

ששם למטרה לחזק  , לקמפיין חוצה גבולות פוליטיים
את ממשלת ישראל להליכה לקראת הסכם עם 

 ".הפלסטינים

 
 
 
 
 

 המיצג
 רוני מרקוביץ: צילום



 בניית המיצג של קרוון ארכה 
 כחמש שעות והשתתפו בו עשרות  

 בסופו  . צבעונית" ידיים"מתנדבים שהציבו זה לצד זה 
אלף ידיים   20של התהליך הוצג מראה צבעוני של 
  .1מנופפות לשלום לכיוון כביש מספר 

שמעתי על  הקמפיין למען  : "-ynetקרוון אמר היום ל
אני בעד שתי מדינות לשני עמים אז החלטתי  , השלום

עשיתי כמה  , בישלתי את הרעיון בבטן כמה ימים. לסייע
והיום סימנו את  , סקיצות שלקחו כחצי יום עבודה

צורת  , הפסים מסמלים דרכים למשא ומתן. המקום
והידיים המנפנפות  ', אוהלי שלום'האוהלים מסמלת את 

 ."מסמלות הושטת ידיים לשלום

 
 
 
 
 

 רוני מרקוביץ: צילום



 רוני מרקוביץ: צילום

יש כאן רצון לומר שבזמן הזה יש הרבה אנשים  "
ון קרי  'שתומכים במאמצי מזכיר המדינה האמריקני ג

אני  . מבלי להיכנס לפרטיו, לקדם את המשא ומתן
מרוצה מהתוצאה ומהתרומה שלי להזיז את העגלה  

רק  , אין פתרון אחר. הזו מהתהום שאליו היא מדרדרת
 ".שלום

 
 
 
 



 רוני מרקוביץ: צילום

:  זיו כהן,"מיליון ידיים להסכם"ר קמפיין "יו
הקמפיין וכל האירועים שנלווים לו ומציפים את  "

הארץ נוצרו כדי לתת לציבור הישראלי יכולת להביע  
את תמיכתו בהסכם מדיני ובפשרה בין ישראל  

אנו רואים במשא ומתן הנוכחי ובהסכם שעל  . לפלסטין
הפרק חלון הזדמנויות שיש לנצלו לכינון הליך פיוס  

ולשמירתה של ישראל כמדינה יהודית  , אזורי
 ".ודמוקרטית

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 דלעת ענק בגודל יותר ממטר  
 גדלה בעין יהב

דלעות הענק גודלו על ידי החקלאים רמי שדה ושוני  
כעת החקלאים באזור מתכננים להרחיב את גידול  . גל

 דלעות הענק במקום
 24/3/2014 | אסף גולן

 רמי שדה :צילום

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


 
 

 
 

חקלאי עין יהב גידלו דלעות ענק  : חגיגה בערבה 
  40שמגיעות לאורך של למעלה ממטר ומשקלן מגיע עד 

את הדלעות גידלו החקלאים רמי שדה ושוני גל  . ג"ק
בשמש  , שנעזרו בתנאי מזג האויר המצוינים בערבה

שמאירה כמעט בכל ימי החורף ובמי ההשקיה 
בניגוד לדלעות  . המיוחדים כדי להגיע לגודל הענק

בדלעות הללו אין אויר ולכן משקלן גדול  , הנפוצות
  .במיוחד

 רמי שדה :צילום

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


 
 

 
 

 

 מחירה של דלעת בודדת מגיע למעל  
 אולם הן לא נמכרות  , שקל 100-ל

 ישירות לצרכנים אלא מועברות  
למפעל חיתוך והן משווקות ברשתות ובחנויות כשהן  

יופי של  "אגרונום אגודת , רמי שדה. חתוכות וארוזות
אמר שבעקבות ההצלחה  , של חקלאי עין יהב" ירקות

יורחב בשנה הבאה הגידול של דלעות ענק וזאת כחלק  
לדבריו  . מפיתוח של סוגי ירקות חדשים ומבוקשים

. לחקלאי עין יהב יש ניסיון בטיפוח ירקות מיוחדים
שצמח  , לפני כשנה גדל בעין יהב הפלפל הגדול בעולם

קוטרו הוא לא הצליח    בשל. גרם 600-למשקל של כ
  .לעבור במערך המיון של בית האריזה במושב

 רמי שדה :צילום

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


 
 

 
 

 

 הירקות בעין יהב גדלים במבנים  
 בתי רשת  , סגורים ומוגנים של חממות

המים להשקיה הם משאיבה מקומית בלבד . ומנהרות
,  ברמת מליחות גבוהה יחסית למים בשאר הארץ

.  לאיכות ולטעם המיוחד של הירקות  שתורמת
המגדלים מגנים על הירקות בשיטות מיוחדות של  

הדברה ביולוגית עם חרקים טורפים כדי לצמצם את 
. השימוש בחומרי הדברה ומערך של בדיקות מעבדה

,  חודשים בשנה בלבד 11הגידול מתבצע במשך 
כשההפסקה נועדה לחיטוי מוחלט של השטח והתחלה 

  .חלקה של העונה החדשה

 רמי שדה :צילום

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


 

 
 

 
 הכנרת נסגרת כדי להגן על הדגים

כדי לשמור על המערכת , צפון האגם ייסגר לדייג
: האקולוגית ועל דגי האמנון שזו עונת הרבייה שלהם

 "מדובר בצעד חיובי לדייגים"
 26/3/2014 | דליה מזורי

כדי לשמור  , צפון הכנרת ייסגר בתקופה הקרובה לדייג
דגי האמנון שזו עונת    על המערכת האקולוגית ועל

  .הרבייה שלהם

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 

 
 

 

 דונם באזור הבטיחה  1250-מדובר ב
 שהינו אזור ההטלה , שבצפון הכנרת
 הדייג ייאסר בשטח  . של דגי האמנון

 זה לתקופה של חודשיים החל מיום  
במטרה להגן על דגי  , ראשון הקרוב ועד לסוף מאי

  .האמנון הנמצאים בעונת ההטלה
 

שטח זה הינו אזור הרבייה העיקרי של דג אמנון הגליל  
מתחממים מי הכנרת ודגי  , בעונה זו של השנה(. מושט)

.  האמנון מתקרבים לחוף על מנת להטיל את ביציהם
,  אזור הבטיחה המתאפיין במים רדודים וצמחיה רבה

  .מהווה מקום אידיאלי ומוגן להטלת ביצי האמנון

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 

 
 

 

 ,  ברשות ניקוז ונחלים כינרת מסבירים
 שאזור הבטיחה הצפוף  , כי קיים חשש

 בדגי אמנון בעונת הרבייה ימשוך אליו  
הדבר עלול  . דייגים שיפגעו באוכלוסיית האמנונים

  .להוביל להפרת התקנה האוסרת על הדייג בתקופה זו
כי על מנת  , עוד מוסיפים ברשות ניקוז ונחלים כינרת

לשמור על הדגה ועל המערכת האקולוגית בכינרת יפעלו  
יחידת    :במשותף כלל הגופים המפקחים בכנרת

במשרד החקלאות בשיתוף ( פיקוח צומח וחי)ח "הפיצו
רשות הטבע והגנים והשיטור הימי  , איגוד ערים כינרת

כדי לאכוף את איסור הדייג באזור הבטחה בעיקר  
  .בתקופה קריטית זו

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 
 

 
 

 

 "לשמור על המערכת האקולוגית באגם"

 , מנהל מנהלת הכינרת אומר, פנחס גרין
 כי איסור הדייג באזור זה בתקופת  

ההטלה נועד לעודד את רביית האמנונים להגן על  
אוכלוסייתם בכנרת ולסייע בכך לשמירת האיזון  

,  לדבריו. לשמירת המערכת האקולוגית בכינרת, הרצוי
מהווה גורם , בהיותו דג שניזון גם מאצות, אמנון הגליל

חיובי במארג המזון ומסייע בשמירת המערכת 
הימים בהם חל איסור   60במהלך . האקולוגית בכינרת

האזור הסגור מסומן על ידי אגף הדייג במשרד , הדייג
  .החקלאות בקו מצופים גדולים וזוהרים ושילוט ברור

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 
 

 
 

 
 איסור הדיג נועד לשמור  "

על המערכת האקולוגית באגם ובאמצעותה על איכות  
האיסור פועל גם לטובת , עם זאת. המים בכינרת

איסור הדייג בבטיחה . הדייגים והמשך פרנסתם בעתיד
הינו רק חלק מניהול וראייה כוללת של ממשק הדייג  
בכינרת המתקיים לאורך כל השנה ושותפים לו אגף  

הדייגים  , המעבדה לחקר הכינרת, רשות המים, הדייג
  .וגורמים נוספים

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 

 
 

 

מנהל אגף פיקוח ואכיפה באיגוד ערים  , משה הר ציון
כי מידי שנה מוטלים קנסות ומוחרם ציוד , כינרת אמר

חלקם דייגים  , לעשרות דייגים המפרים את התקנה
חובבים שהגיעו לדוג בכינרת ללא ידיעה על איסור  

אך עיקר הקנסות מוטלים על דייגים מקצועיים  , הדיג
  .העוברים במודע על החוק

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 

 
 

 השנה יתקיים פיקוח  , לדבריו 
 שעות   24על הדיג באזור הסגור 

 . גם מהים וגם מהיבשה, ביממה
בכל שנה אנו מאתרים דייגים מקצועיים המגיעים  "

בדרך כלל בחסות החשיכה ומסתירים את הרשתות  
דייגים אלה פועלים במודע ובניגוד לאיסור  . בצמחיה

. הדיג בתקופה זו ובכך גם פוגעים במו ידיהם בפרנסתם
אותם עבריינים מטופלים על ידי פקחי אגף הדיג  

,  המחרימים את ציוד הדיג שלהם, במשרד החקלאות
  .רשתות ומנועים, סירות

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 

 
 

 

אך גם כאלה , בנוסף מאותרים גם דייגי חכה חובבנים
".  חלקם מודעים לתקנה וחלקם לא. הדגים עם רשתות

"  קורץ"לדבריו השנה מורגש מחסור בדגי בריכות מה ש
אך הביע תקווה כי  . לדייגים דגו גם באיזור האסור

כדי  , לא יהיו השנה עברייני חוק, למרות המחסור
שאוכלוסיית הדגים תשוקם ותחזור להיות כמו לפני  

  .שמונה שנים

 יגאל לוי: צילום הכנרת

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


 כתיבת סמסים : חוקרים
 מקצרת לנו את החיים

 2014במרץ  27, יום חמישי,  TECH! מערכת וואלה, אשחר כהן: מאת

שימוש תכוף בסמארטפונים וטאבלטים מייצב אותנו  
כך  , העלולה לפגוע בלב והריאות, בתנוחה מסוכנת

 מזהירים כירופרקטורים

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

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


יחד עם היתרונות שבאים עם ההתפתחות הטכנולוגית  
אנו נאלצים להתמודד עם בעיות  , של השנים האחרונות

אנשים . חדשות לחלוטין שהיא מביאה יחד איתה
הצורכים מדיה באופן יומיומי דרך מחשבים או  

טלפונים סלולאריים למעשה מקצרים את תוחלת  
בראיון   כך כירופרקטורים מזהירים, החיים שלהם

 .לאתר הטלגרף

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/10721014/Texting-for-long-periods-could-lower-life-expectancy.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/10721014/Texting-for-long-periods-could-lower-life-expectancy.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/10721014/Texting-for-long-periods-could-lower-life-expectancy.html
http://www.walla.co.il/


הבעיה טמונה בצורת ההשענות שאימצנו בשימוש  
כשאנחנו  : טאבלטים ומחשבים, בסמארטפונים

אנחנו מכופפים את גופנו ומביטים  , משתמשים בטלפון
את אותה הצורה אנחנו מאמצים גם לשימוש  . למטה

ההישענות הזאת היא למעשה מסוכנת  . במחשב האישי
ויכולה להגביר את הסיכון למוות  , מאוד בטווח הארוך

וכעת צצות חששות שקיימת  , מוקדם אצל קשישים
 .סכנה גם לדור הצעיר

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

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


 UCAכירופרקטורים מאגודת 

 (United Chiropractic Association)  טוענים
שוות ערך , שהישענות היא סיכון בריאותי חמור

מחקרים מראים קשר בין יציבה גרועה  . להשמנת יתר
אשר מזוהה עם מחלת ריאות  , לבין היפרקיפוזיס
 .ובעיות לב וכלי דם

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

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


אנשים כיום בהחלט בסיכון מוגבר לבעיות בחלק  "
,  והכול בגלל יציבה גרועה, העליון של הצוואר שלהם

-אומרת אסטל זאנר, "הגורמת לשינוי בעקומה של הגב
קיים סיכוי מוגבר שהם " ,UCAחברה בהנהלת , מאגן

יפתחו את זה בשלב מוקדם בחייהם בגלל משך הזמן  
 ".שהם כבר יושבו מול מחשבים או מכשירים ניידים

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

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


היא מוסיפה שכאשר אתם שומטים את ראשכם 
אתם לא מאפשרים לגוף שלכם לקחת נשימה  , קדימה
מכיוון שנוצרת מוגבלות בשרירים המונעות  , מלאה

כך שלא הלב ולא הריאות  , מהצלעות לזוז כמו שצריך
היא מוסיפה  . יכולים לתפקד ביעילות המלאה שלהן

דוחקים בציבור ללכת את כירופרקטור   -UCAש
 .מומחה ולבדוק את היציבה שלהם

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה

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


 זה לא הפחדה או ניסיון לזרוע  "
 זה מה שהמחקרים אומרים  , בהלה

כי זה  , והחדשות טובות הן שניתן למנוע את זה. לנו
אנחנו  . משהו שכולנו יש מידה מסוימת של שליטה בו

להגביל את  , לדוגמא. יכולים לשנות את ההרגלים שלנו
. כמות הזמן שאנחנו מבלים מול פלאפונים ומחשבים

כך שלא נצטרך , ולהביא אותם עד לגובה העיניים שלך
 ."להתכופף על מנת להשתמש בהם

צריך להיעשות  , כמו כל דבר, שימוש בטכנולוגיה
אנחנו צריכים להיזכר שעד כמה  . בחוכמה ומתינות

 .שהיא ממכרת היא יכולה גם לעלות לנו במחיר גדול

 ShutterStock: צילום אילוסטרציה
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 : ממלכת השריעה
 בריטניה תעגן חוקי האיסלאם במשפט

לנסח צוואות שישללו  , בין השאר, חוקים אלה יאפשרו
מנשים חלק שווה בירושה וישללו ירושה מכאלה  

 שאינם מוסלמים

   24.03.2014 :פורסם בדן לביא סוכנויות הידיעות 

הנחיות תקדימיות של לשכת עורכי הדין הבריטית  
את חוקי השריעה במערכת  -לראשונה  -יאפשרו לעגן 

המשפט הבריטית על מנת לאפשר ניסוח צוואות  
  .התואמות את חוקי האיסלאם

 פי.אי :צילום

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


 
 
 
 
 

 , בין השאר, הנחיות אלה יאפשרו
 לנסח צוואות שישללו מנשים חלק שווה  

זאת  . בירושה וישללו ירושה מכאלה שאינם מוסלמים
הצפויות להיות מוכרות כעת  , ההנחיות הנוכחיות, ועוד

ימנעו מילדים שנולדו  , על ידי בתי המשפט בבריטניה
מלהיחשב  -ואפילו אלו שכבר אומצו  -מחוץ לנישואים 

  ".יורשים לגיטימיים"

כל מי שהתחתן  , במקרה של זוגות מעורבים, כמו כן
בכנסייה או בטקס אזרחי יוצא מחוץ לעקרונות  

המכירים רק בחתונות מוסלמיות כהלכתן  , השריעה
 .למטרות ירושה

 פי.אי :צילום

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


 
 
 
 
 

אמר כי  , ניקולאס פלוק, נשיא אגודת עורכי הדין
ביישום עקרונות  " אימון טוב"המהלך יתרום ל

והיו שכבר  , איסלאמיים במערכת המשפט הבריטית
  ".מפתיע"הגדירו את המהלך 

אלא שההחלטה כבר עוררה זעם בקרב חלק מעורכי  
החוששים כי בפועל   -ובדעת הקהל  -הדין בבריטניה 

מערכת משפט "מדובר בצעד ראשון לקראת הקמת 
 .לקהילות המוסלמיות ברחבי המדינה" מקבילה

 פי.אי :צילום

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

