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 : מי יודע 7
 ?מה הקשר בין חנוכיה ומשחת שיניים

מה לנוצרים ולחנוכה  , מי המציא את המילה חנוכיה
קבלו שבעה ? ומה הקשר בין חנוכיה למשחת שיניים

 דברים שלא ידעתם על החנוכיה
nrg 28/11/2013 | מעריב 

משערים שהחנוכיות הראשונות היו בנויות מנרות   .1
  .בודדים שניצבו בשורה זה לצד זה

 מנחם וייס: צילום 
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 הומצאה ' חנוכיה'המילה  .2
  1897והיא פורסמה בשנת , ידי חמדה בן יהודה-על

קודם לכן  . שכתב אליעזר בן יהודה" הצבי"בעיתון 
  .נקראה החנוכייה מנורת חנוכה

 
כבר בתלמוד הוזכר שבשעת סכנה מכניסים את   .3

העם היהודי ידע לא  . החנוכיות לתוך הבית
תקופות סכנה בהן הכניס את החנוכיה   מעט

כך . בדרך כלל כשהיא תלויה על הקיר , הביתה
  .התפתחו חנוכיות הקיר שלהן דופן אחורית

 מנחם וייס: צילום 
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אלפי נוצרים באירלנד מדליקים נרות חנוכה בחג . 4
  .המולד

  
חנוכיות   10,000 -עם ישראל צפוי לרכוש השנה כ  .5

  .מיליון שקלים 27 -בשווי של כ , כסף
    
חנוכיית הכסף היקרה בישראל נמכרת במחיר של   .6

עשויה עבודת יד   היא. אלף שקלים 600-למעלה מ 
  .ומשובץ בתוכה גם שעון 925מכסף טהור 

 מנחם וייס: צילום 
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 המהדרים במצווה שמדליקים. 7
 בחנוכיית כסף נתקלים בבעיית  

  .לבעיה שלושה פתרונות. ההשחרה
לא תאמינו כמה שפשוף  . שפשוף וניקוי תכוף: הראשון

  .עדין במשחת שיניים מחזיר את הברק
  .ציפוי החנוכיה בלקה שמגינה עליה מהשחרה: השני

את הפתרון השלישי אפשר למצוא רק בחברת הצורפים  
שמציעה חנוכיות כסף עשויות בטכנולוגיה ייחודית  

לדברי החברה החנוכיה לא תשחיר  . 'אנטי טרניש'בשם 
  .עשור

***  
 "הצורפים"הנתונים באדיבות חברת 

 מנחם וייס: צילום 
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 משרד החינוך יקיים 
 קייטנות מוזלות בבתי הספר בחופש הגדול

המורים יקבלו פיצוי כספי ובבתי הספר ייערכו  
 פעילויות העשרה במקום לימודים

 27.11.2013 ירדן סקופ ,ליאור דטל

משרד החינוך יקיים  TheMarker -כפי שפורסם ב
בימים  . קייטנות מוזלות בבתי הספר בחופש הגדול

האחרונים הגיע משרד החינוך לסיכום עם הסתדרות 
 .המייצגת את המורים בבתי הספר היסודיים, המורים

 ס יסודי"בי
 מוטי מילרוד:צילום
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http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.2014172
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 המורים יקבלו פיצוי כספי וייערכו  
 בבתי הספר פעילויות העשרה 

 , כך למעשה. במקום לימודים
תתקיים קייטנה בסבסוד המדינה בבתי הספר בתקופה  

הדבר יהיה כרוך בתשלום של  , מסוימת בחופש הגדול
כשבשנה , המהלך יבוצע באופן הדרגתי. ההורים

 .הקרובה החופש לא יקוצר באופן משמעותי

משרד . יעלה בשנים הקרובות" בקייטנה"מספר הימים 
המייצג את  , החינוך לא הגיע לסיכום עם ארגון המורים

המהלך  , לכן. ואפילו לא פנה אליהם, המורים בתיכונים
 .יבוצע בשלב זה רק בבתי הספר היסודיים

 ס יסודי"בי
 מוטי מילרוד:צילום



מי שאמור להפעיל את הילדים בחודשי הקיץ הם אנשי  
.  תנועות נוער וככל הנראה גמלאים, המגזר השלישי

כרגע לא ברור אם מורים יוכלו או ירצו לקחת חלק  
בעבר התנגדו נחרצות ארגוני המורים  . בפרויקט

לניסיונות פירון לגרום להם לעבוד במהלך חופשת  
הקיץ על מנת להקל על ההורים שמתקשים להתמודד 

 .עם חודשיים מלאים של חופש

 ס יסודי"בי
 מוטי מילרוד:צילום



 פרטי התוכנית המלאים יוצגו  
 אך מסתמן  , במסיבת עיתונאים

כעת כי התשלום להורים יהיה דיפרנציאלי לפי יכול  
אקונומית וכי ההשתתפות בפעילות לא תהיה  -סוציו
 .חובה

ממשרד האוצר והחינוך סירבו להגיב ולהתייחס 
זימן משרד האוצר את כתבי  , מוקדם יותר. לפרטים

בהשתתפות  , החינוך למסיבת עיתונאים במשרד החינוך
בה  , שר האוצר יאיר לפיד ושר החינוך הרב שי פירון

 .תיחשף התוכנית

 ס יסודי"בי
 מוטי מילרוד:צילום



 יוגבל" שוש"שידור הפרסומת של 
 2013בנובמבר  25, יום שני!מערכת וואלה ,דוד אברהם: מאת

'  שוש'עשרות תלונות הגיעו לרשות כנגד הפרסומת ל
בהן תלונות הורים שטענו כי הפרסומת משפיעה לרעה  

בשל כך החליטו ברשות להגביל את שידורה  . על ילדים
 לאחרי שמונה בערב

 צילום מסך מהפרסומת

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


של  " שוש"שידור הפרסומת החדשה של חטיף הבמבה 
עלית הפונה לילדים תוגבל להחל משעה שמונה בערב 

כך נודע   -על מנת לצמצם את החשיפה של ילדים אליה 
ברשות השנייה החליטו להגיל את  . ה'ברנז! לוואלה

השידור לאחר שהפרסומת עוררה תרעומת של הורים  
"(  אתם לא מחליטים עלי)"לילדים שחשו שהמוטו שלה 

 .משפיעה לרעה על ילדיהם

 צילום מסך מהפרסומת

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


בימים האחרונים הגיעו לרשות השנייה לטלוויזיה  "
בהן  ' שוש'ולרדיו עשרות תלונות כנגד הפרסומת ל

אירגוני ילדים והורים  , תלונות של אירגוניים חברתיים
!  מסרו לוואלה, "שטענו כי הפרסומת מזלזלת בהורים

חלקם אף טענו כי ילדיהם . "ה ברשות השנייה'ברנז
מחקים את הילד שבפרסומת וחוזרים על דבריו בעת  

 ".שהוריהם פונים אליהם

 צילום מסך מהפרסומת
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מהרשות השנייה נמסר כי הוחלט להגביל את שעת 
שעה המיועדת   -שידור הפרסומת לשעה שמונה בערב 

לרוב לצפיית הורים וילדים בגילאים בוגרים ואשר 
אינה מיועדת לצפייה של ילדים קטנים העלולים להיות  

הגבלת שעת השידור יוצרת איזון נכון  . מושפעים ממנו
בין הזכות לחופש הביטוי מסחרי לבין החובה לשמירה 

 .על הציבור ובפרט על קטינים

 צילום מסך מהפרסומת
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 מנהל הקריאיטיב הראשי של  
 והפיק  , הפרסומת הוא גיא בר
תלונות על   ."Y&R ISRAEL"אותה משרד הפרסום 

ועשרות  , בעצמה" עלית"הפרסומת הגיעו גם לחברת 
כך למשל כתבה אחת  . הורים זעמים פנו אל החברה

ילד בן  , יש לי ילדה בת שנתיים ושמונה: "הלקוחות
במקום  ! אני כן מחליטה עליהם? נחשו מה, חודשיים

העברתם ? מה עשיתם..ידידותי, חברתי, להעביר מסר
כאילו חסרים לנו ילדים ונוער כאלה ! מסר של חוצפה

 ".במדינה

 צילום מסך מהפרסומת
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אמנם  : "נציב פניות הציבור של הרשות מסר, דוד רגב
מדובר בפרסומת הומוריסטית אך הומור זה אינו מובן  
לילדים הצופים בפרסומת ועובדה שחלקם מחקים את  
הילד המופיע בפרסומת ואומרים להוריהם ״אתם לא  

תחליטו עלינו״ אם לא די בכך גם הקריין בפרסומת  
 ."תומך בילדים ומעודד אותם מול הוריהם

 צילום מסך מהפרסומת
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 המחזיקה  " שטראוס גרופ"מחברת 
 :ה בתגובה'ברנז! נמסר לוואלה" עלית"ב
 אנחנו מכבדים את החלטת הרשות  "

חשוב לנו לציין  , עם זאת. השניה ונפעל על פיה
שמלכתחילה הקמפיין יועד להורים ומשודר בשעות  

הביטוי שמוביל את הקמפיין הינו  . הרלוונטיות עבורם
. שגור בקרב ילדים ומהווה שלב חשוב בהתפתחותם

רובו המכריע  , השיח אשר התעורר בעקבות הפרסומת
חיובי ומשקף לטעמנו את חיי היום יום של כל משפחה 

הצטערנו לשמוע את תחושותיהם של אותם  . בישראל
אך לתחושתנו פרסומת זו נוגעת בנושא , מיעוט הורים

 .לשון התגובה, "אמיתי ואותנטי באופן הומוריסטי וכנה

 צילום מסך מהפרסומת
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 : כל ישראל חברים
 "יקי"זוג אתיופי חבר בקיבוץ 

ציון  • קיבוץ גלעד נחשב לביתם של יוצאי גרמניה 
וכעת הפכו לחברים   -וקבבוש דסה הגיעו אליו כעולים 

עוד ניצחון בדרך להשתלבות העדה  "• מלאים 
 "האתיופית

 27.11.2013: דני ברנר פורסם ב

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום

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


אם חיפשתם דוגמה למיזוג גלויות אמיתי בחברה 
ציון  , זוג ממוצא אתיופי. הנה היא לפניכם, הישראלית

ושלושת ילדיהם התקבלו  , דסה( 33)וקבבוש ( 36)
,  לאחרונה לחברות מלאה בקיבוץ גלעד שברמות מנשה

  .בישראל"( יקים"ה)הידוע כמעוזם של עולי גרמניה 

אלא שאת , על פניו אין מדובר בחדשות יוצאות דופן
העולים יוצאי אתיופיה החברים באופן מלא בקיבוצים  

 .בארץ אפשר לספור על אצבעות כף יד אחת

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום
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את הדרך לחברות בקיבוץ פילסו השניים כבר לפני  
כאשר הגיעו למקום במסגרת תוכנית  , כעשר שנים

שמפעילים התנועה ( מגורים, לימודים, תעסוקה)מ .ל.ת
במסגרת תוכנית  . הקיבוצית והמשרד לקליטת העלייה

זו מתגוררים צעירים יוצאי אתיופיה בקיבוץ ולומדים  
  .מקצוע או תואר אקדמי

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום
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 אלא שציון וקבבוש הפיקו  
 מהקיבוץ ערך מוסף גדול הרבה 

לא היתה בינינו היכרות  . "והכירו בו זה את זה -יותר 
ולפני חמש , בהמשך הפכנו לזוג", מספר ציון, "מוקדמת

  ".שנים נישאנו ונולדו לנו שתי בנות ובן

עם הרחבת המשפחה החליטו בני הזוג לנסות לקבוע  
וכך התכנסו לפני כשנתיים חברי , את ביתם בקיבוץ

הקיבוץ בחדר האוכל כדי להחליט אם לקבל את  
משפחת דסה לתהליך ארוך של כשנתיים למועמדות  

  .בקיבוץ

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום
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לפני שבועיים התקיימה ההצבעה האחרונה של 
מדובר בהצבעה סודית שבה נדרשו  . החברים בנושא

בעד או נגד קבלת בני  , חברי הקיבוץ לשים פתק בקלפי
  .הזוג לחברות מלאה

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום

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


 העתיד שלנו כמשפחה ושל  "
 הילדים שלנו היה מונח  

.  מסביר ציון את החשש שקינן אצלו, "על כף המאזניים
אלא שעד מהרה התברר כי לא היה להם מפני מה 

ובני  , תוצאות ההצבעה היו חד־משמעיות -לחשוש 
את  . המשפחה התקבלו לחברות מלאה בקיבוץ
הרגשתי . "ההתרגשות של בני הזוג אי אפשר להחמיץ

זה לא היה מובן  ", מתאר ציון, "כאילו זכיתי בלוטו
הוא מדגיש כי  ". אבל הצלחנו להגשים חלום, מאליו

  ".אין גזענות ויש שוויון הזדמנויות"בקיבוץ 

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום
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',  כוכב נולד'אחרי שחגית יאסו זכתה ב"הוא מוסיף כי 
טיטי איינאו נבחרה למלכת היופי וטהוניה רובל ניצחה  

כך גם הקבלה שלנו לחברות היא עוד  ', האח הגדול'ב
ניצחון קטן של העדה האתיופית בדרך להשתלבות  

 ".מלאה בחברה הישראלית

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום
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בירך על קבלת  , ל התנועה הקיבוצית"מזכ, איתן ברושי
מ מבוקשת .ל.תוכנית ת"המשפחה לקיבוץ והוסיף כי 

הצלחת התוכנית הניעה את  . מאוד בקרב בני העדה
המשרד לקליטת העלייה ואת התנועה הקיבוצית  

חניכים בכל  70לבדוק אפשרות להרחבת התוכנית מ־
 ".חניכים 100שנה ל־

 .  הזוג דסה ברפת הקיבוץ
 חגי אהרון :צילום
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הפרח של "הזוכה בתחרות : הכלנית
 "ישראל

ניצחה לבסוף הכלנית את  , אחרי קרב צמוד עם הרקפת
מבין   28%-וזכתה ל, המועמדים שהגיעו לגמר 10

הכירו את הפרח . עשרות אלפי קולות המצביעים
 הלאומי שלנו

ynet  25.11.13  :פורסם   

   

 הכלנית. הפרח של המדינה
 שרה גולד: צילום



בפרויקט   .כלנית מצויה: יש לנו פרח לאומי -מזל טוב 
והחברה להגנת הטבע לבחירת הפרח   ynetמיוחד של 

,  כלניתנבחרה ה, ('א)שהסתיים אתמול , של המדינה
אירוס  שגברה על הרקפת וסיימה במקום השני ועל 

 .  שסיים במקום השלישי, הארגמן

   

 הכלנית. הפרח של המדינה
 שרה גולד: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3509151,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4035659,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4035659,00.html


של   60-התחרות הפתוחה לקהל התקיימה לרגל שנת ה
שנה אחרי תחילתו של הקמפיין   48-ו, הארגון הסביבתי

,  "אך אל תקטוף, צא לנוף" -למען שמירת פרחי הבר 
ומטרתו לחזק את המודעות לשמירה על שטחים 

המהווים את בתי הגידול של פרחי הבר של , פתוחים
 .  ישראל

 הכלנית. הפרח של המדינה
 שרה גולד: צילום



לרשות הציבור הועמדו באתר למשך שמונה ימים  
שנבחרו על ידי שורה של אקולוגים  , פרחים 10רצופים 

נספרו עשרות אלפי  , אתמול נסגרה ההצבעה, ובוטנאים
השמות בסוף )קולות ועשרה מהמצביעים גם זכו בפרס 

  28היא הזוכה המאושרת עם , כאמור, הכלנית(. הכתבה
 .  אחוזי הצבעה מצד הגולשים

 הכלנית. הפרח של המדינה
 שרה גולד: צילום



,  למקום השני והמכובד הגיע פרח מוכר וחביב לא פחות
אחוזים ומיד אחריה אירוס הארגמן עם  23עם , הרקפת

  11.4חצב מצוי עם : במקום הרביעי. אחוזים 12
  6במקום החמישי דם המכבים האדום עם , אחוזים
,  אחוזים 5.3במקום השישי נרקיס מצוי עם , אחוזים

במקום  , אחוזים 5.3במקום השביעי שושן צחור עם 
במקום התשיעי  , אחוז 3.6השמיני חבצלת החוף עם 

אחוז ובמקום העשירי והאחרון   3.4צבעוני ההרים עם 
 .  אחוז 2.4אדמונית החורש עם 

 הכלנית. הפרח של המדינה
 סמיון פרלמן: צילום



 ,  ל החברה להגנת הטבע"מנכ
,  מדינת ישראל אולי קטנה בשטחה: "אמר, קושה פקמן

אך היא משופעת במגוון רחב של ערכי טבע רבים 
.  שחלקם בסכנת הכחדה ברמות שונות, וייחודיים

אחוז של השטחים בעולם   1.4-ישראל אף נמצאת ב
כלומר בעלי חשיבות אקולוגית   ,hot spots-המוגדרים כ

לשמור  , כמדינה, חובה עלינו, לכן. ונופית גבוהה ביותר
המהווים את בתי הגידול של  , על השטחים הפתוחים

שטחים שלצערנו הולכים ומצטמצמים , אותם פרחים
 ".  בעקבות לחצים גוברים של פיתוח

 הכלנית. הפרח של המדינה
 סמיון פרלמן: צילום



  

 ?מי את הכלנית

 .Anemone coronaria :מדעי/שם לטיני

 .אם כי האדום הוא הנפוץ ביותר, מגוון מאד :צבע

 .אפריל -דצמבר  :זמן פריחה

,  השומרון, בחוף הגליל, נפוצה מאד בארץ :תפוצה
,  עמק יזרעאל, הגליל התחתון, הגליל העליון, השפלה

בקעת בית  , החולה, הר הנגב, צפון הנגב, הרי יהודה
 .  הגולן, החרמון, מדבר יהודה, שאן

 הכלנית. הפרח של המדינה
 שרה גולד: צילום



 ,  צמח רב שנתי בעל פקעת :מאפיינים
קיים בעושר של , מלבד האדום. ממשפחת הנוריתיים

  .כחול וסגול, ורוד, לבן -גוונים של עלי כותרת 

עלי  , מתקיים כמה שבועות. מין מוגן על פי חוק :כללי
בארץ הוא מין  . הכותרת נפתחים בבוקר ונסגרים בערב

הכלנית נפגעה בארץ בצורה חמורה ביותר על ידי  . יחיד
של   50-וכמעט שנכחדה בשנות ה, קטיפה מאסיבית

היו  , היעלמות הכלנית ופרחים אחרים. המאה הקודמת
המניע לזירוז הפעולות המשפטיות והחינוכיות לשמירת 

 .ואכן פעולות אלה זכו להצלחה ניכרת, פרחי הבר

   

  כלניות במנחת מגידו
 קקל, רונית סבירסקי: צילום



השם העברי ניתן לו על ידי עמנואל   :פרטים מעניינים
גדול חוקרי השמות העבריים הקדומים של , לעף

בזכות  , (1854-1944חי בהונגריה בין השנים )הצמחים 
ובעקבות השם התלמודי  , הפרח המתהדר ככלה

 .כלוניתא

  

  כלניות במנחת מגידו
 קקל, רונית סבירסקי: צילום



 צוות השופטים שבחר את עשרת 
 ,  איש 13מנה , הפרחים המועמדים

 כולל  , אנשי החברה להגנת הטבע
,  אקולוגית החברה להגנת הטבע, קושה פקמן, ל"המנכ

ביניהם בוטנאים , לצד מומחים חיצוניים, ר עפרי גבאי"ד
ר  "ד, ר גדי פולק"ד: ואקולוגים מהבכירים בישראל

מכותבי הספר האדום של הצמחים בסכנת  , לבוטניקה
,  ר לאבולוציה"ד, ר יובל ספיר"ד, הכחדה בישראל

סיסטמטיקה ואקולוגיה והמנהל המדעי של הגן הבוטני  
ראש המחלקה לסביבה , ר אורי שיינס"ד, בתל אביב

המחלקה  , ר ירון זיו"אורנים וד -באוניברסיטת חיפה 
 .  אוניברסיטת בן גוריון, למדעי החיים

 קקל, רונית סבירסקי: צילום
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