רשימת הנושאים
•שר הפנים :שעון הקיץ יוארך כבר השנה
•אילו בטהובן היה מלחין מחדש את התנ"ך
•משרד הבריאות יחייב :להוסיף ויטמין Dלחלב
•התגלה מכתב ששלחה דבורה עומר לנעמי שמר
•לראשונה :חגי סטודנטים לא-יהודים יוכרו כיום
חופש
•מפעילי כיפת ברזל ומל"טים כבר לא "לוחמים"?
•הסרחת ,ביאסת :כרזות שישכנעו אתכם להפסיק
לעשן

קריקטורה יומית 30.5.13

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :עמוס בידרמן

קריקטורה יומית 30.5.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 29.5.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 29.5.13

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :ערן וולקובסקי

קריקטורה יומית 27.5.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

שר הפנים:
שעון הקיץ יוארך כבר השנה
השר גדעון סער הודיע כי הוא מאמץ את מסקנות
הוועדה לבחינת שעון הקיץ ,שיוארך עד לסוף חודש
אוקטובר • השעון החדש יימשך יותר מ 200-יום
מערכת ישראל היום | עודכן ב30.05.2013 :

עוד שעה של אור לחודש נוסף
צילום :גדעון מרקוביץ' (ארכיון)

שר הפנים גדעון סער הודיע הבוקר (רביעי) כי הוא
מאמץ את מסקנותיה של הוועדה לבחינת שעון הקיץ,
אותה מינה בחודש שעבר .תזכיר חוק יובא לממשלה
ולכנסת בחודש הבא ,כדי שהשינוי באורכו של שעון
הקיץ ייכנס לתוקף עוד השנה .שעון הקיץ החדש יימשך
יותר מ 200-ימים  -עד סוף אוקטובר ,כנהוג באירופה.

במסיבת עיתונאים שערך השר סער
במשרדו אמר" :אני מאמין שההחלטה
תעבור בממשלה ובכנסת ,נגיע בפעם
הראשונה בתולדות המדינה ליותר מ 200-ימים של
שעון קיץ" .לדברי השר ,לשעון הקיץ הארוך תהיה
השפעה ישירה על כל אחד וכן "ביטוי חיובי על תחום
הכלכלה ,המסחר ,הפנאי ,החיסכון באנרגיה ,הבריאות
והבטיחות בדרכים".
כיום מונהג שעון הקיץ מסוף חודש מארס ועד תחילת
חודש אוקטובר .אם הכנסת תאשר את החוק החדש -
נזכה לחודש שלם נוסף של שעת אור נוספת.

תאומים
צילום :שאטרסטוק

אילו בטהובן היה מלחין מחדש את התנ"ך
טעמי המקרא הם עתיקים ומסורתיים ,אשר
השתמרו להם עם השנים .אך חשבתם לרגע איך היו
נשמעים הפסוקים אילו היו מולחנים מחדש?
פרופסור מקס שטרן מאוניברסיטת אריאל נותן לנו
טעימה
 nrgיהדות 23/5/2013

תאומים
צילום :שאטרסטוק

אילו היו צריכים להמציא מחדש את
הניגון בו קוראים את פרשות השבוע
או ההפטרה בבית הכנסת כיום,
איך הם היו נשמעים? פרופסור מקס שטרן מהמחלקה
למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל לקח על עצמו
את התיק הלא פשוט ,והחליט להלחין מוזיקה
כפרשנות לספרי התנ"ך .את יצירתו הייחודית הציג
היום במהלך כנס של האוניברסיטה בנושא זהות
יהודית .שטרן הלחין את המוסיקה כפרשנות לדיון בין
שמואל לעם ישראל בספר שמואל א' ,בו העם מבקש
מלך.

תאומים
צילום :שאטרסטוק

"היצירה המוזיקלית 'נביא או מלך' לסולנים,
למקהלה ולכלי נגינה היא ביצוע אמנותי מחודש של
עימות דרמאטי זה" מסביר שטרן את העימות בין
הנביא שמואל לעם ישראל .עוד מוסיף שטרן כי
"בקולאז' המורכב מדקלומים ,מקטעי נגינה בטעמי
המקרא ,משירה ,ממלל ומקולות צעקה ,מעלה
היצירה באופן מודרני אפיזודה תנ"כית המתארת את
דחיית הנבואה על-ידי העם".

תאומים
צילום :שאטרסטוק

האנסמבל התנ"כי הזה כולל מוזיקה עשירה :חלילים,
כינורות ,ויולות ,סקסופונים ,בסון (או צ'לו) וכלי
הקשה" .קולו של השופר ,הכלי הפולחני היהודי עתיק
היומין ,כלי עשיר בסימבוליות היסטורית ,מושמע
בנקודות מבניות לאורך היצירה" מתאר שטרן את
יצירתו" ,מתוך כוונה להוות באופן מטפורי סמל לרוח
הנבואה".

תאומים
צילום :שאטרסטוק

מארגני הכנס הסבירו כי "הבחירה להשמיע את
היצירה המוזיקלית שחיבר פרופסור שטרן מייצגת את
הרצון להביא לעולם האקדמיה רוח חדשה ונכונות
לבחון ולחקור בדיסציפלינות השונות באופן מקורי
וחדשני".

צילום GettyImages :אילוסטרציה

משרד הבריאות יחייב:
להוסיף ויטמין Dלחלב
למרות החשיפה לשמש ,הישראלים סובלים ממחסור
בוויטמין • היצרנים יחויבו להעשיר  -ללא תוספת
תשלום
מיטל יסעור בית-אור פורסם ב29.05.2013 :

שמש יש פה אמנם בשפע ,אך המחקרים מלמדים
שהישראלים סובלים בכל זאת ממחסור בוויטמין D.זו
הסיבה שבמשרד הבריאות החליטו לחייב להעשיר את
החלב בוויטמין כדי לטפל בהשלכות המחסור.

צילום GettyImages :אילוסטרציה

ועדה מקצועית שמינה משרד הבריאות
פירסמה אתמול המלצות ומדיניות לצריכת הוויטמין.
מהמלצות הוועדה שהוצגו בכנס "תזונה מונעת  -איחוד
כוחות" עולה כי בעתיד יחויבו יצרנים להעשיר חלב 3
אחוזי שומן כך שכל ליטר יכיל  400יחידות ויטמין D -
כמות הנמצאת בטיפה של ויטמין Dלתינוקות .בניגוד
למוצרי החלב שמועשרים כיום בסידן באופן וולונטרי
על ידי היצרנים ,במקרה של ויטמין Dההעשרה תהיה
חובה ולא תלווה בעליית מחיר המוצר.

צילום GettyImages :אילוסטרציה

המלצה נוספת היא לאשר מכירת כדורים המכילים
כמות הגדולה פי  2.5ויטמין Dמהכדורים הנמכרים
היום .עד כה הוגבלה התכולה כדי למנוע צריכה
"עודפת" של ויטמין Dבעקבות צריכת מזון מועשר
ותוספים.
כמו כן הומלץ לבצע בדיקות של רמת הוויטמין בגיל
המעבר ובגיל מבוגר במטרה לצמצם שברים בעצמות
ונפילות.

צילום GettyImages :אילוסטרציה

התפקיד העיקרי של ויטמין Dהוא לסייע
בספיגת המינרלים סידן וזרחן ,והוא תורם
לבריאות העצם .נוסף על כך יש עדויות מדעיות
לחשיבותו במניעה של מחלות לב וכלי דם ,מחלות
במערכת החיסונית ,מחלות נפש וסוגי סרטן שונים.
בשנים האחרונות מתרבות העדויות על מחסור
בוויטמין באוכלוסייה הישראלית .הספקתו לגוף נעשית
על ידי חשיפה לקרני השמש ,אלא שהשימוש הגובר
במסנני הגנה ,השהייה במקומות סגורים בשעות
העבודה ובגדים ארוכים (למשל באוכלוסיות החרדית
והערבית) גורמים לחוסר .נוסף על כך ,עם התקדמות
הגיל חלה ירידה ביכולת של העור לייצר את הוויטמין.

צילום דבורה עומר :ראובן קסטרו.
צילום נעמי שמר :קוקו

התגלה מכתב
ששלחה דבורה עומר לנעמי שמר
כחודש לאחר מותה של הסופרת המפורסמת נמצא
בארכיונה האישי מכתב אותו כתבה בתחילת דרכה
המקצועית למשוררת הלאומית
כרמית ספיר ויץ | 28/5/2013

עם תום ימי השבעה על מותה של הסופרת דבורה
עומר ,מצאו אנשי הספריה הלאומית מכתב ששלחה
עומר בחודש מאי  ,1967שבועות ספורים לפני שפרצה
מלחמת ששת הימים ,אל נעמי שמר.

צילום דבורה עומר :ראובן קסטרו.
צילום נעמי שמר :קוקו

עומר ,אז בת  ,35אחרי פרסום "דפי תמר"
ובמקביל לפרסום "הבכור לבית אב"י"
כתבה אליה" :לנעמי שמר שלום רב ,אפתח בשבח
שבוודאי את שומעת בימים אלו לרוב .שמעתי את
שירך 'ירושלים של זהב' ורעד עבר בי .זהו אחד
השירים הטובים והחזקים ביותר ששמעתי .הוא עשה
עלי רושם עז .ומכיוון שכך בקשה לי אלייך .אני,
דבורה עומר הנני כתבת של 'הארץ שלנו' .אני פותחת
במדור חדש על זמרים ומלחינים בצד מדורי הקבוע על
תיאטרון בעיתון זה .מאוד הייתי רוצה לפתוח את
מדורי החדש בכתבה עלייך ,דרך עבודתך ובכלל".

צילום דבורה עומר :ראובן קסטרו.
צילום נעמי שמר :קוקו

אני מאמינה כי יש לך דברים חשובים ומעניינים לספר
לקוראי הארץ שלנו .האם נוכל להיפגש? מתי? איפה?
מאוד אבקשך להתקשר עמי ונוכל לקבוע פגישה".
המכתב נמצא בארכיון האישי של שמר ,שהופקד
בספריה הלאומית לפני כשנה וחצי .בארכיון ניתן
למצוא טקסטים ,מנגינות ,תרגומים שעשתה ומקורות
ספרותיים לדברים שחקרה ,אבל גולת הכותרת של
הארכיון היא ההתכתבויות האישיות.

צילום דבורה עומר :ראובן קסטרו.
צילום נעמי שמר :קוקו

"עוד לא ראיתי ארכיון עם כל כך הרבה התכתבויות",
סיפרה בעבר המוזיקולוגית ד"ר גילה פלם ,מנהלת
מחלקת המוזיקה וארכיון הצליל" .זה אחד
הארכיונים הכי עשירים מבחינת מכתבים :יש
כאן התכתבויות ענפות עם בני משפחה וקרובים,
שמהן היא מצטיירת כאשת משפחה מאוד חמה,
אכפתית ומעורבת .מצד שני ושונה לגמרי ,יש גם
התכתבויות עם מו"לים ,סביב נושא זכויות
היוצרים".

צילום דבורה עומר :ראובן קסטרו.
צילום נעמי שמר :קוקו

הפתעה נוספת שעולה
מהארכיון האישי הם המכתבים של
עם ישראל אל שמר .מבוגרים וילדי גן,
כולם כאחד שלחו אליה מכתבים אוהבים ,ציורים,
קלטות ודיסקים" .הדבר הכי מדהים זה האימפקט של
השיר 'ירושלים של זהב'" ,אמרה פלם .ממה שאנחנו
רואים בארכיון ,המכתבים ,התרגומים ,הביצועים,
ההתייחסות והכללת השיר הזה כחלק מההמנונים של
עם ישראל .קשה להבין עד שרואים את הכמויות האלו.
אדם כותב מאה שירים שרובם באותה רמה ,ושיר אחד
 בגלל סיבות פוליטיות ,סוציולוגיות דתיות ועוד -הופך לכזה להיט".

הקמפוס בחיפה
צילום:אוניברסיטת חיפה

לראשונה :חגי סטודנטים לא-יהודים
יוכרו כיום חופש
מאת :מערכת וואלה! חדשות יום שלישי 28 ,במאי 2013

אוניברסיטת חיפה החליטה להעניק באופן תקדימי
משנת הלימודים הנוכחית ימי חופש לציון חג המולד,
חג הקרבן וסיום צום הרמדאן" .מקווים שההחלטה
תעצים את הישראליות המשותפת"

הקמפוס בחיפה
צילום:אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה ,בראשות
רקטור האוניברסיטה ,פרופ' דוד פרג'י ,החליט השבוע
על הענקת שלושה ימי חופש לסטודנטים באוניברסיטה
לציון חגי נוצרים ,דרוזים ומוסלמים .מדובר בהחלטה
ראשונה מסוגה באוניברסיטאות בישראל .לפי
ההחלטה ,שתיכנס לתוקף כבר בשנת הלימודים
הנוכחית ,הסטודנטים יקבלו יום חופש נוסף לציון חג
המולד ,חג הקרבן ועיד אל-פיטר ,המציין את סיום צום
הרמדאן.

הקמפוס בחיפה
צילום:אוניברסיטת חיפה

ימי החופש נקבעו על ידי הנהלת
האוניברסיטה באמצעות ועדה
מיוחדת שהורכבה לשם כך .עד כה ,תלמידים שביקשו
לציין חגים אלה היו יוצאים לחופשה על דעת עצמם.
יצוין כי חלק מהחגים נחגגים בתאריכים שבהם
הסטודנטים ממילא נמצאים בחופש (בחודשים
ספטמבר או אוגוסט למשל) .מהאוניברסיטה נמסר עוד
כי המהלך לא יפגע במכסת ימי הלימוד ,וכי ימי
הלימוד הנוספים יתווספו בשנה הבאה ,למשל בתקופה
שבין פסח לחג המימונה ,ובכך לא תיפגע מכסת ימי
הלימוד.

שפירא
צילום :נמרוד סונדרס

"סטודנטים מדתות שונות התלוננו על פגיעה"
נשיא אוניברסיטת חיפה עמוס שפיראבירך על
ההחלטה ואמר" :מדובר בהחלטה תקדימית שמשקפת
את החזון שלנו .המצוינות האקדמית במחקר והוראה
היא ייעודנו הראשון במעלה ,ואנו חותרים לעשות זאת
בתרבות של סובלנות ופתיחות .אנו מאמינים שהרב-
תרבותיות של הקמפוס שלנו תורמת לאיכות המחקר
והבוגרים שלנו וליכולתם להתמודד עם סביבת העבודה
הרב-תרבותית של המאה העשרים ואחת".

שפירא
צילום :נמרוד סונדרס

"סטודנטים מדתות שונות התלוננו על פגיעה"
נשיא אוניברסיטת חיפה עמוס שפירא בירך על
ההחלטה ואמר" :מדובר בהחלטה תקדימית שמשקפת
את החזון שלנו .המצוינות האקדמית במחקר והוראה
היא ייעודנו הראשון במעלה ,ואנו חותרים לעשות זאת
בתרבות של סובלנות ופתיחות .אנו מאמינים שהרב-
תרבותיות של הקמפוס שלנו תורמת לאיכות המחקר
והבוגרים שלנו וליכולתם להתמודד עם סביבת העבודה
הרב-תרבותית של המאה העשרים ואחת".

מפעילי כיפת ברזל
צילום :רויטרס

מפעילי כיפת ברזל ומל"טים
כבר לא "לוחמים"?
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בצה"ל גיבשו הגדרות חדשות למיהו לוחם ,בהתבסס
על קריטריונים של פגיעה ישירה באויב ,סיכון חיים
והימצאות בשדה הקרב .ההגדרות צריכות לקבל
אישור סופי מהרמטכ"ל

מפעילי כיפת ברזל
צילום :רויטרס

דובר צה"ל פרסם אמש (רביעי) את ההגדרות החדשות
שגובשו לתפקידי לוחמה בצה"ל .בין היתר ,מפעילי
סוללות כיפת ברזל ,מפעילי כלי טיס לא מאוישים ומי
שהוגדרו עד כה כ"לוחמי סייבר" כבר לא ייחשבו
לחיילים קרביים.

הרמטכ"ל בני גנץ
צילום :שלומי גבאי

בעקבות חילוקי דעות בתוך צה"ל ,בעיקר בין זרוע
היבשה לאגף כוח האדם ,הוחלט לבצע עובדת מטה
רחבה בנושא ,ולהגדיר מחדש מיהו לוחם ,מיהו חייל
קרבי ,והמושג תומכי לחימה יוחלף ומעתה יקראו בעלי
התפקידים "מפעילי אמצעי לחימה קרביים" .ההגדרות
החדשות יוצגו בתקופה הקרובה בפני הרמטכ"ל ,רב-
אלוף בני גנץ ,לאישורו.

הרמטכ"ל בני גנץ
צילום :שלומי גבאי

על פי ההחלטה ,שקיבלה בינתיים
את אישורו של ראש אגף המבצעים,
אלוף יואב הר אבן ,החלוקה תתבצע
מעתה על פי שלושה קריטריונים עיקריים :פגיעה
באויב באופן ישיר או סיוע באופן עקיף ,סיכון חיים
והימצאות ממשית בשדה הקרב .בהתאם להגדרה זו,
כאמור ,מפעילי סוללות כיפות ברזל לא יקראו יותר
לוחמים ,או חיילים קרביים .עוד הוחלט כי לא יעשה
שימוש במשפט "לוחמי סייבר" מאחר שהם אינם
נמצאים במגע עם האויב פנים מול פנים ולא נמצאים
תחת סיכון חיים.

הרמטכ"ל בני גנץ
צילום :שלומי גבאי

מפקדים חוששים מהשפעה על
מוטיבציית מועמדים לגיוס
על פי ההגדרות החדשות ,לוחמים יהיו אלו שפועלים
מול האויב ומסכנים את חייהם .תחת הקטגוריה הזו
יכנסו חיילי חטיבות החי"ר ,השריון וההנדסה ,כולל
טייסי מטוסי קרב ומסוקי קרב .תחת הקטגוריה
הנוספת ,של חיילים קרביים ,יכנסו חיילים המסכנים
את חייהם בשטח ,אך משתייכים לתחום של תומכי
הלחימה כמו חיילי חיל החימוש שפועלים בשטח האויב
או באזור לחימה כדי לסייע למאמץ הלחימה.

הרמטכ"ל בני גנץ
צילום :שלומי גבאי

יש לציין כי ההגדרות החדשות יגררו אחריהן גם
שינויים בהטבות הכספיות המוענקות לחיילי צה"ל.
כמו כן ,היא מעוררת מחלוקת בקרב מפקדים בכירים
בצה"ל ,שכן ההגדרות שהיו נהוגות עד כה סייעו
למפקדי החילות והאגפים לגייס מועמדים לשירות
ביטחון תחת הקטגוריות של לוחם.

עיצוב כרזה :שירי בן חיים

הסרחת ,ביאסת:
כרזות שישכנעו אתכם
להפסיק לעשן
החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים אינו נאכף
במלוא המרץ וענני עשן הסיגריות מיתמרים במקומות
הבילוי השונים  -סטודנטים לעיצוב החליטו לעשות
מעשה ועיצבו כרזות מיוחדות לרגל יום ללא עישון
שיצויין ב31.5-
נילי כץ פורסם29.05.13 :

עיצוב כרזה :עדי אשכנזי

לפני יותר מ 4-שנים נכנס לתוקפו
תיקון לחוק למניעת עישון במקומות
ציבוריים בקול תרועה .במקומות
הבילוי הציבוריים הוקצו המעשנים
ונתבקשו לצאת לעשן בחוץ.
אלא שעם הזמן ,כמו כל חוק שלא נאכף כראוי ,החשש
של המעשנים מפני הדלקת סיגריה במקומות הבילוי -
נמוג .יתרה מכך ,במקומות רבים הבעלים משתפים
פעולה עם המעשנים ,מאפשרים להם לעשן ומזהירים
אותם כשישנם פקחים באזור.

עיצוב כרזה :שפי פדידה

במסגרת פרויקט מיוחד,
שמטרתו מניעת העישון
במקומות בילוי ,עיצבו
סטודנטים לעיצוב גרפי
ממכון 'קווים' סדרה של
כרזות המכוונת לקהל היעד.
בין מקומות הבילוי יוצאי
הדופן שבחרו לסייע במניעה
וייתלו את הכרזות נמצאים
מועדון הבארבי ,המיידל'ה והמייט.

עיצוב כרזה :רינת בן כליפה

לדברי ארז אושרי ,בעלי המייט,
"נכון שבפאבים האתגר קשה במיוחד,
אנשים רגילים לשתות ולעשן ביחד כחלק מהבילוי .אבל
צר לי שהאכיפה בתחום היא בררנית ולא קפדנית .רוב
הקהל שמגיע אלינו מבין ומשתף פעולה .נוצרת גם
אינטראקציה נחמדה בין מי שיוצא לעשן בחוץ .חששתי
שהכרזות של הסטודנטים יהיו קיצוניות ואני שמח
שהם הגיעו ממקום חיובי שמעלה חיוך אצל מי שרואה
אותם".

עיצוב כרזה :יעל שרייקי דרייפוס

יעל שרייקי דרייפוס,
אחת מהסטודנטים המעצבים ,מסבירה" :כמי שאינה
מעשנת וסובלת מלשבת במקום סגור עם מעשנים מאוד
התחברתי לפרויקט .הרעיון היה ליצור כרזות
אסתטיות שלא יעוררו תגובות של גועל ,כדוגמת הכרזה
של התולעים או כרזה שמראה את נזקי העישון ,מפני
שאלו כרזות שמקום בילוי לא ירצה לשתף איתם
פעולה ולתלות אותם.

עיצוב כרזה :רונית ביקסון

בחרנו ללכת על כרזות
שידברו אל צעירים
שיוצאים לבלות ויסבירו
להם שאחרי כל ההכנות
לבילוי :להתקלח,
להתלבש ,להתבשם וכו'
הם הורסים את כל העבודה
שהשקיעו בסיגריה אחת
שהם מדליקים .יש אפילו
כרזות שמעוררות תאבון,
אבל גורמות לך לחשוב על העישון מחדש".

