
 רשימת הנושאים

  קונסולותסין הסירה את האיסור על מכירת  •
 משחקים

 ו בשבט"אירועי חודש ט: רון בלב ומצלמה ביד•

 מטרייה שעושה טוב לזוגיות: עלינו•

 סכנה גם הרכב שלך עוקב אחריך•

 ?קטאר תארח את גביע העולם בחורף•

 

 

 



 9.1.14קריקטורה יומית 

 שלמה כהן: מאייר" ישראל היום"קריקטורה יומית 
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 6.1.14קריקטורה יומית 

 ערן וולקובסקי: מאייר" הארץ"קריקטורה יומית 
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 סין הסירה את האיסור 
 על מכירת קונסולות משחקים

 מחשש  2000שהוטל בשנת , האיסור
,  הוסר באופן ניסיוני, לבריאות הנפשית של הנוער

ועכשיו סוני נינטנדו ומיקרוסופט עומדות בפני תחרות  
 על נתח השוק החדש

 07.01.2014"הארץ"

סין הסירה איסור על מכירות קונסולות משחקים  
סי  -בי-בבי. יותר מעשור לאחר שנכנס לתוקפו, זרות

דווח כי האיסור שהושת על מכירת קונסולות בשנת 
 .הוסר באופן ניסיוני 2000

 פי.אי :צילום 



  2000הממשלה הסבירה את האיסור שהטילה בשנת 
בהשפעה השלילית של הקונסולות על הבריאות הנפשית  

האיסור לא מנע צמיחה של תחום  , ואולם. של בני נוער
שתופס שני שליש משוק המשחקים   ,PC-משחקי ה

כך לפי מידע   -מיליארד דולר  13-ששוויו מוערך בכ
.  שפורסם בכנס תעשיית משחקי הווידיאו הסינית

במקביל מתקיים שוק אפור למכירת קונסולות  
 . ללא אישור הממשלה, משחקים

 פי.אי :צילום 



בהודעת הממשלה נאמר כי חברות זרות יוכלו לייצר  
קונסולות באזור הסחר החופשי בשנגחאי ולמכור אותן  

 .בסין לאחר בחינה של משרד התרבות

סין לא הפסיקה , למרות ההתגמשות בנושא הקונסולות
רק לאחרונה נאסרה . את הצנזורה על המשחקים

שבו מתוארת התנגשות  , 4באטלפילד  מכירת המשחק
 .ב לגורמים בצבא סין"צבאית בין ארה

 פי.אי :צילום 

http://www.haaretz.co.il/captain/games/.premium-1.2174330
http://www.haaretz.co.il/captain/games/.premium-1.2174330


 הפתיחה של השוק הסיני עשויה להיות  
הזדמנות משמעותית ליצרניות הקונסולות הגדולות  

מנהל  , ר שנג'ואולם רוג, מיקרוסופט ונינטנדו, סוני
רוצות להתרחב לשוק  "מחקר בגרטנר אמר כי אם הן 

,  הן צריכות לשנות את המודל העסקי שלהן, הסיני
 ".וללמוד את ההצלחות של ספקיות משחקים חינמיים

הבעיה היא שייתכן שתג המחיר של הקונסולות שעומד  
 Oneלאקסבוקס  500-ו 4לפלייסטיישן  דולר 400על 

ברויטרס צויין כי  . עשוי להיות גבוה מדי לסיני הממוצע
-מהגיימרים הסינים מרוויחים פחות מ 70%-יותר מ
 (.דולר 634)יואן בחודש  4,000

 פי.אי :צילום 

http://www.haaretz.co.il/captain/games/1.2049437
http://www.haaretz.co.il/captain/games/1.2049437


 : רון בלב ומצלמה ביד
 ו בשבט"אירועי חודש ט

, פעם חגגנו את חג האילנות עם נטיעות ברחבי הארץ
ו בשבט הוא בעיקר היום שבו מדברים על  "היום ט

ל מציעה לכם "קק. נטיעות וטועמים פירות יבשים
לצאת אל הטבע הירוק   -לחגוג את החג בצורה שונה 

מצאו לכם את הפעילות המועדפות  . וליהנות וגם לנטוע
 וצאו החוצה

ynet  07.01.14  :פורסם  

  ו בשבט"נטיעות ט
 אוהד צויגנברג: צילום



 עם השנים הלכו והצטמצמו  
הידוע גם כחג   -ו בשבט "אך ט, שטחי הנטיעות

נשאר לעולם היום בו חוגגים את יום  -האילנות 
היום בו נהנים מפירות יבשים  , הולדתם של השתילים

גם אתם יכולים  , השנה. ומספרים על הנטיעות של פעם
ואף לצאת עם הילדים  " כמו פעם"ליהנות מנטיעות 

ללמוד  , לטיולי טבע כדי להראות להם את השינוי בנוף
 .הכל לכבוד החג -על הפרחים והצמחים 

  

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



  חופשי, כל יום שישי -שישי שבועי 

   10:00בשעה , ימי שישי בחודש ינואר

הטיולים  . בכל שבוע בפינה קסומה ברחבי הארץ
,  מתאימים לכל אחד ויימשכו שעתיים עד שלוש שעות

בשילוב נסיעה במכוניות פרטיות והליכה קצרה בשבילי  
 .  היער

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 :טיולי חודש ינואר

דרך התצפית  , אל דרך הנוף ביערות בית קשת - 10.1.14
.  מצפור בית היערן ושביל הטרשונים, לעבר רכס תורען

בשילוב נסיעה והליכות  , משך הטיול כשלוש שעות
 .  קצרות

, טיול לאוהבי לכת בשבילי יער פחות מוכרים - 17.1.14
עם נטיעות בלב יער בן  , מקברות המכבים אל נחל נטוף

משך הטיול  (. כקילומטר וחצי הליכה רגלית)שמן 
והנטיעה כשלוש שעות בשילוב נסיעה במכוניות  

 .  פרטיות

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 אל יער אשתאול בדרכים  - 24.1.14
,  כולל ביקור קצר במשתלת אשתאול, לא מוכרות

מצפור פנורמי לכיוון בית שמש ומעלה הסרפנטינות  
 .  משך הטיול כשלוש שעות. בדרך בורמה

אל יער להב בטיול המשלב נסיעה בדרכי יער   - 31.1.14
בו נמצא  , והליכה אל בית הכנסת הקדום בחורבת רימון

משך הטיול כשלוש . מטמון ייחודי של מטבעות זהב
  .שעות

-1 -" קו ליער"יש להירשם מראש ב , ללא תשלום
800-350-550 

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 על עצי היער ושיחי  -מכאן הכל צומח 
 ל בבית נחמיה "החורש במרכז קק

,  ושבת 10:00בשעה , בינואר 10, בשבט' ט, יום שישי
  .10:00בשעה , בינואר 11, בשבט' י

ל בכניסה  "מפגש מעניין במחלקת היער במרכז קק
נשמע על יחידת  . ליד שוהם, למושב בית נחמיה

המטפסת על עצים גבוהים  , ל"של קק" האלפיניסטים"
נראה איך  , כדי לאסוף את הזרעים הכי טובים ביער

מטפלים בזרעים ושומרים עליהם עד שיגיע זמנם  
ונדגים מה קורה עד שהזרע  , לעבור אל המשתלות שלנו

 .  הופך לשתיל המוכן לצאת אל היער

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



תהיה גם פעילות  , בנוסף לסיור המיועד למבוגרים
כל ילד יוכל  . 12המתאימה למשפחות ולילדים עד גיל 

למלא אותו באדמת עציצים ולשתול  , לקשט עציץ
מספר  . ל"בתוכו שתיל שהוכן במיוחד במשתלות קק

ניתן לתאם גם פעילות לקבוצות  . המשתתפים מוגבל
  .מאורגנות

-1, "קו ליער"מותנה בהרשמה מראש ב. ללא תשלום
800-350-550 

 

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 נטיעות לקבוצות  -רון בלב ועץ ביד 
 ו בשבט"מאורגנות ברחבי הארץ בשבוע ט

  16 - 12, ו בשבט"ט-א"י, ימים ראשון עד חמישי
  בתיאום מראש בלבד, בינואר

יערני קרן קימת לישראל מזמינים אתכם  , כמו בכל שנה
להשתתף בשמחת הנטיעה בחלקות יער המיועדות לכך  

,  קבוצות מאורגנות. על פי תכניות הנטיעה השנתיות
,  המעוניינות להשתתף באירועי נטיעה ברחבי הארץ

לקבל  , ל"יכולות להירשם במוקד המידע של קק
. לפרטים על אתרי הנטיעה ולתאם מועד לנטיעה

 . בתיאום מראש בלבד

  

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 נטיעות לקבוצות  -רון בלב ועץ ביד 
 ו בשבט"מאורגנות ברחבי הארץ בשבוע ט

  16 - 12, ו בשבט"ט-א"י, ימים ראשון עד חמישי
  בתיאום מראש בלבד, בינואר

יערני קרן קימת לישראל מזמינים אתכם  , כמו בכל שנה
להשתתף בשמחת הנטיעה בחלקות יער המיועדות לכך  

,  קבוצות מאורגנות. על פי תכניות הנטיעה השנתיות
,  המעוניינות להשתתף באירועי נטיעה ברחבי הארץ

לקבל  , ל"יכולות להירשם במוקד המידע של קק
. לפרטים על אתרי הנטיעה ולתאם מועד לנטיעה

 . בתיאום מראש בלבד

  

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 טיול מואר וסדר חגיגי   -ו בשבט "ליל ט 
 ביער אילנות שבשרון  

   18:00בשעה , בינואר 15, ד בשבט"י, יום רביעי

נערוך מפגש מיוחד בגן היערני הלאומי  , לכבוד החג
נתחיל בטיול רגלי בשביל  . ביער אילנות שבשרון

העובר באוסף העצים שהובאו מכל  , המונגש לכולם
,  העולם אל הארבורטום שהוקם בשנות החמישים

נתכנס  , לאחר כשעה. ונשמע סיפורי עצים מרתקים
בו נסב  , במבנה המיועד לשמש כמוזיאון היער בישראל

מספר  . ו בשבט"סביב שולחן החג לקריאה בהגדת ט
 .משך האירוע כשלוש שעות. המשתתפים מוגבל

  

אמנון גוטמן  : צילום
 ל"ארכיון הצילומים קק



 הפעלות והכנת עציצים  -חגיגה במשתלה 
 אשתאול וגולני, ל בגילת"במשתלות קק

 ,  בינואר 16, ו בשבט"ט, יום חמישי
 10:00-15:00בין השעות 

בואו להכיר את מסלול חייו של השתיל מאיסוף  
ביום של , הזרעים ועד יציאתו מן המשתלה אל היער

. פעילות חווייתית והכנת עציץ לשתיל שתיקחו הביתה
ל  "הפעילות וחלוקת השתילים תיערך במשתלת קק

במשתלת אשתאול ליד  , מדרום לצומת גולני בגליל
במשתלת . ל בגילת בנגב"צומת שמשון ובמשתלת קק

,  בינואר 17, ז בשבט"ט, גולני ניתן לבקר גם ביום שישי
 .09:00-15:00בין השעות 

 אמנון גוטמן: צילום



 טיול באוטובוס לכבוד  -שירת המעשים 
 16, ו בשבט"ט, ו בשבט יום חמישי"ט
 , יום שישי. 08:00בשעה , בינואר 
 .08:00בשעה , בינואר 17, ז בשבט"י

ל מזמינה אתכם להצטרף לטיול  "ו בשבט קק"לכבוד ט 
שירת "אביב ולחוות חלק מ-באוטובוס היוצא מתל

נבקר במחלקת הזרעים בבית  ". ל"המעשים של קק
ל  "של קק" אלפיניסטים"נשמע על יחידת ה, נחמיה

נראה כיצד  , האוספים את הזרעים הכי טובים ביער
מטפלים בזרעים ונדגים כיצד הזרע הופך לשתיל המוכן  

 .  לצאת אל היער

 אמנון גוטמן: צילום



 750נמשיך לארבורטום ביער אילנות שבו 
 נערוך סיור . מיני עצים מרחבי העולם

 נמשיך לעיר נתניה  , (כשעה)רגלי קל 
ל  "שקק -מפואר " עץ תפארת", לביקור עץ השקמה

נסיים בפארק עירוני מיוחד שפיתחה . פועלת לשימורו
 .שבשכונת דורה" פארק השלולית" -ל בעיר נתניה "קק

  

  שעות והוא מיועד למבוגרים בלבד 6-משך הטיול כ

מותנה  , שקלים למשתתף 20: בתשלום סמלי
 1-800-350-550, "קו ליער"בהרשמה מראש ב

 אמנון גוטמן: צילום



 ל"חוויית הנטיעה ביערות קק -טע וסע  

 , בינואר 17, ז בשבט"ט, יום שישי
  09:00-15:00בין השעות 

בנטיעת עצים ביערות  , ל ביום חגם"הצטרפו ליערני קק
תוכלו להצטרף אלינו באתרי נטיעה בצפון  . ובפארקים

  -ובמרכז ( הגישה מחניון נופש פעיל לביא)ביער לביא  –
כל משפחה תקבל  (. ליד קברות המכבים)ביער בן שמן 

  .עד גמר השתילים, שתיל אחד

,  "קו ליער"פרטים נוספים ניתן לקבל ב. ללא תשלום
1-800-350-550 

 אמנון גוטמן: צילום



  –ו בשבט בנמל תל אביב "ל חוגגים ט"קק 
 חג היער מגיע ליריד המזרח 

 , בינואר 17, ז בשבט"ט, יום שישי
 11:00-15:00בין השעות 

מתנדבי  ! חג היער מגיע ליריד המזרח בנמל תל אביב 
ל מזמינים אתכם להצטרף לתחנות  "שנת השירות בקק

הפעלה ויצירה בגינת המשחקים הגדולה ביריד המזרח 
לחשב , ו בשבט"לשמוע על מנהגי ט, שבנמל תל אביב

לשמוע על  , "מד הפחמנומטר"את העקבות שנשארים ב
למלאו  , חיי העץ מזרע לשתיל ואף לקשט עציץ קטן

באדמה ולשתול בו שתיל קטן שהוכן במיוחד במשתלת  
האירוע נערך בשיתוף עם  . עד גמר השתילים, ל"קק

 ".אתרים"חברת 

 אמנון גוטמן: צילום



 חג היער ביער   -חוויה של צבע וטבע 
 ,בינואר 18, ז בשבט"י, בן שמן יום שבת

 10:00-12:00בין השעות 
ל מזמינים  "ל ומדריכי קק"מתנדבי שנת שירות בקק

הפעלות לכל המשפחה על עצים  ! אתכם לחוויית יער
"  הפחמנומטר"פינת , ובעלי חיים בטבע וביערות שלנו

בה תוכלו לחשב כמה עצים חדשים יכסו על פעילות  
של הפחמן  " חשבון הבנק"שנתית של כל המשפחה ב

משחקי יער , "להחזיר עצים לסביבה"והחמצן בעולם ו
למלא אותו  , כל ילד יוכל לקשט עציץ. ללא נטיעה, ועוד

באדמת עציצים ולשתול בתוכו שתיל שהוכן במיוחד  
 .  ל"במשתלות קק

 אמנון גוטמן: צילום



  –צרפת -ו בשבט בפארק עדולם"ט 
 חגיגת טיולים בצל פצלי השמן

בין  , בינואר 17-18, ז בשבט"י-ז"ט, ימים שישי ושבת
 10:00-14:00השעות 

בין  , בינואר 24-25, ד בשבט"כ-ג"כ, ימים שישי ושבת
  10:00-14:00השעות 

צרפת עם מדריכי  -בואו לטייל באתרי פארק עדולם
נטייל בדרך חווייתית בחורבת  . ו בשבט"האזור לכבוד ט

ברגל   -בחורבת עתרי ובשביל שביניהם , בורגין
 . ובאופניים

 אמנון גוטמן: צילום



מחוגי הסיירות של  )בטיולים נשמע ממדריכי האזור  
על  ( ש כפר עציון ועוד"מביס, ש אורי מיימון"ל ע"קק

,  על סיפורי העבר ועל התוכניות בעתיד, הפארק וערכיו
כולל סיפור פצלי השמן המאיים על עתידו הירוק של  

  . הנוף הייחודי

  12:00, 11:00, 10:00טיולים רגליים ייצאו בשעות 
טיולי רכיבה על  . ויימשכו בין שעתיים לשלוש שעות

 .  13:00, 10:00אופניים ייצאו בשעות 

 אמנון גוטמן: צילום



דרך )ניתן להגיע במכוניות פרטיות אל הכניסה לפארק  
כביש הכניסה המוביל למושבים גבעת ישעיהו  

ולקבל מידע על תכנית הפעילות  ( 3544מספר , וצפרירים
ניתן לשכור אופניים בהרשמה מראש . בתחנת המידע 

בלבד ויש אפשרות לטייל באופן עצמאי במסלולים  
 .באופניים ובמכוניות פרטיות, המשולטים ברגל

   

 אמנון גוטמן: צילום



 מטרייה שעושה טוב לזוגיות: עלינו
 2014בינואר  6, יום שני! מערכת וואלה: מאת

במדור ההמלצות של השבוע דאגנו להעביר לכם את 
דרך גוף  , ממטרייה זוגית. הימים הקרים בסטייל

תאורה מקורי ועד ספר צילומים מרהיב ומנצנץ החושף  
 קי אונסיס'את כלי הקריסטל של ג

 מטרייה זוגית 
 ebay:צילום

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


 מי שעובד במשרד ודאי  
 נתקל לא פעם במצב שבו כוס  

השתייה שהונחה על השולחן נשפכה בטעות בתזוזה  
בלתי אחראית ומתכוונת של הידיים וחרבה כמה 

  -ט הגאוני'לשם כך הומצא הגאדג. מסמכים חשובים
 .  קליפס תופסן לכוס שתייה

 מרמלדה מרקט, יחצ: צילום

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


 הקליפס עשוי פלסטיק ומגיע בצבעים 
 את הקליפס ניתן לתפוס  , שונים

 שולחן העבודה  , על השולחן המשרדי
שגם הוא מועד  , או על גבי שולחן האוכל, ברכב, בבית

לפורענות במיוחד אם יש ילדים קטנים ותזיזתיים  
בהנחת הכוס בטבעת המיועדת אפשר להיות  . בסביבה

הקליפס  , בנוסף. בטוחים שהכוס לא תזוז ממקומה
כך שיהיה קשה לפספס אותו  , בולט החוצה מהשולחן

  39, מ"ס 16על  7.5: מידות. ולהפיל את הכוס בטעות
 .  מרמלה מרקטשקלים באתר 

 מרמלדה מרקט, יחצ: צילום

http://linicom.co.il/external/?u=108&a=http%3A%2F%2Fmarket.marmelada.co.il%2Fproducts%2F141576
http://www.walla.co.il/


גשם זלעפות יורד  : בהוליווד הכל נראה טוב יותר
,  וכוכבי הסרט המאוהבים צועדים להם ברחובות

כשאף טיפה לא הורסת , מחובקים מתחת למטרייה
כשאתם מנסים ללכת  , במציאות. להם את הפריזורה

. זה נגמר אחרת, עם הפרטנר שלכם תחת מטרייה אחת
, המטרייה קטנה מדיי בשביל להגן על שניכם מהגשם

אתם נרטבים לגמרי ורק מחכים לרגע שבו תיכנסו  
 . הביתה כדי להתחמם

 מטרייה זוגית 
 ebay:צילום

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


 לא הרבה אנשים היו שמחים 
אבל  , למצוא עכביש או גמל שלמה על השולחן שלהם

מעצב תעשייתי וגרפיקאי  , את אלה שייצר עומר ענבר
היא סדרה של גופי  " באג לייט. "רוב הסיכויים שכן

תאורה שולחניים שמקבלים השראתם מעולם 
יצר , גמל שלמה ועכביש, עם דגמים של נמלה. החרקים

ענבר גוף תאורה הייטקיסטי שיכול לשנות את אופיו  
 .  בכל פעם שבוחרים להחליף נורה

 גופי תאורה שולחניים 
 אנימי, יחצ: צילום

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


הדגמים מגיעים  , העיצוב לא מסתיים רק במנורה עצמה
שנותנת  " חורי נשימה"בקופסת קרטון מחוררת ב

המנורות  . הרגשה כאילו מדובר ביצור חי של ממש
ונורת מודל  ' מ 1.4מגיעות עם כבל חשמל באורך 

ואט שתרחיק כל חרק בלתי רצוי   25מותאמת של 
 .אנימישקלים באתר  100: מחיר. משולחן העבודה

 גופי תאורה שולחניים 
 אנימי, יחצ: צילום

http://linicom.co.il/external/?u=108&a=http%3A%2F%2Fwww.animi.co.il%2F%25d7%259e%25d7%2594%25d7%2593%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%259e%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2591%25d7%259c%25d7%2595%25d7%25aa%2F%25d7%2591%25d7%2590%25d7%2592-%25d7%259c%25d7%2599%25d7%2599%25d7%2598-%25d7%2592%25d7%259e%25d7%259c-%25d7%25a9%25d7%259c%25d7%259e%25d7%2594%2Ftpflypage.tpl.html
http://www.walla.co.il/


 שנה שהם מובילים את המותג   250
 .הנחשק ביותר בעולם לקריסטלים

 הוקמה (   ,Baccarat" )בקרה" 
 והפכה שם נרדף   15-בתקופת לואי ה

 רוזנים , ליוקרה מנצנצת עבור מלכים
כלי אוכל וחפצי דקורציה  , נברשות. ושועי עולם

עשויים מגבישי  , שחתומים בשם הצרפתי והמסתלסל
איכות הפריטים  . זכוכית היקרים והמשובחים בעולם

עומדת בקנה אחד עם יצירות  " בקרה"לבית היוצר של 
 .  גם אספנים תרים אחר מוצרים אלו, ומכאן, אמנות

 " שנה 250: בקרה"כריכת הספר 
 ניו יורק, הוצאת ריזולי: צילום

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


 , שנה 250את חגיגות יום הולדת 
 מציינת החברה עם ספר חדש הכולל  

 צילומים מרהיבים שנחשפים  400
 בין דפי  . לראשונה מתוך הארכיון

הכרומו ניתן למצוא את הנברשת המפוארת שעוצבה 
קי  'כלי הזכוכית שהוזמנו על ידי ג, במיוחד לנפוליאון

אונסיס לחתונתם של נסיך מונקו רנייה השלישי וגרייס  
.  קלי ואפילו בקבוקי בושם שעיצב כריסטיאן דיור

Baccarat: Two Hundred and Fifty Years,   הוצאת
 .  באמזוןדולר  53, ריזולי

 

 " שנה 250: בקרה"כריכת הספר 
 ניו יורק, הוצאת ריזולי: צילום

http://linicom.co.il/external/?u=108&a=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FBaccarat-Two-Hundred-Fifty-Years%2Fdp%2F0847840867
http://www.walla.co.il/


בדיוק כדי לפתור את הבעיה הזאת חברת  
"myDualbrella"   יצרה מטרייה כפולה המתאימה

מדובר למעשה בשתי מטריות שחוברו עם ידית  . לזוג
מבלי  , ומאפשרות לשניים להתחבא מתחתיה, אחת

מ והיא  "ס 115גודל המטרייה הכפולה הוא . להירטב
להשיג  , דולר 4.99(. קלה במיוחד)ג "ק 0.83 -שוקלת כ

 .  באיביי

 
,  יחצ: צילום)גופי תאורה שולחניים בעיצוב עומר ענבר 

 מטרייה זוגית 
 ebay:צילום

http://linicom.co.il/external/?u=108&a=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FPretty-Unique-Parasol-Isotoner-Tote-Styled-Umbrellas-Couples-Lovers-Umbrella-%2F251413387677%23ht_4010wt_1133
http://www.walla.co.il/


 

 שתי אחוזות קבר מרשימות  
 התגלו באשדוד

, בקברים המפוארים מהתקופה הרומית והביזנטית
.  נקברו בני המעמד הגבוה, ים-שנחשפו באשדוד

 המבנה השתמר לאורך השנים והמבקרים מוזמנים

   8/1/2014 | דליה מזורי

שתי אחוזות קבר מרשימות מהתקופה הרומית  
שנחשפו בפארק ( לספירה 4-6מאה )והביזאנטית 

נפתחו לקהל   עתיקותי רשות ה"ים בעיר ע-אשדוד
  .הרחב

  אחוזות קברים באשדוד ים 
 באדיבות רשות העתיקות, סער גנור: צילום

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/517/512.html
http://www.nrg.co.il/


 

מדובר בקברים מפוארים בהם נקברו בני המעמד הגבוה 
,  לדברי סער גנאור. בתקופה הרומית והביזאנטית

מבנה  , ארכיאולוג מחוז אשקלון ברשות העתיקות
קברים מטיפוס זה ייחודיים למישור החוף הדרומי של  

  .ארץ ישראל

  אחוזות קברים באשדוד ים 
 באדיבות רשות העתיקות, סער גנור: צילום

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


 

  במבנה הקבורה המערבי נחשפו
המבנה  . שלושה מבני קבורה מקומרים שנבנו יחד

בקבר . מטר 2.5מטר ולגובה של כ 7.5השתמר לאורך 
הדרומי נמצאו אבני גולל באתר אשר חסמו את פתח  

מבנה הקבורה המזרחי שנמצא סמוך לו  . הקברים
המובילות   מדרגות יורדות, מטר 6כפול  5ומידותיו 

למסדרון ובשני צדדיו נבנו שקתות אשר בהן נקברו  
  .כוסו טיח בצבע אדום השקתות והמסדרון. המתים

  אחוזות קברים באשדוד ים 
 באדיבות רשות העתיקות, סער גנור: צילום

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


 

 שתי אחוזות הקבר הן חלק מבית  
העיר  . ים הקדומה-הקברות הגדול של העיר אשדוד

מופיעה במפת רצפת הפסיפס בכנסייה במידבא אשר 
.  בירדן ובה מתוארת ארץ ישראל בתקופה הביזאנטית
  .העיר מתוארת עם כנסיות ומזרקות ולאורכן עמודים

 
אחוזות הקבר ייפתחו לציבור הרחב בתום עבודות  

י חופית החברה העירונית  "פיתוח שנערכו במקום ע
לפיתוח התיירות באשדוד כחלק ממסלול ארכיאולוגי  

  .שיעבור לאורך הטיילת הדרומית באשדוד
 

  אחוזות קברים באשדוד ים 
 באדיבות רשות העתיקות, סער גנור: צילום

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


 : סכנה
 גם הרכב שלך עוקב אחריך

 GPS-ב מעלה כי יצרני רכב ו"דוח מדאיג בארה
 אוגרים מידע על זהויות הנהגים

 מערכת ישראל היום
 08.01.2014 :פורסם ב

,  אם המידע שאוספות עלינו הרשתות החברתיות
מתברר כי גם  –לא מספיק , הטלפונים שלנו ואפילו גוגל

  .המכוניות שלנו התחילו לעקוב אחרינו

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


 משרד הביקורת הממשלתי  
 האמריקני מצא כי מספר יצרניות  

  ,GPSוכן יצרני , רכב גדולות
על ידי   –אוספים נתונים על מקום הימצאות הנהגים 

ניתוח נתונים הנשלחים אליהם ממערכות הניווט  
  .הפרטיות

דוח של המשרד שוחרר ביום שני האחרון והוא מתמקד 
הונדה , טויוטה: בשלוש יצרניות רכב גדולות מדטרויט

-ו  Garmin: המדווחים הם GPS-יצרני ה. וניסן
TomTom,  וכן הוזכרו מפתחי האפליקציותGoogle 

Maps ו-Telenav. 

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


הנתונה  , הדאגה היא כמובן לפרטיותם של הנהגים
בסיכון אם אכן מידע על מסעותיהם מתועד ללא  

וכן נשמר בידי היצרניות לתקופות בלתי  , ידיעתם
 .מוגבלות

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


 ניתן לגלות את ההשתייכות הדתית  
 והפעילות הפוליטית

 לעקוב  "החברות יכולות , על פי הדוח
שבבו העת יכול לשמש , אחר מיקומם של הצרכנים

למקב אחריהם או לפיקוח שיעשה , לגניבת זהותם
ניתן להשתמש בנתוני  , בנוסף. עליהם ללא ידיעתם

,  המיקום על מנת להסיק מידע רגיש אחר על הנהגים
אמר  , "כגון השתייכותם הדתית ופעילותם הפוליטית

שאף , ר ועדת הגנת הפרטיות"יו, סנאטור אל פרנקן
כעת הוא אומר כי הוא  . הציג חקיקה בנושא לסנאט

 .מתכנן לחדש את החקיקה בהתאם לדוח

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


 הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת "
אך חווקי הגנת  , לנהגים לקבל הכוונת נסיעה תוך שניות

הפרטיות שלנו לא עמדו בקצב של ההתפתחות העצומה 
חברות המספקות מכשירי . "טען פרנקן, "בתחום הזה

אולי לוקחים ברצינות את  , ניווט מובנים ברכביהם
אבל מתברר מהדוח כי  , פרטיות הלקוחות שלהם

הלקוחות זקוקים למידע רב יותר על האופן בו הנתונים  
נאספים לשם מה הם משמשים את היצרניות ואם הם  

  .הוסיף, "מועברים לצד שלישי כלשהו

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


,  המייצג את שלוש החברות הגדולות, איגוד יצרני הרכב
טוען כי היצרניות מחויבות להבטחת פרטיותם של  

פרטים על מדיניות הפרטיות המחמירה שלנו  . "הנהגים
אמרה , "נכללים בהסכמי המכירות והשירות שלנו

אנחנו חושפים ללקוחותינו  , באופן זה. "דוברת האיגוד
  .הוסיפה, "את המדיניות שלנו בנושא

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


 הדוח מצא כי כלי הרכב , אף על פי כן
 יכולים לאסוף מידע לא רק דרך 

 אלא באמצעות  , מכשירי הניווט
והצהיר  , "קופסאות שחורות"נתונים שנאספים במעין 

כי על החברות להתחייב שלא למסור זהויות של נהגים  
וכן להתחייב לתקופה  , יחד עם הנתונים הנאספים

  .מסוימת שבסיומה ימחק כל המידע

כל  . יש מעקב אחרי מכוניות חדשות, גם בישראל אגב
משלוח של כלי רכב חדשים מגיע כשבתוך במנוע מוצפן  

שמאפשר מעקב וניטור של פעולת   ,SIMלמעשה כרטיס 
  .המנוע
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 ?קטאר תארח את גביע העולם בחורף

  50-45מזג האוויר בקיץ עשוי להגיע באזור קטאר ל־
 טמפרטורות בלתי אפשריות לקיום המונדיאל, מעלות

 09.01.2014 :פורסם בעמית לוינטל 

צפוי לעבור   2022המונדיאל שייערך בקטאר בשנת 
עדיין לא נתקבלה החלטה סופית  , עם זאת. לחורף
 .  בעניין
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עלה אתמול לשידור ברדיו  , רום ואלקה'ז, א"ל פיפ"מזכ
המונדיאל בעוד שמונה שנים לא יתקיים : "צרפת ואמר

אני חושב שהמונדיאל ייערך . בחודשים יוני־יולי
סביב , בזמן הזה. בינואר 15בנובמבר ל־ 15מתישהו בין 

מזג האוויר הכי טוב באזור ושוררים תנאים  , דצמבר
 ".אידיאליים
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לאחר מכן ואלקה טען שהוא רק אמר את דעתו  
א הכחישו כי התקבלה הכרעה סופית  "ובפיפ, האישית

בשלב זה עוד אין אישור לכך שיתקיים  . בעניין
א ספ בלאטר "אף שנשיא פיפ, "מונדיאל חורף"

המונדיאל  , ובכירים נוספים טענו כי בסופו של דבר
בקטאר אכן יוזז לתאריכי חורף וצפוי להיערך לפני  

 .אז תתקיים אולימפיאדת החורף, פברואר
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,  מעלות 50-45מזג האוויר בקיץ עשוי להגיע באזור ל־
  .טמפרטורות בלתי אפשריות לקיום המונדיאל

.  א לדון בעניין"בדצמבר יתכנס הוועד הפועל של פיפ
א בוחנים את המצב ומתייעצים עם "בינתיים בפיפ

,  ראשי הליגות ועם אנשי מקצוע עד להחלטה סופית
שתהיה כנראה ברוח הדברים שאמר ואלקה וצפויה  

 .2015או במארס  2014להתקבל בדצמבר 
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