רשימת הנושאים
•למה מדליקים מדורה בל"ג בעומר
•טורקיה חויבה לשלם  90מיליון אירו בשל הפלישה
לקפריסין
•המצאה חדשנית מדפסת כיס
•הסטודנטים בספיר מצטרפים למחאת הפלפלים
•מגוגל לצה"ל :הכירו את קצין הסייבר החדש
•ישראל לאו"ם :הכירו ביום כיפור כיום חג רשמי

קריקטורה יומית 15.5.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 15.5.14

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :עמוס בידרמן

קריקטורה יומית 14.5.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 11.5.14

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :עמוס בידרמן

צילום :ניב אהרונסון

למה מדליקים מדורה בל"ג בעומר?
מאת :ערוץ מאיר ,מערכת וואלה!יום חמישי 15 ,במאי

כבר הערב וכמובן במוצאי שבת הקרוב ,נראה עשרות
אלפי מדורות פזורות ברחבי הארץ .אבל מה הסיבה
שמדליקים מדורה בחג הזה ומדוע בכלל חוגגים אותו?
הרב חגי לונדין מסביר

צילום :ניב אהרונסון

היום השלושים ושלושה בספירת
העומר הוא חג .מה קרה ביום הזה?
הרב חגי לונדין מסביר שביום זה פסקה המגיפה בה
מתו עשרים וארבעה אלף התלמידים של רבי עקיבא.
הרב שרירא גאון טוען שהתלמידים של רבי עקיבא לא
מתו במגיפה אלא במרד נגד הרומאים ,ולפי דעה זו,
ל"ג בעומר הוא ציון לכך שעם ישראל גם ברגעי המשבר
שלו ,כשהוא נשלט על ידי עמים אחרים ,לעולם הוא לא
מוותר על השאיפה שלו לחירות ולעצמאות.

צילום :ניב אהרונסון

זו גם הסיבה שמדליקים מדורות בל"ג בעומר ,כי אש
המרד ,הלהבה של המרד ,ממשיכה לבעור בלבבות של
עם ישראל .סיבה נוספת לחגיגה בל"ג בעומר היא
שמדובר ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי
שהסתתר במערה מפני הרומאים ,ויצר את תורת
הנסתר של עם ישראל ,את אש התורה שמאירה בעם
ישראל לדורי דורות.

צילום :ניב אהרונסון

ערוץ מאיר בטלוויזיה הוקם ומופק
על ידי עמותת "יהדות באהבה
ובאמונה" ,מיסודו של מכון מאיר.
הסלוגן שלנו " -יהדות באהבה" ,שואב את השראתו
מהמשנה במסכת אבות" :הוי מתלמידיו של אהרון,
אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה" .זוהי גם מטרתו של ערוץ מאיר  -לאפשר למי
שרוצה להתחבר ליהדותו ,למסורת בית אבא ,לקבל
תוכן טלוויזיוני יהודי איכותי וערכי מתוך אהבה לו
ולילדיו ,ולהעמיד תכנים יהודיים עמוקים שיהיו
נגישים לכל אדם.

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

טורקיה חויבה לשלם
 90מיליון אירו בשל הפלישה לקפריסין
ביהמ"ש האירופי פסק כי טורקיה תפצה את
הקפריסאים היוונים שנפגעו מהפלישה ב,1974-
בעקבותיה פוצל האי .אנקרה מסרה כי הקביעה אינה
מחייבת
ד-פ-א12.05.2014

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

בית המשפט האירופי לזכויות אדם הורה היום (שני)
לממשלת טורקיה לשלם  90מיליון אירו פיצויים בשל
פלישתה לקפריסין ב 1974-שהובילה לפיצול בין שני
חלקי האי .הפסיקה באה בעקבות הכרעה שהתקבלה
לפני  13שנה ,בה נקבע כי טורקיה אשמה בהפרת
זכויותיהם של הקפריסאים היוונים.

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

השופטים קבעו כי הזמן שחלף אינו מפחית את
אחריותה של טורקיה במקרה ,והורו לה לשלם את
הסכום לקרובי המשפחה של הנעדרים ולקפריסאים
היוונים המתגוררים באזור הצפוני הכבוש בשל הפרות
זכויות אדם .הם הותירו את ההחלטה על חלוקת
הפיצויים לממשלת קפריסין.

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

בית המשפט קבע כי טורקיה אשמה בהפרת כמה
סעיפים של האמנה האירופית לזכויות אדם ,בהם
הזכות לרכוש ואיסור על טיפול לא הומני .בחודשים
האחרונים מנהיגי קפריסין היוונית והטורקית חידשו
את שיחות השלום ביניהם .לא ברור כיצד הפסיקה
תשפיע על המשא ומתן.

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

התיק נדון בבית המשפט האירופי בשטרסבורג
שבצרפת ,והוגש על ידי הממשלה הקפריסאית היושבת
בניקוסיה בחלקו הדרומי של האי ,ומוכרת על ידי
הקהילה הבינלאומית .בתגובה להחלטה ,אמר שר
החוץ הטורקי ,אהמט דבוטולו ,כי הפסיקה "אינה
מחייבת לפי החוק הבינלאומי ,ובאה בזמן שגוי בו
נערכים מאמצים לאחד מחדש את המדינה".

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

קפריסין מפוצלת מאז ,1974
אז חיילים טורקים פלשו
לשליש הצפוני של האי בתגובה להפיכה שניסתה לאחד
את האי עם יוון .הפלישה יצרה חיץ בין האזור בו
התגוררו הקהילות הטורקית והיוונית .מאז ,רוב תושבי
הצפון הם קפריסאים טורקים ורוב תושבי הדרום הם
קפריסאים יוונים 30 .אלף חיילים טורקים מוצבים
עדיין באי ,וטורקיה היא המדינה היחידה שמכירה
בצפון קפריסין כיישות עצמאית.

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

קפריסין מאשימה כי טורקיה
אחראית להיעלמותם של 1,500
קפריסאים יוונים ועקירתם של  200אלף נוספים .עוד
נטען כי רשויות טורקיה מפירות את זכויותיהם
הבסיסיות של הקפריסאים היוונים שעדיין חיים
בצפון ,ומגבילה את גישתם לחינוך ומידע .לפי הערכת
האו"ם 165 ,אלף קפריסאים יוונים נמלטו או גורשו
מהצפון ,ו 45-אלף קפריסאים טורקים מהדרום.

חיילים טורקים בקפריסין ב.1974-
צילום :אי-פי

בהמשך החודש יגיע סגן נשיא ארה"ב ,ג'ו ביידן,
לקפריסין בניסיון לקדם את המשא ומתן בין הצדדים.
נשיא קפריסין ,ניקוס אנסטסיאדס ,הזמין את ביידן
שייפגש עם מנהיגים פוליטיים מהקהילות היווניות
והטורקיות בקפריסין בניסיון לקדם את סיום
הסכסוך.

המצאה חדשנית:
מדפסת כיס ניידת

המדפסת
צילום :יח"צ

שני סטודנטים ממכון לב פיתחו מדפסת ניידת
שיכולה להדפיס דף רגיל בכל מקום
אסף גולן | 14/5/2014

חברת זוטא לאבס סיימה בימים אלה לגייס מימון
למיזם חדשני :מדפסת כיס ניידת .החברה יצאה למסע
גיוס כספים מהציבור באמצעות פלטפורמת
קיקסטארטר לצורך יצור מסחרי ,כאשר היעד היה
לגייס  400אלף דולר תוך  30ימים.

המדפסת
צילום :יח"צ

אולם ,לאחר שבוע בלבד גייסה החברה את הסכום
המבוקש ,שישמש להשלמת הפיתוח ,התחלת ייצור
מסחרי והוצאת המכשיר אל השוק .את החברה ייסדו
טוביה אלבוים ומתן כספי ,שניהם בוגרים של המרכז
האקדמי לב .הם הגו את הרעיון בזמן לימודיהם
במכון.

צילום :יח"צ

לדברי טוביה אלבוים":לעיתים קרובות
מצאנו את עצמנו מסיימים עבודה ברכבת,
בבתי קפה או בספרייה ,והאתגר היה
להדפיס אותה מרגע שסיימנו .הבנו שאין
מדפסת ניידת אמיתית שמעניקה פתרון לעניין .הכל
סביבנו הפך לנייד ,ועדיין מסיבה כלשהי המדפסת
פספסה את הרכבת של מהפכת המובייל" .למרות
גודלה הקטן של המדפסת – גובה  10ס"מ ,קוטר 11.5
ס"מ ומשקל  300גרם ,היא מסוגלת להדפיס על כל גודל
של דף .למכשיר מנגנון רובוטי שכולל ראש הדפסה על
גלגלים קטנים שרצים לאורך הנייר ,במקום שהנייר
יוזן דרך המכשיר.

צילום :יח"צ

המכשיר נייד מספיק כדי
להסתובב עימו וניתן להדפיס
באמצעותו דף A 4מלא תוך  45שניות ממחשב נייד,
סמארטפון ,טאבלט ועוד .זוהי הפעם הראשונה
שמדפסת בגודל כה קטן תהיה זמינה לציבור ,ובחברה
מתכננים לשווק אותה לרכישה כבר בינואר .2015
המכשיר מדפיס כרגע בשחור לבן ,נטען על ידי כבל
USBויכול להדפיס אלף דפים בממוצע לטונר.

צילום :ירון ברנר

הסטודנטים בספיר
מצטרפים למחאת הפלפלים
אלפי קילוגרמים של ירקות נמכרים בשבועות
האחרונים ישירות מהחקלאים לצרכנים ,במסגרת
מכירות מחאה ברחבי הארץ .היום תתקיים מכירה של
מאות ק"ג ירקות במכללת ספיר ,במחירים הנמוכים ב-
 50%מהמחירים ברשתות .כרמית משיח ,חקלאית
מהערבה" :הרשתות מוכרות ברווח של עד 400%
ואנחנו נאלצים להשמיד שדות עם תוצרת"

צילום :ירון ברנר

אלפי קילוגרמים של ירקות נמכרים בשבוע האחרון
ישירות מהחקלאים לצרכנים .זאת ,במסגרת מכירות
מחאה ברחבי הארץ שהחלו על רקע פערי התיווך
שגוזרים המשווקים על גב החקלאים והצרכנים.

צילום :ירון ברנר

היום (ה') יצטרפו למאבק החקלאים סטודנטים
ממכללת ספיר שבדרום ,שיקיימו מכירת מחאה בה
יימכרו למעלה מ 500-ק"ג של ירקות ישירות מחקלאים
לסטודנטים .מחירי הירקות במכירה צפויים להיות
נמוכים ב 50%-מהמחירים ברשתות השיווק .האירוע
יתקיים בשעה  10:00בכיכר המרכזית של מכללת
ספיר.

צילום :ירון ברנר

יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר ,מורן ברנס,
סיפר לynet -את הרקע למהלך" :כאגודת סטודנטים
שפועלת בפריפריה ,אנו מכירים ומתמודדים באופן
יומיומי עם יוקר המחייה בארץ .החקלאים בערבה
פתחו במחאה שהיא מאוד מוצדקת לדעתנו .המחירים
הם חסרי פרופורציות ,ואנחנו כאזרחים מרגישים
מנוצלים".

צילום :ירון ברנר

מאות חקלאים וצרכנים הצטרפו
אירועי המחאה החלו בעקבות מאמר שהעלתה כרמית
משיח ,חקלאית ממושב פארן ,בעמוד הפייסבוק האישי
שלה .בפוסט ,שעלה לאוויר בסוף חודש אפריל ,נכתב:
"אנחנו חקלאים מהערבה שנאלצים לזרוק פלפל טוב,
בעוד רשתות השיווק מוכרות קילו פלפל ביותר מעשרה
שקלים .המשווקים לא מוכנים לקנות מאיתנו רק בכדי
שהמחירים לצרכן יישארו גבוהים .מי שנדפק הוא
החקלאי והצרכן".

צילום :ירון ברנר

בעקבות פוסט זה פנו אליה מקואופרטיב ברחובות,
שהוא איגוד של משפחות פרטיות שמתארגנות וקונות
לעצמן את מוצרי הצריכה ישירות מיצרנים .כבר
במכירה הראשונה נמכרו  1,000ק"ג של פלפלים במחיר
של  4וחצי שקל לק"ג ,מחיר הנמוך ב 50%-מהמחיר
ברשתות השיווק .מאז היא קיבלה מאות פניות
מחקלאים שביקשו למכור את תוצרתם ,ומצרכנים
שביקשו לארגן קבוצות מכירה.

צילום :ירון ברנר

בעקבות ההיענות הרבה ,הקימה משיח עמוד פייסבוק
שנקרא "חקלאות חברתית ישירה" .דרך עמוד
הפייסבוק התארגנו תוך מספר ימים קבוצות רכישה
של צרכנים והמאבק התרחב מפלפלים לעוד סוגי
ירקות ,ביניהם :עגבניות ,חצילים ,קישואים ,ארטישוק
ובצל לבן .במהלך המחאה נמכרו אלפי קילוגרמים של
ירקות בבאר-שבע ,בכפר יונה ,ברחובות ,בתל-אביב,
באילת ,במושב סתריה ובחברת ההיי-טק ONE.1

צילום :ירון ברנר

"נאלצים להשמיד פלפלים"
"בעלי ואני חקלאים מהערבה" ,סיפרה משיח לynet, -
"כ 90%-מהתוצרת שלנו הולך לייצוא .כשאנחנו
משווקים בארץ את היתרה ,אנחנו מקבלים עליו סכום
שלא מכסה את עלויות הגידול .מכיוון שגם עלויות
ההובלה הן עלינו ,אנחנו נאלצים להשמיד פלפלים".

צילום :ירון ברנר

 מדוע להשמיד תוצרת?"החקלאים שולחים את הירקות
לסיטונאים המשווקים מבלי לדעת כמה יקבלו על כל
ק"ג .בממוצע מקבלים פחות משקל לק"ג פלפל .בחודש
מרס קיבלו החקלאים בערבה הודעה להפסיק לשלוח
למשווקים את הפלפלים ,בטענה שהשוק מוצף .הפסקנו
לשלוח ,ונאלצנו להשמיד את התוצרת ,כי עולה לנו
הרבה כסף להחזיק את השדה ,מבחינת הוצאות מים
והוצאות שוטפות נוספות .במקביל ,נכנסנו
לסופרמרקט ורואינו שקילו פלפלים נמכר בתשעה או
עשרה שקלים לקילו ,וזה מאוד קומם אותנו".

צילום :ירון ברנר

 בפייסבוק פורסם סרטון בו רואים כיצד חקלאימשמיד את התוצרת שלו ,והדבר עורר זעם בקרב
צרכנים .לא עדיף לתרום את הסחורה המיותרת?
"אנחנו תורמים והרבה .יש עמותות קבועות שמגיעות
אלינו ואנחנו תורמים להם .אבל אי אפשר גם להמשיך
לשאת בהוצאות גידול רק בשביל תרומות".

צילום :ירון ברנר

לדברי משיח ,אין סיבה שמחירי
הירקות יגיעו לרמות גבוהות כאלה" :זה לא משהו
שצריך לקרות ,בטח לא בתקופה שבה כולם מדברים על
יוקר המחייה בארץ ולכולם כואב בכיס.
"ירקות הם מוצר בסיסי ,שאמור להיות בכל בית,
ובמקום זה הוא הופך למותרות .הרשתות מוכרות
ברווח של עד  400%ואנחנו נאלצים להשמיד שדות עם
תוצרת .למה זה קורה? למה לא לתת לצרכן איכות
טובה ולהוזיל מחירים? זו פשוט שערורייה".

צילום :ירון ברנר

בתוך כך יו"ר השדולה החקלאית בכנסת ,ח"כ זבולון
כלפה (הבית היהודי) ,הצטרף למאבק החקלאים,
ושוקד על הצעת חוק לצמצום פערי התיווך .זבולון" :זו
לא גזירה משמיים .רשתות השיווק רוכשות
מהחקלאים במחירים זעומים ומוכרות בהפרשים של
מאות אחוזים ומשלשלות את הרווחים לכיסם".

צילום :ירון ברנר

החקלאים והסטודנטים קוראים לציבור להצטרף
למאבק .מי שרוצה לארגן מכירות מחאה ,או להתעדכן
במיקום מכירת המחאה הבאה ,יכול למצוא פרטים
נוספים בעמוד הפייסבוק שנקרא "חקלאות חברתית
ישירה".

סג"מ ש'
צילום:דובר צה"ל

מגוגל לצה"ל:
הכירו את קצין הסייבר החדש
כבר בגיל  10בנה סג"מ ש' את האתר הראשון שלו •
היום הוא יהפוך לקצין הראשון שמסיים את הקורס
"מגן בסייבר" • "כאן אני תורם"
לילך שובל פורסם ב15.05.2014 :

סג"מ ש' ,שיעמוד היום על רחבת המסדרים בבית הספר
לקצינים בבה"ד  ,1יהיה הקצין הראשון שיענוד ארונות
קצינים על כתפיו לאחר שהחל את שירותו בקורס "מגן
בסייבר" של מערך ההגנה בסייבר.

סג"מ ש'
צילום:דובר צה"ל

עוד כשהיה בן  10בלבד בנה ש' ,כיום בן  21מרמת גן,
את אתר האינטרנט הראשון שלו .בזמן שחבריו עבדו
במלצרות ,היה שכיר של חברת גוגל והשתכר כ־2,000
דולר לחודש ,זאת לאחר שגוגל איתרה אותו בעקבות
תוכנה מוצלחת שפיתח .בין השאר ,בנה את האתר
הישראלי הראשון שהמיר קובצי שמע מאתר יו־טיוב
לפורמט MP3.

סג"מ ש'
צילום:דובר צה"ל

"היה לי פרופיל  ,97אבל חשבתי שאתרום יותר במקצוע
טכנולוגי ,ולבסוף ניגשתי למיונים לבית הספר
למקצועות המחשב .אמרו לי שנפתח קורס חדש ,מגן
בסייבר ,והתקבלתי" .כך השתתף ש' במחזור הראשון
של קורס "מגן בסייבר" שהחל בדצמבר  2011ונמשך
ארבעה חודשים .בהמשך שובץ במצו"ב  -מרכז הצופן
והבקרה באגף התקשוב בצה"ל.

סג"מ ש'
צילום:דובר צה"ל

"עד הצבא לא עסקתי בתחום אבטחת המידע .במהלך
השירות טיפלתי באירועי אבטחת מידע .היו אינסוף
אירועים במהלך השירות .חלק התגלו בסוף כהתרעות
שווא ,אבל יש לפעמים גם אירועים מאוד רציניים.
אנחנו מתייחסים לכל אירוע ברצינות" ,סיפר .כשנשאל
אילו תכונות צריך "מגן בסייבר" ,ציין" :צריך חשיבה
קרימינלית .להטיל ספק במה שכביכול נראה בסדר .כדי
לחסום תוקפים מבחוץ צריך לחשוב כמו תוקף".

סג"מ ש'
צילום:דובר צה"ל

בהמשך החליט ש' לצאת לקורס
קצינים ,משום שהרגיש שזה המקום
שבו הוא יכול לתרום הכי הרבה
למדינה" .גם בגלל הרקע הקודם שלי
וגם בגלל הידע שצברתי ,הרגשתי שאני חייב" ,ציין.
בתשובה לשאלה מדוע בחר להישאר בצבא אף על פי
שבאזרחות היה יכול להרוויח הרבה יותר כסף ,ענה:
"לא צריך למהר .חשוב מאוד להישאר ולדחוף את הצבא
קדימה .כשאתה קצין אתה מתחבר לאינטרס גדול ממך.
מה שמניע חברה אזרחית זה כסף ,ומה שמניע את הצבא
זה לא הכסף .נראה לי כרגע שאני אשאר בצבא ,זו
עבודה מעניינת שאין לה אח ורע באזרחות".

פרושאור.
צילום :שחר עזרן

ישראל לאו"ם:
הכירו ביום כיפור כיום חג רשמי
השגריר פרושאור מקדם קמפיין חדש • "צריך לעצור
את האפליה בשערי האומות המאוחדות"
שלמה צזנה פורסם ב15.05.2014 :

במלאות  65שנה להצטרפות לאו"ם ,מקדמת ישראל
לראשונה קמפיין הכרה ביום כיפור כיום רשמי בארגון
ודורשת להוסיף אותו ללוח השנה של האו"ם.

פרושאור.
צילום :שחר עזרן

באו"ם מוכרים עשרה חגים רשמיים,ובהם חג המולד
ועיד אל־פיטר ,אך אין בהם שום חג יהודי .יום חג
שמוכר באו"ם הוא יום ללא פגישות ,ועדות ואירועים
רשמיים .נוסף על כך ,במשלחת הישראלית באו"ם
עובדים יהודים שהעניין מפריע להם.

פרושאור.
צילום :שחר עזרן

העצרת הכללית של האו"ם מתקיימת באופן קבוע
בחודש ספטמבר ,ורק לאחר מאמצים מתחדשים בכל
שנה נדחה מועד העצרת ,כך שיאפשר את הגעת ראש
הממשלה מישראל.
שגריר ישראל באו"ם ,רון פרושאור ,שיגר מכתב בנושא
לשגרירי המדינות בארגון ,כצעד ראשון בקמפיין שלם
שנועד לחדד את דרישת ישראל בנושא ולהביא את
העצרת הכללית של האו"ם לאשר את ההצעה
הישראלית.

פרושאור.
צילום :שחר עזרן

באו"ם אומרים כי במשך שנים איש לא טיפל בעניין,
בזמן שדתות אחרות בארגון יכלו לממש את חופש הדת
שלהן בצורה רשמית בלוח השנה .במשלחת ישראל
לאו"ם אמרו כי מדובר בדרישה טריוויאלית והזכירו
את הדרישה הישראלית שהצליחה מ־ 2005לקידום
זיכרון השואה (היוזמה הגיעה מישראל ,אף שהארגון
הוקם לאחר מלחמת העולם השנייה).

פרושאור.
צילום :שחר עזרן

השגריר פרושאור ציין במכתב ששלח לאו"ם כי "במשך
אלפי שנים העם היהודי ציין את יום הכיפורים ,היום
המקודש ביותר בלוח השנה היהודי .העם היהודי מאמין
שביום הקדוש הזה המעשים של כל אדם נשקלים על
המאזניים השמימיים של צדק .בימים שלפני יום כיפור
יהודים בכל העולם מבקשים סליחה ופיוס .יהודים
נמנעים ביום זה מעבודה ומבלים את זמנם בתפילה
ובהתבוננות פנימית".

פרושאור.
צילום :שחר עזרן

פרושאור הוסיף אמש כי "הגיע הזמן שיהודים
המועסקים באו"ם לא ייאלצו לעבוד גם ביום כיפור.
ביד אחת האו"ם מקדם ערכים של מעורבות ושל
שותפות בין כלל אומות העולם ,וביד האחרת הוא
מקדם העדפה של דת אחת על פני אחרת .יש שלוש
דתות מונותאיסטיות ,אבל רק שתיים מהן מיוצגות
בלוח השנה של האו"ם .האפליה צריכה להיעצר בשערי
האומות המאוחדות".

