
 רשימת הנושאים

 קרוב ללב קרוב למסורת•

 מעכשיו תו תקן של לחמים בריאים ממשרד הבריאות •

 מרוקו המלך ביקש מהיהודים להתפלל לגשם•

 אזרחית החזירה כדים מתקופת המקרא•

 נכנסה לתוקף הארנונה על דירות רפאים•

 מאסר בפועל למנהל אתר פסולת בלתי חוקי•
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 קרוב למסורת, קרוב ללב
ו בשבט עם שכנים נחמדים "למה שלא תחגגו סדר ט

קרוב "במסגרת פעילות ארגון ? שאתם לא מכירים
משפחות דתיות וחילוניות מתכנסות סביב חגי  " ללב

 ישראל ומכירות זו את זו

  15.01.14  :פורסם  טוב-נתנאל סימן

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



 היא  , ל של חברת בגדים"הוא סמנכ
 ,  לו קוראים עידו. מורה לחינוך מיוחד

. לה קוראים אירנה ויש להם שני ילדים מתוקים
מצחיקים , זורמים, אנשים נחמדים שכיף להיות איתם

הם גרים במרחק שתיים וחצי דקות הליכה  . ואוהבים
  .מהבית שלנו ולא היה לנו שום סיכוי להכיר אותם

תקועים כל בוקר , אנחנו צועדים באותם רחובות
קונים באותה מכולת יקרה ומשלמים , באותם פקקים

הילדים שלנו משחקים . את אותה ארנונה הזויה
באותה הגינה ובחורף אנחנו עומדים בתור באותה 

 .ולא היה לנו שום סיכוי להכיר אותם. קופת חולים

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



,  אבל הם מדליקים נרות בחנוכה, הם לא אנשים דתיים
שומעים שופר  , חוגגים עם המשפחה את ליל הסדר
הם מכבדים את  . בראש השנה ומתפללים ביום כיפור

,  בדיוק כמו לנו, המסורת וגאים בה וחשוב להם
אבל  . שהילדים שלהם יכירו את החגים ויחוו אותם

 .היה לנו שום סיכוי להכיר אותם

 .עד חג חנוכה האחרון, שום סיכוי

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



.  קיבלנו אימייל אוטומטי, בין סופגנייה אחת לשנייה
אחד מאותם אימיילים שבדרך כלל נמחקים טרם 

מעוניינת להדליק  , משפחת בר מרמת השרון. "פתיחתם
החנוכיה  "הם נרשמו באתר . קראנו, "אתכם נר חנוכה

"  לארח"הקליקו על אופציית , "הגדולה בעולם
 .והטכנולוגיה כבר עשתה את השידוך

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



 ?מתי הפסקנו לדפוק על דלת השכן

.  מדהים איך אפשר להיות כל כך קרוב וכל כל רחוק
, בלתי נתפס איך עם אימוץ תרבות המסכים, לפעמים

איבדנו את המגע האנושי עם השכנים והפסדנו את  
לשאול מה  , הטבעיות הפשוטה של לדפוק בדלת השכן

 .לחייך ולהגיד חג שמח, נשמע

  

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



יוכל  , "קרוב ללב"כך חשבנו בארגון , חיבור מחדש
עמוק יותר מאקס  , להיווצר סביב מכנה משותף אמיתי

חיבור מחדש יוכל  . פקטור וממשי יותר מהפייסבוק
להירקם סביב געגוע שקיים בכולנו ושאף מילה לא  

חיבור מחדש יוכל להיוולד  . מספיקה כדי לבטא אותו
 .סביב המסורת

  

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



,  בחודש ספטמבר האחרון, י מכון שריד"בסקר שנערך ע
ביקשנו לבדוק מהו אותו מכנה משותף והתשובה  

עד כמה "על השאלה . החגים –הייתה חד משמעית 
השיבו  ? "י המסורת"חשוב לך לחגוג את חגי ישראל עפ

במידה רבה  "או , "במידה רבה: "אחוז מהנשאלים 89
הבנו שהחגים הם חלון ההזדמנויות שלנו  ". מאוד

 .אחד לשני ולמסורת, להתחבר

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



, מארחים ומתארחים, הדדיות היא שם המשחק
.  מכירים אחד את השני ולומדים אחד מהשני
"  חילונים"משתחררים מסטיגמות ומשילים תוויות של 

זה קרה בשנה האחרונה בין אלפי  ". דתיים"ושל 
. משפחות שהחליטו להתכונן ולחגוג ביחד את החגים

אבל גם  , שיצרו קשר עם משפחה שקצת שונה מהם
 .דומה להם

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



מכוון לתרבות חדשה של  " קרוב ללב"החזון של 
בה משפחות דתיות וחילוניות נפגשות בחגי  , חיבורים

, צוחקות ביחד, משחקות ביחד, אוכלות ביחד, ישראל
 .אוהבות ביחד ואפילו מתווכחות ביחד, לומדות ביחד

  

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



,  אנחנו עושים ביחד עם עידו, ו בשבט השנה"את סדר ט
כמו בהדלקת הנרות  . ילדינו וילדיהם המתוקים, אירנה

העצים  . ברור לי שגם הפעם יהיה כיף ומרגש, בחנוכה
שיעמדו היום בכיכר רבין הם ביטוי לאלפי משפחות  

קרוב לבית ובעיקר  . ו בשבט"שחוגגות יחד את סדר ט
 .קרוב ללב

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



פועל למען קירוב לבבות בין דתיים , "קרוב ללב"ארגון 
יציב , ו בשבט"לכבוד ט. וחילוניים סביב חגי ישראל

אליו  , בכיכר רבין בתל אביב" יער ליום אחד"הארגון 
תלמידים מבית ספר דתי , יום רביעי, יגיעו היום

ותלמידים מבית ספר חילוני ויתלו משאלות על עצי  
  .הפרי

 

  

 החנוכיה הגדולה בעולם: מיזם קודם
 אבישי פינקלשטיין: צילום



 :  מעכשיו
 הבריאות ללחמים בריאים' תו תקן של מש

למניעת " אפשריבריא"כחלק מהתוכנית הלאומית 
השמנה החל משרד הבריאות להעניק תו תקן למוצרי  

ראשון הוא תו  . מזון העומדים בסטנדרטים בריאותיים
  80%שיוענק למוצרים הכוללים לפחות , הלחם הבריא

 דלי נתרן ובעלי ערך קלורי נמוך, קמח מלא
15.01.14  :פורסם  ר איתי גל"ד  

  תו התקן



 משרד  :צעד נוסף במלחמה בהשמנה
והראשון  , הבריאות החל במתן תו תקן למוצרי בריאות

כזה הכולל   -" בריא"המוגדר  לחםשבהם הוא תו תקן ל
  .דל בנתרן ודל בקלוריות, קמח מלא

  

להעלות את המודעות  " אפשריבריא"מטרת התוכנית 
.  לחיים בריאים ולהילחם במגפת ההשמנה בישראל

עידוד של חברות המזון  , בין היתר, התוכנית כוללת
כחלק מהתוכנית  . לשווק מוצרי מזון בריאותיים

החליטה שרת הבריאות להעניק תו תקן לאותם 
  .מוצרים שיעמדו בקריטריוני הבריאות

  תו התקן 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4473500,00.html


 בשלב הראשון הוחלט להעניק תו תקן  
 ובהם  , יצרני ומשווקי לחמים. בקטגוריית הלחמים

קונדיטוריות ובתי קפה  , מרכולים, מאפיות, מפעלי מזון
שיעמדו במדדים הבריאותיים יהיו רשאים להציג על  

  ".אפשריבריא"אריזות הלחם או בשילוט מדף את התו 

  

צריך הלחם הבריאותי להכיל לפחות  , כחלק מהדרישות
  250ועד , ג נתרן"מ 400-לא יותר מ, קמח מלא 80%

הראשונה לקבל את תו התקן  . גרם מוצר 100-קלוריות ל
ששני סוגי לחמים שלה , החדש היא רשת ארומה ישראל

 .עומדים בדרישות התו

  תו התקן 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4417561,00.html


תו התקן נותן לציבור כלי להשוואה בין מוצרי המזון  "
,  "ומאפשר להם לבחור בריא יותר, באותה קטגוריה

מנהל התוכנית הלאומית לחיים  , דני מורן' אומר פרופ
אני קורא ליצרני המזון בישראל . "פעילים ובריאים

 ".לפנות אלינו ולבדוק עמידה במדדים

  תו התקן 



המטרה היא לעודד את הציבור לצרוך לחמים "
,  איתמר גרוטו' מוסיף פרופ, "שמכילים דגנים מלאים

היעד  . "ראש מינהל בריאות הציבור במשרד הבריאות
שלנו הוא להעלות את מודעות הציבור לחשיבות  

לעודד את היצרנים לייצר לחם  , הבחירה בלחם המלא
ובהמשך ליצור ביקוש ללחם מלא שיוכל  , מקמח מלא

 ".גם להביא לירידת מחיר

  תו התקן 



,  התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים
ִריא" ִריבָׁ גובשה בעקבות החלטת ממשלה ומתוך  " ֶאְפשָׁ

מחויבות לקידום בריאות הציבור בתחומי האכילה  
התכנית הלאומית פועלת  . הבריאה והפעילות הגופנית

משרד : תחת חסותם של שלושה משרדי ממשלה
,  משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט, הבריאות

, בבתי הספר, בזירות פעולה שונות כגון בקהילה
 .ברשויות המקומיות וביוזמות חקיקה

 

  תו התקן 



 

 המלך  :מרוקו
 ביקש מהיהודים להתפלל לגשם

צפויה להיות   2014לאחר שמומחים בממלכה קבעו כי 
קרא מוחמד השישי לראשי , שנת בצורת קשה ביותר

הקהילה היהודית לשאת את תפילתם המיוחדת 
 להורדת גשמים

  15/1/2014 | צביקה קליין 

ישראל היא לא המדינה היחידה הנאבקת בבצורת על  
בעוד שהשנה בישראל היו כמה ימים . בסיס כמעט שנתי

במרוקו צופים לבצורת קשה , בהם ירדו גשמים רבים
 .  2014ביותר בשנת 

 מוחמד הששי מלך מרוקו 
 אי פי:צילום 

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


 

 ,מלך מרוקו, מוחמד השישי
 ביקש השבוע מחברי הקהילה היהודית   

על  , בכל רחבי הממלכה שיפנו את התפילות המיוחדות
 .  לסיוע בהורדת גשמים, פי המסורת היהודית

 
חברי הקהילה היהודית במרוקו קיימו את התפילות  

זאת כאמור  , לאחר שתפילות דומות נעשו במסגדים
סוכנות הידיעות היהודית  . בעקבות דרישתו של המלך

JTA   דיווחה כי מוחמד השישי ביקש מחברי הקהילה
היהודית להתפלל לאחר שנועץ עם מומחים שקבעו  

 .  תהיה שנת בצורת בממלכתו 2014ששנת 

 מוחמד הששי מלך מרוקו 
 אי פי:צילום 

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


 

פרסמה  (CCIM)מועצת הקהילות היהודיות במרוקו 
להתפלל  "הצהרה רשמית בה הם קראו לחברי הקהילה 

בכל בתי הכנסת של הממלכה בכדי שאלוהים ירחם על  
עוד נכתב כי  ". מדינתנו ויסייע להוד מלכותו המלך

,  בהמשך להוראת הוד מלכותו המלך מוחמד השישי"
תפילות אלה יתקיימו בכל בתי הכנסת בכדי להתחנן  

לריבונו של עולם שיפזר גשמים ברחבי שטחי  
 ".  הממלכה

 מוחמד הששי מלך מרוקו 
 אי פי:צילום 
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התקיימו תפילות במסגדים ברחבי הממלכה , במקביל
החקלאות  . אף הם במטרה למנוע שנת בצורת קשה
ואילו השנה  , במרוקו תלויה עד מאוד בגשמי החורף

דבר המאיים על מאוד על   -טרם ירדו גשמים רבים 
 .  הענף

 

 מוחמד הששי מלך מרוקו 
 אי פי:צילום 
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יש לציין כי בתקופת מלכותו של מוחמד השישי בוצעו  
שיפוצים רבים באתרי המורשת הלאומיים הקשורים 

יהודי מרוקו קרובים מאוד  , בנוסף. ליהודי מרוקו
.  לשלטונות ומדווחים מעת לעת על מצבם הטוב במדינה

-הקונגרס היהודי האירופאי טוען כי במרוקו חיים כ
 . יהודים 3000

 

 מוחמד הששי מלך מרוקו 
 אי פי:צילום 

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


 :  אוצר התגלה במחסן בצפון
 שנה 3,000כד יין בן 

 2014בינואר  15, חדשות יום רביעי! מערכת וואלה: מאת

תושבת פוריה הודיעה לרשות העתיקות שקרוב  
משפחתה שהלך לעולמו השאיר אחריו פריטים 

הארכיאולוגים נהדמו לגלות שמדובר בשלל  . עתיקים
 מספינות טרופות שהשתמר מעולה אלפי שנים

 , יֹולי שוורץ: צילום
 באדיבות רשות העתיקות

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


 זה החל בשיחת טלפון למשרדי  
 .  רשות העתיקות בירושלים

תושבת פוריה עילית שליד טבריה סיפרה  , אסנת לסטר
לאנשי הרשות כי במחסן שלה מאופסנים ארגזים  

דייג  , מלאים בכדים עתיקים שהשאיר לה בן משפחה
והיא ביקשה להעביר את הממצאים  –שהלך לעולמו 

הארכיאולוגים שהגיעו אליה נדהמו לגלות  . למדינה
במחסן נמצאו פריטים עתיקים רבים . אוצר של ממש

בהם כד , מתקופות שונות כשהם במצב שימור מעולה
 .שנה 3,000בן לפחות 

 , יֹולי שוורץ: צילום
 באדיבות רשות העתיקות

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


משלל שנמשה מכמה , ככל הנראה, מקור הכדים
בין הממצאים . ספינות עתיקות אשר טבעו בים התיכון

בלט כאמור כד מטען ייחודי האופייני לשלהי תקופת  
.  בעל ידיות סל גבוהות וממדים מרשימים, המקרא

בני   –באוצר נמצאו גם כדים מהתקופה הרומית 
  1,500בני  –ומהתקופה הביזנטית , אלפיים שנה בקירוב

 .בכדים הועבר יין ומצרכים נוספים. שנה

 , יֹולי שוורץ: צילום
 באדיבות רשות העתיקות

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


 נמלי ישראל בעת העתיקה שימשו
 נתיב מרכזי במסחר הימי בין שני  

 מרכזי התרבות העיקריים בעת  
לא אחת נקלעו  . ולבנון בצפון, מצרים בדרום -ההיא 

וטבעו כשהן לוקחות למצולות  , ספינות הסוחר למצוקה
ברשות העתיקות ציינו לטובה את  . את מטענן וסודאן

יוכלו  , ובזכות מעשיה -האזרחית שהשיבה את המטמון 
בעתיד נוכל  . "ארכיאולוגים לבצע מחקר על כלי החרס

להציג את הכדים לרווחת הציבור במוזיאון או בתצוגה 
אמר מנהל  , "במקום להיות מוחבאים במחסן, פומבית

 .היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות אמיר גנור

 באדיבות רשות העתיקות, יֹולי שוורץ: צילום

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


 נכנסה לתוקף הארנונה  
 על דירות רפאים

 ,  הסכום הנוסף יוטל על בעלי דירות
 2014חודשים במהלך  9שלא יגורו בהן במשך 

 14.01.2014: זאב קליין פורסם ב

כ ניסן סלומינסקי אמנם  "ועדת הכספים בראשות ח
הקפיאה לעת עתה את בקשת שר הפנים גדעון סער ושר  

 ,  האוצר יאיר לפיד לגבות ארנונה על קירות
אבל בסוף השבוע שעבר  -מרתפים וגינות , חדרי מדרגות

 נכנסה בשקט הוראת שעה להטלת כפל ארנונה על  
 ".דירות רפאים"

 שכונת ממילא בירושלים
 ליאור מזרחי :צילום

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


מעבר לארנונה  , הסכום הנוסף שייגבה בגין דירות אלה
ר  "שקלים למ 219.14שקלים ל־ 31.62נע בין , הרגילה

 .2015והוא ייגבה בתחילת 

הארנונה הנוספת תוטל על דירות אשר במהלך שנת  
ברציפות או  , לא גרו בהן במשך תשעה חודשים 2014

זאת כדי לתמרץ את בעליהן להחזירן למעגל  . במצטבר
ועל מנת לבלום את עליית מחירי הדירות  , היצע הדירות
 . ושכר הדירה

 שכונת ממילא בירושלים
 ליאור מזרחי :צילום

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


דירות  "בתחילה היתה כוונה להטיל כפל ארנונה על 
אך לבסוף אישרה ועדת הכספים טווח של  , "רפאים

כל רשות מקומית קיבלה . תעריפי מינימום ומקסימום
מנדט לקבוע את תעריף הארנונה הנוספת שתושת על  

 .בעלי דירות אלה

 שכונת ממילא בירושלים
 ליאור מזרחי :צילום

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


העוסק  , ד ירון נדם ממשרד עורכי הדין בן אליעזר"עו
אמר כי המשמעות היא החזרתו לחיים  , במיסוי עירוני
שהוטל בזמנו על מגרשים ריקים על  , של מס הרכוש

ד נדם העריך כי יישום ההחלטה  "עו. מנת לעודד בנייה
בעייתי מאוד ויגרום לנטל רב על הרשויות בעקבות  

ומהו מבנה  " דירת רפאים"השאלה איך יקבעו מהי 
 .  מגורים שאינו בשימוש

 שכונת ממילא בירושלים
 ליאור מזרחי :צילום

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


הוא הוסיף כי גם חיוב נוסף של עוד כמה אלפי שקלים 
כלל לא בטוח שישנה את החלטת בעלי  , בגין ארנונה

 .הדירות למכור או להשכיר אותן

 

אלף דירות בבעלות   40בישראל יש כ־, על פי ההערכות
,  בנתניה, אשר מרוכזות בעיקר בירושלים, תושבי חוץ

 .א"באשדוד ובשנים האחרונות גם בת

 שכונת ממילא בירושלים
 ליאור מזרחי :צילום

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


 מאסר בפועל למנהל 
 אתר פסולת בלתי־חוקי שזיהם את הסביבה

מי  : "א כתב בגזר הדין"שופט בית משפט השלום בת
או מי  , מי שמכר גרם קוקאין? מזיק יותר לחברה

 "?שמנהל תחנת פסולת בלב העיר
 15.01.2014 צפריר רינת

 

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 

http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.681420


 באופן יוצא דופן נגזר   06:00 
 בשבוע שעבר עונש מאסר בפועל  

לאחר שבית המשפט , על טיפול בלתי חוקי בפסולת
השלום בתל אביב־יפו גזר עונש של שני חודשי מאסר 

שהפעיל וניהל תחנת מעבר , בפועל על אלפונסו חסון
השופט  . בלתי חוקית לטיפול בפסולת בעיר בני־ברק

על פי  , שמאי בקר אף קבע כי מדובר בעבירות שחומרתן
אינה נופלת מזו של עבירות  , הסבל שהן גורמות לציבור

 .של סחר בסמים

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 



גזר הדין נוגע לאלפונסו חסון וחברת חומרי הבניין   
אשר הורשעו בהפעלת תחנת מעבר , "דור וצורי"

לפסולת בעיר בני־ברק ללא התשתיות הנדרשות וללא  
גרימת זיהום אוויר והובלת פסולת ללא  , רישיון עסק

 .תחנת המעבר פעלה במשך יותר משנתיים. רישיון

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 



יש לציין שמדובר במקרה המאפיין תופעה רחבת היקף  
באתרים אלה מופעלות ללא  : באתרים רבים ישראל

המושלכת לאחר  , רישיון תחנות הקולטות פסולת בניין
מכן ברוב המקרים לשטחים פתוחים או לאתרי הטמנה  

בין  , הפעלת האתרים הבלתי חוקיים גורמת. פיראטיים
שמקבלים  -נזק כבד למפעילי האתרים החוקיים , היתר

 .פחות פסולת לטיפול

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 



כתב השופט בקר כי  , בהתייחסו לחומרת העבירות
עוד תחנת מעבר : סיפור המעשה הוא פשוט וידוע"

כאשר , שוב בתור עיר חיה ובקושי נושמת, בלתי חוקית
פניות ובסופו של  , התראות, תחינות, אין־ספור בקשות

התחנה  . כולם כקליפת השום -דבר צו בית המשפט 
ריחות רעים  , הררי פסולת בניין, אבק, לכלוך: בשלה

 ".וחלחול אפשרי של פסולת למי התהום שלנו

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 



לפני השופט הוצגו חוות דעת על מצבו הרפואי הקשה 
וכן חוות דעת אוהדת מטעם שירות  , של הנאשם חסון

אך בשל החומרה שייחס  , המבחן של משרד הרווחה
הוא החליט לא להתחשב בהן וגזר על  , בקר לעבירות

על  . יום 60תקופת מאסר של : חסון עונש תקדימי
גזר בקר קנס של חצי מיליון שקלים  " דור וצורי"חברת 

 .אלף שקלים על חסון 200וכן קנס בסך 

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 



ערך השופט  , כדי להמחיש את חומרת העבירות בעיניו
מדי יום ביומו  : "בקר השוואה שלהן עם עבירות סמים

לעונשי  , גם הזעירים שבהם, נידונים סוחרי סמים
,  "ולו בשל מכירת גרם אחד של קוקאין, מאסר בפועל

אין בדברי כדי להקל ראש בעבירות  ", אמר בקר והוסיף
 .ההיפך הוא הנכון. אלו כלל וכלל

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 



 :  אולם ראוי שתישאל השאלה
מי שמכר גרם ? מי מזיק יותר לחברה ולסובבים אותו

כאשר אותו אחר בא  -קוקאין או אצבע חשיש לאחר 
,  לפתחו מיוזמתו ומבקש לרכוש את הסם המסוכן

או שמא מי  ? והנזק הוא נקודתי לאותו קונה מרצון
ליד בניין  , שמנהל תחנת מעבר לפסולת בטבורה של עיר

זקנים וטף , כאשר נשים, ישיבה ודירות מגורים
הכל לשם אותה  , ריחות ולפסולת, נחשפים לאבק

 ".?של בעל תחנת המעבר הבלתי חוקית' פרנסה'

 . תחנת הפסולת בבני־ברק 
 ענת רז : צילום 


