רשימת הנושאים
•הפתעה מעבר לגבול :מי הניף דגל ישראל במוצב
חיזבאללה?
•מטח השיקה אפליקציות בהיסטוריה ובאזרחות
•פקולטות שמבקשות ציון נמוך בפסיכומטרי יוותרו על
הדרישה
•צפו :נחבט בראשו  -והחל לראשונה להבחין בצבעים
•נחשפו שרידיו של מלך פרעוני מלפני  3600שנה
•לקראת עידן קרח -השמש הלכה לישון

קריקטורה יומית 23.1.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 22.1.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 22.1.14

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :עמוס בידרמן

הפתעה מעבר לגבול :מי הניף דגל ישראל
במוצב חיזבאללה?

תושבי מטולה הופתעו:
דגלי ישראל מתנוססים בלבנון

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

הפתעה מעבר לגבול :מי הניף דגל ישראל
במוצב חיזבאללה?
מאת:עדי חשמונאי,מערכת וואלה! חדשות יום ראשון 19 ,בינואר 2014

תושבי מטולה שפשפו את עיניהם נוכח מחזה שלא
נראה כמותו מאז מאי  :2000את אנשי חיזבאללה
החליפו צלמים ,אנשי סאונד ונבחרת ניצבים ששקדו
על סרט" .רק שאנחנו לא נאכל סרטים"

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

מאז סוף השבוע משפשפים תושבי מטולה את עיניהם
נוכח מחזה שלא ראו מאז נסיגת צה"ל מלבנון במאי
 .2000מעברו השני של הגבול ,במקום שבו נמצא כיום
מוצב חיזבאללה ,מתנוססים לפתע דגלי ישראל,
ומסביבם כלי רכב צה"ליים ועשרות אנשים לבושים
מדי צה"ל.

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

צוות הצילום ,ציוד הסאונד
והתאורה ונבחרת הניצבים
המכובדת לא השאירו מקום לספק.
חיילי צה"ל שעוקבים זה כמה ימים אחר המתרחש
מעברו השני של הגבול הסבירו לתושבים כי הלבנונים
מצלמים סרט על הימים שבהם שהה שם הצבא
הישראלי" .הם כנראה מצלמים עוד סדרה שתשודר
בטלוויזיה הלבנונית על התקופה שבה צה"ל ברח
מלבנון" ,אמר לוואלה! חדשות קצין צד"ל לשעבר
שצפה במחזה ומתגורר בקרבת מקום.

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

"לפני כמה חודשים שידרו בטלוויזיה
הלבנונית סדרה על איך שאנחנו
הצד"לניקים ברחנו בחיפזון מלבנון .אני מעריך
שמדובר כאן בעוד סדרה מהסוג הזה שתשודר שם
בוודאי בחודשים הקרובים" ,הסביר.
על אף הסקרנות הרבה במטולה ,שלוותה באווירה
משועשעת למדי ,חלק מהתושבים דווקא עקבו אחר
המחזה בחשדנות והביעו את חששם מפני תחבולה
שחיזבאללה זומם על הגבול.

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

"מחזה האבסורד" ,הגדירה זאת
תושבת המקום עינת לב ארי בדף הפייסבוק שלה" .מול
שער וייס במטולה ,מהעבר הלבנוני של הגבול במוצב
חיזבאללה ,מתנוססים כמה דגלי ישראל ,מגדל שמירה
חדש ,ג'יפים וקומנדקרים ישראליים" ,סיפרה לחבריה
הווירטואליים" .אולי כבשנו את דרום לבנון ולא
הרגשנו? 'מצלמים שם סרט' ,אמרו לנו החיילים
שהשקיפו לעבר סט הצילומים .רק שאנחנו לא 'נאכל
סרטים'".

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

"'דז'ה-וו' לימים שלפני הנסיגה"
אלוף-משנה (במיל') דובי אמתי ,המתגורר שנים רבות
במושבה הצפונית ,מסרב להתרגש מהסט החריג ששינה
את הנוף" .זה עושה לי אמנם 'דז'ה-וו' לימים שלפני
נסיגת צה"ל מלבנון ,אבל אני לא מתייחס למה שגלוי
לעין ,אני מתייחס למה שלא גלוי לעין" ,אמר .לדברי
אמתי ,המעבד מטעים שנמצאים סמוך לגדר המערכת,
"מה שרואים לא נראה לי מסוכן.

צילום :שגב דהן ,ג'יליס

אני מכיר את הצד השני טוב מדי ולכן כשאני רואה את
זה לא עובר לי כלום בראש .אני לא מקדיש לזה יותר
מדי זמן" .עם זאת ,הוא הדגיש כי תפישתו לגבי סכנה
ממשית – לא כזו מהסרטים – דווקא קיימת" :אין לי
ספק שהסיבוב הבא יגיע והוא יהיה קשה יותר
ומתוחכם יותר ,זאת רק שאלה של זמן ולכך צריך
להתכונן ולהיערך".

כרטיסיות לימוד באזרחות
צילום מסך

מטח השיקה אפליקציות למידה
בהיסטוריה ואזרחות
לקראת בגרויות החורף של משרד החינוך השיקה היום
חברת מטח שתי אפליקציות חדשות (יישומונים) עם
מידע רב ומבחנים שיעזרו לתלמידים להתכונן לבחינות
הבגרות
אסף גולן | 19/1/2014

כרטיסיות לימוד באזרחות
צילום מסך

אחרי השקתו של היישומון לבגרות
בתחום הלשון פתחו השבוע במטח  2אתרים שונים
לקראת הבחינה באזרחות שתתקיים ב  20/1ולקראת
הבחינה בהיסטוריה שתתקיים ב .6/2 -הנבחנים
באזרחות יכולים לגלוש באתר מטח וללחוץ בעמוד
הראשי לקישור המוביל לתרגול מושגים באזרחות אשר
מציע למעלה מ 100-כרטיסיות ללימוד מושגים ,סרטוני
הכנה לבגרות שהופקו בשיתוף הטלוויזיה החינוכית
ומשרד החינוך ,מבדקים לדוגמא ועוד.

כרטיסיות לימוד באזרחות
צילום מסך

האתר הושק לפני מספר ימים ועד
היום נכנסו והתנסו למעלה מ 20 -אלף
גולשים .לאלו הנבחנים בהיסטוריה ,מטח מציע את
אתר תולדוט -אתר ההיסטוריה .במיוחד לקראת
הבגרות ,במטח יצרו את "מתגברים על הבגרות א"
ו"מתגברים על הבגרות ב" (על פי החלוקה לשאלוני
הבגרות) אליהם ניתן להגיע גם מהעמוד הראשי של
האתר .מתגברים על הבגרות מכיל פירוט של תכני
הלימוד על פי עמודים בספרי הלימוד ,הפניה למצגות
בעלות מידע רב ולפעילויות לימודיות שונות.

כרטיסיות לימוד באזרחות
צילום מסך

החומרים המוצגים כאן הינם לפי המיקוד הסופי
לבגרות הקרבה וניתן לצפות בתכנים רבים המחולקים
לפי נושאים כגון :נושא הלאומיות ,נושא בית שני ,נושא
ערים וקהילות ועוד.

פקולטות שמבקשות ציון פסיכומטרי
נמוך  -יוותרו על הדרישה
ועדה מיוחדת ,המורכבת מאנשי אקדמיה ,מתכנסת
בימים אלה כדי לגבש קריטריונים לכניסה למוסדות
להשכלה גבוהה
יעל ברנובסקי פורסם ב22.01.2014 :

בשנים הקרובות צפויים לחול שינויים מפליגים
בדרישות הנוגעות לקבלה לאוניברסיטאות
ובקריטריונים המזכים בתעודת בגרות.

לאחרונה הודיע שר החינוך ,הרב שי פירון ,על שינוי
במבנה הבגרויות ועל ביטול המבחן הפסיכומטרי
כחובה לקבלה ללימודים אקדמיים באוניברסיטה.
ועדה מיוחדת ,המורכבת מאנשי אקדמיה ,מתכנסת
בימים אלה כדי לגבש קריטריונים לכניסה למוסדות
להשכלה גבוהה .כעת מסתמן כי פקולטות שאליהן
נדרש כיום ציון סף פסיכומטרי נמוך ,עתידות לבטל
לחלוטין את הדרישה הזאת.

זאת ועוד ,בימים אלה מתחילים לעבוד במרכז הארצי
לבחינות ולהערכה על כלי מדידה נוסף ,אשר יאפשר
לבדוק את אמינות הבגרויות (טוהר המידות) .נכון
להיום ,מדווחים במערכת החינוך על בעיית העתקות
במבחני הבגרות במקומות שונים בארץ.

כמו כן ,ההגדרה כיום קובעת כי
כל תלמיד בכיתה י' מחויב ללמוד לפחות יחידה אחת
במדעים  -פיזיקה ,כימיה או ביולוגיה .חובה זאת אף
מצוינת בחוזר מנכ"ל ,אך הנוהל אינו נאכף .עם כניסת
הרפורמה ,תתחיל גם האכיפה של נוהל זה ,וכך מקווים
במשרד החינוך להגדיל את מספר התלמידים בעלי
בגרות מדעית .שינוי נוסף שמסתמן :משנת הלימודים
הבאה יונפקו תעודת הבגרות במשרד החינוך ולא בבתי
הספר.

ריצ'ארד ריגס

צפו :נחבט בראשו –
והחל לראשונה להבחין בצבעים
במשך  70שנות חייו היה ריצ'רד ריגס האמריקני עיוור
צבעים  -עד שקיבל מכה בראשו .למחרת הוא החל
להבחין בצבעים שעד כה לא ידע על קיומם ,מדווחים
ב 24"-שעות" ב"ידיעות אחרונות" .הרופאים
מתקשים להסביר את התופעה
שירות ידיעות אחרונות" פורסם20.01.14 :

ריצ'ארד ריגס

ריצ'רד ריגס 70,,תושב העיר
יאקימה במדינת וושינגטון ,הוא
עיוור צבעים מלידה .זה היה נכון עד לפני
שבועיים ,כשהאיש נפל וקיבל מכה בחלק הימני של
ראשו ,מה שהתברר כדבר הטוב ביותר שקרה לו .כי
למחרת בבוקר ,כשהתעורר מהשינה ,הוא התחיל לראות
צבעים שעד אז לא ידע כלל על קיומם.
"הוריי נהגו להראות לי תמונות של קשת בענן ואני לא
הצלחתי להבין ממה כולם מתרגשים ,כי כל מה שראיתי
היה כתום אחיד ,"הוא מספר .וזה היה בסדר בעיניו ,כי
הוא באמת לא ידע מה הוא מפסיד.

ריצ'ארד ריגס

לדבריו ,הוא אפילו לא ידע שיש צבע
שנקרא ורוד עד שהגיע לקולג' והמרצה
ביקש מהסטודנטים להוציא את הדפים הוורודים
מתוך ערימת העלונים שקיבלו .עכשיו הוא חי בעולם
חדש לגמרי ,ותוך כדי ביקורים בחנויות לאופנת נשים
הוא לומד לא רק אילו צבעי בסיס קיימים ,אלא גם
שמות של גוונים ובני גוונים.
"שאלתי אישה אחת איזה צבע היא לובשת ,והיא
אמרה 'מג'נטה'" ,הוא מספר" .מעולם לא שמעתי על
צבע כזה ,"אומר האיש ,מורה למוזיקה במקצועו.

ריצ'ארד ריגס

"אנשים שואלים אותי איזה צבע אני הכי אוהב ,"הוא
צוחק" ,והתשובה שלי היא אחת :אין לי צבע מועדף.
אני אוהב את כל המגוון."
הרופאים לא לגמרי יודעים איך להסביר את התופעה.
"עיוורון צבעים הוא נכות גנטית של פיגמנטים ברשתית
העין" ,אמר אחד הרופאים שבדק את גייגר" .כך

שנפילה ומכה בראש לא בדיוק יכולות לשנות או לרפא
משהו".


ריצ'ארד ריגס

אבל לגייגר ממש לא משנה איך זה קרה .העובדה שזה
קרה מספיקה כדי שיברך על מזלו הטוב" .אני לא יכול
לחכות לחודש מארס ,"הוא אומר" .בכל שנה אנחנו
נוסעים להוואי ,ואני כבר מת לראות את הנופים
והחופים ,והפרחים ,והנשים בביקיני".

ספינקס ופרמידות במצרים
צילום :גטי אימג'ס

נחשפו שרידיו של מלך פרעוני
שחי לפני  3,600שנה
המלך ,עליו לא היה ידוע עד כה למדע .עד הגילוי ,אף
לא היו הוכחות לקיומה של השושלת אליה השתייך
שי אילן | 23/1/2014

שרידיו של מלך פרעוני שלא היה ידוע על אודותיו עד כה
התגלו אתמול בדרום מצרים.

ספינקס ופרמידות במצרים
צילום :גטי אימג'ס

ווסריברה סנבקאי היה מלך משושלת פרעונית שעד
אתמול לא היו בידי הארכיאולוגים הוכחה ממשית
לקיומה .המלך חי לפני  3,600שנה  .הוא היה גבוה
יחסית לתקופתו 1.75 ,מטר  ,אומרים הארכיאולוגים,
שהצליחו לחבר מחדש את השלד שלו ,ומת בסוף שנות
הארבעים לחייו.

ספינקס ופרמידות במצרים
צילום :גטי אימג'ס

קברו של הפרעה נבזז כבר בעת העתיקה ,וחלקים
מהעיטורים נלקחו .גם התכריכים שעטפו את המומיה
החנוטה נקרעו ,והעצמות היו פזורות בקבר .זהותו של
המלך העתיק התבררה בעקבות פיענוח כתב החרטומים
בקבר" .היינו די המומים במשך יומיים" ,אמר ראש
צוות הארכיאולוגים ,ג'וזף ווגנר.

ספינקס ופרמידות במצרים
צילום :גטי אימג'ס

"היה לו שם של מלך שלא הופיע בשום מקום
בהיסטוריה ,כך שלא ידענו מי זה בתחילה" ,הוסיף  .על
פי הממצאים ,המלך היה חלק משושלת ששלטה במרכז
מצרים ,לפני איחודה .רוב הקברים באזור שבו נערכה
החפירה אינם מעוטרים ,אולם הקבר הזה היה מכוסה
בציורים של אלים.

ספינקס ופרמידות במצרים
צילום :גטי אימג'ס

האג'יפטולוג הדני קים רייהולט
פרסם בשנת  1997תיאוריה בדבר
קיומה של שושלת "אבידוס" .גילויו של הקבר מהווה
הוכחה לקיומה ,והעובדה שגם שמו של הקבור וגם
שרידיו נותרו במקום עוררה התרגשות רבה בקרב
החוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה .גודלו של הקבר
הקטן יחסית מעיד על כך שהשושלת לא הייתה עשירה
במיוחד .זו גם אחת הסיבות שחוקרים שחפרו באזור
פסחו עליו.

ספינקס ופרמידות במצרים
צילום :גטי אימג'ס

אזור אבידוס נמצא כ 500-קילומטר מקהיר ,והחוקרים
מעריכים שבמקום יימצאו קברים של מלכים נוספים
מהשושלת .על פי הערכותיו של החוקר הדני ,בשושלת
היו  16מלכים .בקבר היו גם מסיכה ,ארון קבורה
ותיבת עץ שבה הונחו כנראה איבריו הפנימיים של
החנוט ,שעל פי המנהגים העתיקים הוצאו מהגוף לפני
הקבורה.

כתמי שמש בודדים

לקראת עידן קרח?
"השמש הלכה לישון"

 2013הייתה אמורה להיות שנת שיא בפעילות
הסולארית  -אבל התצפיות הראו אחרת .מדענים
חוששים מ"עידן קרח קטן" ומצניחה בטמפרטורות
פורסםynet 20.01.14 :

אנחנו בדרך להתקררות גלובלית? מדענים מזהירים כי
פעילות השמש נמצאת בשפל של  100שנה ,בדומה מעט
ל"עידן הקרח הקטן" שהחל ב 1645-ונמשך  70שנה.
באותה תקופה ,שכונתה "מאונדר מינימום" ,כתמי
השמש שנצפו היו נמוכים בהרבה מהממוצע.

כתמי שמש בודדים

המדענים סבורים כי הנסיגה
בפעילות השמש עלולה להוביל לשינויים גדולים
ואומדים ב 20%-את האפשרות שיחולו "שינויים
משמעותיים" בטמפרטורות" .אני כבר  30שנה מדען
ומעולם לא ראיתי דבר כזה" ,אמר לBBC -ריצ'רד
האריסון ממכון רות'רפורד אפלטון באוקספורד שייר.
לדבריו ,עלול להיות שחזור של מה שאירע במאה ה:17-
"היו אז חורפים קרים ונהר התמזה בלונדון קפא".

כתמי שמש בודדים

לוסי גרין מאוניברסיטת UCLמסבירה מדוע לדעתה
הפעם זה יהיה שונה" :אנחנו מבצעים תצפיות כבר 400
שנה ,וזו נראית תקופה דומה לזו שהייתה לפני תחילת
ה'מאונדר מינימום' .אבל העולם שבו אנחנו חיים כיום
שונה לחלוטין .קשה לנבא מה יהיה".

כתמי שמש בודדים

אבל יש מי שבהחלט חושש .מייק לוקווד
מאוניברסיטת רדינג צוטט ב"דיילי מייל" כאומר
שהטמפרטורות הנמוכות יכולות להשפיע על זרם
הסילון העולמי ולגרום לקריסת מערכות מזג האוויר
המוכרות לנו" .אנחנו מעריכים בסבירות של  10עד 20
אחוזים כי ב 40-השנה הקרובות יהיה שוב עידן קרח",
אמר המדען לוקווד.

