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מצב פסיכוטי מוכר היטב לעוסקים ברפואה. החולה
מאבד את בוחן המציאות, מדמיין מציאות שווא, ופועל

בהתאם לה עד כדי סיכון עצמו ואחרים. בחודשים
האחרונים משתוללת בעולם מגפה שטרם היכרנו
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כמותה: אובדן בוחן מציאות מדבק בעשרות מדינות
ובקרב מליוני בני אדם. מן הראוי לקרוא למגפה

פסיכוזה פנדמית. המחולל – נגיף צינון בשם קוביד-19.
נגיף שיגרתי לרוב האוכלוסיה, ומסוכן למיעוט קטן

בדומה לדלקת ריאות ושפעת.

גרף אחד, מני רבים:

גרף קורונה לעומת שפעת בקנדה

העובדות (1)

העובדות ברורות, לפחות למי שלא איבד את בוחן
המציאות. הנגיף לא עשה שמות באף מדינה. חלק

נכבד מהאוכלוסייה מחוסן לנגיף בחיסון תאי בעיקבות
חשיפה בעבר לקרובי משפחתו, או מסיבות גנטיות

ואחרות. שיעור הנדבקים – רובם המכריע
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ואחרות. שיעור הנדבקים – רובם המכריע
אסימפטומטים או סימפטומטים קלים – לא עלה על

20% באף מדינה. שלב ההתפרצות לא היה
אקספוננציאלי, ונעצר תמיד תוך שבועות ספורים. גרף

המגפה דומה במרבית המדינות, ללא קשר לצעדים
שננקטו.

בעולם משתוללת מגפה חדשה:
אובדן בוחן מציאות מדבק בקרב
עשרות מדינות. 'פסיכוזה

פנדמית'. המחולל – נגיף הצינון
קוביד-19. נגיף שיגרתי לרוב

האוכלוסיה, ומסוכן למיעוט קטן,
בדומה לדלקת ריאות ושפעת

ילדים וצעירים כמעט ואינם נפגעים (הציצו בגרף).
שיעור התמותה עד העשור השביעי לחיים דומה

לשפעת. רבים מהמתים הם קשישים במצב בריאותי
רעוע, שהתגוררו בבתי אבות וזכו לעונות שפעת קלות

אחרונות. ארגון הבריאות העולמי מעודד רישום
קוביד-19 כסיבת מוות, גם על סמך חשד בלבד,
והתמותה האמיתית נמוכה בהרבה מהמספרים
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והתמותה האמיתית נמוכה בהרבה מהמספרים
המדווחים. במדינות רבות אין עלייה בתמותה הכללית.

סגרים, בידודים, מסכות, וריחוק חברתי כפוי – כולם
בגדר משאלות לב ללא בסיס מחקרי מוצק, אם לא
ריטואלים פגאנים. מירדף אחרי שרשרות הדבקה
רספירטוריות הוא מירדף אחרי הרוח. שליטה על

מוקדי התפרצות היא חלום באספמיה. אסימפטומטים
חיוביים הם תמהיל לא ברור של פרה-סימפטומטים,
נשאי נגיף, נשאי חומר גנטי של נגיף מת, ובדיקה
חיובית שגוייה. ספק אם אסימפטומטים מדבקים
בשיעור משמעותי. הנגיף אינו שורד זמן רב על

משטחים, אם בכלל.

העובדות (2)

גם העובדות הבאות אינן שנויות במחלוקת. הכלכלה
העולמית נעצרה. ענפים רבים שותקו או נפגעו קשות.
עסקים נסגרים. חברות פושטות רגל. מליוני בני אדם
איבדו את מקור פרנסתם ועולמם חשך עליהם. רבות

ממדינות העולם עומדות בפני משבר כלכלי בסדר גודל
של "השפל הגדול" או של מלחמת עולם. הרעב מכה

ויכה במדינות לא מעטות.

דיכאון תגובתי, נסיונות אובדניים, אלימות במשפחה
ובחברה – כולם מטפסים וימשיכו לטפס. הטיפול

במחלות אחרות הוזנח. בדיקות סקר לאיבחון מוקדם
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נידחו. פרוצדורות רפואיות הושהו. גם ניתוחים.
התחלואה ממחלות שאינן קרויות קורונה עלתה ועוד

תעלה. גם התמותה.

ארגון הבריאות העולמי מעודד
רישום קוביד-19 כסיבת מוות, גם
על סמך חשד בלבד, והתמותה
האמיתית נמוכה בהרבה

מהמספרים המדווחים. במדינות
רבות אין עלייה בתמותה הכללית

המירקם החברתי-פוליטי התערער. ריחוק פיזי (בשמו
האמיתי) גורר ריחוק חברתי וחוסר אמון בזולת. זה

מאיים בפוטנציה על בריאותו של זה. חשוף-פנים הוא
סכנה לציבור. האיזון העדין בין האזרחים ואנשי
השררה עבר טלטלה. אוטוקרטים למיניהם ברחבי

העולם משמרים את החרדה וצוברים כוח.

ועתה נוספה פסיכוזת הגל השני.

העובדות (3)
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העובדות (3)



אין גל שני אחד. יש סוגים שונים.

גל מגפה ראשון, מאוחר, בחצי הכדור הדרומי  .1
ובאזורים דרומיים של חצי הכדור הצפוני: דרום
ארה"ב, מקסיקו, דרום אמריקה, דרום אפריקה,
הפיליפינים, אינדונזיה ועוד. לפי שעה הנגיף

מתנהג עונתית, כמו שפעת.

גל מקרים שני במדינות צפון ארה"ב, ללא גל  .2
תמותה עוקב: מינסוטה, מישיגן, פנסילבניה, ועוד.

גל מקרים שני שטוח, בעבר, ללא גל תמותה עוקב:  .3
דרום קוריאה, יפן, גרמניה.

גל מקרים שני שטוח, מתהווה: ספרד, צרפת,  .4
בלגיה, הולנד, שוויץ, אוסטריה, דנמרק. לפי שעה

ללא גל תמותה עוקב.

גל מקרים שני דומה/גבוה בהשוואה לראשון, עם  .5
תמותה יומית חד-סיפרתית או דו-סיפרתית

בשניהם: ישראל, רומניה, אוסטרליה.
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אחדים. התמותה היומית נותרה נמוכה, בגבול
החד-סיפרתי, ותדעך אחרונה – כתמיד.

ואיה סוף הפנדמיה, זו שבכותרת?

אינו נראה באופק.

אייל שחר הוא פרופסור אמריטוס לבריאות הציבור (אוניברסיטת אריזונה),
בוגר בית ספר לרפואה (אוניברסיטת ת"א), מוסמך באפידמיולוגיה

(אוניברסיטת מינסוטה), היה בגימלאות ונהנה מכל רגע עד שפרצה מגיפת
הקורונה והכריחה אותו לחזור לעבודה.

/http://www.u.arizona.edu/~shahar

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם
בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות

הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה,
אנא צרו קשר.
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כל הזמן // יום שני, 10 באוגוסט 2020

מה שחשוב ומעניין עכשיו

פרסום

בלל של עובדות (רפרנסים?) שלא קשורות אחת
לשניה ומכוונות מטרה לכיוון אחד.

Georgia ) הגלים מובילים ל״אבני ג׳ורג׳יה״
Guidestones”) שהוצבו שם עןד ב-1980.
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לפני 6 שעות
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מה שחשוב ומעניין עכשיו

אם נתניהו לא יקבל את הצעת הפשרה של
האוזר והנדל לדחות את מועד אישור התקציב,
מדינת ישראל עשויה להתדרדר בתוך שבועיים
לדרמה פוליטית-משפטית, שבמרכזה יו"ר
הכנסת יריב לוין ● כל זה, אחרי שלוין כבר
הבהיר לפני 5 חודשים, בפרשת אלדשטיין,
בדיוק מה הוא חושב שצריך לעשות עם צווים

של בג"ץ ● פרשנות

עוד 622 מילים

! פוליטיקה נתי יפת 
לפני שעה

!! לכתבה המלאה 
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תקרב דרמה משפטית

חסרת תקדים
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עוד 454 מילים

גנץ לנתניהו: אשר מיידית דחיית תקציב והסר איום
הבחירות

נתניהו בתגובה: לא
צריכים אפילו 24

דקות, יש לנו תקציב
מוכן

נתניהו ביקר בסופר ברמת השרון, תושבים קראו
לעברו ״תתפטר״ ו״עבריין״ ● לפיד: דחיית התקציב
עקומה ומזיקה כמו הממשלה כולה ● בג״ץ ביטל

הריסת בית של פלסטיני שהרג חייל צה״ל ● הנדל:

נשואות אל עבר המחאה. אם זה בפוסטים ברשתות
החברתיות, או סמסים קדחתניים בשעות לא שעות.

תרשי לי לומר לך בנימוס – את לא מוזמנת, תם זמנך.

מפלגת X שלום רב, לאחרונה

!! לפוסט המלא 

! יום ב׳, 10/08 יומן בחירות 
#"2עודכן לפני 10 דקות $
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נשואות אל עבר המחאה. אם זה בפוסטים ברשתות
החברתיות, או סמסים קדחתניים בשעות לא שעות.

תרשי לי לומר לך בנימוס – את לא מוזמנת, תם זמנך.

מפלגת X שלום רב, לאחרונה

!! לפוסט המלא 

! יום ב׳, 10/08 יומן בחירות 
#"2עודכן לפני 10 דקות $

https://www.zman.co.il/136202/open/
https://www.zman.co.il/feed/2365/
https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/136428/open/


לא ניתן יד לממשלה צרה ● עמיר פרץ: לא אצביע
נגד החוק שימנע מנאשם בפלילים לכהן ● גלנט:

שנת הלימודים תיפתח ב-1 בספטמבר

עוד 34 עדכונים

צילומסך, הטוויטר הרשמי של נתניהו
!! לכל העדכונים 

הפופולריים השבוע

%

לא ניתן יד לממשלה צרה ● עמיר פרץ: לא אצביע
נגד החוק שימנע מנאשם בפלילים לכהן ● גלנט:

שנת הלימודים תיפתח ב-1 בספטמבר

עוד 34 עדכונים

צילומסך, הטוויטר הרשמי של נתניהו
!! לכל העדכונים 

הפופולריים השבוע

%

https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/136428/open/
https://www.zman.co.il/133598/
https://www.zman.co.il/writer/604/
https://www.zman.co.il/134608/
https://www.zman.co.il/writer/86/


לזה יש תקציב 2 השרים
הוציאו 42 מיליון שקל
על תשדירי שירות

מרבית ההוצאות: של שרי הליכוד ● ההשקעה

! כלכלה עומר שרביט 
לפני 4 שעות

צילום מסך

177"# $

לזה יש תקציב 2 השרים
הוציאו 42 מיליון שקל
על תשדירי שירות

מרבית ההוצאות: של שרי הליכוד ● ההשקעה

! כלכלה עומר שרביט 
לפני 4 שעות

צילום מסך

177"# $

לזה יש תקציב 2 השרים
הוציאו 42 מיליון שקל
על תשדירי שירות

מרבית ההוצאות: של שרי הליכוד ● ההשקעה

! כלכלה עומר שרביט 
לפני 4 שעות

צילום מסך

177"# $

https://www.zman.co.il/writer/604/
https://www.zman.co.il/writer/604/
https://www.zman.co.il/133598/
https://www.zman.co.il/writer/86/
https://www.zman.co.il/writer/86/
https://www.zman.co.il/134608/
https://www.zman.co.il/writer/82/
https://www.zman.co.il/writer/82/
https://www.zman.co.il/feed/427/
https://www.zman.co.il/136463/open/
https://www.zman.co.il/136463/open/
https://www.zman.co.il/136463/open/
https://www.zman.co.il/136463/open/


הגל השני

העיקרית: בפרסום בערוץ 12, המושמץ על ידי
בלפור ● לפי התשדירים שהופקו עבור האוצר,
נראה כי קיים יקום מקביל שבו נתניהו וכ"ץ
מגבים אותנו כלכלית שנה קדימה ● כך

מהנדסים את התודעה כדי לעמעם את כישלון
ניהול המשבר

עוד 1,422 מילים

מזרח ירושלים הפכה למוקד התפרצות

"איבדנו שליטה על
המגפה"

הפלסטינים ממזרח ירושלים עברו
את הגל הראשון של הקורונה ללא
פגע, ברובם ● בתחילת מאי דווחו רק כ-150 מקרים
של הידבקות בנגיף באזורים הפלסטיניים של העיר ●

ירושלים שחררה אנחת רווחה והתחילה להיפתח
מחדש ● אבל זאת הייתה הנקודה שבה דברים

התחילו להשתבש ● מנגנוני התיאום הרפואיים בין
ישראל לרשות הפלסטינית קרסו בזה אחר זה,

והתושבים נדבקו בהמוניהם בנגיף ● כרוניקה של
אסון ידוע מראש

!! לכתבה המלאה 

! מגפת הקורונה אהרון בוקסרמן 
לפני 7 שעות 17"# $

הגל השני

העיקרית: בפרסום בערוץ 12, המושמץ על ידי
בלפור ● לפי התשדירים שהופקו עבור האוצר,
נראה כי קיים יקום מקביל שבו נתניהו וכ"ץ
מגבים אותנו כלכלית שנה קדימה ● כך

מהנדסים את התודעה כדי לעמעם את כישלון
ניהול המשבר

עוד 1,422 מילים

מזרח ירושלים הפכה למוקד התפרצות

"איבדנו שליטה על
המגפה"

הפלסטינים ממזרח ירושלים עברו
את הגל הראשון של הקורונה ללא
פגע, ברובם ● בתחילת מאי דווחו רק כ-150 מקרים
של הידבקות בנגיף באזורים הפלסטיניים של העיר ●

ירושלים שחררה אנחת רווחה והתחילה להיפתח
מחדש ● אבל זאת הייתה הנקודה שבה דברים

התחילו להשתבש ● מנגנוני התיאום הרפואיים בין
ישראל לרשות הפלסטינית קרסו בזה אחר זה,

והתושבים נדבקו בהמוניהם בנגיף ● כרוניקה של
אסון ידוע מראש

!! לכתבה המלאה 

! מגפת הקורונה אהרון בוקסרמן 
לפני 7 שעות 17"# $

mailto:?subject=Zman%20Israel:%20%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%98%D7%95%D7%99%D7%91:%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20OUT%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D%20IN%20%E2%80%93%20%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA&body=I%20found%20this%20on%20Zman%20Israel%20and%20thought%20it%20might%20interest%20you:%20https%3A%2F%2Fwww.zman.co.il%2F136202%2F
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.zman.co.il/136202/
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https://www.zman.co.il/136202/print/
https://www.zman.co.il/contact/
https://www.zman.co.il/136463/open/
https://www.zman.co.il/136463/open/
https://www.zman.co.il/writer/8587/
https://www.zman.co.il/writer/8587/
https://www.zman.co.il/feed/5969/
https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/136157/open/


עוד 1,857 מילים

AP Photo/Oded Balilty
!! לכתבה המלאה 

zman.co.il

"אנחנו מתים כאן": הקריסה הכלכלית
של ערביי ירושלים

למקרה שפיספסת

%

עוד 1,857 מילים

AP Photo/Oded Balilty
!! לכתבה המלאה 

zman.co.il

"אנחנו מתים כאן": הקריסה הכלכלית
של ערביי ירושלים

למקרה שפיספסת

%

עוד 1,857 מילים

AP Photo/Oded Balilty
!! לכתבה המלאה 

zman.co.il

"אנחנו מתים כאן": הקריסה הכלכלית
של ערביי ירושלים

למקרה שפיספסת

%

https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/136157/open/
https://www.zman.co.il/133202/
https://www.zman.co.il/writer/86/
https://www.zman.co.il/writer/86/
https://www.zman.co.il/133202/
https://www.zman.co.il/132665/
https://www.zman.co.il/writer/261/
https://www.zman.co.il/writer/261/
https://www.zman.co.il/132665/


טובת מדינת ישראל על פי בני
גנץ

! פוסטים איתי לנדסברג נבו 
לפני 9 שעות

Yonatan-Sindel-Flash90בני גנץ חוזר שוב ושוב על המנטרה הקבועה שלו: אני
עושה מה שלדעתי טוב למדינת ישראל. עם ישראל.

לאזרחי ישראל. בווריאציות שונות ומשונות הוא
מצדיק כל מעשה או מחדל, כל חוק חברתי שנזרק לפח,

כל הבטחה שהופרה וכל מעילה באמון בוחריו, בכך
שהוא, בני גנץ, דואג רק למדינת ישראל וטובתה. לא
לעצמו חלילה. לא לכספו. לא למפלגתו. לא לעתידו

הפוליטי.

38"# $

%

טובת מדינת ישראל על פי בני
גנץ

! פוסטים איתי לנדסברג נבו 
לפני 9 שעות

Yonatan-Sindel-Flash90בני גנץ חוזר שוב ושוב על המנטרה הקבועה שלו: אני
עושה מה שלדעתי טוב למדינת ישראל. עם ישראל.

לאזרחי ישראל. בווריאציות שונות ומשונות הוא
מצדיק כל מעשה או מחדל, כל חוק חברתי שנזרק לפח,

כל הבטחה שהופרה וכל מעילה באמון בוחריו, בכך
שהוא, בני גנץ, דואג רק למדינת ישראל וטובתה. לא
לעצמו חלילה. לא לכספו. לא למפלגתו. לא לעתידו

הפוליטי.

38"# $

%

https://www.zman.co.il/133202/
https://www.zman.co.il/132665/
https://www.zman.co.il/writer/3455/
https://www.zman.co.il/writer/3455/
https://www.zman.co.il/feed/posts/
https://www.zman.co.il/136382/open/
https://www.zman.co.il/136382/open/
https://www.zman.co.il/136382/open/
https://www.zman.co.il/136382/open/


עוד 636 מילים

הפוליטי.

!! לפוסט המלא 

חדר החדשות
עודכן עכשיו

 

תגובות אחרונות

עוד 636 מילים

הפוליטי.

!! לפוסט המלא 

חדר החדשות
עודכן עכשיו

 

תגובות אחרונות

עוד 636 מילים

הפוליטי.

!! לפוסט המלא 

חדר החדשות
עודכן עכשיו

 

תגובות אחרונות

mako.co.il

שריפות בעוטף עזה בעקבות שיגור בלוני
תבערה מהרצועה

maariv.co.il

שרת המשפטים של לבנון התפטרה עקב
האסון

news.walla.co.il

בכיר בממשל טראמפ מבקר בטייוואן. סין
הגיבה בשליחת מטוסי קרב

ynet.co.il

הוארך מעצר בעלת הגן ברמלה: "הנחתה
את הצוות לנקוט באלימות"

https://www.zman.co.il/136382/open/
https://www.zman.co.il/feed/2366/
https://www.zman.co.il/feed/2366/
https://www.mako.co.il/news-military/2020_q3/Article-104e4eee648d371026.htm?Partner=rss&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.mako.co.il/news-military/2020_q3/Article-104e4eee648d371026.htm?Partner=rss&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.mako.co.il/news-military/2020_q3/Article-104e4eee648d371026.htm?Partner=rss&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-782949?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-782949?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-782949?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://news.walla.co.il/item/3379323?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://news.walla.co.il/item/3379323?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://news.walla.co.il/item/3379323?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5778898,00.html?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5778898,00.html?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5778898,00.html?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-782887?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-782887?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-782887?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet


הצטרפות
זירת הבלוגים

הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות 

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך

 

פסיכוזה פנדמית

יאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה

צריך להגיד את זה ברור, על השולחן. יאיר לפיד לא יהיה לעולם
ראש ממשלה...

פרופ' אייל שחר
878# $.

עמנואל כהן
6# $.

כרמלה כהן שלומי
71# $.

https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/1.9060317?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/1.9060317?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.haaretz.co.il/news/world/asia/1.9060317?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-782881?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-782881?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-782881?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.cnbc.com/2020/08/09/coronavirus-us-tops-5-million-cases-as-outbreak-threatens-americas-heartland.html
https://www.cnbc.com/2020/08/09/coronavirus-us-tops-5-million-cases-as-outbreak-threatens-americas-heartland.html
https://www.cnbc.com/2020/08/09/coronavirus-us-tops-5-million-cases-as-outbreak-threatens-americas-heartland.html
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/09/lebanon-information-minister-manal-abdel-samad-quits-in-first-cabinet-resignation-explosion
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/09/lebanon-information-minister-manal-abdel-samad-quits-in-first-cabinet-resignation-explosion
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/09/lebanon-information-minister-manal-abdel-samad-quits-in-first-cabinet-resignation-explosion
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.9058974
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.9058974
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.9058974
https://edition.cnn.com/2020/08/08/world/brazil-covid-19-deaths-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/08/world/brazil-covid-19-deaths-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/08/world/brazil-covid-19-deaths-intl/index.html
https://news.walla.co.il/item/3379093?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://news.walla.co.il/item/3379093?utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet
https://www.zman.co.il/writer/2030/
https://www.zman.co.il/writer/2030/
https://www.zman.co.il/comment/136613/
https://www.zman.co.il/135472/
https://www.zman.co.il/writer/76/
https://www.zman.co.il/writer/76/
https://www.zman.co.il/comment/136599/
https://www.zman.co.il/136294/
https://www.zman.co.il/feed/posts/
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עוד 391 מילים

מנהלי בתי ספר
מאיימים: נפסיק את
התנדבות תלמידינו

במגן דוד אדום
מנהלי בתי ספר באזור השפלה יוצאים
למאבק נגד ההתעמרות בתלמידים

במד"א, שנחשפה בזמן ישראל ● במכתב חריף הם
דורשים את פיטוריו של אחראי המתנדבים בתחנת

רחובות, ציון בוארון ● "כל עוד בוארון יוותר
בתפקידו, נפעל להעברת התלמידים המתנדבים

מתחנת רחובות"

קובי גדעון/פלאש90
הרחבה 33

! תחקיר זמן ישראל אבנר הופשטיין 
אתמול

%

125"# $
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"ככה זה עם ציון": עשרות בני נוער
הושפלו, במד"א טייחו
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שתי אצבעות מביירות 2
כאן זה לא שווייץ, אבל

גם ממש לא לבנון
בעקבות הפיצוץ הענק בביירות, ריכוז

המפעלים הפטרוכימיים בחיפה מושך את עיקר
תשומת הלב ● המפרץ בהחלט דורש מעקב
צמוד, אך כמו תמיד במלחמות, צריך לקחת
בחשבון שההפתעה עלולה לבוא דווקא מכיוון
אחר ● למשל, מהרכבות והמשאיות שמובילות
חומרים מסוכנים בסמוך לבתי מגורים ● ויש
גם את המפעל בדימונה, שעליו איש לא מדבר
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כאן זה לא צ'רנוביל, אבל: הסכנות
שמרחפות מעל הכור ...
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https://www.zman.co.il/136382/print/
https://www.zman.co.il/contact/
https://www.zman.co.il/writer/7416/
https://www.zman.co.il/writer/7416/
https://www.zman.co.il/134685/print/
https://www.zman.co.il/134685/
https://www.zman.co.il/134685/
https://www.zman.co.il/writer/2769/
https://www.zman.co.il/writer/2769/
https://www.zman.co.il/134975/print/
https://www.zman.co.il/134975/
https://www.zman.co.il/134975/
https://www.zman.co.il/writer/1683/
https://www.zman.co.il/writer/1683/
https://www.zman.co.il/134738/print/
https://www.zman.co.il/134738/
https://www.zman.co.il/134738/
https://www.zman.co.il/136018/open/
https://www.zman.co.il/136018/open/
https://www.zman.co.il/136018/open/
https://www.zman.co.il/136018/open/
https://www.zman.co.il/136018/open/


תחקיר

כך הפכו הונאות מט"ח ללהיט של הנוכלים

השופט התחנן: הגנו
על הציבור

זוג יהודי-אמריקאי מבוגר נעקץ ברבע
מיליון דולר על ידי נוכלים ישראלים

בענף המסחר במטבע חוץ - וזהו רק קצה הקרחון ●
ישראלים רבים פועלים בזירה הפרוצה הזו, ששבה
לפרוח לאחר שחשיפות בזמן ישראל הביאו לדעיכת
היקף ההונאות באופציות הבינאריות ● השופט מגן
אלטוביה, שדן בתיק, הפציר במדינה לטפל בתופעה

● אך קריאתו לא זכתה למענה עד היום

! חוק ומשפט סימונה ויינגלס 
אתמול 18"# $

%

תחקיר

כך הפכו הונאות מט"ח ללהיט של הנוכלים

השופט התחנן: הגנו
על הציבור

זוג יהודי-אמריקאי מבוגר נעקץ ברבע
מיליון דולר על ידי נוכלים ישראלים

בענף המסחר במטבע חוץ - וזהו רק קצה הקרחון ●
ישראלים רבים פועלים בזירה הפרוצה הזו, ששבה
לפרוח לאחר שחשיפות בזמן ישראל הביאו לדעיכת
היקף ההונאות באופציות הבינאריות ● השופט מגן
אלטוביה, שדן בתיק, הפציר במדינה לטפל בתופעה

● אך קריאתו לא זכתה למענה עד היום

! חוק ומשפט סימונה ויינגלס 
אתמול 18"# $

%

תחקיר

כך הפכו הונאות מט"ח ללהיט של הנוכלים

השופט התחנן: הגנו
על הציבור

זוג יהודי-אמריקאי מבוגר נעקץ ברבע
מיליון דולר על ידי נוכלים ישראלים

בענף המסחר במטבע חוץ - וזהו רק קצה הקרחון ●
ישראלים רבים פועלים בזירה הפרוצה הזו, ששבה
לפרוח לאחר שחשיפות בזמן ישראל הביאו לדעיכת
היקף ההונאות באופציות הבינאריות ● השופט מגן
אלטוביה, שדן בתיק, הפציר במדינה לטפל בתופעה

● אך קריאתו לא זכתה למענה עד היום

! חוק ומשפט סימונה ויינגלס 
אתמול 18"# $

%

https://www.zman.co.il/writer/416/
https://www.zman.co.il/writer/416/
https://www.zman.co.il/feed/617/
https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/133030/open/


עוד 1,868 מילים

מחאת בלפור זוכה
לרוח גבית מפרקליטות

המדינה
לפני שלוש שנים, התייצבה הפרקליטות בבג"ץ

והצהירה כי תדרוש רשיון לכל הפגנה, ולא תאפשר
הפגנות מול ביתו של היועמ"ש ● השבוע הפתיעה

הפרקליטות בעמדה הפוכה לגמרי, בתשובה לעתירת
דיירים באזור בלפור, המבקשים להגביל או להעביר
את פעולות המחאה שמתקיימות שם ● פרשנות

istockphoto/VPanteon
!! לכתבה המלאה 

zman.co.il

הזאב מקיסריה: היכן מסתתר יוסי
הרצוג?

zman.co.il

הזאבים מתל אביב: התחקיר שטלטל
את הנוכלים

! חוק ומשפט יובל יועז 
אתמול 1105"# $

עוד 1,868 מילים

מחאת בלפור זוכה
לרוח גבית מפרקליטות

המדינה
לפני שלוש שנים, התייצבה הפרקליטות בבג"ץ

והצהירה כי תדרוש רשיון לכל הפגנה, ולא תאפשר
הפגנות מול ביתו של היועמ"ש ● השבוע הפתיעה

הפרקליטות בעמדה הפוכה לגמרי, בתשובה לעתירת
דיירים באזור בלפור, המבקשים להגביל או להעביר
את פעולות המחאה שמתקיימות שם ● פרשנות

istockphoto/VPanteon
!! לכתבה המלאה 

zman.co.il

הזאב מקיסריה: היכן מסתתר יוסי
הרצוג?

zman.co.il

הזאבים מתל אביב: התחקיר שטלטל
את הנוכלים

! חוק ומשפט יובל יועז 
אתמול 1105"# $

https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/133030/open/
https://www.zman.co.il/writer/6013/
https://www.zman.co.il/writer/6013/
https://www.zman.co.il/feed/617/
https://www.zman.co.il/136087/open/
https://www.zman.co.il/136087/open/
https://www.zman.co.il/136087/open/


עוד 852 מילים

נתניהו יתמוך בקידום
החוק, שיידחה את

המועד האחרון לאישור
תקציב המדינה

גנץ שאל בקבינט הקורונה את שר האוצר כ"ץ, איך,
כבר לפני חודשיים, הנחה להכין הצעת תקציב
ל-2020, אף שהדבר מנוגד להסכם הקואליציוני
וצעק שמלכתחילה לא הייתה כוונה לקיים את

אוליביה פיטוסי/פלאש90

!! לכתבה המלאה 

! יום א׳, 09/08 יומן בחירות 
עודכן אתמול

%

4"# $

עוד 852 מילים

נתניהו יתמוך בקידום
החוק, שיידחה את

המועד האחרון לאישור
תקציב המדינה

גנץ שאל בקבינט הקורונה את שר האוצר כ"ץ, איך,
כבר לפני חודשיים, הנחה להכין הצעת תקציב
ל-2020, אף שהדבר מנוגד להסכם הקואליציוני
וצעק שמלכתחילה לא הייתה כוונה לקיים את

אוליביה פיטוסי/פלאש90

!! לכתבה המלאה 

! יום א׳, 09/08 יומן בחירות 
עודכן אתמול

%

4"# $

עוד 852 מילים

נתניהו יתמוך בקידום
החוק, שיידחה את

המועד האחרון לאישור
תקציב המדינה

גנץ שאל בקבינט הקורונה את שר האוצר כ"ץ, איך,
כבר לפני חודשיים, הנחה להכין הצעת תקציב
ל-2020, אף שהדבר מנוגד להסכם הקואליציוני
וצעק שמלכתחילה לא הייתה כוונה לקיים את

אוליביה פיטוסי/פלאש90

!! לכתבה המלאה 

! יום א׳, 09/08 יומן בחירות 
עודכן אתמול

%

4"# $

https://www.zman.co.il/136087/open/
https://www.zman.co.il/136087/open/
https://www.zman.co.il/136087/open/
https://www.zman.co.il/136087/open/
https://www.zman.co.il/feed/2365/
https://www.zman.co.il/136109/open/
https://www.zman.co.il/136109/open/


ההסכם; נתניהו בתגובה ביקש בלעג להגביר את
הווליום ● מגעים מתנהלים לריצה משותפת של

כחול לבן והעבודה ● המשטרה פתחה בחקירה נגד
יונה אברושמי בחשד להסתה לאלימות

עוד 44 עדכונים

יונתן זינדל, פלאש 90
!! לכל העדכונים 

! פוליטיקה שלום ירושלמי 
אתמול

ש
לא
/פ
דל
ינ
ן ז
ת
ונ
י

%

159"# $

ההסכם; נתניהו בתגובה ביקש בלעג להגביר את
הווליום ● מגעים מתנהלים לריצה משותפת של

כחול לבן והעבודה ● המשטרה פתחה בחקירה נגד
יונה אברושמי בחשד להסתה לאלימות

עוד 44 עדכונים

יונתן זינדל, פלאש 90
!! לכל העדכונים 

! פוליטיקה שלום ירושלמי 
אתמול

ש
לא
/פ
דל
ינ
ן ז
ת
ונ
י

%

159"# $

https://www.zman.co.il/136109/open/
https://www.zman.co.il/136109/open/
https://www.zman.co.il/136109/open/
https://www.zman.co.il/136109/open/
https://www.zman.co.il/136109/open/
https://www.zman.co.il/writer/87/
https://www.zman.co.il/writer/87/
https://www.zman.co.il/feed/609/
https://www.zman.co.il/136095/open/
https://www.zman.co.il/136095/open/


בנט הוא הכוכב העולה היום ברחובות הימין:
בכמה סקרים הוא מקבל בין 16 ל-19 מנדטים ●
אבל בנט באמת לא רוצה בחירות עכשיו ● הוא
יודע שהוא תמיד מצטיין בסקרים, אבל בפועל
נתניהו שותה לו את המנדטים ככל שמתקרבים
לבחירות ● כדי למנוע זאת, בנט צריך להפוך
לאלטרנטיבה ● אך בניגוד ללפיד, הוא עדיין לא
מוכן להצהיר על עצמו כמועמד לראשות

הממשלה ● פרשנות

עוד 496 מילים

מחדל התקציב 2 גנץ משתף
פעולה עם ההונאה של

נתניהו

90
ש
לא
/פ
דל
ינ
ן ז
ת
ונ
י

הרחבה 33

! פוליטיקה נתי יפת 
שלשום 160"# $

למרות הסקרים, לבנט
יש סיבות טובות לא
לרצות בחירות

בנט הוא הכוכב העולה היום ברחובות הימין:
בכמה סקרים הוא מקבל בין 16 ל-19 מנדטים ●
אבל בנט באמת לא רוצה בחירות עכשיו ● הוא
יודע שהוא תמיד מצטיין בסקרים, אבל בפועל
נתניהו שותה לו את המנדטים ככל שמתקרבים
לבחירות ● כדי למנוע זאת, בנט צריך להפוך
לאלטרנטיבה ● אך בניגוד ללפיד, הוא עדיין לא
מוכן להצהיר על עצמו כמועמד לראשות

הממשלה ● פרשנות

עוד 496 מילים

מחדל התקציב 2 גנץ משתף
פעולה עם ההונאה של

נתניהו

90
ש
לא
/פ
דל
ינ
ן ז
ת
ונ
י

הרחבה 33

! פוליטיקה נתי יפת 
שלשום 160"# $

למרות הסקרים, לבנט
יש סיבות טובות לא
לרצות בחירות

בנט הוא הכוכב העולה היום ברחובות הימין:
בכמה סקרים הוא מקבל בין 16 ל-19 מנדטים ●
אבל בנט באמת לא רוצה בחירות עכשיו ● הוא
יודע שהוא תמיד מצטיין בסקרים, אבל בפועל
נתניהו שותה לו את המנדטים ככל שמתקרבים
לבחירות ● כדי למנוע זאת, בנט צריך להפוך
לאלטרנטיבה ● אך בניגוד ללפיד, הוא עדיין לא
מוכן להצהיר על עצמו כמועמד לראשות

הממשלה ● פרשנות

עוד 496 מילים

מחדל התקציב 2 גנץ משתף
פעולה עם ההונאה של

נתניהו

90
ש
לא
/פ
דל
ינ
ן ז
ת
ונ
י

הרחבה 33

! פוליטיקה נתי יפת 
שלשום 160"# $

למרות הסקרים, לבנט
יש סיבות טובות לא
לרצות בחירות

https://www.zman.co.il/136095/open/
https://www.zman.co.il/136095/open/
https://www.zman.co.il/136095/open/
https://www.zman.co.il/136095/open/
https://www.zman.co.il/136095/open/
https://www.zman.co.il/writer/1435/
https://www.zman.co.il/writer/1435/
https://www.zman.co.il/feed/609/
https://www.zman.co.il/135588/open/


נתניהו
בעוד נתניהו מבקש להימנע מפסיקה של בג"ץ על יציאתו
לנבצרות, גנץ עדיין מקווה להגיע לרוטציה נגד כל

הסיכויים ● בינתיים הם מנהלים ריקוד טנגו סוער, שנועד
להסתיר מהציבור את העובדה כי הדיון על התקציב הוא
הכל מלבד כלכלי-מקצועי ● חברי ועדת הכספים בעבר
מבהירים כי מי שמפסיד מכך הוא הציבור הישראלי ● ובין
לבין, הקואליציה רומסת את חוק יסוד הכנסת ● פרשנות

עוד 1,660 מילים

Tomer Neuberg/Flash90
!! לכתבה המלאה 

! ספרות מתיו קלמן 
שלשום

%

25"# $

נתניהו
בעוד נתניהו מבקש להימנע מפסיקה של בג"ץ על יציאתו
לנבצרות, גנץ עדיין מקווה להגיע לרוטציה נגד כל

הסיכויים ● בינתיים הם מנהלים ריקוד טנגו סוער, שנועד
להסתיר מהציבור את העובדה כי הדיון על התקציב הוא
הכל מלבד כלכלי-מקצועי ● חברי ועדת הכספים בעבר
מבהירים כי מי שמפסיד מכך הוא הציבור הישראלי ● ובין
לבין, הקואליציה רומסת את חוק יסוד הכנסת ● פרשנות

עוד 1,660 מילים

Tomer Neuberg/Flash90
!! לכתבה המלאה 

! ספרות מתיו קלמן 
שלשום

%

25"# $

https://www.zman.co.il/135588/open/
https://www.zman.co.il/135588/open/
https://www.zman.co.il/135588/open/
https://www.zman.co.il/135588/open/
https://www.zman.co.il/135588/open/
https://www.zman.co.il/135588/open/
https://www.zman.co.il/writer/4987/
https://www.zman.co.il/writer/4987/
https://www.zman.co.il/feed/1833/
https://www.zman.co.il/135086/open/


הסיפור שלא נגמר בליטא

"בהנצחת היהודים
שנרצחו, אכפר מעט על
הפשעים של משפחתי"
ספרם של אפרים זורוף ורוטה ונאגייטה עורר
סערה בליטא ובישראל, כאשר חשף את

הזוועות שביצעו אזרחים ליטאים נגד יהודים
במהלך השואה ● עכשיו, המסע העולמי שלהם
מגיע לשיאו עם פרסום הספר באנגלית ●
בשיחה עם זמן ישראל הם מדברים על

הניסיונות המתסכלים לשכנע את הליטאים
להכיר בפשעי אבותיהם - וגם על מערכת

היחסים המיוחדת שהתפתחה ביניהם במהלך
העבודה המשותפת ● ראיון זוגי

עוד 2,179 מילים

AP

!! לכתבה המלאה 

הסיפור שלא נגמר בליטא

"בהנצחת היהודים
שנרצחו, אכפר מעט על
הפשעים של משפחתי"
ספרם של אפרים זורוף ורוטה ונאגייטה עורר
סערה בליטא ובישראל, כאשר חשף את

הזוועות שביצעו אזרחים ליטאים נגד יהודים
במהלך השואה ● עכשיו, המסע העולמי שלהם
מגיע לשיאו עם פרסום הספר באנגלית ●
בשיחה עם זמן ישראל הם מדברים על

הניסיונות המתסכלים לשכנע את הליטאים
להכיר בפשעי אבותיהם - וגם על מערכת

היחסים המיוחדת שהתפתחה ביניהם במהלך
העבודה המשותפת ● ראיון זוגי

עוד 2,179 מילים

AP

!! לכתבה המלאה 

הסיפור שלא נגמר בליטא

"בהנצחת היהודים
שנרצחו, אכפר מעט על
הפשעים של משפחתי"
ספרם של אפרים זורוף ורוטה ונאגייטה עורר
סערה בליטא ובישראל, כאשר חשף את

הזוועות שביצעו אזרחים ליטאים נגד יהודים
במהלך השואה ● עכשיו, המסע העולמי שלהם
מגיע לשיאו עם פרסום הספר באנגלית ●
בשיחה עם זמן ישראל הם מדברים על

הניסיונות המתסכלים לשכנע את הליטאים
להכיר בפשעי אבותיהם - וגם על מערכת

היחסים המיוחדת שהתפתחה ביניהם במהלך
העבודה המשותפת ● ראיון זוגי

עוד 2,179 מילים

AP

!! לכתבה המלאה 
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https://www.zman.co.il/135086/open/


דוהרים לבחירות: ישיבת הממשלה לא תתקיים מחר

כ-20 אלף מפגינים
בירושלים; מעל אלף
מפגינים גם בקיסריה
חילופי האשמות בין הליכוד וכחול-לבן על ביטול

ישיבת הממשלה ● נתניהו: "ערוץ 12 עושה הכל כדי
לעודד את הפגנות השמאל הקיצוני של לפיד ואיימן

עודה, שמסיתות לרצח נגד ראש הממשלה
ומשפחתו" ● גנץ: לא אתפשר בנושא התקציב ●
ינקלביץ' ותמנו-שטה מכחישות כי בכוונתן לערוק

לממשלת ימין צרה ● תנועת "קריים מיניסטר"
הגישה תלונה למשטרה נגד יונה אברושמי בגין

zman.co.il

מלאך או שטן? הגיבור הליטאי מואשם
ברצח יהודים

zman.co.il

זיכרון סלקטיבי בכל הנוגע לשואה:
מסע לליטא

! יום ש׳, 08/08 יומן בחירות 
#"2עודכן שלשום $

דוהרים לבחירות: ישיבת הממשלה לא תתקיים מחר

כ-20 אלף מפגינים
בירושלים; מעל אלף
מפגינים גם בקיסריה
חילופי האשמות בין הליכוד וכחול-לבן על ביטול

ישיבת הממשלה ● נתניהו: "ערוץ 12 עושה הכל כדי
לעודד את הפגנות השמאל הקיצוני של לפיד ואיימן

עודה, שמסיתות לרצח נגד ראש הממשלה
ומשפחתו" ● גנץ: לא אתפשר בנושא התקציב ●
ינקלביץ' ותמנו-שטה מכחישות כי בכוונתן לערוק

לממשלת ימין צרה ● תנועת "קריים מיניסטר"
הגישה תלונה למשטרה נגד יונה אברושמי בגין

zman.co.il

מלאך או שטן? הגיבור הליטאי מואשם
ברצח יהודים

zman.co.il

זיכרון סלקטיבי בכל הנוגע לשואה:
מסע לליטא

! יום ש׳, 08/08 יומן בחירות 
#"2עודכן שלשום $
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הסתה לרצח

עוד 14 עדכונים

!! לכל העדכונים 

הסתה לרצח

עוד 14 עדכונים

!! לכל העדכונים 

הסתה לרצח

עוד 14 עדכונים

!! לכל העדכונים 
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