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לרבים מעמנו השם פרופסור הרב ניסים וידאל לא אומר 
כלום. אבל לעוסקים בחקר גרמי השמים הוא אומר המון. 

הרב וידאל )86( הוא יהודי חרדי שומר תורה ומצוות, 
שעיון קל ברזומה שלו מביא אותנו למקומות כמו 

מצפה הכוכבים המלכותי של גריניץ' - אחד המקומות 
היוקרתיים ביותר של עולם האסטרונומיה – ומכון המחקר 

של אוניברסיטת הרווארד ועוד רבים.
הרב וידאל נולד במצרים ועלה לארץ עם קום המדינה. 
בגיל 17 החל בלימודי הפיזיקה באוניברסיטה העברית 

ובשנת תשכ"ח קיבל תואר שני מטעם אוניברסיטת 
תל-אביב, עוטר בתואר דוקטור לאסטרונומיה מטעם 

אוניברסיטת תל-אביב, בהמשך הוכתר לפרופסור ועד 
היום הוא נחשב לאחד מהגדולים בתחומו. הדגש המיוחד 

בו הוא השילוב שלו באמונה המוחלטת שכל העיסוק 
בתורת הכוכבים מקורו טהור והוא חלק מידיעת התורה 

עליה מצווה כל איש בישראל.

הצד השווה: רפואה ואסטרונומיה
בראשית חודש אלול קשרנו איתו שיחה. השאלה 

הראשונה נגעה למשנתו באשר לחיוב המוטל על יהודי 
ללמוד את חכמת האסטרונומיה. "נדמה לי שהרמב"ם 
כתב שיש שני מקצועות שמצווה ללמוד", הוא מנמק 

את עמדתו, "והם אסטרונומיה ורפואה. כי הם מקרבים 
את האמונה ומחזקים את ההשקפה. גם בבחינת 'ראה 
מה למעלה ממך' - אסטרונומיה, וגם ראה מה שאתה 

- רפואה. ויש מצווה להפיץ את זה כדי להרבות יראת 
שמיים, וברפואה זה גם עניין של הצלת נפשות מעבר 

ליראת שמים. ולכן יש מצווה להפיץ את זה.
עם זאת, יש יותר רופאים מאסטרונומים, "רפואה זה 

יותר מעשי", מודה הרב וידאל, "באסטרונומיה זה 
מתבטא בזה שזה נותן יראה. הרמב"ם כתב בהלכות 

יסודי התורה שמהסתכלות בשמים מקבלים יראה, כתוב 
'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר 

כוננתה', אדם מתפעם מזה וזה מביא לו יראה. אתה 
רואה את הגודל ואת ההפרש בין המקום שאתה נמצא 

לגרמי השמים, זה נותן מושגים ופחד מהבורא".
והוא מפרט: "אתה רואה את הגודל של הכוכבים, של 
השמש, מאליו עולה לך השאלה מי ברא את כל אלה? 

כמו אברהם אבינו שהתעורר לשאול את השאלה הזו 
כאשר ראה את העולם. זה מגביר את האמונה במי שיצר 

את כל אלה, להבין כמה הוא גדול ורחוק מהבנתנו, 
יוצר בדמות יוצרו".

פרופ' הרב וידאל מסכם את הדברים וקובע חד 
משמעית: "זו סגולה ליראת שמים".

חיבורים רבים הוציא תחת ידו הרב ניסים וידאל, 13 
במספר - כולם עוסקים באסטרונומיה על פי התורה 

והדרך לבוא דרכה ליראת שמים. הספרים הינם תורניים 
ממש, כאשר שלושת הכרכים הראשונים עוסקים 

בהשוואת האסטרונומיה המודרנית כך שתתאים עם 
התורה הקדושה, שני הכרכים שלאחר מכן מבארים 

את עומק הסוגיות בגמרא וחז"ל על פי חכמת 
האסטרונומיה, "יש 50 סוגיות כאלו בש"ס, ולאו דווקא 

במסכת ראש-השנה", מגלה הרב וידאל.
הכרכים הנותרים עוסקים במחקרו המקיף של הרב 
וידאל בנוגע לקידוש החודש על פי הרמב"ם בסדר 

זמנים. 30 שנה ארך לפרופסור וידאל לעמול על 
חיבורו, עד שזכה לברך על המוגמר בהוצאת כל חמשת 

הכרכים לאור, ובהם הסברים מפורטים היורדים עד 
לעומק הסברות בביאור משנת הרמב"ם בקידוש החודש. 

"זה היה באמת מסורבל מאוד, אבל אחרי העבודה 
שעשיתי, הלימוד בספרים האלו יביא לכך שתצליח 

להבין את זה", מסכם הרב וידאל.

אדם הראשון ואלכסנדר מוקדון
הרב הזכיר בדבריו אסטרונומיה יהודית מול 

אסטרונומיה מודרנית. ניסינו להבין את ההבדל ביניהם. 
ההסבר מרתק.

"אסטרונומיה יהודית", פותח הרב וידאל, "היא החכמה 
בה השתמשו הראשונים כמו רש"י והרמב"ם, והיא 

בעצם זו שהייתה מקובלת בזמן היוונים. בעולם 

מעשה ניסים
נער יהודי ממצרים עולה לארץ ישראל ומוצא בחופש חוברת עם חכמות שונות, 

כעבור עשור הוא מוכתר כפרופסור לאסטרונומיה ומתקבל לעבוד במצפה הכוכבים 
המלכותי והיוקרתי של גריניץ'  סיפור חייו של הפרופסור החרדי לאסטרונומיה, 

הרב ניסים וידאל, שעובד להוכיח את השורש היהודי  מאדם הראשון ועד הרמב"ם: 
השתלשלות חכמת האסטרונומיה, משת ושם דרך דור המבול, אלכסנדר מוקדון 

ורבותינו הראשונים  הקשר בין רפואה לאסטרונומיה, נעלי ספורט ונאס"א, 50 יורו 
והנשיא הצרפתי שנערף בגיליוטינה ואיזו קופסא בקוטר מטר שווה מיליארד וחצי 

דולר?  וגם: הסיבה המדעית לקביעת חז"ל: "לא אד"ו ראש"
יוסי גיטלר ויענקי קצבורג

צילומים: קו עיתונות, ויקיפדיה
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מעשה ניסים

קוראים לזה 'אסטרונומיה יוונית' אבל זה לא נכון", פורס 
הרב וידאל את עיקרי משנתו. "גם הרמב"ם כתב שהיה 

מעיין הרבה בכתבי היוונים הנוגעים לחכמת האסטרונומיה.
"אבל היוונים גנבו את זה מהבבלים", מתחיל הרב 

לגולל את ההיסטוריה שמביאה אותנו בסוף עד לשם 
בן נח ושת בנו של אדם הראשון. אבל נלך לפי הסדר. 

"אלכסנדר מוקדון כבש את בבל במסעו הגדול שבסופו 
הגיע עד להודו, מאחר והיה תלמיד של אריסטו הוא 

ביקש לתרגם לו את כל חכמת הבבליים ליוונית".
כאן מתחיל השלב הראשון: חכמת האסטרונומיה עוברת 

ידיים מהבבליים ליוונים.
הרב וידאל ממשיך לטוות את החוטים, וחוזר אחורה 

למקור ממנו קיבלו הכשדיים את יכולותיהם המדעיות: 
"הכשדיים הם שבט מתוך העם הבבלי, מנמרוד ועד 

נבוכדנצר היו כולם כשדיים המכונים בחז"ל 'כלדיים'. 
והם היו צאצאיו של שם בן נח. כלומר, כל החכמות 
שלהם באו להם מסבא שלהם, שם בנו של נח. אותו 

שם שהאריך ימים עד שאברהם אבינו הגיע לבקר אותו 
אחרי מלחמת ארבעת המלכים את החמישה".

כידוע, הראשון בעם היהודי שעסק באסטרונומיה היה 
כבר אבי האומה אברהם אבינו. התמחותו של אברהם 
אבינו הייתה לא רק באסטרונומיה, אלא גם במקצוע 
נוסף שעל פי הידוע, ממנו והלאה לא היה מי שידע 

אותו על נכוחה. הכוונה היא לאסטרולוגיה. מה שאנחנו 
נכנה 'חוזים בכוכבים'. הוא ידע לשער על פי המזלות 

הממלכות והשמות את הגורל של האדם. "אסטרונומיה 
היא יותר החלק של המדע, אסטרולוגיה היא החלק 

המעשי", מחלק פרופ' וידאל.
"כולנו מכירים את הסיפור עליו גדלנו מנעורינו, 

אברהם אבינו אומר לבורא העולם שאין לו בן, הקב"ה 
משיב לו 'צא מאצטגנינות שלך', עזוב את זה עכשיו. 
עזוב את האסטרולוגיה. 'אברם אינו מוליד אברהם כן 
מוליד, שרי אינה יולדת שרה כן', ואברהם אבינו היה 

באור-כשדים, אצל אותו שבט של הבבליים ממנו יצאו 
כל הכשדיים והמלומדים".

מהיוונים חזרנו לבבליים, מהם הגענו עד לשם בן נח. 
אך מהיכן קנה שם את ידיעותיו? "שם הוא ממעתקי 

השמועה של אחרי המבול", מחדש פרופ' וידאל, "ויש 
בידינו עדות שכתב יוסף בן מתתיהו בספרו 'קדמוניות 

היהודים' על שת בנו של אדם הראשון, שכידוע היה 
צדיק גדול, אבל כתוב שם שהוא היה גם אסטרונום. 

כך שלכאורה הידע של שם בן נח מקורו משת, ומכאן 
אנחנו מגיעים עד לאדם הראשון שהוא השורש של כל  

החכמה הזו".
אם נסכם בשורה אחת את השושלת האסטרונומית שמנה 

בפנינו פרופ' וידאל. מתחילים באדם הראשון דרך בנו 
שת, משם לשם בן נח שהעביר הלאה לבניו הכשדיים 

ומהם תורגם בימי אלכסנדר מוקדון לשפה היוונית ומאז 
מכונה בעולם 'אסטרונומיה יוונית' - ובה עשו שימוש 

תדיר כל גדולי העולם היהודי.
עוד אזכור של אברהם אבינו בשרשרת מוסרי החכמות, 

מוצא פרופ' וידאל ברש"י הידוע שכותב על המתנות 
ששלח אברהם לבני הפילגשים: 'שם טומאה מסר להם', 
"מה הוא אותו שם טומאה"? הוא שואל, "הרי לא יתכן 
לומר שאברהם אבינו רצה למלאות את הארץ בשמות 
טומאה, יש כאלו שמפרשים שגילה להם את השמות 

ממה להיזהר, אבל אני חושב שבאותה הזדמנות הוא גם 
העביר להם את כל הידע שהיה לו באסטרונומיה, ומבני 

הפילגשים זה הגיע אלינו בדלת האחורית".

 אסטרולוגיה: שרלטנים 
ו-50 יורו בפולין

פרופ' וידאל מספר לנו על ביקור שערך בפולין. באחת 
התחנות נכנס לחנות ספרים והבחין בספרון צנום 

העוסק בחכמת האסטרונומיה, הוא ניגש למוכר ושאל 

למחירו ונענה שעלותו היא 50 יורו, לפליאתו של 
הפרופסור על המחיר הגבוה יחסית לספר כה צר וקטן, 

השיב המוכר הפולני 'כמה אנשים קונים את הספרים 
האלו? אחד שניים? אין לזה רווח, אם לא נמכור במחיר 

יקר'. אבל זו האנקדוטה המשעשעת בשולי הסיפור.
העיקר הוא שאת הספר כתב, כך התברר, לא אחר 
מאשר אחד מראשי ממשלת צרפת שהודח במהלך 

המהפכה הצרפתית וראשו הותז בגיליוטינה 
המפורסמת, ז'אן סילבן ביי. אותו ראש מדינה היה 

גם אסטרונום מומחה ובספרו מנה את כל שיטות 
הלימוד באסטרונומיה. 

"הוא קיבץ למקום אחד את כל התורות מכל מדינות 
העולם", אומר פרופ' וידאל, "והמסקנה שלו הייתה 

מאוד מעניינת: הוא כותב שמחקרו העלה שכל החכמה 
הזו מקורה מלפני 4,500 שנה. לפי החישובים שבידינו 

מדובר בתקופת המבול. כלומר, שכל החכמות מיוחסות 
לשם בן נח. הוא ראה שכולם הגיעו ממקור אחד 

מלפני 4,500 שנה. וזו ההוכחה הטובה ביותר שכל 
האסטרונומיה מגיעה מהיהדות".

 במאמר המוסגר ביקשנו לדעת האם קיימים 
 כיום אנשים היודעים לעסוק באסטרולוגיה ול

פענחה כיאות.
"לדעתי כולם היום שרלטנים", משיב פרופ' וידאל. 

"מאז שהקב"ה אמר לאברהם אבינו 'צא מאצטגנינות 
שלך' אין יותר בקיאים בחכמה זו. אנשים חושבים 

שהם יודעים, אולי מנסים להבין לפי הדברים שאברהם 
אבינו עשה, אבל לא ידוע לנו על מי שבאמת יודע את 

החכמה הזו בעידן הנוכחי".
פרופ' וידאל מספר על חכם יווני דגול שהרמב"ם 

העריכו רבות, וכתב בספרו שבדורות אלו כבר אין 
כאלו שמבינים באמת בחכמה זו, וכולם שרלטנים. 

"להגיד שאם השמש עומדת כך והכוכב בזווית כזו אז 
זה אומר שיקרה כך וכך זה לא רציני", הוא קובע.

מיליארד וחצי על שום מה
התואר הרשמי אותו נושא בר שיחנו הוא פרופסור 

לאסטרו-פיזיקה. התרגום של מילים אלו הוא: אסטרו 
- כוכבים, פיזיקה - פיזיקה. כלומר, הפיזיקה של 

הכוכבים. פרופ' וידאל מסביר את תחום התמחותו: 
"מדידות של תנועות הכוכבים, גודלם ואפילו רמת 
הטמפרטורה שלהם, כמו גם כוח המשיכה שלהם".

היום בו אנחנו מדברים, ראש חודש אלול, הוא היום בו 
שוגרה לראשונה חללית לקרבה גבוהה מאוד לשמש. 

השיגור בוצע מאתר השיגורים של נאס"א בקליפורניה. 
פרופסור וידאל נשמע נרגש במיוחד כשהוא מסביר את 

המשמעות שבשיגור הזה. "שלחו את החללית פשוט עד 
לשמש. זה חום מטורף שלא שייך לעמוד בו. הם שלחו 
לשם את החללית כדי ללמוד כמה דברים, והכי חשוב 
מה שהם רוצים להבין זה למה יש התפרצויות חזקות 

מאוד של השמש, כאלו שמגיעות עד אלינו ומשבשים 
את החיים פה בכדור הארץ.

"הוציאו על זה מיליארד וחצי דולר. אבל אם באמת 
יצליחו להגיע לזה זה יהיה חשוב מאוד. יוכלו להכין 

מראש את מערכת החשמל. כי אותן התפרצויות הם כמו 
ברקים שמפילים את מערכת החשמל. כמו שברק יכול 

להפיל את החשמל של עיר שלמה גם ההתפרצויות של 
השמש משתקות את כל החשמל. אז זה רוצים להבין 

ולשנות. זה נקרא אסטרו-פיזיקה".
מה ההבדלים בין אסטרונומיה לאסטרו-פיזיקה?

"בעבר", מבאר הפרופסור, "אסטרונומיה התבטאה 
בצפייה בכוכבים דרך טלסקופים. המקצוע הזה התמעט 

היום, וכיום אסטרונומיה היא אסטרו-פיזיקה. אין 
שני דברים".

השאלה המרכזית, שמסקרנת רבים היא, מהות 
ההשפעה והתועלת שיש למקצוע וחכמה שכזו על 

החיים שלנו כאנשים נורמטיביים החיים את חייהם 
הרגילים בכדור הארץ?

עוצמת החום על פני השמש.  המקומות החמים יותר בוהקים בצילום
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מעשה ניסים

נראה שפרופ' וידאל מורגל בשאלות כאלו. "זו אחת 
מן השאלות שנאס"א נאלצת תמיד להתמודד איתן", 
הוא אומר, "משקיעים מיליארד וחצי בקופסה שאינה 
עולה על גודל של מטר על מטר כדי לדעת מה קורה 

שם", בכך הוא כמובן רק רק מעצים את השאלה. 
אבל לפני שהוא ניגש לתועלות העולות מהידע שמופק 

כתוצאה משיגור החלליות. מעניק פרופסור וידאל הצצה 
לשלל רב של פיתוחים וטכניקות שהציפו את השוק 
העולמי באינספור מוצרים שפותחו במסגרת בניית 

החללית והעיסוק בחלל. בין הרווחים הנלווים הבולטים 
ניתן למנות את המחשבים ואפילו את נעלי הספורט, 

שהומצאו עבור האסטרונאוטים שידרכו על אדמת הירח.
"כל הפיזיקה של החלל נלמדה בזכות התעשיות הללו. 

כל הסיבוב של החלליות אלו נוסחאות של ניוטון, 
שאמנם לא היו הכי מדויקות עד שהגיע אלברט 

איינשטיין והביא את הנוסחאות הפיזיקאיות המדויקות 
שרק עליהן ניתן להסתמך בחלל. לפיהן גם מתכננים את 

מסלולי הטילים הבליסטיים ממדינה למדינה".
יש חלקים בתורה שלא היו ניתנים להסבר לולא חכמת 

האסטרונומיה?
"כן", הוא עונה, "הדוגמה הכי מובהקת היא הגמרא 

במסכת ראש השנה דף כ"ה: 'אמר רבן גמליאל פעמים 
שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה'. בפשטות מה 

שהוא אמר שהסיבוב של הירח אינו קבוע, לפעמים 
הוא בא ב-29 יום ולפעמים ב-30 יום. ולמה? כי 'שמש 

ידע מבואו' אבל ירח אין לו מהירות קבועה, ולפעמים 
הוא מאחר. איך ידע כל זה? כי השמש היא זו שמושכת 
את הירח ולכן אין לו תאריך יעד קבוע. אפשר לראות 

את זה במוחש שהשפעת השמש וכוח המשיכה של כדור 
הארץ הם הגורמים לירח לשנות את מהירות נסיעתו 

במסלול סביב העולם. ואת זה לא היו יודעים לולא חכמת 
האסטרונומיה".

ממצרים לגריניץ'
במעבר חד מעמקי סוגיות האסטרונומיה למסלול 

האישי שעשה פרופסור הרב ניסים וידאל. די מסקרן 
להבין איך נער חרדי מגיע להשגות ומעמד שכאלו 
בתורות נשכחות ונעלמות שמעשים העוסקים בהם.
איך הרב מתחבר לנושא הזה? איך כל זה מתחיל?

"לפני שישים שנה זה אירע", נזכר הרב הפרופסור. 
"הייתי נער בן 16 לערך, ונפלו לידי ספרים מחכמים 

יוונים על חכמות שונות, וגיליתי בהם הרבה מאוד 
אסטרונומיה. הייתי בחופשים מעיין ארוכות בספרים, 

זה עניין אותי ולאט לאט קניתי יותר ויותר ידע. 

בחופשות היה לי זמן להסתכל במה שאני אוהב".
באיזה מדינה שהה הרב באותם ימים?

"בישראל - בתל אביב. נולדתי במצרים ובגיל 10 עלינו 
לארץ ומאז התגוררנו בתל אביב".

פרופ' וידאל חוזר לתהלוכות חייו. "רציתי ללכת ללמוד 
אסטרונומיה באוניברסיטה, אבל לא אפשרו לי. הודיעו 

לי שזה רק תואר שני ושלישי, אבל לפני כן אני חייב 
ללמוד פיזיקה ומתמטיקה. אז זה לקח לי 10 שנים 

לעשות תואר ראשון ושני ואז שלישי.
"זה דבר מאוד אישי אצלי", מתוודה פרופסור וידאל. 

"יש הרבה אנשים שמתעניינים באסטרונומיה יהודית, 
אבל כאלו שיודעים טוב טוב את המקצוע ובקיאים 
בהלכות קידוש החודש וכל המסתעף, זה יש שניים 

שלושה בכל דור. זה חסד שהקב"ה עשה שתמיד יהיו 
כמה שהנושא הזה יעניין אותם ויכנסו אליו בכל הכוח, 

וידעו אותו על בוריו. זו זכות מאוד גדולה", הוא 
מתרגש, "אנחנו הרי מחכים למשיח והוא צריך לעשות 

את כל הדברים האלו, אנחנו צריכים בינתיים לעשות 
את המלאכה".

במהלך השנים התמקצע פרופסור וידאל בתחומי חלל 
רבים, וכמו שפתחנו, שימש כחוקר במצפה הכוכבים 
המלכותי בגריניץ', אחד המקומות הנחשבים ביותר 

בעולם המחקר האסטרונומי. שם שקד הרב וידאל על 
מחקר מקיף הנוגע לתכונותיהם של גלקסיות שונות 

במרחבי היקום.
בנו של הרב, רבי חיים וידאל, מכהן כדיין בבית הדין הרבני.
לסיום זורק הרב וידאל צימוק קטן לכבוד ראש השנה. 
כתוב בגמרא 'לא אד"ו ראש', כלומר אם מולד חודש 
תשרי יוצא ביום ראשון, רביעי או שישי, דוחים את 
ראש השנה ביום, והוא יחול בשני, חמישי או שבת 

)בהתאמה(. למעשה, גם הלוח הנוכחי שלנו, אף על פי 
שאיננו מקדשים על פי העדים, שומר בהקפדה על כלל 

זה, ולדברי הרב וידאל, יוצא גם שהוא שומר בדבקות 
על דמיון מופלא לתאריכים בהם היה חל ראש השנה 

אילו היינו מקדשים על פי הראייה. 
נשאלת השאלה איך עושים דבר כזה, איך דוחים את 

ראש השנה באופן קבוע מהתאריך בו היה אמור לחול 
לפי מולד הלבנה? מתברר שעל פי האסטרונומיה 

המודרנית, דווקא בחודש תשרי לוקח מעט יותר זמן 
לירח עד שיראו אותו, ולפיכך גם יש הגיון באופן קבוע 

לדחות את ראש השנה. סערה של אבק על פני כוכב מאדים. ניתן לראות בצילום את הרכב של נאסא הסייר על פני כוכב

הירח
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דבר 
בעתו 

מה טוב
בגיל 8 הוא התייגע ממושכות על חוברות 

חלל, בגיל 9 כבר הפך ל'דובר' נאס"א 
בת"ת הסאטמרי, היום הוא השם שמזוהה 

ביותר עם עולם האסטרונומיה היהודית 
 האיש והלוח, הרב מרדכי גנוט, בשיחה 
ארוכה ועתירת גילויים עם 'כו עיתונות', 
עונה על השאלות ומבהיר את התמיהות 

 האם מומלץ ליהודי חרדי להשתלם 
באסטרונומיה, מה היו אבני האלגביש 

שנחתו על מלכי הדרום במורד בית-חורון, 
ואיזו מחלוקת בחז"ל פתרה האסטרונומיה? 

 וגם: החילוץ הדרמטי מהשומרון העוין 
באמצעות כוכבי הרקיע

יוסי גיטלר ויענקי קצבורג

חכמת האסטרונומיה נתפסת כמשהו תלוש, רחוק מהמציאות 
וקשה להשגה: סוג של עולם בפני עצמו שצריך להיוולד 

לתוכו כדי להיות חלק ממנו. אדם מן השורה מתקשה למצוא 
חיבור לנושאים הללו. אבל אם יש מקום בו כל אחד יכול 
למצוא את עצמו ולהיות חלק מכל הענף העלום הזה, הרי 

שזה בין בתרי הלוח המדהים 'דבר בעתו', שמנפיק הרב 
מרדכי גנוט מתחת ידו מדי שנה, זה עשרות שנים.

הלוח המוכר לכל בר בי רב דחד יומא, ושוכן אחר כבוד 
כמעט בכל בתי הכנסיות והמדרשות בארצנו הקדושה, 
טומן בחובו ידע מקיף ורב בכל הנוגע לגרמי השמים 

ומהלכי הכוכבים ומשמרותיהם. החלק המוגדר בתואר 
'מעשה בראשית', הוא אולי הכי פחות נקרא לעומת עמיתיו 
המסדרים את זמני היום ושיעורי התורה, עם סדרי הלימוד 
המיוחדים רק לו, אבל הוא אוצר בקרבו עולם רחב מאוד 

של ידע מענפי האסטרונומיה וחקר השמים.
לקראת הפקת המוסף החגיגי שאתם מחזיקים בידכם, 

ישבנו לשיחה מחכימה עם האיש שעל המלאכה, הגאון רבי 
מרדכי גנוט, ששעות ספורות אחרי ירידתו לדפוס של הלוח 

העדכני לשנת תשע"ט הפורסת עלינו את כנפיה, התפנה 
לשעה ארוכה במהלכה חלק עמנו את הידע הרב שאגר 

במהלך השנים, הסביר בטוב טעם ודעת מושגים והגדרות 
שרחוקות מהווייתו של האדם הממוצע, והוכיח שגם באחד 
התחומים המאתגרים ביותר קל מאוד לפשט הליכים ולבוא 

עם הסברים פשוטים וברורים לכל ילד.

חדשות נאס"א ב'דבר בעתו'
עולם האסטרונומיה נחלק לחלקים אחדים. אחד מהם הוא 

העיסוק בתחום החלל, הלוויינים והמסתעף, עליו תוכלו 
לקרוא בהרחבה בכתבה המתפרסמת בסמוך, עם הראיון 
המרתק של ח"כ אורי מקלב )אודותיו מספר רבי מרדכי 

שלמד עמו בחברותא בישיבה קטנה...(, עיסוקו העיקרי של 
הרב גנוט נוגע יותר לתחום האסטרונומיה, מהלכי גרמי 
השמים, השמש הירח והכוכבים. בפתח הדברים ביקשנו 
לברר אצל הרב גנוט, האם יש קשר בין תעשיית החלל 

לתחומי עיסוקו המגוונים בלוח 'דבר בעתו'.
"כללית - אינו קשור", משיב הרב גנוט, ומרחיב: 
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דבר בעתו מה טוב

"הלוח שלי מושתת על הלכות ומנהגים )מדור 'סדר 
היום', וגם 'יבנה המקדש' לזמן בו בית-המקדש קיים( וסדרי 

לימוד - כ-30 במספר - בכל מקצועות התורה )'עתים 
לתורה'(, מאורעות היסטוריים וימי זיכרון )'דברי הימים'( וגם 

מאסטרונומיה, בדרך כלל יותר דברים שאנחנו רואים בעיניים, 
וקשורים לחודש העברי, מולד הירח ומופעי רבעיו וכשירותו 

לקידוש לבנה, וכן ליקויי חמה ולבנה ושל כוכבי הלכת 
ֶבת, לצד לילות בהם אפשר לצפות במטאורים, כל אלה  והֶשּׁ

הם דברים שקשורים ללוח ולמעגל השנה היהודי".
כל זה מתייחס לכרונולוגיה של הלוח. הבסיס עליו הוא 

בנוי ביומיום. "בסוף הלוח ישנו נספח מיוחד בשם 'מעשה 
בראשית', המכיל את כל הדברים הללו. בו מפורטת מערכת 

השמש ומוסברים מופעי הירח, מה מכילות הגלקסיות, ועוד על 
זו הדרך. כמו-כן בנושאי הלכה מובהקים כמו מולד מחושב 

)ממוצע, 'אמצעי' בלשון התוכנים(, מולד אמיתי, וקביעת סדר 
השנה על בסיס מהלכי השמש הירח - ואף יתר כוכבי-הלכת: 

כוַכב-חמה )מרקורי(, נוגה )ונוס(, מאדים )מרס(, צדק )יופיטר(, 
שבתאי )סאטורן( ועוד, על רקע המזלות".

עם השנים הפך המדור, למוקד מידע עדכני לחובבי 
אסטרונומיה מהמגזר, שמוצאים בו אלטרנטיבה ראויה 

להתעדכן בכל חדשות הענף מבית סוכנויות החלל העולמיות, 
מבלי להזדקק לאכסניות אחרות שמתאימות פחות ליושבי 
אוהל. "במשך השנים", אומר הרב גנוט, "התחדשו דברים, 

והייתי צריך לכתוב אותם בסוף הלוח, לשנות את מה שכתבתי 
בשנים קודמות על בסיס מה שהיה ידוע אז".

והוא מדגים: "אם בשנים הראשונות כתבתי על המאדים 
דברים מסוימים, הרי בשנים האחרונות התחילו לשלוח גם 

אליו חלליות, ונחשפו ממצאים חדשים - כמו אגם מים 
שגילו עליו לאחרונה, כך שאת כל החידושים הללו ודברים 

מעניינים של נאס"א, או של סוכנות החלל האירופית אני 
מביא בו. מעבר לעניין שיש בחידושי החלל המובאים ב'דבר 

בעתו', יש בהם גם ידיעות המסייעות להבין פשט בסוגיות 
שונות של הגמרא פה ושם", מסביר הרב גנוט, "אבל ישנן 

בהחלט גם השלכות תורניות-הלכתיות מובהקות".

מטאוריטים של כוכב שביט
אפשר דוגמא? 

הרב גנוט נענה לאתגר בשמחה. "המשנה מפרטת על מה 
מברכים ברכת 'עושה מעשה בראשית', בין יתר הדברים היא 

מונה את ה'זיקין'. מה הם ה'זיקין' הללו? בגמרא קיימות 
שתי שיטות. האחת שהכוונה לכוכב שביט והשנייה שמדובר 

במטאורים - כוכבים נופלים. שנים ארוכות הבינו את 
המחלוקת כמו שהיא. להלכה נפסקו שניהם ולכן מברכים גם 

על מטאורים וגם על כוכב שביט".
כעת מגיעה התגלית. "בעשרות השנים האחרונות התברר 

דבר מאוד מעניין. האמת היא שכבר בעבר שיערו כן, אבל 
רק לאחרונה - יחסית - הצליחו לאשש זאת במאת האחוזים. 

ההסבר לכך נעוץ במסלולו של כדור הארץ סביב השמש. 
במסלולו חוצה כדור הארץ מסלולים שונים של מאות או 

אלפי סוגי כוכבי שביט שעברו סמוך לשמש, במהלך הקפתם 
האקסצנטרית הארוכה את השמש. קיימים שביטים שאינם 

מקשה אחת, אלא מרוכבים מסלעים רבים המלוכדים בקרח. 
"כששביט כזה משייט בקרבת השמש, ממיס החום האדיר 

את הקרח המחבר את האבנים מהן מורכב כוכב השביט, ואז 
נושרים ממנו חלקים או חלקיקים. כל מעבר של כוכב שביט 
ליד השמש - מביא להתנתקות של חלקים מהשביט. הדבר 

תלוי בהרכב ובמסה של השביט הספציפי המתקרב עתה 
לשמש, אבל אנחנו יודעים לומר בדיוק אלה כוכבי שביט 

מתאדים ליד השמש, ואז הקרח שמחבר את האבנים של הכוכב 
יחד נמס, וחלקיקי האבנים מתפוררים וממשיכים להזדנב ולנוע 

במסלול של כוכב-האם, השביט המקורי.
"כשכדור הארץ חוצה מסלול זה, אין בכוחם של החלקיקים 

)הסלעיים( הללו לעמוד מול כוח המשיכה שלו, בניגוד לכוכב 
האם: השביט - שהוא די עוצמתי כדי ללכד אותם - ולפיכך, 

מחמת קוטנם ושבריריותם נמשכים לעבר כדור הארץ ונופלים 
עליו. בכל לילה קיים סיכוי להבחין במטאור כלשהו, אך ימי 

חציית המסלולים של אותם שביטים 'מתפוררים' - מניבים 
מטר-אורים מאין כמוהו. כך שישנם לילות עתירי מטאורים 
לעומת לילות דלי מטאורים. כמובן שאפשרות הצפייה בהם 

תלויה גם באלה מימי החודש העברי מתרחשת התופעה, 
בחסרונו )קל להבחין בהם( אם במילואו )קשה להבחין בהם(".

לסיכומו של עניין: "היוצא מדברינו הוא, שאותם סלעונים 
נופלים, המכונים בעולם מטאורים, הם בעצם חלקים של כוכב 

שביט. וממילא עולה ששתי השיטות בגמרא בנוגע ל'זיקין', 
הן זו הסבורה שמדובר במטאוריטים והן זו המצדדת בכוכב 
שביט, חד הם. זה אותו גוף. אותו שביט הוא זה שמטיל את 

המטאורים הללו. ואכן, כאשר הם באים בשלמותם לכדור 
הארץ, כמו האבן השחורה במכה שהיא מטאוריט גדול, הם 

מכּונים מטאוריטים. בָברכנו עליהם 'עושה מעשה בראשית', 
אנו יוצאים ידי חובת שתי השיטות, כי הוא גם מטאוריט 

וגם כוכב שביט. הרי לפנינו חידוש שלימדה אותנו חכמת 
האסטרונומיה, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים".

ואם להתייחס לשאלה המקורית, שנגעה בקשר בין ענף החלל 
לתחומי עיסוקו המרכזיים של הרב גנוט, הרי שהתשובה היא 
'קשור ואינו קשור', וכדבריו של הרב גנוט "כל התגליות של 
נאס"א אינם קשורים ללוח עצמו באופן ישיר, אבל הם אכן 
קשורים להבנת המכלול של היקום כולו ושל כל המערכת 

השמימית הזו".

איומי החלל החיצון
אנחנו מבקשים מהרב גנוט להסביר את הדרך אותה 

עובר מטאוריט מאז התנתקותו מכוכב שביט ומשיכתו 
לעבר כדור הארץ ועד לחיכוכו באטמוספירה, שלב 

שרבים מהם אינם שורדים.
כמה אחוזים שורדים את המעבר מהחלל החיצון 

לכדור הארץ?
"המטאורים המגיעים אלינו הם בגָדּלים שונים מאוד. 
מגודל מיקרוסקופי, כמו של גרגרי אבק קטנים, ועד 

לגודלו של קרון ובמשקל של עשרות טונות. 99.99% 
אינם שורדים את המעבר. המטאורים הקטנים, שמשקלם 

גרמים אחדים בלבד, נשרפים לגמרי בָעברם באטמוספירה, 
והם אינם מגיעים כלל לפני הקרקע. רק הגדולים יותר, 

מצליחים להגיע". שולף הרב גנוט את הנתון.

הרבا מסאטמר עם הלוח



עכשיו בכשרות
בד"ץ העדה החרדית

סימילאק למהדרין
לתינוק שלך את רוצה את הטוב ביותר!

לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

למעלה מ-90 שנות נסיון        מאות מחקרים רפואיים
סטנדרט של חברת תרופות בינלאומית        פורמולת המהדרין המתקדמת
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"ההפרש הגדול בין הוואקום השורר בחלל החיצון מקום 
שאין בו כלום, מקום ִריק, לאטמוספירה הסמיכה, למקום 
שמכיל איזשהו תכולה. והרי כל אדם מחזיק על הגב שלו 

משא של לא פחות מ-300 ק"ג אויר, אבל בגלל שכך גדלנו 
אז התרגלנו לזה ואין משמעות לגבינו, אבל אותם חלקיקי 
אבנים חודרים לאטמוספירת כדור הארץ במהירות עצומה, 

דבר הגורם לחיכוך עצום המחמם אותם לטמפרטורות 
גבוהות מאוד, לעיתים עד 3,000 מעלות. 

"טמפרטורה זו גורמת לעצם השמימי להתחמם כל-כך, 
עד שהוא זורח מרוב הלהט העצום בו הוא שרוי, עד שהוא 
ממש נשרף בחיכוך הזה. רק גדולים ממש מצליחים לשרוד 

את המעבר ולנחות בכדור הארץ. מובן, שככל שהמטאור 
גדול יותר, יש לו סיכוי - ולנו: סיכון - גדול יותר לעבור 

את האטמוספירה בלי להישרף כליל. מטאור המגיע אל 
הקרקע מכונה מטאוריט".

האם על תושבי כדור הארץ לחשוש מ'נחיתה בשלום' של 
מטאוריט כזה או אחר?

"כמעט שאין שומעים נזקים מחלקים שנופלים מהשמיים. אולי 
אבני אלגביש שנפלו על חיילי מלכי הדרום במלחמת יהושע בן 
נון. מרבית המטאוריטים הם בגודל ממוצע של עד כדור טניס".

 האם אבני אלגביש של בית חורון היו אבנים 
שנפלו מהחלל החיצון?

 "אין סימוכין ברורים לכך ואין חייבים להאמין כך", מדגיש 
הרב גנוט, "אבל אפשר לפרש כך. הקב"ה בהחלט יכול 

היה להמטיר כן בדיוק בשעה זו. הגע עצמך! ב'גבעת אבני 
חמשת המלכים' שמדרום למודיעין, פזורות אבני צור רבות, 
במיוחד בכפר הפלסטיני בית ע'ור א-תחתא, הוא הוא בית-

חורון תחתון המקראי.
"בל נשכח שישנו מקור נוסף למטאורים: חגורת האסטרואידים, 
שנמצאת בין מסלולו של מאדים לבין מסלולו של צדק. שברי 

סלעים המשייטים כך בחלל סביב השמש עוד מששת ימי 
בראשית. כפעם בפעם הם חורגים מחגורת האסטרואידים )כמו 

גם התנגשויות ביניהם( ומגיעים לכדור-הארץ".
הרב גנוט חוזר לחשש שהעלנו מפני נפילת מטאוריטים על פני 
כדור הארץ, ומרגיע: "בכלל, צריך להבין כי שני שליש מכדור 

הארץ הם מים ומדבריות, בכלל לא מקומות יישוב, וגם בשליש 
המיושב ישנם שטחים ריקים רבים, לכן אין שומעים כל כך על 
אסונות שנגרמים כתוצאה מחלקיקים שנופלים מהחלל החיצון. 

יש פה ושם מקרים, אחת ל-10-20 שנה שומעים מהם. ככל 
שהתקשורת עושה אותנו יותר ויותר כפר גלובאלי - כך אנחנו 
מתוודעים יותר למקרים של נפילות מטאוריטים. בעבר כמעט 

לא ידעו בכלל על קיומן של תופעות כאלו, כי גם אם אירע 
בכפר קטן במחוז נידח לא היה מי שיספר זאת".

הרב זוכר מקרים ספציפיים של נפילות מטאוריטים? 
"בעבר ראיתי תמונה של אבן כזו שנפלה בשיקאגו בשנת 

תשמ"ז ובאמת הרסה מכונית. מאז עברו כבר יותר משלושים 
שנה". עוד מקרה מעלה חיוך מעלה הרב גנוט מזיכרונו: "לפני 

שנים אחדות נפל מטאוריט בסלון בית בניו-זילנד. מעבר 
לנזקים קלים, היא לא גרמה לפגיעה בנפש, אבל התעורר דיון 

למי שייכת האבן, לבני הבית עליו נפלה או לממשלה..."

הפצצת אסטרואידים
כל זה היה בייחס למטאוריטים. האם בכל הקשור 

לאסטרואידים החשש אינו גדול יותר?
לפני שהשיב לגופה של שאלה, מסביר הרב גנוט את 

ההבדל שבין מטאוריט לאסטרואיד. "ההבדל המשמעותי 
ביניהם הוא המרחק מכדור הארץ, בעוד המטאוריט קרוב 

אלינו יותר ועלול להילכד בכוח המשיכה של כדור הארץ, 
הרי שהאסטרואיד רחוק הרבה יותר. תרגום מילולי של 

אסטרואידים הוא בני כוכב. כאמור, הם משייטים בין מאדים 
לצדק שזה מרחק גדול מאוד".

ואיפה נוצר האיום?
"הבעיה מתחילה באסטרואידים תועים. או בגלל התנגשות 

של אסטרואידים האחד בשני, או בגין מעבר קרוב מדי 
לאחד מכוכבי הלכת שעלולים להסיט אותו ממסלולו 

הקבוע. בסיטואציות מעין אלו עולה חשש שהאסטרואיד, או 
שבר ממנו, ימשך לכדור הארץ ויחדור לאטמוספירה. כאן 

הוא עלול לפגוע בבני אדם, לגרום נזקים ואסון גדול".
היו במהלך ההיסטוריה פעמים שהתעורר חשש מפני 

פגיעת אסטרואיד?

"היו פעמיים כאלו", משיב הרב על אתר, "הם עברו לידינו 
אבל לא נפלו בסופו של דבר, כי המרחק עדיין היה גדול". 

לשם השוואה נוקט הרב גנוט בירח, "המרחק היה כמו 
בין הירח לכדור הארץ, כמו שהירח אינו מיועד ליפול 

עלינו, אלא ממשיך להקיפנו, כך גם הם המשיכו לשייט 
במסלוליהם, בעזהשי"ת המסדר את הכוכבים במשמרותיהם 

)תרתי משמע...( ברקיע כרצונו, זה ה'תשע"ח שנים".
הישנן תחזיות לעתיד?

"יש אחד שחוששים ממנו. הוא עלול להתקרב יתר על 
המידה לכדור הארץ בפסח תשצ"ו, ולסכן את חיי יושביו".

מה עושים כדי למנוע את הסכנה?
"ישנן שתי אפשרויות. או שעד אז הוא יצא מהרשימה. 

יתברר שאכן מלכתחילה לא היה לו להישאב לכדור הארץ, 
והמדידות והחישובים לא היו מדויקים, כפי שכבר התברר 
בעבר בנוגע לאסטרואידים אחרים. האפשרות השנייה, אם 
אכן יחלוף ויתקדם לאזור שהוא יכול להוות סכנה לשלום 

האנושות, הרי שככל הנראה ישמידוהו או יסיטוהו ממסלולו 
באמצעים רקטיים".

איך בדיוק?
"כיום התפתח כל העניין של הרקטות. יש יכולת לחללית 

להפציץ גופים מהסוג הזה. בל נשכח שחלליות כבר הגיעו 
אל מעבר לכוכבי הלכת וגם נחתו על כוכב שביט ועל 
אסטרואידים, כך שבהחלט קיימת אפשרות לפוצץ או 

להסיט - ודי בהסטה כלשהי של התנגשות יזומה - כל 
אסטרואיד שיאיים על שלמות כדור הארץ ותושביו". הרב 

גנוט מסכם את הפרק הזה במסקנה אחת "אנחנו צריכים 
להתפלל שלא יאונה ליהודי כל רע. רק לשונאי ישראל".

אמונה מול כפירה
כעת הגענו לנקודה הרגישה. ה'יבלת' עליה ידרכו 
כל המתנגדים לעיסוק במדעים בכלל ובתוכם גם 

האסטרונומיה. הדבר נוגד את האמונה היהודית - יטענו 
חלקם, הנך חייב להתבסס על תפיסות כפרניות - יטיחו 

אחרים. הצבנו את השאלה במלוא חריפותה מול הרב גנוט, 
וביקשנו את התייחסותו הרחבה לדברים.

דבר בעתו מה טוב

מרן שר התורה מקבל את הספר ברכת החמה כהלכתה
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תירוש כרמל. התירוש המקורי
100% ענבים ללא תוספת מים וסוכר

שתקדש עלינו

לחיי רגעים של שמחה
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"המאמרים והספרים של מקצוע האסטרונומיה מדברים 
על מיליארדי שנים שהעולם קיים, מספר הנוגד, כמובן, 

לחלוטין את האמונה היהודית שהעולם קיים קרוב 
ל-6,000 שנה בלבד".

מה באמת התשובה המקצועית-מדעית לאותן תפיסות 
המתבססות על ממצאים בשטח?

"התשובה שלנו היא שהתהליכים שהמדענים מזהים 
ככאלה הנזקקים לשנים רבות מאוד כדי לעבור אותם, 

אירעו בבת אחת בעת בריאת העולם, בששת ימי 
בראשית. העולם עבר כאלה שינוים באותו שבוע, כך 

שתהליכים שאורכים מיליוני שנים התרחשו ברגע אחד.
"זאת כוונת מאמר חז"ל שכל מעשי בראשית נבראו 
בצביונן. זאת אומרת שכל הבריאה נבראה כפי איך 

שאנחנו צריכים לראות אותה בשלמותה כתקנה. אותו 
אור שהמדען רואה ומחשב שהוא לפני מיליוני שנים, 
כי כך הוא צריך להיות לפי עוצמתו, מרחקו וכו', הוא 

נברא לפני 6,000 שנה בלבד, ברמה שהוא נראה כאילו 
נוצר לפני מיליוני שנים. הספר הקלאסי על הנושא, הינו 

'בראשית ברא' של פרופ' אביעזר מאוניברסיטת 'בר 
אילן', המטפל בכל המורכבויות הללו. הספר מתאם את 

המדע עם האמונה היהודית בצורה טובה".
מה היה הרב ממליץ ליהודי חרדי שישאל האם כדאי 

להשתלם בתחום?
התשובה אינה פשוטה. "מי שאינו איתן בדעתו באמונה 
היהודית, באמת לא מומלץ לו, כדי שלא יכשל ביסודות 

היהדות. רק מי שאצלו קיום העולם 6,000 שנה הוא 
סוף פסוק, הוא ואין בלתו - וכל היתר אינם ראויים 

להתייחסות כלל - יכול להיכנס לתחום הזה".
הרב גנוט מעלה אנקדוטה מחייו האישיים בנוגע 

לרעיונות הכפירה הרווחים בעולם המדע. "כילד, הביא 
לי אבי ז"ל חוברות של מדע וידע בתחומים רבים 

ומגוונים, ועוד לפני שפתחתי את החוברות הקדים לי 
כללי יסוד: שתי בעיות ישנן בקריאת ספרי מדע: האחד, 

הם דברים שהצניעות יפה להם, אסור להביט בהם ולא 
תעזור לכך כל שמירה. מבחינה זו – החוברות הללו 

נקיות. השני, הוא דברי כפירה כמו שנות קיום העולם. 
כל החזק באמונתו שאין דבר בלתי מה שכתוב בתורה, 

ואין אמונה מעבר למה שקיבלנו במסורת מאבותינו, 
יכול לעיין בחומרים והדבר לא יזיק לו, אבל שוב, בתנאי 

שיהיה באמת איתן בדעתו", מדגיש הרב גנוט. "לכן 
באמת אינני יודע אם הדבר שווה לכל אדם".

"גם ראש הישיבה שלי, הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון, 
ראש ישיבת טשעבין זצ"ל אמר לי כן, ואף עודדני ללמוד 

ולהעמיק בנושאי הלוח העברי", מוסיף הרב.

חרדים ואסטרונומיה
הישנם מדענים חרדים רבים?!

"ודאי שיש. יש לנו פורום של מדענים חרדים ודתיים. יש 
את 'האגודה הישראלית לאסטרונומיה' שגם אני חבר בה, 

ואני בידידות אישית עם ד"ר יגאל פתאל, יו"ר האגודה 
ומנהל מצפה הכוכבים בגבעתיים. אבל קיימת התאגדות 

נפרדת של חרדים ושומרי תורה, הנועדים מתקופה לתקופה. 
פעם או פעמיים בשנה. בעבר נאספנו בישיבת 'כרם ביבנה' 

ולאחרונה ברחובות".
מי עומד מאחורי היוזמה הזו?

"רבי שי ולטר הי"ו. הכרתיו עוד כנער בן 12-13 שהתחיל 
להתעניין בנושאים האלה, הייתי מבוגר ממנו בהרבה, 

אבל כיום הוא כבר מארגן את הפורומים שמשלבים בין 
המדע לאמונה בזהירות רבה. למעשה הוא חרדי בדעותיו, 

בהליכותיו ובהשקפת עולמו".
האם היו בעיות שהתעוררו עם השנים?!

"כן", משיב הרב גנוט, "לפי שהכנס פתוח לכל, וכל החפץ 
להיכנס יכול, הופיעו בשנים הראשונות, לפני למעלה מ-20 

שנה, אנשים מעדת הקראים, )עד היום הם מקדשים את 
חודשיהם על פי הראייה(, ובשנים הראשונות של הכינוסים 
הם נאמו, והייתה תרעומת בקהל המשתתפים על שניתנת 

להם זכות הדיבור. מאז אין להם דריסת רגל אצלנו".
"אז הנה", שב הרב גנוט לשורש השאלה: "הנה כי-כן קיימים 
מדענים העוסקים בדברים הללו ואינם נכווים מכל התיאוריות 

למיניהן. הם יודעים את הגבולות ויודעים לא להיסחף".

דובר נאס"א בתלמוד תורה
עצרנו משטף המידע שמזרים הרב גנוט מכל נפתולי 
עולם האסטרונומיה, ומבקשים מרבי מרדכי להסביר 

לנו איך מגיע ילד חסידי בני-ברקי לעסוק בהתמקצעות 
בנושא כה מרוחק מדעתם של רעיו הממוצעים.

"אני 'נפלתי' לזה בצורה כזו", פותח הרב גנוט במונולוג 
מרתק על חייו האישיים, "אבא שלי רבי יואל גנוט זצ"ל, 

תלמיד מצטיין של הגה"ק בעל 'שארית מנחם' מוישווא 
זצ"ל, היה שוחר ידע, ומעבר לספרים הקדושים הוא רצה 

דברים להרחיב את אופקיי, כמו טעמי המקרא, מסורה, 
דקדוק ולשון, גיאוגרפיה והיסטוריה. בין השאר הוא דרבן 

אותי לדבר בפני קהל, והדריך אותי להתבטא בקול ברור 
ומובן. בגיל 11 כבר קראתי בתורה את העלייה שלי בשמחת-

תורה, ולעתים גם את קריאת המפטיר. לדוגמה את הראשונים 
כמו ספורנו ואבן עזרא הוא למד עמי קטן בהיותי רך בשנים, 

דבר לא מקובל כל כך".
ומתי זה מגיע לאסטרונומיה?

"אבא עבד בתל-אביב וכששב בערב לבני ברק הביא איתו 
חוברות שונות. הייתי בגיל 8 כשראיתי באחת החוברות 

תמונה של מערכת השמש פרוסה על שני עמודים, התבוננתי 
בה שעות רבות וקראתי את כל הכיתובים הסמוכים, שמו 

של כל כוכב, ותעודת זהותו, וכמה זמן אורך לו להקיף את 
השמש. במשך השנים המשכתי לקרוא מאמרים נוספים 

בנושאים הללו.
"עד שנת תשכ"ו, בָלמדי ב'חדר' של סאטמר בבני ברק, 

'כיהנתי' כ'דובר' נאס"א ופירטתי באזני שומַעי הזאטוטים את 
מעללי סדרות החלליות 'ג'מיני' האמריקאיות ו'לונה' הרוסיות. 

ב'משרה' זו החזקתי גם ב'חדר' חוג חת"ם-סופר, במיוחד 
בליקוי-החמה המרהיב בערב ר"ה תשכ"ט. בו' באב תשכ"ט, 
בנחות 'אפולו 11' על הירח, כבר למדתי בישיבה קטנה 'בית 

ישראל' - רוז'ין, וגם בה הסברתי שעה ארוכה את פתגמו 
האלמותי של האסטרונאוט ניל ארמסטרונג, שהכריז בדרכו 

לראשונה על הירח: 'זהו צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות'.
"אבל הידע שלי היה בעיקרו תיאורטי ולא מעשי. בשנות 
הילדות היה לי חבר, ר' אברהם מרדכי לנדאו, שלמד עמי 

ב'חדר' סאטמר ויחדיו 'השתלמנו' בחכמת התכונה. הוא 
המשיך לישיבת סאטמר בירושלים, בה אפשר לראות טוב 

יותר את הכוכבים. וכששב ב'בין-הזמנים' לבני ברק - הראה 
לי פה ושם כוכבים אחדים, שבבני-ברק )ה'סובלת' בלילות 

מאורותיו של גוש דן( לא יכולתי לדעת בוודאות את זהותם 
ואז הידע הפך להיות מעשי יותר.

"כשהגעתי בעצמי ללמוד בירושלים בישיבת הגאון מטשעבין 
'כוכב מיעקב' בשכונת 'תל ארזה', נחשפתי בה יותר ויותר 

לגרמי השמים. עם השנים כפעם בפעם, בשעות הפגרא, 
קפצתי לספרייה הלאומית וקראתי המון חומר בנושא. עוד 

בישיבה עצמה ערכתי עלון-קיר, שהיווה למעשה את גרעינו 
של הלוח כיום, אך הלוח הראשון הופיע רק בשנת תשמ"ו".

ישנן הדרכות שזכית לשמוע מגדולי ישראל?
"הדרכות רבות מובאות בלוחי הקטן, אך אם נתמקד 
בנושא האסטרונומי, אציין שאני כותב הרבה בשלהי 

הלוח את הנבואות והסימנים של ליקויי הירח והחמה, 
והמשמעות שלהם לתושבי כדור הארץ מצוטטים 

מספריהם של קדמונים. גדולי ישראל ביקשו ממני 
שאכתוב שכל זה 'יחול על ראש שונאי ישראל' ולא 

חלילה על יהודים בני אברהם יצחק ויעקב. צרור הוראות 
הלכתיות אחדות דווקא שמעתי מפי אחד מצדיקי הדור 

שליט"א, המתעניין בנושא".
הצלחתם פעם לסייע ליהודי בזכות חכמה זו?

הרב גנוט מפתיע עם סיפור שנשמע לקוח ממדורי המדע 
הבדיוני. "היה יהודי שנסע לנחם אבלים בראש העין, עם 
חשכה יצא וכנראה שסבר שהרכב חונה לכיוון ממנו בא 

והחל בנסיעה, עם התמשכות הדרך, שם לב שהכביש הופך 
לחשוך יותר ויותר והחלו להופיע שלטים בערבית. הוא 

התקשר אלי בבהלה. ראשית הוריתי לו לכבות את האורות, 
גם כדי לא להיחשף לעיניים עוינות וגם כדי שיוכל לצפות 

בצורה מיטבית בכוכבים. סיכמנו לדבר שוב בעוד 6-7 
דקות, לאחר שאישוני העיניים יתרגלו לחשכה.

"ואכן, בשיחה הבאה הוא מבשרני שהוא כבר רואה כוכבים. 
אני שואל אותו מה אתה רואה? באיזה כוכב אתה מבחין? וכך 

המשכתי ללוות אותו הלאה עד שידעתי לומר לו שאחורי 
המכונית מופנים לכיוון הכוכב ההוא. לאחר שאישר, אמרתי 

לו שיעשה סיבוב מלא של 180 מעלות ויצא לדרך, אמרתי לו 
שגם אם לא ייסע היישר נכחו - יתכן שיגיע לאשדוד, העיקר 

לא להישאר במקום המסוכן. כעבור 20 דקות הוא מתקשר 
ומודיע לי בהתרגשות שהוא כבר מכיר את האזור, הוא נמצא 

בסביבת פתח-תקווה, וברוך השם נחלץ מהסכנה".
אנחנו מסיימים את השיחה, ומעניקים לרב גנוט את הזמן 
להתאושש מהמרוץ בו היה נתון כל הימים האחרונים עד 

לירידת לוחו הפופולרי לדפוס. דבר בעתו.

דבר בעתו מה טוב

ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל עם הלוח
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תחום החלל נשמע לרבים מעמנו כתלוש ומנותק מן 
המציאות. אם נישאל לתחומי התעניינותנו סביר להניח 

שמקצוע החלל יתפוש את אחד המקומות האחרונים 
ברשימה, אם לא האחרון שבהם. אבל מסתבר שיש אנשים 

ששקועים עמוק מאוד בנושא הערטילאי הזה, ולא עוד 
אלא שבשיחות עמם הם מצליחים לפשט ולהוריד אל 

קרקע המציאות הרבה מן המושגים המופשטים והמנותקים 
שאנחנו מכירים אולי ובקושי מכותרות העיתונים.

אבל גם אם אנחנו לא מספיק מתמצאים בתחום, הרי שכל 
אחד נהנה בכל רגע נתון כמעט מפעילותם הרציפה של 

הלוויינים, די אם ניזכר מי מכוון את שעוני הניידים שלנו. 
כשהיינו ילדים אהבנו לכוון את השעון 'לפי הלוויין', אז 

פעם אחד ננסה גם להבין מה הוא בדיוק הלוויין ומהי 
חשיבותו לחיים שלנו, כציבור וכפרטיים.

אחד האנשים הבקיאים בתחום, הוא זה המופקד מטעם 
הרשות המחוקקת לפקח ולעקוב אחר התקדמות פעולות 

הרשות המבצעת בתחומי המדע והטכנולוגיה, בתוכם 
כלולים, ותופסים מקום של כבוד, תעשיות החלל 

והלוויינות. האיש המדובר הוא חבר הכנסת אורי מקלב 
מיהדות התורה, המכהן כיו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה 

של הכנסת, מתחילת הקדנציה הנוכחית בכנסת העשרים.
ביקשנו לשוחח עמו מעט על היקף פעילות תעשיית החלל 

במדינת ישראל, על התמיכה הממשלתית, על החשיבות 
הלאומית, וכמובן על ההקשר החרדי. יצאנו לדרך.

"התנכרות והתעלמות מצורך חיוני"
ח"כ מקלב נשמע נסער כשהוא מדבר על הנושא. "יש 

רשלנות מאוד גדולה של המדינה בהשקעות שלה בתחום 
החלל", הוא קובע ומחריף את הטון על התנהלות משרד 

האוצר בכל הנוגע לתקצוב הפיתוח והמחקר של תעשיית 
החלל הישראלית: "הממשלה ממש מתנכרת לתעשייה 
הזו. לא רואים בעין טובה את העיסוק בתחומים אלו, 

למרות שאלו דברים קריטיים לביטחון ישראל".
הסיבה לאי תקצוב נאות של החברות העוסקים במחקר 
ופיתוח כלים ותגליות עבור לוויינים בישראל, נעוצה 

לדברי מקלב בסדרי העדיפויות של הממשלה בישראל. 
"יש השקעה כבירה בישראל בתחומים כמו סייבר, 

ופיתוחים ביטחוניים שנחוצים להבטחת שלומם של 
תושבי המדינה מפני האיומים הרבים הנשקפים עליהם", 

הוא מצדיק במעט את הגישה "ולכן, כמו שבארה"ב 
למשל לא ישקיעו מיליונים בפיתוח אמצעי לזיהוי 

מנהרות, כי אין להם שום צורך בזה, כך בישראל לא 
רואים חיוניות בתחום החלל האזרחי, מה שמשקיעים זה 

בהיבט הצבאי ומשם זה זולג לאזרחי".
אבל מקלב לא מסכים עם הגישה. "רק שזה ממש לא נכון 
לחשוב ככה. אם ניקח לדוגמה את ענף לווייני התקשורת. 

שהוא לכאורה אזרחי לכל דבר. הרי שמדובר בתחום 
שיש בו חשיבות גדולה וקריטית, אם בעת מלחמה כל 
התקשורת של ישראל תהיה תלויה בחסדיה של מדינה 

זרה, זה יכול להביא נזקים ולגרום לאסון גדול.
"אחרי שהתפוצץ הלוויין האחרון שעמד להיות משוגר 

לחלל )עמוס 7(, חשבו לפתח לוויין תקשורת חדש 'עמוס 
8', כבר כינסו צוותי עבודה מהנדסים ומומחים, אבל אז 

פזרו אותם כי המדינה החליטה לא לתקצב אותם. זה 
אבסורד, הרי אם המדינה שמספקת לנו כעת את שירותי 

התקשורת תחליט בעת מלחמה לחבור לצד שכנגד, זו 
תהיה קטסטרופה". במקביל מרגיע מקלב וחושף "אני יכול 

לומר שההחלטה התהפכה, והוכרע להחזיר את הפעילות 
בפיתוח ובניית 'עמוס 8', כעת עסוקים לכנס מחדש את כל 

הצוותים שהתפזרו".

תקלה בלתי צפויה וסיום פעילות
כשמגיעים לעסוק ב'עמוס 8', זה הזמן לשחזר רגע את 

היסטוריית לווייני התקשורת בישראל, סדרת לווייני 
עמוס, עד ללוויין עליו מדבר מקלב, שהוא השמיני 

בסדרה.
'עמוס 1' היה לוויין התקשורת הישראלי הראשון 

ששוגר לחלל החיצון. הוא שוגר מבסיס החלל 

האירופי 'קורו' בגיאנה הצרפתית ב־16 במאי 1996 
באמצעות טיל אריאן 4. הלוויין נבנה על ידי 'התעשייה 

האווירית', והוא תופעל בידי חברת 'חלל תקשורת' 
ומשקלו 961 קילוגרמים. מכיוון שמיכל הדלק של 

הלוויין הספיק לשימוש של 12 שנים בלבד, הוחלט 
שעמוס 1 יפעל עד שנת 2008 ואז הוחלף על ידי 

הלוויין עמוס 3 ששוגר באפריל 2008.
'עמוס 2' היה השני בסדרת לווייני התקשורת 

הישראלים 'עמוס'. הוא שוגר מבייקונור שבקזחסטן 
ב־28 בדצמבר 2003. כקודמו גם הוא נבנה על ידי 
'התעשייה האווירית', ותופעל על ידי חברת 'חלל 

תקשורת', משקלו 1,370 קילוגרמים והוא הגדיל את 
יכולת העברת הנתונים של חברת 'חלל תקשורת' 
במזרח התיכון, אירופה והחוף המזרחי של ארצות 

הברית. בתאריך 2 באפריל 2017, הודיעה חלל תקשורת 
כי הלוויין עמוס 2 הגיע לסוף חייו המסחריים.

'עמוס 3' היה לוויין התקשורת הישראלי השלישי בסדרת 
לווייני התקשורת 'עמוס'. הלוויין נועד להחליף את 

הלוויין 'עמוס 1' שגווע לאחר 12 שנות פעילות )מאז 
1996(, ולהצטרף לעמוס 2 לאותו מיקום חללי. עמוס 3 

צפוי לפעול במשך כ-18 שנה. מאז ששוגר ב-28 באפריל 
2008 מאתר השיגור קוסמו דרום בייקונור בקזחסטן.

'עמוס 4' היה לוויין התקשורת הרביעי של סדרת 
לווייני התקשורת 'עמוס'. כקודמיו גם הוא פותח על ידי 
'התעשייה האווירית' עבור חברת 'חלל תקשורת'. כשני 

קודמיו שוגר אף הוא מקוסמו דרום בייקונור שבקזחסטן 
ב-31 באוגוסט 2013.

'עמוס 5' הוא לוויין התקשורת החמישי שיוצר עבור חברת 
'חלל תקשורת'. אך בניגוד לקודמיו שפותחו בתעשייה 

האווירית לישראל, הרי ש'עמוס 5' פותח בתאגיד הרוסי 
NPO PM. לוויין זה הוא החמישי בסדרת לווייני 

התקשורת 'עמוס'. הוא שוגר ב-11 בדצמבר 2011 מאתר 
השיגור בייקונור שבקזחסטן, ותוכנן לשהות מעל יבשת 
אפריקה ולשרת לקוחות, אשר בהיעדר תשתיות כבלים 
מפותחות באפריקה, תהווה עבורם התקשורת הלוויינית 

תחליף חשוב. ב-21 בנובמבר 2015 אבד הקשר עם 
הלוויין. ב-15 בדצמבר הודיעה חברת 'חלל תקשורת' 

כי אירע כשל מוחלט וסופי בלוויין, ותפעול נוסף שלו 
יהיה בלתי אפשרי, ככל הנראה כתוצאה מקריסת מערכת 

אספקת החשמל.
'עמוס 6' היה השישי בסדרת לווייני התקשורת מסדרת 

לווייני 'עמוס' שפותח על ידי 'התעשייה האווירית' עבור 
חברת 'חלל תקשורת'. עוד לפני ששוגר לחלל אירע אסון, 
וב-1 בספטמבר 2016 הוא נהרס כליל, בפיצוץ משגר עליו 
הורכב - יומיים לפני שיגורו המתוכנן למסלול סביב כדור 

הארץ. הפיצוץ אירע בקייפ קנוורל שבפלורידה.
'עמוס 7'. בסוף 2016, לאחר אובדן עמוס 6, שכרה 'חלל 

תקשורת' את לוויין 'אסיה-סאט 8', כדי לספק ללקוחותיה 
שרות זמני. 'חלל תקשורת' מיתגה את הלוויין בשם עמוס 
7. הלוויין החל בפעילות ב-27 בפברואר 2017 ופעילותו 

נועדה להחליף את מרבית שירותי התקשורת שסיפקו 
עמוס 2, עמוס 5 וחלק מהפעילות שיועדה לעמוס 6.

בלבול וחוסר תכנון
נשוב לטענות שהעלה יו"ר הועדה, ח"כ אורי מקלב. וקודם 

כל נפנה לנתונים: ההשקעה הממשלתית בפיתוח תחום 
החלל בשנה זו - 2018 - עמדה על 82 מיליוני שקלים, 

לטענת העוסקים בתחום, כדי למלא את הצרכים של 
מדינת ישראל בתחום החלל, חובה להקציב לכל הפחות 

סך של 300 מיליון ₪ עבור זה.
החשיבות בהשקעה בשדה הפיתוח האזרחי משולבת 

מכמה סיבות. הראשונה היא זו שעליה הצביע ח"כ מקלב: 
עצמאות בניהול תקשורת והעברת מידע מן החלל; סיבה 

נוספת היא שמירה על 'נקודות שמיים' המצויות בשליטה 
ישראלית )'נקודות שמים' ביאור: רוב לווייני התקשורת 
נמצאים במסלול המאפשר סנכרון של תנועת הלוויינים 
עם תנועת כדור הארץ, כך שהלוויינים למעשה קבועים 

בנקודת שמיים מעל שטח מסוים. האפשרות למקם 

 המבט
הישראלי

חללי 
דעלמא
חלקים גדולים מחיינו מבוססים על 
פעילות לווייני התקשורת והסביבה 

המשייטים להנאתם בחלל החיצון 
סומשדרים משם את מה שאנחנו מבק
 שים מהם נתונים ומספרים: היסס

טוריית לווייני התקשורת הישראליים, 
סך ההשקעה הממשלתית בתעשיית 
החלל, נחיצות העצמאות הלוויינית 
סוכמה כל אחד מאיתנו משלם על פי

תוח תעשיית החלל במדינה בה הוא 
חי?  יו"ר ועדת המדע ח"כ אורי 

:מקלב תוק:ף "מתנכרים ומתעלס
מים מאחד התחומים הכי קריטיים 

לביטחון ישראל", ומבהיר "אין שום 
סתירה בין אמונה יהודית ואורח חיים 
חרדי לעיסוק במדע וחלל"  מיוחד: 

סהתמונות המרהיבות של לוויין הסבי
 בה 'ונוס' שחגג שנה לשיגורו

יוסי גיטלר ויענקי קצבורג
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לוויינים במסלול זה ולעשות שימוש בספקטרום היא 
מוגבלת, ולכן מיקום הלוויינים בו מעוגן ברגולציה 

עולמית ונתון לפיקוח ארגון ה-ITU הפועל במסגרת    
האו"ם. על פי עקרון הקצאת נקודות השמיים של 

האו"ם, מדינה שאינה מציבה לוויין בנקודת שמיים 
השייכת לה, בפרק זמן של שלוש שנים, מאבדת את 

החזקה על נקודה זו.(.
סיבה שלישית היא שימור היתרות לתשתית התקשורת 

של ישראל )'יתרות' ביאור: יתרות הוא עקרון לפיו 
במקרה של שירות חיוני כגון תשתית מחשוב, תקשורת 

או כל צורך חיוני אחר יוצרים גיבוי או עודפים, כך 
שגם במקרה של פגיעה בתשתית, תהיינה חלופות 
אחרות שיאפשרו להמשיך לספק את השירות ללא 

פגיעה משמעותית או שיתוק השירות(; כמו גם הנחיצות 
בשימור ידע ויכולות בתעשייה; כאשר בכל זה טמון 

פוטנציאל כלכלי וחברתי אדיר.
מהנתונים שהצלחנו להניח עליהם את ידינו, מתקבלת 

תמונה לפיה הממשלה איננה נוקטת הלכה למעשה 
עמדה חד משמעית באשר לצורך בפעילות חלל אזרחית: 

מן הצד האחד ניתן לראות כי מופעלת 'סוכנות חלל' 
תחת אחריות משרד המדע והטכנולוגיה, ובמהלך השנים 
הממשלה תמכה בתעשיית הלוויינים האזרחית בתמיכות 

זמניות וקונקרטיות, לצד תמיכה במחקר באקדמיה. 
מאידך, אם נביט על היקפי התקציב הנמוכים והעדר 

המדיניות לטווח ארוך, הרי שיש בכל זה להצביע 
על חוסר בהכוונה ובעמדה חד משמעית ביחס לצורך 

בפעילות חלל אזרחי.
אם נשווה את המצב בישראל לנעשה במדינות אחרות, 

הרי שניתן להיווכח שמדינות שונות, בהן גם מדינות 
קטנות, בחרו להשקיע במיסודן של תכניות חלל אזרחי, 
הן בשל סיבות של אסטרטגיה ויוקרה, והן בשל ההכרה 

בפוטנציאל הכלכלי הגלום בתחום החלל.
 OECD-לפי נתונים של ארגון הסחר העולמי ה

שוק החלל העולמי צומח בקצב של כ- 6% בממוצע 
בכל העולם, ובשנת 2016 עמד סך ההכנסות מתחום 
החלל על יותר מ-320 מיליארד דולר. על פי דו"ח 

של ה-OECD משנת 2016, קוריאה שוויץ ואנגליה 
הגדילו את היקפי המימון הממשלתי שלהם לתחום 
החלל בשנים האחרונות. המצב העולמי כיום הוא, 
שליותר מ-65 מדינות יש לוויינים, וליותר מ-70 

מדינות יש סוכנויות חלל המתחרות ומשתפות 
פעולה ביניהן בתהליכי הפיתוח, הייצור, השירותים, 

התשתיות והמחקר.
כמה אנחנו משלמים על תעשיית החלל של המדינה 

שלנו, וכמה זה בהשוואה לשאר אזרחי העולם?
OECD -נעשה קצת סדר באמצעות אומדנים שפרסם ה

הקובעים כי תקציב החלל בישראל בשנת 2015 היה 
כ-0.05% מהתמ"ג, וישראל מדורגת באומדן זה במקום 
העשירי מבין המדינות המוצגות. על פי האומדן, בראש 

הטבלה ניצבת ארה"ב עם השקעה של כ- 0.23% 
ואחריה בסדר יורד: רוסיה כ-0.22%, צרפת כ- 0.10%, 
יפן 0.06%, וסין עם כ-0.055%. יצוין כי מעל לישראל 
ניצבות גם בלגיה ולוקסמבורג שאינן מדינות גדולות. 

צריך גם לזכור שהנתונים מייצגים אומדן של כלל 
ההוצאה על תחום החלל - צבאי ואזרחי כאחד, ולא רק 

על התחום האזרחי בלבד.
ואם תרצו לדעת כמה כסף בדיוק אתם משקיעים 

בתעשיית החלל של המדינה שלכם, גם לזה יש תשובות 
ברורות. בהוצאה לנפש דורגה ישראל במקום ה-21 

מתוך 37 מדינות שנבדקו. הסכום הוא: 11.1 דולר בלבד 
לנפש; לעומת זאת, בארה"ב, שזכתה למקום הראשון 

בהשקעה, ההוצאה היא 123.2 דולר לנפש; ברוסיה 
ההוצאה היא 61 דולר לנפש; ובצרפת שדורגה שלישית 

במדד ההשקעה, ההוצאה הייתה 38 דולר לנפש.
אלו הנתונים שנכונים כאשר אנחנו מכניסים למשוואה 

הן את הפיתוח הצבאי והן את זה האזרחי. אבל אם 

נפריד את ההשקעה הביטחונית ונתמקד רק בחלל 
האזרחי בלבד, הרי ששיעור ההוצאה בישראל יקטן 

דרמטית ויעמוד על סכום נמוך מאוד. שיעור ההוצאה 
על מחקר ופיתוח בתחום החלל האזרחי, מתוך כלל 

ההוצאה על מחקר ופיתוח אזרחי בישראל, הוא כמעט 
הנמוך ביותר בעולם. מקום 33 מבין 34 המדינות 

שנסקרו. הנתונים המדויקים הם: ישראל: 0.09 ורק 
הונגריה נמוכה ממנה )0.01( בעוד שבארה"ב )16.91(; 

יפן )6.53(; צרפת )10.4(; קנדה )3.68( ואוסטרליה 
)24.6( ההשקעה גבוהה הרבה יותר.

רחפן לבירוקרטיה ישראלית
מקלב מסביר את המשמעות בשטח של הפרשי 

התקציבים בין ישראל למדינות אחרות. "ניקח דוגמא", 
הוא אומר, "סיפור שאני מכיר על שני מפתחי הייטק, 
אחד אמריקאי ורעהו ישראלי, שפיתחו מוצר מדהים 

וחדשני: רחפן שמפקח על אתר בנייה. הוא רואה הכול, 
שם לב לכל פרט ומנהל את כל הבנייה בכללותה ברגע 

אחד. הוא מבחין מה חסר ומשלים, מעלה חומרים שונים 
וככה מזניק את תרבות הבנייה לסטנדרטים לא מוכרים.

"המדען האמריקאי יצא לשוק והצליח לשווק את המוצר 
שלו ובענק. הפיתוח משגשג בצורה מדהימה. החבר 
שלו מישראל עדיין תקוע מתחת הררי הבירוקרטיה 

והרגולציה הישראלית, ולא ברור מתי, אם בכלל, הוא 
יצלח את כל המשוכות".

ההיקש של זה לתחום החלל הוא פשוט מאוד. "חלל זה 
תחום שיש בו תחרות קשה", מסביר מקלב, "אם אתה 
לא יכול להציע מחירים הוגנים לחברות בינלאומיות 

הם פשוט לא ייקחו אותך. כל יזם ישראלי מתמודד על 
מכרזים בעולם הגדול, אבל מולו מתמודדות חברות 
ממדינות אחרות שמקבלות סיוע אדיר מהממשלות 

שלהן, ולכן הן יכולות להוריד מחירים לרמה שהתעשיין 
הישראלי לא יכול לחלום בכלל, וככה מפסידים מכרזים 

עולמיים שחשובים מאוד לפיתוח התעשייה בישראל, 
וגם לשימור והגברת הידע במדינה.

"אין ספק", הוא קובע נחרצות, "המדינה כשלה בדרך 
הטיפול שלה. יש כשל מוחלט בהתעלמות וההתנכרות 

הזו של המדינה".
מה הסיבה שזה ככה?

"זה תוצאה של קשיי תקציב וסדרי עדיפויות".
אחד התחומים המתפתחים בעידן האחרון הוא המזעור. 

גם בתחומי הלוויין השוק הזה פורח. אחת התעשיות 
המבוקשות היא 'ננו-לוויינות'. "בתחום הזה ישראל 
נמצאת חזק", מתנחם ח"כ מקלב, "אבל עדיין חסר 

תקציב וצריך יותר משאבים".
מה עשיתם בתחום?

"הוקמה ועדת משנה לחלל על יד ועדת המדע 
והטכנולוגיה, כיום מיניתי בראשה את ח"כ יואב קיש 
)הליכוד(, הם עושים עבודה חשובה, ובהחלט יש לנו 

יכולות מדהימות והמון ידע, אבל לא מספיק משקיעים 
בזה", קובל היו"ר.

מספר החברות שעוסקות בתעשיית החלל בישראל נכון 
לשנת 2018 הוא בין 40 ל-50 מפעלים, המעסיקות 

יחד כ-2,000 עובדים ברמת השכלה גבוהה מאוד. מה 
שמקשה עליהן לשמר את העובדים ולגייס חדשים. 

בין החברות ניתן למנות את חברת 'עמוס-חלל 

חללי דעלמא

הכנרת
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חללי דעלמא
 אז למה לי חלל עכשיו? 

/ אבי בלסברגר

כשהאמריקאים שיגרו לחלל בשנות ה–60 את לוויין 
הניווט הראשון בטכנולוגיית GPS, הם רק רצו לדעת 

את המיקום של החיילים ושל ספינות הצי שלהם. 
הם בוודאי לא תיארו לעצמם את ההשפעה האדירה 

שתהיה לטכנולוגיה שפיתחו; על חיינו האזרחיים, ועל 
הכלכלה העולמית כולה.

בארה"ב לבדה מעריכים, כי תרומת מערכת הניווט 
הגלובלית לכלכלה היא 60 מיליארד דולר, באמצעות 
העלאת היעילות במשק, חיסכון בזמן, שיפור באיכות 

הסביבה וירידה במקרי מוות בתאונות דרכים - 
בעקבות צמצום זמן התגובה של כוחות החירום.

המהפכה השנייה באמצעות לוויינים מתרחשת עכשיו. 
לווייני חיזוי מזג אוויר נהפכו לחלק מחיינו. חקלאים 
מסתמכים עליהם לתכנון גידולים, מגדלי הפיקוח - 

לתנועת המטוסים והספינות, הורים - כדי להחליט מה 
הילדים ילבשו בבוקר, ואפילו גולשי הגלים מקבלים 

היום את המידע אם לצאת לים, ישירות מהלוויין 
שנמצא מאות קילומטרים מעל החוף.

חשיבותם של לווייני התקשורת ברורה לכל צופה 
טלוויזיה, אך לא רק בכך מסתכמת השפעתן על 
הכלכלה - נתחים גדולים מתעבורת האינטרנט, 

מתקיימים כיום באמצעות לווייני תקשורת. ממש לפני 
כשנה שיגרה סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע 
את לוויין ונוס, שילוב של לוויין צילום עם לוויין מחקר 

סביבה. ונוס הוא הראשון מסוגו שעוקב אחר אזורי 
קרקע באופן קבוע, באמצעות מצלמה משוכללת. 

המידע שיפיק יהיה יקר ערך לחקלאים, חוקרים וגופי 
תכנון ציבוריים.

התרומה של לוויינים כאלה לכלכלה לא נעלמה 
מעיניהם של קברניטי המשק במדינות רבות. אם בסוף 

2015 היו 130 לווייני תצפית, ב–2021 צפויים לרחף 
בחלל לא פחות מ–300 לוויינים כאלה. גם מדינות 

קטנות כמו בורמה, מלזיה או פקיסטן משקיעות כיום 
סכומי עתק בפיתוח לוויינים מסוג זה.

ואולם, תחום החלל אינו יכול להתקיים ללא השקעה 
ממשלתית. זהו תחום עתיר סיכון, ועלויות הייצור בו 
גבוהות. בישראל, למרות השקעה של 80 מיליון שקל 
בשנה בתחום החלל האזרחי מ–2011, עדיין התקציב 

אינו מספיק כדי להניע פרויקטים גדולים ולשמור 
על קו ייצור שוטף של לוויינים אזרחיים. ההשקעה 

בתחום לא הולכת לריק: לפי דו"ח של OECD, השקעה 
בתעשיית החלל מניבה מכפיל כלכלי של 1.9–4.9, 

כשההכנסות מתחום החלל מוערכות ביותר מ–300 
מיליארד דולר בשנה.

לישראל יתרונות רבים בתחום: מזעור רכיבים 
טכנולוגיים, פיתוח לוויינים קטנים, חדשנות בטכנולוגיות 

הנעה חשמלית ותשתית מתקדמת לייצור לווייני 
תקשורת וסביבה. מינוף של היתרונות הללו יתרום 

להגדלת הכנסות המדינה, פיתוח מקומות עבודה ועוד.
אנחנו קמים בבוקר לתחזית שמגיעה מהחלל, נוהגים 

לעבודה עם לוויינים שיודעים את המיקום המדויק שלנו, 
ומגיעים למסעדה בערב בעזרת לוויין. עם זאת, אנחנו 

רק בתחילתו של עידן תעשיית החלל. כבר היום חברות 
סטארט־אפ ישראליות בתחום מציעות אפשרויות של 
ייצור תרופות בחלל, טיפול בלוויינים תקולים ופיתוח 

שבבים עמידים לתנאי החלל. השקעה משמעותית 
וממושכת לאורך זמן בתעשיית החלל, תהיה הצעד 

הראשון כדי להבטיח שישראל תוביל בתחום גם בעתיד.
הכותב הוא מנהל סוכנות החלל הישראלית 

במשרד המדע

תקשורת', 'אלתא'-התעשייה האוירית, רפאל, טדיראן 
ספקטרליין, אלביט מערכות, מערכות רוקר, אנרקום, 

אקיוביט, SatLink מערכות, אי.פ.דוט, אלישרא, 
בלקום, ג'יגה זמן אמת, הרמוניק, סיסקו וקבוצת מר. 

מדע ואיכות סביבה
תעשיית החלל האזרחית מורכבת מסגנונות שונים. עד 

עכשיו דיברנו על לווייני תקשורת שמחזיקים את יכולות 
התקשורת של המדינה, אבל לא פחות חשוב מזה הם 

'לווייני הסביבה' שמנטרים את כל מה שמתרחש באדמת 
ארץ ישראל, ויש להם השפעה אדירה על תחומים רבים, 

כמו מניעת שריפת יערות ועד לאינדיקציות הנוגעות 
לאופן הנטיעות והזרעים וכמות ההשקיה שצורכת כל 

חלקת אדמה.
לוויין הסביבה הישראלי הראשון נקרא בשם 'ונוס', 

ולאחרונה חגג שנה מאז ששוגר לחלל באוגוסט 2017. 
הלוויין, הוא פרי שיתוף פעולה בין סוכנות החלל 

הישראלית במשרד המדע לבין סוכנות החלל הצרפתית, 
ותפקידו הוא לצלם שדות ושטחי טבע מהחלל למטרות 

מחקרי סביבה, תוך ניטור מצב קרקע, צמחייה, ייעור, 
חקלאות, איכות מאגרי מים ועוד. 

מאז ששוגר, צילם הלוויין תמונות יפהפיות רבות 
באיכות חסרת תקדים, תמונות שמאפשרות לראות 

אזורי קרקע גדולים תוך הבחנה בפרטי קרקע שונים. 
'ונוס' מצלם פעם ביומיים כ-110 אזורי מחקר שונים 
וקבועים ברחבי העולם, ובאותה זווית צילום. הלוויין 

נבנה ב'תעשייה האווירית', וכולל מצלמה מולטי 
ספקטרלית המצלמת ב-12 אורכי גל שונים שפותחה 

ב'אלביט', ומנוע חשמלי חדש שפותח ברפא"ל. כל 
תמונה שמפיק 'ונוס' מורכבת מ-12 שכבות מידע 

שונות ומכסה כ-740 קמ"ר. 
כשהלוויין חולף מעל ישראל, הוא מצלם שלושה פסי 
צילום לכל אורכה: בגליל; מישור החוף, כולל רצועת 

הים הקרובה; והנגב.
בין המקומות שצילם 'ונוס' בישראל ניתן לראות את 

האזורים הבאים: 
אילת - ניתן לראות בצילום את חופי הים האדום, 

וכן את פיזור שטח המגורים בעיר לצד תוואי השטח 
המדברי המקיף את העיר.

הכינרת - ניתן לראות בצילום את הקרקעות שנסחפו 
לצפון הכנרת על ידי נהר הירדן, בעקבות שיטפונות 
החורף האחרון. ניתוח הצילום העלה כי הסחף גורם 
לעכירות המים שכתוצאה מכך פחות צלולים ופחות 

טובים לשתייה מאשר באזורים אחרים בכנרת.
מפרץ חיפה - ניתן לראות את אזורי הטבע במטרופולין 

חיפה, המלמדים אותנו על המסדרונות האקולוגיים 
שמאפשרים לבעלי החיים לנוע בתוך הסביבה העירונית. 
בנוסף, ניתן לראות את החול שמרחף כתוצאה מעבודות 

בניית נמל המפרץ החדש.
ירושלים - שנחשב לאזור מועד לשריפות משתוללות 

חוזרות ונשנות, בעיקר בתקופות של גלי חום, יובש 
ובצורת. המידע שמגיע מצילומי 'ונוס' מסייע למדענים 

לפתח שיטות חדשות לאפיון המערכת האקולוגית באזור, 
להבנה ולהפחתה של גורמי הסיכון, ובכך גם לחקר 

ההתחממות הגלובלית.
עוטף עזה - ניתן לראות בצילום את השטחים השרופים 

בעקבות עפיפוני התבערה באזור שצמוד לצפון 
רצועת עזה. האזורים שנשרפו בשטח שרואים בתמונה 

שמסומנים באדום, היקפם נעמד בכ-9,000 דונם חורש, 
וכ- 6,000 דונם גידולים חקלאיים.

לאן מגיעות התמונות? ומי עובד על עיבודם?
במשרד המדע משיבים שהתמונות מישראל מגיעות 

למרכז המחקר בקמפוס 'שדה בוקר' של אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב בראשות פרופ' ארנון קרניאלי, המהווה זרוע 
תפעולית של משרד המדע והטכנולוגיה. מהמרכז ב'שדה 

בוקר' מופצות התמונות לצורכי מחקר ועומדות לטובת 

ירושלים



יצא פיצוץ.

השימוש בבלעך ובקוצבי זמן לא תקניים אסור ומסוכן. 
אביזרים אלה מכלים את החמצן, עלולים לגרום לפיצוץ 

ומסכנים אותך, בני המשפחה והשכנים. 

רציתם לחמם את הארוחה לחג.

למידע נוסף על בטיחות בגז ביתי,  בקרו באתר משרד האנרגיה.

באזהרת הרבנים הראשיים,
הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

הרב יצחק יוסף  והרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו (הנוסח המלא באתר) הרב דוד לאו (הנוסח המלא באתר) 
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למען חולי סרטן קשים
המחכים לתרומת מח עצם 

אשר בס"ד תציל את חייהם.

מגבית
חירום!

תרום עכשיו 180 ש"ח! תציל חיים!
ותזכה לברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א:
"התורמים והמסייעים יזכו לבריאות איתנה ולהינצל מכל מקרים קשים ר"ל"

בס"ד
ראשון  בן  השנה  לחבוק  זכתה  רבקה 
לאחר שתים-עשרה שנות נישואין, אולם 
גידול  בגופה  התגלה  הלידה  לאחר  מיד 
ממאיר. הבן היחיד, שכל כך ציפו לו, גדל 
אמו  בעוד  הסבתא,  אצל  שבועיים  מגיל 
ממתינה להשתלת מח עצם, ושעון החול 

הולך ואוזל...  

משה, בעלה של רבקה.  עם  הרב  אל  נכנסנו 
בנו  מנחם,  את  איתו  להכניס  התעקש  הוא 

היחיד בן העשרה חודשים.
הבעל  הניח  פנימה,  החדר  אל  נכנסנו  רק 
השבור את הסלקל עם הילד לפני גדול הדור 
שתים-עשרה  הרב,  "כבוד  לבכות.  והתחיל 
שנים חיכינו לילד הזה! שתים-עשרה שנים 
כמה  לו!  חיכינו  כמה  ונפש.  גוף  ייסורי  של 
תקוות תלינו בו! וכמה שמחנו כשהוא נולד. 
כדאיות  היו  הצפייה  שנות  שכל  אז  חשנו 
כדי להגיע לרגע הזה. אבל לפני שהספקנו 
היקר  האוצר  עם  החולים  בית  את  לעזוב 
למחלקה  אחרת,  למחלקה  עברנו  שלנו, 
האונקולוגית. כבר עשרה חודשים אני סועד 
את אשתי יומם ולילה, וחמותי היא המגדלת 
את הילד שכל כך חיכינו לו. אנחנו מתחננים 
שנזכה אנחנו, ההורים, לגדל ביחד את הילד 

שלנו. 
הרופאים תולים תקוות גדולות בהשתלת מח 
עצם, ואשתי תולה תקוות גדולות בריבונו של 
עולם. אף שחרב חדה מונחת על צווארה, היא 
אינה מתייאשת מן הרחמים. אנא, ברך אותנו 
יכול  לא  בחדר  מהנוכחים  איש  שנזכה..." 
קורעת  בקשתו  לנוכח  הדמעות  את  לעצור 
הלב של אבא המתחנן לזכות לגדל את בנו עם 

אשתו ביחד, בבריאות.

רבקה בת שושנה

בס"ד

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

!דרוש/ה 
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חוקרים באוניברסיטאות, וכן לרשות 
גופים ממשלתיים כמו רשות המים ורשות 

הטבע והגנים.
עשרות מחקרים כבר נערכים בשנה 

זו על הנתונים שמספק 'ונוס'. בנוסף, 
התמונות נשמרות בארכיב לאומי 

כנקודות ייחוס למדידות ארוכות טווח, 
שיאפשרו לעקוב אחר מגמות בשימושי 

ובכיסויי הקרקע כתוצאה משינויים 
דמוגרפיים, פוליטיים ואקלימיים.

בין המחקרים המבוססים על תצלומי 'ונוס': 
מחקר על הערכת צרכי ההשקיה של שדות 

חקלאיים, מחקר שבוחן תגובת יערות 
יובשניים לבצורת על ידי שימוש ביכולות 
הייחודיות של הלוויין 'ונוס', מחקר הבוחן 
את ההשפעה של שינויי אקלים על כמות 

ואיכות המזון הנאכל על ידי בעלי חיים 
בישראל, ועוד.

חרדים, חינוך וחלל
בשיחה עם ח"כ אורי מקלב אני מעלה את 

נקודת הממשק בין עולם המדע ופיתוחי החלל 
ליהודים חרדים האמונים על אמונה תמה 

בבריאת העולם. מקלב משיב כי אין לדעתו 
שום סתירה בין אורח חיים חרדי לעיסוק 
בתחומי המדע בכלל והחלל בפרט. "יש 

מדענים יראי שמים", הוא אומר, ואף נוקב 
בשמות של כמה מהם, בוגרי ישיבות הדגל 

החרדיות, ששומרים על אורח חיים חרדי 
למהדרין ונותרו עם כל הצביון הישיבתי.

"לא רק שאין חשש מאפשרות של כפירה 
ואמונות תפלות", מחדש מקלב, "אלא 

אפילו יש כאלו שדרך העיסוק במדע חזרו 
בתשובה שלמה. אחרי שנוכחו לראות במו 
עיניהם את נפלאות הבורא ופלאי הבריאה, 

התעוררו לשוב לאביהם שבשמים. ככל 
שמעמיקים יותר כך מגלים שהצדק נמצא 
איתנו, עם מה שכתוב בתורתנו הקדושה.

"באשר למדענים הדוגלים במיתוסים 
כפרניים ושיטות פסולות, הם יכולים 

להחזיק בדעות שלהם, זה לא משנה עבורנו 
ואין כל צורך להתרגש מהם".

 יש השקעה ממשלתית בתכניות 
הלימודים במוסדות הלימוד שתחת 

אחריות משרד החינוך?
"יש תמיכה ממשלתית גדולה בקרב הנוער, 

להשתלם במדעים מסוג זה ואחרים", 
משיב יו"ר ועדת המדע, "המדינה פועלת 

מתוך אינטרס להכשיר כמה שיותר 
מדענים ומומחים מקרב הנוער, וגם אנשים 

מבוגרים, בדגש על ענף הרובוטיקה 
והפיזיקה, שם יש מחסור במומחים תוצרת 

הארץ, ויש צורך לייבא אותם מבחוץ, 
מה שמחליש את האיתנות של המדינה 

בפיתוחים חשובים ודחופים, בעיקר בכל 
הקשור להיבט הצבאי. משרד החינוך, 
והממשלה באופן כללי, נותנים יותר 

למקצועות האלו".
יש לכך השפעה גם על החינוך החרדי?

"בחינוך החרדי אין", עונה מקלב כללית. 
"אבל אצל מוסדות החינוך של הבנות יש 

יותר התקדמות לכיוון הזה, פותחים מקצועות 
חדשים ואולי גם זה ישולב. יש גם בוגרי 

ישיבות שלפרנסתם נמצאים בתחומים הללו".

חללי דעלמא

עוטף עזה

מפרץ חיפה



רשת קו עיתונות 
מאחלת לכל קוראיה

ולכל בית ישראל 
שנה טובה ומתוקה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כולם בקו אחד!



הדמיה של נאסא למשלחת הראשונה שתגיע למאדים

האדום 
האדום 

הזה
מה קורה בכוכב הלכת הקרוב והדומה 

ביותר לכדור הארץ? מומחי מכון דוידסון 
לחינוך מדעי עונים על כל השאלות  
מה ההרכב ממנו מורכב הכוכב? מדוע 
הוא נקרא כך? ולמה באמת הוא צבוע 

באדום?  האם היו חיים על פני מאדים? 
איזו משמעות יש למים הנוזליים שהתגלו 

־בו? איזה דיונות משתרעות ברחבי הכו
כב?  וגם: מדוע טעה ה'ניו יורק טיימס' 

בכותרתו הראשית, ומה התברר כנכון 
מתוך המחקר שתורגם בשגיאה קריטית? 

 'נפלו מהמאדים'
יוסי גיטלר
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נוהג רווח בעולם הוא, כאשר מישהו רוצה לכנות 
אדם אחר בכינוי שימחיש את ניתוקו של אותו אדם 

 מהמציאות, הוא ישתמש בביטוי 'הוא נפל מהמאדים'.
מה מביא אותנו להשתמש בדימויים מהמאדים יותר 

מאשר כל כוכב לכת אחר שאנחנו מכירים?
"אין ספק", סבור איתי נבו, העורך הראשי של אתר 
'מכון דוידסון לחינוך מדעי' - הזרוע החינוכית של 
'מכון ויצמן למדע' במאמר שפרסם, "שמאדים הוא 

כוכב הלכת שהאדם חקר יותר מכל, חוץ מכדור הארץ 
כמובן. הוא גם קרוב יחסית, גם דומה לכדור הארץ 

מבחינות רבות וגם נחשב ליעד הבא לנחיתה מאוישת 
והתיישבות של האדם. ואולם", הוא מסייג, "גם אחרי 

יותר מ-40 שנה של נחתות שהוצבו עליו, לוויינים 
החגים סביבו ורכבי שטח הממשיכים לתור את פניו, 

חלקיו הפנימיים של כוכב הלכת האדום הם עדיין 
תעלומה.

"מאדים", הוא מסביר, "דומה בהרכבו לכדור הארץ, 
'נגה' ו'חמה', בכך שהוא כוכב לכת סלעי. זאת בניגוד 

ל'צדק' ו'שבתאי' המורכבים בעיקר מגז, ו'אורנוס' 
ו'נפטון' המורכבים מקרח וגז. לכל כוכבי הלכת 

הסלעיים יש הרכב בסיסי דומה: ליבה עשירה בברזל, 
לפחות חלקה מותכת, סביבה מעטפת עשירה בסיליקון 

וקרום דק וסלעי בחלק החיצוני ביותר. למרות 
המאפיינים המשותפים יש גם הבדלים ניכרים בין 

כוכבי הלכת, הנובעים מהגודל, מחום הליבה, מנוכחות 
מים ומתנאים נוספים שהשפיעו על יצירת מינרלים ועל 

תהליכים אחרים וקבעו את צורתו הסופית )בינתיים( 
של כוכב הלכת".

"יש כמה מודלים של תהליכים כאלה, המבוססים 
בעיקר על ההיסטוריה של כדור הארץ. מידע חדש 

על מאדים יוכל לסייע לחוקרים לברור את המודלים 
המתאימים יותר, להבין טוב יותר כיצד נוצרו כוכבי 

הלכת במערכת השמש שלנו, ואולי גם כיצד הם 
נוצרים במערכות שמש אחרות.
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"בשנים הקרובות", מספר איתי, "מתכננות כמה 
סוכנויות חלל לשגר לפחות עוד שש משימות למאדים, 

גם לוויינים וגם רכבי שטח, ואפילו נחתת לאיסוף 
דגימות קרקע והחזרתן לכדור הארץ. אפשר רק לקוות 
שההסתערות הזו על מאדים היא הגל הראשון, ואחריו 

נזכה לראות גם בני אדם נוחתים סוף סוף על כוכב 
לכת אחר".

על שם הצבע
כוכב מאדים נקרא בשמו על שם הצבע השליט 

באדמותיו. איך הגיע כוכב הלכת למצב שהצבע השולט 
בו הוא הבולט והצעקני שמבין כל הצבעים, אור אליאסון, 

סטודנט לתואר שני במחלקה למדעי הצמח והסביבה 
במכון ויצמן למדע מסביר במאמר באתר מכון דוידסון 
את הסיבה. היא מדהימה בפשטותה. בפתח דבריו הוא 

אומר את המשפט שמסביר בשורה אחת את התופעה 
כולה. "קחו כוכב לכת, פזרו עליו אבקת ברזל והניחו לה 

להחליד במשך שנים רבות. מה שתקבלו יהיה דומה מאוד 
למאדים".

אליאסון יורד לפרטים ולהיסטוריה. "צבעו האדום האחיד 
של מאדים, הוא כזה שאפשר לזהות בקלות מכדור הארץ 
בעזרת טלסקופ פשוט. הקשר בין שמו של מאדים לצבעו 

נולד כבר בעת העתיקה, כשהרומאים זיהו את הצבע כאות 
אזהרה ובחרו לקרוא לו על שמו של איל המלחמה מרס".

אור ממשיך לרדת לשורשים. "מקור צבעו האדום 
של מאדים הוא בחלודה של האבק המכסה את פני 

כוכב הלכת. האבק הזה עשיר בתחמוצות ברזל - 
תרכובות כימיות נפוצות של היסודות ברזל וחמצן 

מעניקות את הצבע האדום לשורה ארוכה של חומרים, 
מחלודה ועד דם".

הסיבה בגינה הצבע האדום שולט בכל מרחבי הכוכב 
נעוצה לדבריו של אור בסופות האבק שמתרחשות 

במאדים. "סופות האבק במאדים הן הגדולות ביותר 
במערכת השמש", הוא מסביר, "לעיתים הסופות האלה 

מקיפות את כוכב הלכת כולו, והן אחד הגורמים לפיזור 
האחיד יחסית של האבק האדום על פניו. הסופות 
משפיעות לא רק על פני השטח - הן גם צובעות 

את השמיים באדום בגלל חלקיקי האבק שמרחפים 
באטמוספירה. בניגוד לכדור הארץ, שבו השמיים כחולים 

והשקיעות אדומות, במאדים חלקיקי האבק האדומים 
באוויר מסוגלים לפעמים לסנן את אור השמש כך 

שהשקיעות בו מאירות את השמיים האדומים בגוון כחול" 
חותם אור את הסברו המלומד.

ההבדלים מכדור-הארץ
ד"ר דוד פולישוק, אסטרונום ומדען, בתר-דוקטורנט 

במחלקה למדעי הכדור ארץ ומדעים פלנטריים ב'מכון 
ויצמן למדע' ומרצה מבוקש בתחום מפרט את ההבדלים 

שבין כדור הארץ למאדים. "כוכב הלכת מאדים רחוק 
יותר מהשמש לעומת כדור הארץ. הוא משלים הקפה 

שלה כל 687 ימי ארץ, כלומר שנה ו-11 חודשים שלנו. 
לכן, אם שניהם התחילו להקיף את השמש יחד, כדור 
הארץ זקוק לשנתיים וחודשיים )780 ימים( כדי לשוב 
להיות בנקודה הקרובה ביותר למאדים. התקופה הזאת 

נקראת 'השנה הסינודית' של ארץ ומאדים".
אחת ההשלכות המעשיות של זה היא בחישוב המשימות 

שמשוגרות אל כוכב הלכת האדום, אותם מתאימים 
לתקופה הנכונה בשנה הסינודית, כדי שהחללית תצטרך 

לעבור מרחק כמה שיותר קצר, אומר ד"ר פולישוק.
ד"ר פולישוק מתייחס לניסיונות לחקור את כוכב מאדים. 

"כבר יותר מיובל שנים כלי רכב מכדור הארץ מקיפים 
את מאדים ונוסעים על פניו. מאז שהגשושית האמריקאית 

'מארינר 4' צילמה לראשונה את מאדים מקרוב במרץ 
1965, שיגרו סוכנויות החלל של ארצות הברית, ברית 

המועצות )ואחריה רוסיה(, אירופה והודו יותר מ-50 
משימות למאדים.

"ראויות לציון משימות ויקינג 1 ו-2, שב-1976 היו 
למעבדות ענק לזיהוי אורגניזמים על פני השטח; 

סוג'ורנר, שהיה הרכב הראשון שנסע על פני השטח 
של מאדים; מרס אודיסיי, שב-2002 זיהתה עדויות 

לקיומם של מרבצי קרח גדולים מתחת לפני השטח; 
ספיריט ואופרטוניטי, כלי הרכב התאומים שנשלחו 
ב-2004 למשימה של שלושה חודשים, אך המשיכו 

 Mars-וה Mars Express-בפעילותם במשך שנים; ה
Reconnaissance Orbiter, שחגות סביב מאדים כבר 

למעלה מעשור, ואף הצליחו למצוא עדויות בלתי תלויות 
לקיומם של מים נוזלים".

ד"ר פולישוק מרחיב על המשמעות. "גילוי סימני המים 
הנוזלים על פני מאדים ב-2015  העלה את הסיכוי 

שיתגלו שם גם חיים, גם אם פשוטים ביותר, של חיידקים 
או יצורים דומים להם. התקווה הזאת מתחזקת בעקבות 
עדויות לקיומו של גז מתאן באטמוספירה של מאדים. 

מולקולת המתאן קיימת כמעט בכל גרמי השמיים 
במערכת השמש. כוכב הלכת הננסי פלוטו מצופה שכבה 
של מתאן קפוא, על טיטאן, ירחו הגדול של שבתאי, יש 

כנראה אוקיינוס של מתאן נוזלי, ואילו האטמוספירה של 
נוגה עשירה בגז מתאן.

"המולקולה הפשוטה הזו, המורכבת רק מפחמן ומימן, 
נוצרת בתהליכים גיאו-כימיים, אבל על כדור הארץ  

האדום האדום הזה

באדיבות סוכנות החלל  האירופאית ומכון מקס פלנק

 NASA MRO :קיום דמיון בין החוליות של המאדים לאיזורי חוליות בכדור הארץ. חוליות על מאדים צילום
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5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ
לפרסום 03-5796643

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

/ אבי בלום, עמ' 23-18ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה מסמכים נדירים מתקופת שהותו של ימי שווייץ 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24ראש הישיבה זצ"ל פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן תולדות אהרן

/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28לבבות וחיבור לכל המגזרים מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב שהשלום שלו

/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי אוצר התורה
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38בנוער ומאבקו נגד האפליה מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול גאווה, גאווה, גאווה

בזאת יבוא
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איו

כ"ז בכסלו תשע"ח  15/12/17 גיליון מס‘  175 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו
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וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

והחדות הנדירה: חבר הכנסת אורי מקלב, מי שהיה במשך שנים בין 

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



השבוע ציבורית בשבתתהיה תחבורה השר כץ:  הציג  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

כ' בכסלו תשע"ח  8/12/17 גיליון מס‘  174 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו
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לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 
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בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 
מאפים פרווה | זיווה | עוגות

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

החינוך - לא לדתייםתחרות של משרד בגלל חילולי שבת: 
חילולי  בגלל  מקומם: 

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן
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'קו עיתונות'
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30

האדום האדום הזה

רוב המתאן נוצר בתהליכים ביולוגיים. צמחים 
מסוימים פולטים מתאן וכך גם מערכת העיכול של 

בעלי חיים רבים. המתאן באטמוספירה מתפרק בתוך 
כעשר שנים, כך שנוכחותו לתקופות ארוכות יותר 

מעידה על מקור קבוע. במאדים נמדדו בעבר 
התפרצויות מתאן בכמה מקומות, וחוקרים רבים מקווים 

שהמקור שלהן הוא ביולוגי. אם, למשל, יימצא מתאן 
עם דו-תחמוצת הגופרית, הדבר יחזק את הסברה 

שמקורו בתהליכים גיאולוגיים, ואילו אם המתאן יימצא 
בסמיכות לגזים פחמניים אחרים, כמו פרופן או אתאן, 

תגדל הסבירות שהמקור שלו ביולוגי".

דיונות רפאים אדומות 
נתון מעניין על פני אדמת מאדים הם דיונות החול )חֹוליות(. 

אליאסון מספר גם על זה: "הדיונות הם תופעה נפוצה 
מאוד על פני השטח של מאדים. הן נובעות מהאטמוספירה 
הדינמית שלו, שגם בלחץ אטמוספרי ממוצע של 0.6 אחוז 

מזה של כדור הארץ עדיין מסוגלת לייצר רוחות חזקות 
למדי, וכך להסיע כמויות גדולות של חול ואבק ברחבי כוכב 
הלכת. תגלית שהתפרסמה לאחרונה מעלה שהחֹוליות הללו 
הן תופעה ותיקה מאוד על כוכב הלכת האדום, ואף עשויות 

לחשוף סודות על האטמוספרה הקדומה שלו.
"קבוצת חוקרים מארצות הברית גילתה על פני השטח של 
מאדים מאות שקעים דמויי סהר, שנותרו במקומות שבהם 

עמדו חֹוליות. השקעים האלה, המכונים 'דיונות רפאים', 
נוצרו לאחר שחומר נוזלי, שאיננו יודעים אם היה לבה או 

בוץ ששקע מתוך גוף מים רדוד, זרם באיטיות בין החֹוליות, 
קבר את חלקן התחתון ובסופו של דבר התמצק ושימר בתוכו 

את קווי המתאר שלהן. בהמשך הרוח נשאה עמה הלאה את 
החולות הנודדים, והותירה על פני המישורים את התבניות 

השקועות של בסיסי החֹוליות הקדומות.
"קיים דמיון רב בין החֹוליות של מאדים לאזורי חֹוליות 

בכדור הארץ. חֹוליות נוצרות ומשתנות במרחב בהשפעת 
רוח, והן אוצרות בתוכן מידע על משטרי רוחות מקומיים 

ותהליכי הבלייה שעוברים פני השטח. למידה של 
החֹוליות הקדומות תאפשר לנו לקבל מידע על האקלים 

ששרר בעבר במאדים, ועל קווי הדמיון והשוני בינו לבין 
האקלים הנוכחי.

"דיונות רפאים הוא מונח חדש בעולם הגיאולוגיה, שנטבע 
בשנת 2017 לאחר שהתגלה שדה שלהן במדינת איידהו 
בארצות הברית. בתוך מישור בזלתי רחב, שנוצר מלבה 

שהתקשתה על פני השטח, אותרו עשרות שקעים דמויי סהר 
שהותירו אחריהן חֹוליות שעמדו במקום לפני שנים רבות.

"דבר דומה קרה גם במאדים: בעזרת תצלומי לוויין תיעדו 
החוקרים כ-800 שקעים דמויי סהר בשני מוקדים שונים 

בכוכב הלכת. אחד מהם נמצא באזור שמכונה 'מבוך 
הלילה' )Noctis Labyrinthus( וכולל מערכת נרחבת של 

 קניונים, העתקים ורמות ליד קו המשווה של 
מאדים. השני נמצא במזרח אגן הלאס )Hellas(, מכתש 

פגיעה עצום בקוטר של 2,700 קילומטר בחצי הכדור 
הדרומי. השקעים מתאימים בממדיהם לחֹוליות סהר, 

שהן סוג החֹולית הנפוץ ביותר במאדים ובכדור הארץ גם 
יחד, וממדיהן וצורתן תואמות את אלו של חֹוליות דומות 

שקיימות במאדים כיום. חֹוליות סהר מתפתחות בכדור 
הארץ במישורים נטולי צמחייה בעלי כמות חול מוגבלת, 

שהרוח נושבת בהם בעיקר בכיוון אחד.
"הן נוצרות כאשר הרוח פוגעת בקשת החיצונית של 

החֹולית ומעלה ממנה חול שגולש מטה על פני הקשת 
הפנימית. בתהליך הזה החֹולית מתקדמת עם כיוון הרוח, 

שעליו מצביעים שני קצות הסהר".

הטעות של ה'ניו יורק טיימס' 
ולנושא אחר: ב-9 בדצמבר 1906 הכריז ה'ניו יורק טיימס' 

 בכותרתו הראשית 'יש חיים על כוכב הלכת מאדים'. 
על מה התבססה הכותרת המסעירה הזו?

רואי נאור, סטודנט לדוקטורט במחלקה למדעי כדור 
הארץ ומדעים פלנטריים ב'מכון ויצמן למדע', מסביר 

את התשובה. "עוד מימי הקדמונים שניסו למצוא 
חוקיות בפיזור הכוכבים על פני כיפת השמיים, משכו 
את תשומת ליבם קומץ קטן של כוכבים בולטים שנעו 
לאיטם לילה אחר לילה במסלול ישר ביחס לרקע של 

שאר הכוכבים, שנותרו נייחים. מאוחר יותר זוהו כוכבים 
אלו ככוכבי לכת, אותן פלנטות השותפות לנו במערכת 
הסובבת את השמש. עם המצאת הטלסקופים הראשונים 

היה זה אך טבעי שגרמי השמיים הראשונים שייבחנו 
לעומק יהיו אותם כוכבי לכת ייחודיים.

"הראשון שעשה שימוש נרחב בטלסקופ לבחון את 
פני המאדים היה האסטרונום האיטלקי בן המאה ה17, 
ג'ובאני דומניקו קסיני, באמצעות מעקב אחר כתמים 

כהים בפני השטח של כוכב הלכת שהופיעו מידי לילה 
באותו אזור במאדים בעיכוב של 40 דקות לערך, מדד 

קסיני את מחזוריות הסיבוב של כוכב הלכת סביב עצמו. 
מכיוון שמשמעותה של מדידה זו היא אורך היממה, 

הייתה זו תגלית מרעישה ראשונה שמשך היום במאדים 
ארוך רק במעט מזה של כדור הארץ. זו הייתה רק 

ההתחלה לסדרה של מחקרים שניסו לעמוד על טבעו 
של כוכב הלכת על פי דפוסי פני השטח שלו, ככל 
שהטלסקופים השתכללו והציעו תצפיות משופרות.

"אסטרונום איטלקי נוסף, ג'ובאני וירג'יניו סקיאפארלי 
, בן המאה ה-19, צפה במאדים בתקופה שבה מסלולו 

הביא אותו לנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ. קירבה 

צילום פנורמי על פני השטח

טעות התרגום שימשה בסיס לתרבות שלמה על מאדים, שנבנתה בעיקר בדמיון. אחת המפות של לאוולדיבר על ערוצים. אחת ממפות מאדים שצייר סקיאפרלי על סמך תצפיותיו 
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סיבוב על מאדים
תערוכת הקיץ של מוזיאון גן המדע 

במכון דוידסון לחינוך מדעי

מכון דוידסון מגיש תערוכה מרשימה 
במסגרתה יזכו המבקרים להצצה על 
כוכב הלכת השכן מאדים, ילמדו על 

תנאי המחיה של האסטרונאוטים, מהם 
הקשיים ויענו על השאלה המסקרנת 

ביותר - מה צריך לקרות כדי שיום אחד 
נוכל לחיות על כוכב הלכת האדום.

מטרת התערוכה 'סיבוב על מאדים' של 
מכון דוידסון לחינוך מדעי, היא לעורר 

את סקרנות המבקרים סביב כוכב 
הלכת המדובר ביותר במערכת השמש 

שלנו. המבקרים יהפכו לחוקרי חלל 
ויזכו ללמוד בצורה חווייתית את כל 

מה שצריך לדעת על החיים במאדים. 
המבקרים יבינו באופן מעמיק, מה 
זה אומר לחיות על מאדים, איך זה 

מרגיש להיות אסטרונאוט ואילו קשיים 
ואתגרים קיימים, כל זאת על ידי חווית 

התנסות עשירה, טכנולוגית ומגוונת.
המבקרים ייקחו חלק פעיל בתערוכה 

ויוכלו להשתתף במשימות 
ופעילויות שונות כמו 'לפקד' על 

צוות אסטרונאוטים החוקרים את 
מאדים, להרגיש איך זה ללכת 

על מאדים באמצעות טכנולוגיית 
מציאות מדומה -VR, לנהוג על 

רכב חלל וירטואלי ולחוות את תנאי 
המחיה של אסטרונאוטים במאדים 
במבנה 'האביטאט' שנבנה במיוחד 

עבור התערוכה.
הפעילויות המרכזיות 

בתערוכה כוללים:
הדמיית הליכה על מאדים באמצעות 

משקפי VR. באמצעות טכנולוגיית 
מציאות מדומה ירגישו המבקרים שהם 

מטיילים במאדים וחוצים מכתש, במסגרת 
משימה לתיקון רכב חלל שהתקלקל.

סיור וירטואלי בתנאי שטח המאדים, 
חיפוש ובחירת מקום אידאלי להקמת 

בית בהתאם לתנאי טמפרטורות, 
קרינה וחקלאות.

נהיגה מרחוק על רכב חלל וירטואלי 
המיועד למשימות חקר וחיפוש אחר 

סימני חיים במאדים.
חישוב ומציאת הזמן הקצר ביותר בו 

אפשר לשגר חללית למאדים מכדור הארץ.
ביקור ב'האביטאט', מבנה מיוחד 

בתוכו מתגוררים אסטרונאוטים וחוקרי 
חלל בשהותם בחלל.

חישוב המשקל של המבקרים בחלל 
ומה גילם לפי שנות מאדים.

עמדת 'סלפי חלל', שבה יוכלו 
המבקרים להכין לעצמם תעודת חוקרי 

חלל דיגיטליות.
תודתנו נתונה למכון על הסיוע הרב 

בהכנת כתבה זו.

זו אפשרה לו להבחין בפני השטח בפירוט רב ולשרטט 
מפה מפורטת של מאדים. בדומה לחוקיות ששימשה 

למיפוי הירח, לשטחים הכהים הגדולים קרא סקיאפארלי 
ַמאֶרה,שפירושו ים בלטינית. נוסף על הכתמים הרחבים 
הוא זיהה גם מעין קווים כהים, דקים וארוכים, שאותם 

הוא כינה קנאלי, שפירושם ערוצים באיטלקית.
וכאן אירעה הטעות. "כאשר מחקרו תורגם לאנגלית, 

במקום לכתוב channels )ערוצים(, שגה המתרגם ובחר 
במילה canal, שפירושה תעלה, כנראה בשל הדמיון 
למילה האיטלקית. ההבדל המהותי הוא שערוץ נוצר 

בדרך טבעית, כמו זרימת נחל, ואילו השימוש במילה 
תעלה מרמזת על מנגנון יצירה מלאכותי, פרי עמלה 

של צורת חיים תבונית.
"באופן מרשים למדי, חלקים גדולים מהמפה של 

סקיאפארלי עמדו במבחן הזמן ואומתו כאזורים בעלי גוון 
שונה מסביבתם גם כאשר החלליות הראשונות צילמו את 
מאדים מקרוב. לכן עד היום המדענים משתמשים בשמות 

שנתן סקיאפארלי לאזורים שונים על פני כוכב הלכת".

שרידים לאומה גוועת
"יותר מכל אסטרונום אחר, היה זה האמריקני פרסיוול 

לאוול שלקח את עיוות התרגום והפך אותו ליותר מסתם 
שגיאה. בראשית המאה העשרים פרסם לאוול ספרים שניסו 
לבסס בצורה מדעית את קיום התעלות על פני מאדים. הוא 
טען שתעלות אלו הן עדות לניסיונות ההישרדות האחרונים 
של אומה גוועת שניסתה להוביל מים מהקוטב הצפוני אל 
נאות המדבר המתייבשות בכוכב לכת שהלך ונהיה מדברי.
"חיבוריו של לוואל התקבלו בעניין רב בציבור, וכאמור 

הגיעו גם ל'ניו יורק טיימס', בכותרת שטענה כי אכן 
קיימים חיים על מאדים. ה'גילוי'  הוליד גל של ספרים, 

ובהמשך גם סרטים, על אותם חיים ועל פלישה אפשרית 
שלהם לכדור הארץ".

אך האם אכן היו חיים במאדים? במאמרו משיב אור 
באמצעות ההיסטוריה: "חצי מאה עברה ואסטרונומים 

החלו לחקור את מאדים בשיטות מדעיות מודרניות ובכלים 
חדישים יותר. המדענים החלו למצוא עדויות לכך שמאדים 

קר מאוד ויבש, כמעט ללא אטמוספירה שתאפשר קיום 
מים נוזליים בפני השטח למשך זמן רב לפני שיקפאו או 

יתאדו. אחרי כמה חלליות שחלפו ליד מאדים וצילמו אותו 
ממרחק, בנובמבר 1971 נכנסה חללית ראשונה למסלול 

סביב מאדים. החללית האמריקאית  מרינר 9 שלחה תמונות 
יפיפיות מפני השטח של כוכב  הלכת ואפשרה לראותם 

מקרוב בפעם הראשונה.
"אחת התגליות המרעישות ביותר היו ערוצי קניונים 

ענקיים חתורים במקומות רבים בנוף המאדימי. התגלית 
הייתה מסעירה לא רק מכיוון שהזכירה את המילה קנאלי 

במשמעותה המקורית, ערוצים, אלא מכיוון שזו הייתה 
העדות החזקה הראשונה למה שמדענים רבים חושבים כיום: 

שבעברו של מאדים אכן זרמו מים על פניו הודות לאקלים 
נוח בהרבה מזה ששורר שם כיום. עדות זו לזרימה של מים 

נוזליים בעברו של מאדים חיזקה את ההשערה כי בעבר 
התקיימו במאדים תנאים שאפשרו קיום חיים על פני השטח 

של כוכב הלכת. מאז נמצאו ראיות רבות נוספות, שאת 
חלקן אספו רובוטים הנוסעים כיום על פני מאדים.

"בימים אלו מפתחים בסוכנות החלל האמריקאית משימה 
חדשה לחיפוש סימני חיים על מאדים. רכב השטח הלא מאויש, 
Mars 2020, מיועד לשיגור בעוד שנתיים ומכיל מעבדה ניידת 

לזיהוי נוכחות חלקיקים ממקור ביולוגי בקרקע. אם יימצאו 
במאדים חלקיקים כאלה, תתחזק ההשערה שבעברו הרטוב של 

כוכב הלכת התקיימו חיים על פני השטח או סמוך להם".

ניו יורק טיימס
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