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אריה לוין

אומללה  התבטאות  התפרסמה  האחרון,  בסופ"ש 
צה"ל  חיילי  ולפיה  קוטלר  אושרת  העיתונאית  של 
'המגזין'  התוכנית  מגישת  קוטלר,  אדם".  "חיות  הם 
בחדשות 13, ידועה ממקרים קודמים בתוקפנותה. וזו 

היא שרשרת האירועים:
הנחל  חיילי  על  כתבה  סיכמה  קוטלר  אושרת 
על  ותלונה  מלוחמיהם  שניים  רצח  בעקבות  החרדי 
אלימות הלוחמים במהלך החיפושים אחר הרוצחים: 
"שולחים את הילדים לצבא, לשטחים ומקבלים אותם 

'חיות אדם'" והוסיפה "זו התוצאה של הכיבוש". 
משמאל  גדולה  לסערה  גרמו  כצפוי  הדברים 
ומימין. אלפי מילות גינוי נכתבו באשר להשוואה בין 
חיילים לחיות. מנהיגים ופוליטיקאים הוציאו הודעות 
אותם  בין  בחירות...(,  תקופת  זו  אופן  )בכל  מגנות 
פוליטיקאים, גם ראש הממשלה הוציא הודעה ולפיה: 
"אני גאה בחיילי צה״ל ואוהב אותם מאוד. דבריה של 

אושרת קוטלר ראויים לכל גינוי". 
יתבעו אותה על  כי  הודיעו  הימין החדש  במפלגת 
לרשות  שפנתה  יהודית  בעוצמה  גם  וכך  הרע  לשון 
נגד מגישת  השנייה בבקשה לפתוח בהליך משמעתי 
"התבטאותה  קוטלר:  אושרת   ,13 ערוץ  חדשות 
ובבוטות  בחריפות  קוטלר  אושרת  של  החמורה 
החיילים  נגד  מסיתה  אמירה  היא  צה"ל  חיילי  כלפי 
ישראל.  בטחון  על  בשמירה  וליל  יומם  שעוסקים 
הרי  זו  מעבר לפגם האתי החמור העולה המתנהלות 
לחוק  )ג(   4 סעיף  על  בעבירה  גם  ממשיך  שמדובר 
מורשה  כי  הקובע  ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  לרשות 
ובין  במישרין  בין  בשידוריו,  יתן  לא  לשידורים 
ביטוי  אחרת,  הבעה  בדרך  ובין  בכתב  בין  בעקיפין, 
לשימוע  נקראה  היא  בנוסף,  האישיות".  לדעותיו 

בהנהלת הערוץ.
בעקבות הגינויים הרבים ואיומים ממשיים על חייה 
של אשת התקשורת, הוחלט להצמיד לה מאבטח אשר 

מתלווה אליה ממקום למקום במטרה להגן עליה. 
בסיום התוכנית ביקשה קוטלר להבהיר את דבריה: 
וגם  שלי,  ילדיי  ושתבינו,  להדגיש  מבקשת  "אני 
חבריהם, כולם לוחמים קרביים בשטחים כבר הרבה 
הופנתה  שלי  "הביקורת  אמרה.  חבריי",  גם  שנים, 
על  שלנו  שהשליטה  חיילים  אותם  כלפי  ורק  אך 
בחפים  לפגוע  אותם  הביאה  בשטחים  הפלסטינים 
מפשע. רק אוסיף שמי שבאמת הקשיב לדבריי ולא רץ 
להתלהם עלי ברשת, בפתיח לכתבה, הבין שאני בכלל 
בעד להקל בעונשם של החיילים הנאשמים שכן אנחנו 
טוב  הזאת.  אפשרית  הבלתי  למציאות  אותם  שלחנו 
לכם? אני אמשיך להביע את דעתי בתוכנית הזאת. לא 
חצי  להתרשם,  שניתן  כפי  אותי!"  להשתיק  תצליחו 

ההתנצלות הזו לא ממש עזרה והסערה לא נרגעה. 
הנאשמים  יהודה,  נצח  לוחמי  הורי  גם  בהמשך, 
שהתעללו בעצורים פלסטינים זעמו על האמירה של 
מגישת החדשות. "אמירה אומללה ומכוערת שמציגה 
ההורים  אמרו  המעוותת",  עולמה  השקפת  את 
והוסיפו: "קוטלר לא שאלה מי החיילים האלה, מה 
ובחרה  חוו,  עצום  קושי  איזה  להתגייס,  כדי  עברו 
היו  האלה  הבנים  נוראיות.  במילים  אותם  לכנות 
במכינות קדם צבאיות, הצטיינו בשירותם, התמודדו 
להעניק  כדי  רק  כמותם  מאין  מסובכים  מצבים  עם 
נעצרו  הם  שבגינו  האירוע  ישראל.  לאזרחי  ביטחון 
שאלות  לגביו  עולות  וכבר  כעת  להתברר  התחיל  רק 
עליהם  להטיל  צריך  היה  מדוע  שבראשן  נוקבות 
סיוע  קיבלו  לא  מדוע  ומיותרת,  רגישה  כה  משימה 
נפשי הולם לאחר הטראומה הקשה שחוו ומדוע לא 
הוכנו כראוי להובלת מחבלים שהיו מעורבים ברצח 
חבריהם", אמרו ההורים. לעת עתה, נמשכת הקריאה 

לפטר אותה מתפקידה כמגישה בערוץ. 

"חיות אדם": 
מגישת התוכנית 'המגזין' בחדשות 13, אושרת קוטלר, התבטאה נגד חיילי גדוד 'נצח יהודה' וציינה כי הם 'חיות אדם' • ראש 

הממשלה גינה בחריפות, ובימין דורשים לפטר את קוטלר

אשת התקשורת נגד החיילים החרדים

המשמעות האמתית בין השורות / 
עו"ד גבי לסקי

כולם מתעסקים בהתבטאות של אושרת קוטלר ולא פלא; זה 
זמין, זה צהוב, זה החומר שממנו עשויות כותרות. אבל בכיבוש? 
בספק,  מוטל  הכיבוש  של  האפיל  זה,  איך  יודעים  אתם  פחות, 
הוא אפל ומכתים אותנו בכתם גדול של בושה כחברה מוסרית 

במדינה דמוקרטית. 
האמיתית  המשמעות  מעניינת,  לא  קוטלר  של  האמירה 
מסתתרת בין השורות וקוראת לנו להתעורר כי החיילים שקוטלר 
בקרב  שיטור  תפקידי  לבצע  שולחת  ושהמדינה  עליהם  דיברה 
בלתי  סיטואציות  בפני  יום  מדי  ניצבים  אזרחית,  אוכלוסייה 
 אפשריות, כי האלימות שהכיבוש מייצר כבר מובנית וממוסדת. 
כבר לא מדובר ב"עשבים שוטים", אלימות הכיבוש הפכה חלק 
מהשליטה הצבאית על עם אחר כבר הרבה יותר מדי והיא ענישה 
בשיטתיות בלתי נתפסת, בני אדם שכל "פשעם" לרצות במדינה 

עצמאית. חוצפה מצדם. 
יש ניסיון ארוך שנים לנרמול הכיבוש והפיכתם של מתנגדיו 
ארגוני  הרודפת  בחקיקה  זה  את  רואים  אנחנו  מבית.  לאויבים 
זכויות אדם כמו חוק העמותות וחוק שוברים שתיקה, ובחקיקה 
מרשים  שאנחנו  מה  ההסדרה.  חוק  כמו  סיפוח  המקדמת 
אזריה  אלאור  שביצע  הירי  כמו  הירוק  לקו  מחוץ  לעצמינו 
עצורים,  בפלסטינים  יהודה  נצר  גדוד  חיילי  של  הנקמה  או 
כנסת  חברי  בקרב  ואף  הציבור  בקרב  ואהדה  לתמיכה  זוכה 
ישראל.   כשפעולות כאלו עדיין נחשבות לאסורות בתוך מדינת 
ישאלו  קוטלר:  אושרת  בפנינו  שהציבה  השאלה  בדיוק  וזאת 
עצמם כל אב ואם עבריים, מה עושה לנו הכיבוש, לנו ולילדינו. 
של  הבסיסיות  מהנורמות  אותנו  ש"משחרר"  כיבוש  אותו 
התנהגות מוסרית ומהדרישות של שלטון החוק? וכל זה כמובן, 

לא אומר לרגע שעלינו לחדול להילחם נגד הטרור הפלסטיני. 
כעורכת דין המייצגת פעילים לזכויות אדם, אני מייצגת לעתים 
קרובות גם קטינים פלסטינים, לעתים בגילאי 13-14, הנשלפים 
בלי  רבות  פעמים  לחקירות,  ונלקחים  לילה  באישון  ממיטתם 
נוכחות הורים ומבלי שאלו ידעו לאן ילדיהם נלקחו ותוך פגיעה 

בוטה בזכויותיהם. 
של  ההשלכות  את  יום  מדי  רואה  אני  בשטח,  שנוכחת  כמי 
הכיבוש והן חורגות ומתפשטות הרבה מעבר למערכת התחומה 
של צבא – בית משפט צבאי – בית מעצר, מחלחלות לתפיסת 
המציאות שלנו, לחינוך הילדים, להסברה הפנימית והבינלאומית, 

לתרבות שלנו. 
מה  את  ולהבין  להכיל  קשה  בישראל  וטובים  רבים  לאנשים 
שקורה בשטחים, ממש כאן, מתחת לאף שלנו, במהלך המשמרת 
שלנו כאזרחי המדינה ובגלל זה הם נטפלים לכותרות. כי כותרת 
ניתן  התבטאות  על  להתמודד,  אפשר  מילים  עם  להכיל,  קל 
להתווכח, להתדיין, לכתוב. קל בהרבה מאשר לעמוד זקופים נגד 
הכיבוש ולהגיד: מספיק! בינתיים כולנו משלמים את המחיר ואם 

לא נחדל במהרה, כבר לא יהיה מחיר לשלם. רק הפסד לכולם.

הכותבת הינה עו"ד המתמחה בזכויות אדם

אמירה אומללה / דודי אלצופין

חיילי צה"ל עושים ימים כלילות כדי לשמור על גבולותיה 
של מדינת ישראל. יום יום, שעה שעה. אותם חיילים מדהימים, 
הילדים, האחים או בני הדודים שלנו, מוסרים את הנפש כדי 
חיים  ולנהל  ישראל  בארץ  ולחיות  להמשיך  נוכל  שאנחנו 

שלווים ללא הפחד שהאויב על הגדרות.
ידועה כ"ארץ אשר עיני אלוקים בה מראשית  ארץ ישראל 
זו ארץ אשר  שנה ועד אחרית שנה", היא לא עוד סתם ארץ. 

שומר עליה הוא פשוט. אדם.
הזויה  אמירה  היא  קוטלר  אושרת  של  האומללה  אמירתה 
ועליה  מדינתה  על  להגן  כדי  הכל  עושים  חיילים  אותם  שכן 
ידי מי שאמורה  ממש. ולחשוב שהאמירה הזו משוחררת על 
הרצח  לאחר  ימים  כשבוע  התקשורתי  האיזון  קול  להיות 
המזעזע של אורי אונסבכר הי"ד. ברור כי הקב"ה הוא זה שמגן 
על עם ישראל בכל עת ושעה, וחייליו הם לא "חיות אדם" אלא 

שליחים נאמנים שלו.
החינוך  במערכת  ומסוכן,  חכם  אויב  מול  נמצאים  אנחנו 
רואים  בה  שנה  סוף  הצגת  מעלים  השני,  מהצד  חברינו  של 
תלמידים, ילדים קטנים, לבושי מדים ונשק ונשבעים לחסל את 
האויב הציוני. ואצלנו? אצלנו טקס סוף השנה מסתכם בשירת 
לקראת  התרגשות  והרבה  חגיגי  לבוש  ישראל,  ארץ  שירי 
החופשה הקרבה. האם מערכת חינוך שמסכמת בצורה כזו את 

שנת הלימודים שלה, לא בעצם מבהירה מי צמא דם?
חיות אדם הם אלה שנמצאים בצד השני ועושים הכל כדי 
לפגוע בנו, האם קוטלר תומכת ב-אמת? בצדק? גם אלו שאינם 
רוצחים פיזית בשטח, אלו המחלקים ממתקים וסוכריות ברחוב 
לאחר שרצחו ילדים יהודים זו פעולה לגיטימית? מדוע בחרה 
קוטלר דווקא לשחרר אמירה כל כך מזעזעת נגד הגוף שמגן 
הייחוד  תר"פ?  ממאורעות  עוד  כבר  שקיים  איום  מול  עלינו 
של עם ישראל הוא תמיד ביכולת ללכת יחד, כגוף אחד, בלב 
אחד על אף אמירות אומללות מעין אלה. חיילי צה"ל מחרפים 
את נפשם, מניחים את חייהם הפרטיים בצד לפחות ל-3 שנים 
מצווה  היש  בציון,  היושב  העם  על  בלהגן  ורק  אך  ועוסקים 

גדולה מזו?
שעות  לעבוד  מנסה  הקיצוני  השמאל  האחרונות  בשנים 
ישראל  מדינת  נגד  לגיטימציה  דה  אווירת  בהחדרת  נוספות 
וחיילי צה"ל ומקבל לשם כך גם עזרה מכלי תקשורת בעלי גוון 
מסוים. תנועת "אם תרצו" כמי שעומדת בראש המחנה במאבק 
לשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית תדאג שקולות נגד 

חיילי צה"ל ללא ישמעו כלל במרחב הציבורי בו אנו חיים.

הכותב הינו רכז פרויקטים בתנועת "אם תרצו"

חיילי נצח יהודה, למצולמים אין קשר לכתבה



 אמא התחילה מקלחות. רחצה את שמוליק,
את נועה, את שאולי, את התאומים,

וגם ליונתן...

 www.amisragas.co.il *3626 להשיג בסניפי אמישראגז
המבצע בתוקף עד ה-31.1.19 כ״ה שבט תשע״ט או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. מינימום 500 יחידות במלאי. אין כפל מבצעים. להתקנה בסיסית. התמונה להמחשה בלבד. 

בכפוף לתקנון. טל"ח.

נשארו מים חמים.

על מים חמים

לא מתפושרים

מחמם המים של אמישראגז
מים חמים ללא הגבלה, 24 שעות ביממה

עכשיו במבצע מיוחד
החל מ-₪2,790ללקוחות אמישראגז

עד 12 תשלומים
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אוריאל צייטלין

צילום: ספייס איי אל

הזיה:  כמו  שנשמע  מה  על  רבים  מדברים  האחרונות,  בשנים 
שאתם  בזמן  למה?  איך?  מה?  לירח.  תשוגר  ישראלית  חללית 
מחזיקים את העיתון, ילכו לישון אנשי צוות רבים שבלילה שבין 
חמישי לשישי היו עסוקים בשיגור החללית הראשונה מישראל 

לירח. 'בראשית' שמה. 
ביום שני הודיעו השותפות בפרויקט ספייס-איי אל והתעשייה 
יתרחש  'בראשית'  הישראלית  החללית  שיגור  כי  האווירית, 
השעה  סביב  לשישי,  חמישי  שבין  בלילה   ,22.2.19 בתאריך 
ומורכב.  ארוך  במסלול  תחל  החללית  שיגורה  מרגע   .03:45
לאחר  השיגור.  מטיל  תתנתק  החללית  מכן,  לאחר  דקות  כ-32 
אכן תתרחש כמתוכנן, הם  זו, אם  קריטית  מנקודה  דקות  מספר 
מצפים לתקשורת ראשונה של החללית עם חדר הבקרה הנמצא 
ביהוד וכך נדע כי החללית חיה. מספר דקות לאחר מכן תיפתחנה 
רגלי הנחיתה של החללית, ובהמשך תתחיל סדרת בדיקות לכל 
מערכות החללית כדי לוודא שהן עברו בהצלחה את השיגור והן 
נפרדות היטב בחלל. כשעה לאחר השיגור, החללית תעבור למצב 

שיוט בהקפה ראשונה סביב כדור הארץ. 
אל  החללית  של  במסעה  ניצבים  עיקריים  אתגרים  חמישה 
בפני עצמו.  סיכונים  עתיר  הירח: הראשון, שלב השיגור שהינו 
השני, איתור מיקום החללית וקיום קשר עמה בטווח שעד לירח. 
השלישי, יכולת עמידתה של החללית בתנאים הקיצוניים בחלל, 
ניווט מורכב )ללא GPS( ועוד. הרביעי, שלב לכידת הירח - שלב 
בו החללית צריכה לעבור מהקפות של כדור הארץ להקפת הירח. 
לצורך כך על החללית להגיע למקום הנכון, בזמן הנכון, במהירות 
ובכיוון המתאימים, וזאת על מנת שכח הכבידה של הירח ילכוד 
המורכב  האתגר  הינו  האחרון  האתגר  היקפי.  מסלול  אל  אותה 

ביותר - נחיתה רכה על הירח.
חללית  לו  והעניק  המדינה  לנשיא  הצוות  הגיע  ראשון,  ביום 
דמה, ריבלין הגיב: "זהו רגע מכונן. בעוד יומיים תשוגר החללית 
עד  היסטוריה!  תעשה  'בראשית'  לירח.  הראשונה  הישראלית 
היום נחתו על הירח רק מעצמות - ארצות הברית, ברית המועצות 
ישראל הקטנה  ילך כשורה, מדינת  וסין. אבל אם הכול  לשעבר 
להנחית חללית  - תהיה המדינה הרביעית בהיסטוריה  והצעירה 

על הירח".
"אנחנו  אמר:  אל,  ספייס-איי  עמותת  נשיא  קאהן,  מוריס  מר 
נמצאים במסע הזה כ-8 שנים והוא יושלם בעוד כחודשיים עם 
חלק  להיות  וגאים  היסטוריה  עושים  אנחנו  הירח.  על  הנחיתה 
בעולם  רבות  שמדינות  החזון  את  ומימשה  שחלמה  מקבוצה 
חולמים עליו, אבל רק שלוש מימשו אותו עד כה. אתמול )ראשון, 
כך במקור( הענקנו את פרויקט "בראשית" כמתנה לנשיא המדינה 
ישראל  לעם  לתת  ממני  גאה  אין  לאומי.  כפרויקט  הוכרז  והוא 
של  הישראלי  מהאתוס  לחלק  אותה  ולהפוך  הזאת  המתנה  את 

טכנולוגיה, העזה והרבה חוצפה"

"המסע  הוסיף:  אל,  ספייס-איי  עמותת  מנכ"ל  ענתבי,  עידו 
שלנו לירח מלא באתגרים, על כן המשימה שלנו מורכבת מאין 
להצלחתו  הדרך  את  יתווה  בהצלחה  שנעבור  צעד  כל  כמוה. 
רבים  חודשים  במשך  הירח.  על  הנחיתה  עד  הבא  הצעד  של 
הצוותים שלנו ושל התעשייה האווירית עסקו בבדיקת החללית 
ומערכותיה, בניסויים מורכבים ובהיערכות למשימה. כל זאת כדי 
שהצלחתה  המשימה,  במהלך  שונים  לתרחישים  ערוכים  להיות 

תביא לגאווה לאומית לישראל".
נמרוד שפר מנכ"ל התעשייה האווירית אמר: "שיתוף הפעולה 
של התעשייה האווירית עם ספייס-איי אל  הינו דוגמא להישגים 
המשמעותיים אליהם ניתן להגיע במדינת ישראל. הידע, היכולות 
וההון האנושי נמצאים כאן, וניתן להגיע אל המחוזות הרחוקים 
ביותר. הדרך אל הירח רצופה אתגרים, אבל בזכות המקצועיות, 
הנחישות והאמונה של כל השותפים בפרויקט, חללית ישראלית 
תשוגר בימים הקרובים, והתעשייה האווירית, יחד עם שותפינו 
בספייס-איי אל , תמשיך לעשות את כל הדרוש על מנת להבטיח 

את הצלחתה של משימה זו".

כך הכל התחיל

הינו  שבבסיסו  הרי  לאומי,  היסטורי  בהישג  שמדובר  למרות 
יוזמה פרטית שהגו לפני כ-8 שנים שלושת מייסדי עמותת ספייס-

חללית  להנחית  האחת   – עיקריות  מטרות  שתי  שלה  אל   איי 
ישראלית ראשונה על הירח והשנייה לעורר השראה בקרב הדור 
הצעיר ללימודי המדע והטכנולוגיה. היזמים הצעירים יריב בש, 
כפיר דמרי ויהונתן ויינטראוב, שאפו להגשים את חלומם ונרשמו 
התחרות   .Google Lunar XPRIZE המאתגרת  לתחרות 
הסתיימה ללא זוכה במרץ 2018, עם זאת הודיעה ספייס-איי אל  

כי היא תמשיך במשימה.
מאז הקמתה של ספייס-איי אל, הפכה המשימה להנחתת חללית 
תורמים  כספי  במימון  אך  לאומי  לפרויקט  הירח,  על  ישראלית 
ובראשם מר מוריס קאהן. זהו למעשה כלי החלל בתקציב הנמוך 
שהצליחו  העל  מעצמות  מעולם.  כזו  למשימה  שישוגר  ביותר 
דולרים  מיליוני  מאות  בכך  השקיעו  הירח  על  חללית  להנחית 
שמקורם במימון ממשלתי. עצם השלמת פיתוח, בניית החללית 
ובדיקתה בתקציב כה מצומצם הוא הישג משמעותי בפני עצמו, 
הן עבור מדינת ישראל והן לתעשיית החלל בכל העולם. אם אכן 
פריצת טכנולוגית בקנה  היא תהווה  תוכתר בהצלחה,  המשימה 

מידה בינלאומי.
הנחתת חללית על הירח תביא את ישראל הקטנה להישג יוצא 
דופן. הפרויקט מביא לידי ביטוי את יכולותיה של ישראל בתחומי 
הטכנולוגיה ופותח עבורה הזדמנויות רבות: ראשית בחינוך הדור 
ממיליון  יותר  פגשה  העמותה  הקמתה  מיום   - למדעים  הצעיר 
במדע  והתקדמות  להתפתחות  שנית,  הארץ.  ברחבי  תלמידים 
ומחקר ושלישית בהיבט העסקי - אופק חדש לכלכלה הישראלית 
של  הצלחתה  מתקדמות.  פיתוח  ויכולות  ההנדסי  הידע  בזכות 
אלו  בתחומים  המדינה  של  להצלחתה  סמל  היא   – 'בראשית' 

ואחרים.
החללית נושאת עמה "קפסולת זמן" - מאגר מידע עצום -מאות 
פרויקט  על  העמותה,  אודות  מפרטים  החל  דיגיטליים  קבצים 
בניית החללית והצוות, סמלים לאומיים, ִמְטָען תרבותי וחומרים 
לירח  שליחתו  לטובת  השנים  לאורך  הרחב  מהציבור  שנאספו 
עם החללית. קפסולת הזמן עתידה להישאר על הירח גם לאחר 
לכדור  לחזור  צפויה  אינה  והחללית  ומאחר  המשימה  השלמת 
הארץ, המידע הטמון בה עתיד להישאר בירח לזמן בלתי מוגבל.

חללית שומרת שבת

כל האמור ייהפך להצלחה, רק אם הכל ילך כשורה ולא יהיו 
בעיות באחד משלבי החללית בדרכה לירח. באשר לכך שוחחנו 
עם אריאל גומז, מהנדס מערכות בספייס-אי, החברה שמפתחת 
את אותה החללית והוא אומר כי "יש לנו סיכויים מאוד גבוהים. 
מה שנקרא אנחנו תמיד לקוחים בחשבון שיכולה להיות איזושהי 

היסטוריה:
 ישראל ממריאה לירח

בסוף השבוע תהפוך ישראל למעצמה הרביעית בעולם ששיגרה חללית לירח, ואם הכל יתנהל כשורה, תנחת ‘בראשית’ בעוד 
כחודשיים על קרקעית הירח • ההוראות ההלכתיות של הראשל"צ, ההישג המדעי הנדיר והלו"ז המלא של האירוע ההיסטורי

אחד מהציורים שישוגרו לירח

שלושת יזמי הפרוייקט

נשיא המדינה עם הצוות הטכני

הדמייה של החללית בראשית על הירח
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תקלה שאנחנו לא חושבים, לא משהו שהוא לא מציאותי, ולכן 
לא צפויים.  להיות דברים  יכולים  צריכים לדעת שתמיד  אנחנו 
אנחנו ערוכים בתכנון ברמה האופטימלית ואנחנו עשינו את כל 

מה שצריך כדי שהכל יעבור בשלום".
"בוא נאמר כך: תחשוב שאירופה עוד לא הגיעה לירח, לא 
כי היא לא יכולה, אלא עוד לא הייתה סוכנות חלל אירופאית, 
עשתה...  לא  עוד  אירופה  שגם  דבר  לעשות  מדברים  אנחנו 
תהיה  זו  השישים  משנות  האירוע.  של  גודל  הסדר  את  שתבין 
החללית ה-11 שהגיע לירח, כי לקחו את זה בחשבון שלהגיע 
לירח זה לא פשוט, היו שלא הגיעו לירח, היו שפספסו את הירח, 
היום מתקדמים ולכן אנחנו יודעים איך לעשות את זה, עכשיו זה 

המבחן לצלוח בפעם הראשונה דבר מאוד מורכב".
איפה תהיה בחמישי בלילה?

"אני אמור להיות בחדר בקרה בלוד".
מתי תדעו אם הצלחתם?

"באזור חמש שש בבוקר נדע שהכל תקין וממשיכים הלאה, 
יארך לנו חודשיים בערך להגיע לירח".

תדמיתית, זה הופך אותנו למעצמה?
חלל  אירוע  היה  וחצי  חודש  לפני  תשמע  "בהחלט, 
בארה"ב ואחד ראש צוות משלנו היה שם ואמר שגם החברות 
האמריקאיות עד היום בעיקר ממשלות הגיעו, וכעת התחיל עידן 
חדש, עמותה ארגון פרטי שאינו ממשלתי יכול לעשות את זה 
וגם חברות בארה"ב ניגשו לנציג שלנו ואמרו לו שרוצים לראות 
את זה, זה אומר שהמצב הטכנולוגי בעולם הגיע שארגון פרטי 
יכול לעשות דבר עצום כזה. זה צוהר לכל מיני השקעות בתחום 

החלל. ברעיונות ופיתוחים שונים".
מוכנות  היא  המשימה  את  מאפיין  חושב שמה שמאוד  "אני 

סייעתא  הרבה  זה  תצליח  לא  או  תצליח  קשה.  שזה  למרות 
אמר  לירח  הראשון שהגיע  ואנחנו מתפללים שנצליח.  דשמיא 
שהמשימה שלו היא לחזור חי, הוא ידע שיש לו פחות מ-50% 
לא  אנחנו  המשיך.  הכל  חזר  וכשהוא  לארץ  חי  לחזור  סיכוי 
באותו סדר גודל, זו חללית לא מאוישת, אין סיכון חיי אדם אבל 
זה אירוע שכיום אנחנו לא מבינים עדיין את הערך, אנחנו לא 

יודעים מה יקרה".
למה באמת לא מאוישת?

אנשים  לשלוח  צריך  אתה  מאוישת  חללית  לשלוח  "בשביל 
ולהחזיר אותם, לדאוג למזון ועוד, החללית שלנו היא הכי קטנה 
שנשלחה אי פעם, קטנה בממדים שלה ובמידה, כשאתה רוצה 

לשגר אנשים מדובר בחלליות אחרות לגמרי".
ובמענה  ההלכתי  היבט  על  לדבר  עוברים  אנו  זה,  בשלב 
לשאלה, הוא מפתיע אותנו באומרו כי הממונה עליו הוא אדם 
חרדי: “הבוס שלי הוא חרדי חב"דניק, אני גר ברמת בית שמש, 
תדרוך  נקבל  ההלכתיים,  הדברים  כל  על  לשמור  מנסים  אנחנו 
מרב לכל מיני שאלות שיעלו, פנינו לראשל"צ יצחק יוסף והוא 
כתב לנו שו"ת מיוחד של ששה עמודים על כל מה שיכול להיות, 
הנושא  כל  שכן  הלכתית,  מבחינה  תקדימי  דין  פסק  כתב  הוא 
עוד מעט שם,  תיירות חלל אנחנו  של חלל הוא חדש בהלכה, 
למדתי את הקובץ של הרב הלפרין מה אתה עושה בחלל, איך 
הרב  של  הבן  עם  נפגשנו  שבת,  שומר  אתה  מתי  מקדש,  אתה 
הלפרין במכון המדעי טכנולוגי. אם השיגור נמשך או נדחה אם 
יש כניסה לשבת הכינו חדרים ופלטת שבת שעון שבת ערוכים 
את  מחשיבים  יכול.  שבת  לשמור  שרוצה  מי  כאלו.  למקרים 

העניין הזה. כל השיקולים ההלכתיים הובאו בחשבון".

קטנה, חכמה וזולה
גובהה של 'בראשית' כמטר וחצי בלבד, קוטרה כשני מטר 
600 ק"ג בשיגור. הדלק  כשרגליה פרושות. מסת החללית כ- 
במהלך  החללית  בלימת  החללית.  ממשקל  כ-75%  מהווה 
הנחיתה תצרוך כשליש מכמות הדלק. 'בראשית' לא רק קטנת 
מימדים, אלא גם זולה משמעותית ביחס למקובל בעולם החלל 
החללית  תהיה  זו  שיא.  שוברת  גם  היא  בכך,  די  לא  העמוק. 
המערכת  גם  זוהי  היום.  עד  הירח  על  שתנחת  ביותר  הקטנה 

הישראלית המהירה ביותר אי פעם!
המסלול לירח

לצורך  ק"מ.  כ-384,000  הוא  לירח  הארץ  מכדור  המרחק 
המחשה מדובר במרחק גדול פי 10 מהמרחק שבין כדור הארץ 
לבין לווייני התקשורת שנעים סביבו. כדי לצאת מהאטמוספרה, 
טיל  ענקי:  גבי משגר מסחרי  על  לירח  תשוגר  החללית שלנו 
תנותק  שהחללית  אחרי   .SPACEX חברת  של   9 פלקון 
מהמשגר, היא תתחיל להקיף את כדוה"א במסלולים אליפטיים 
ובסך הכל תעבור 6.5 מיליון ק"מ- זהו המסלול הארוך ביותר 

שנעשה אי פעם לנחיתה על הירח.
כדוה"א,  סביב  מסלולה  את  החללית  תגביה  מסוים  בשלב 
עד שקצהו יגיע לקרבת הירח. שם תפעיל החללית את מנועיה 
אותה  ללכוד  הירח  לכבידת  לאפשר  כדי  מהירותה  את  ותאט 
סביב  מסלולה  את  תתחיל  מהרגע שהחללית  סביבו.  במסלול 
הירח, היא תקיף אותו עד שיגיע הרגע הנכון לנחיתה. סה"כ 
צפוי המסע לירח להימשך כ- 8 שבועות מהשיגור ועד הנחיתה. 
החללית תגיע למהירות של כ- 10 ק"מ לשניה )36,000 קמ"ש( 
ביציאה למסלול אל הירח. לשם המחשה מהירות זו גדולה פי 
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הפעולות  כל  את  שתבצע  כך  ותוכנתה  נבנתה  החללית 
לשדר  יוכלו  הבקרה  בחדר  המפעילים  אוטונומית.  בצורה 
לחללית נתונים ופרמטרים שישולבו בתוכנה האוטונומית לפני 
מחדר  הארץ  מכדור  יעשה  החללית  על  הפיקוד  הפעלה.  כל 
ביהוד.  האווירית  התעשייה  של  חלל  במפעל  שנמצא  הבקרה 
ניתן יהיה להפעיל את כל מערכות החללית מחדר הבקרה, כדי 
שזו תבצע את טיסתה אל הירח בהתאם לתכנית המשימה. חדר 
הבקרה יוכל לפקד על החללית גם אחרי שתנחת על פני הירח. 
החללית תעביר לחדר הבקרה מידע, נתונים ותמונות לכל אורך 

המשימה.
מחשב המשימה

על החללית מותקן מחשב, הדומה בעוצמתו למחשב שחבוי 
המערכות  שאר  וכל  והניווט  הבקרה  מערכת  בסמארטפון. 
הוא  המשימה  מחשב  זה.  מחשב  ידי  על  מופעלות  בחללית 
פיתוח ייחודי של תע"א ומיועד לננו לווינים. מחשב זהה שוגר 
בלווין BGUSAT בדיוק לפני שנתיים. מעבד המחשב פותח 

גם הוא על ידי סטארט-אפ ישראלי.
המצלמות

החללית מצוידת במצלמות מיוחדות. באמצעות המצלמות 
מהחללית  שישודרו  פנוראמיות,  ותמונות  וידאו  לקבל  נוכל 
של  סלפי  לצילום  מיועדת  המצלמות  אחת  לכדוה"א.  חזרה 

'בראשית' עם נחיתתה על הירח.
הנחיתה

בצורה  מתבצע  והוא  דקות   20 ימשך  הנחיתה  תהליך 
יד  על  שפותחה  וניווט  בקרה  תוכנת  בסיס  על  אוטונומית 
מהנדסי ספייס-איי אל  והתעשייה האווירית. על מנת לנחות, 
מכן  ולאחר  לקרקע  יחסית  האופקית  המהירות  את  להאט  יש 
בחיישנים  משתמשת  החללית  האנכית.  המהירות  את  לבלום 
לצוות  הירח.  לפני  ביחס  וגובהה  מיקומה  למדידת  שונים 

הקרקע לא תהיה אפשרות להתערבות במהלך הנחיתה.
מה קורה לאחר הנחיתה?

תבצע  החללית  הירח,  פני  על  הצילום  למשימת  במקביל 
הנחיתה  ובאתר  הנחיתה  במהלך  המגנטי  השדה  של  מדידות 
באמצעות מכשיר מגנטומטר המורכב על החללית. המדידות 
למדע- וייצמן  במכון  המבוצע  מדעי  מחקר  לטובת  נועדו 

UCLA. לאחר שתשלים גם את המשימה המדעית המיועדת 
לה, החללית תישאר על הירח ועליה דגל ישראל. ב ספייס-איי 

אל מקווים שהדור הבא יידע להחזיר אותה משם.
לו"ז של בראשית מבראשיתה

-2010 יריב, כפיר ויהונתן- שלושה יזמים צעירים מחליטים 
לבנות חללית ישראלית ראשונה בדרך לירח ונרשמים לתחרות 

השאפתנית של גוגל.
-2011 הקמת עמותת ספייס-איי אל, עמותה ללא כוונת רווח 
בקרב  למדעים  חינוך  ועידוד  החללית  לבניית  בסיס  המהווה 

הדור הצעיר.
במעמד  האווירית  בתעשייה  הפרויקט  השקת  טקס   2011-

הנשיא פרס ורונה רמון
-2011-2013 ביצוע מספר סקרים טכנולוגיים במהלך שלוש 
)סקרים  הראשוני  התכנון  על  לביקורת  הראשונות  השנים 

שנועדו לאישור תכניות סופי של החללית(
נובמבר -2013 חתימה על חוזה לפיתוח מערכת ההנעה

אוגוסט -2014 השלמת סקר תכן ראשוני )PDR( לאנטנות 
של החללית

ינואר 2015 - תחילת פיתוח מלא של החללית
אוגוסט -2015 רכיבים שנרכשו ושהושלם פיתוחם מתחילים 
 IMU להגיע למעבדת האינטגרציה, כמו פאזל- חיישן הניווט

ועוקב כוכבים.
-2015 חתימה על הסכם שיגור באמצעות חברת  אוקטובר 
ריבלין  הנשיא  במשכן  נערך  חגיגי  חתימה  טקס   .SpaceX

בירושלים. באירוע נחשף עיצוב חדש לחללית. 
נובמבר -2015 סיום פיתוח המקמ"ש )מקלט-משדר(.

ועידת  את  בת"א  מארחת  אל   ספייס-איי   2016- אוגוסט 
הפסגה אחרונה בהיסטוריית התחרות, כקבוצה המובילה את 

.Google Lunar Xprize תחרות
בה  התחרות,  לגמר  מעפילה  אל   ספייס-איי   2017- ינואר 

נותרו חמש קבוצות בלבד.
זוכים,  ללא  מסתיימת  הרשמית  התחרות   2018- במרץ   30
לאחר שגוגל הודיעה על סיום הענקת חסות לתחרות. למרות 

זאת החלטנו להמשיך ולהגיע לירח.
2017 ועד היום לשיגור- בניית החללית ובדיקות המערכות 

השונות:
יוני 2018 – השלמת הרכבת מערכות אווירונטיקה, סנסורים, 

קשר וחשמל
יוני 2018 – השלמת גרסת תוכנת הניווט המבצעית

נוהלי  ובדיקת  ההפעלה  צוותי  תרגולי  תחילת   –  2018 יוני 
ההפעלה תוך שימוש בסימולטור

יולי -2018 הכרזה רשמית על מועד השיגור והנחיתה
יולי 2018 – תחילת בדיקות פונקציונאליות ובדיקות סביבה 
לפני  קיצוניים  חלל  תנאי  בפני  החללית  עמידות  לחללית. 

שיגור, שנערכות במתקנים מיוחדים בתעשייה האווירית.
נאס"א  עם  פעולה  שיתוף  הסכם  חתימת   2018- אוקטובר 
שיאפשר ל- ספייס-איי אל  לשפר את יכולת המעקב והתקשורת 
ולאחריה.  במהלכה  הירח,  על  הנחיתה  לקראת  החללית  עם 
לאתר  לנאס"א  שיאפשר  החללית,  על  לייזר  רפלקטור  יותקן 
אל   ספייס-איי  תשתף  כן,  כמו  הירח.  על  החללית  מיקום  את 
את נאס"א בנתונים שיתקבלו מהניסוי המדעי למדידת השדה 

המגנטי באתר הנחיתה.
דצמבר 2018 – החללית מצטיידת בקפסולת הזמן- המכילה 
מגילת  כדוגמת  ותרבותיים,  היסטוריים  לאומיים,  סמלים 
של  ציורים  אוסף  הדרך,  תפילת  ישראלים  שירים  העצמאות, 
ילדי ישראל וחומרים נוספים שנאספו במהלך שנים האחרונות 
גבי  על  שנשמר  עצום  מידע  במאגר  מדובר  הרחב.  מהציבור 

שלושה דיסקים מיוחדים, שניתן לפרוק החוצה מהחללית.
בקייפ  השיגור  לאתר  מועברת  החללית   2019- ינואר 
השיגור  לאתר  ומגיעה  מורכב  לוגיסטי  במבצע  קנאווראל, 

בהצלחה.
של  סדרה  עוברת  החללית   2019- פברואר  כאן:  אנחנו 
ניסויים ובדיקות לקראת השיגור, מתודלקת ומשולבת עם לווין 
נוסף. בכך היא ערוכה ומוכנה לשיגור המיוחד הצפוי להתרחש 

בלילה שבין חמישי לשישי.
על  ונוחתת  היסטוריה  עושה  ישראל   –  2019 לאפריל   11

הירח בעזרת ה'. 

כל מה שצריך לדעת על 'בראשית'

חלקיה של בראשית - איור

בראשית עם הצוות הטכני

בראשית עולה על המטוס
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אפקט הצפרדע

ביום האחרון להגשת הרשימות, הכריזו יאיר לפיד 
הרמטכ"ל  עם  יחד  רשימות,  איחוד  על  גנץ  ובני 
שהייתה  הבחירות  מערכת  אשכנזי.  גבי  לשעבר 
מנומנמת עד עתה, החלה להתעורר לקול רעש מוזר. האיחוד 
החדש צפוי להפוך למפלגה הגדולה ביותר בגוש השמאל, 
ולהוות איום אמיתי על גוש הימין. אבל יש באיחוד זה רק 

בשורה אחת עבור הימין. 
יש את ניסוי הצפרדע הידוע, כאשר זורקים צפרדע לתוך כוס 
מים רותחים היא מיד תקפוץ החוצה. לעומת זאת, אם נזרוק 
הצפרדע לתוך סיר עם מים קרים, ואז נעמיד אותו להתחמם 
אך  למות  תתבשל  פשוט  הצפרדע  קטנה,  אש  על  אט  אט 
לא תראה צורך לקפוץ מהסיר. בדיוק אפקט בישול שכזה 
גוש  מנומנמת,  הייתה  הבחירות  שמערכת  זמן  כל  התקיים 
הימין-חרדים נמצא על סף איבוד הרוב, אך כלל לא הבחין 

בכך. האיחוד בגוש השמאל גורם לכולם לקפוץ. 
הסף.  על  משחק  זהו  מאד,  מסוכנות  האלה  הבחירות 
את  תעבור  לא  הימין-חרדים  בגוש  אחת  שמפלגה  מספיק 
מפלגות  חוסם.  גוש  ליצור  יוכל  והשמאל  החסימה,  אחוז 
הרשימות,  הגשת  לקראת  להתאחד  השכילו  הסרוג  הימין 
ולמרות שכנראה מיד אחרי הבחירות הן יפרדו לדרכן, אך 
לפחות האיחוד מקנה חסינות מפני אחוז החסימה. לזכותן 
לפני שהמים הפכו  עוד  ולהתאחד  לקפוץ  ידעו  יאמר שהן 

לרותחים. 
האויב הגדול של גוש הימין-חרדים הוא השאננות. יש נתח 
חשוב של בוחרים שהוא בעד לשמר את המצב הקיים, הוא 
ובטח שלא  לידי השמאל  להפקרת המדינה  בתוקף  מתנגד 
ולתת  ללכת  טורח  תמיד  לא  אך  נוסף,  אוסלו  לידי  להביא 
ביטוי לדעתו בקלפי. זה מה שהביא לנפילה בבחירות 2013, 
כאשר השאננות הביאה לכך שגוש הימין היה קטן, ונאלץ 
להישען על יאיר לפיד. הסוף ידוע. והשאננות, הייתה כאן 

עד היום האחרון גם של מערכת בחירות אלה. 
השכמה,  קריאת  הוא  כעת  שהתרחש  השמאל  איחוד 
עלינו  ולכפות  חוסם,  גוש  מליצור  כפסע  נמצא  השמאל 
אסון אוסלו נוסף. האיחוד של השמאל, חייב לעורר תגובת 
נגד אפקטיבית. אוסלו מכה בשער, יאיר לפיד על הגדרות, 
כעת  השפעה,  לעמדת  קרוב  כאן  נמצאים  החרדים  שונאי 

חובה להתעורר ולהדוף את הסכנות. כל קול קובע.  

אסור לסמוך על 
ההסתדרות

השבוע הכריז אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות, על הצטרפות 
למפלגתו של בני גנץ. הובטח לו מקום בחמישייה הראשונה, 
וכן התפקיד הכלכלי הבכיר אם וכאשר גנץ ירכיב קואליציה 
גנץ  למפלגת  להצטרף  שקלה  אחריו  לממשלה.  יצטרף  או 
ידועה,  פופוליסטית  סוציאליסטית  אבקסיס,  לוי  אורלי 
לא  מובהק.  כלכלי  אנטי  באור  המפלגה  את  צובעת  ובכך 

ברור איזה ערך אלקטוראלי גנץ מצא בהם, אך ההסתדרות 
הוכיחה שהיא משענת קנה רצוץ. תשאלו את כחלון. 

שביתות  היו  ולא  כמעט  האחרונות,  השנים  בארבעת 
אוצר  שר  לנו  שיש  בגלל  לא  אבל  במשק,  משמעותיות 
שידע לעמוד על האינטרסים של הציבור ולמנוע שביתות. 
ההפוך הוא הנכון, כחלון פשוט נכנע מראש לכל דרישות 
ההסתדרות, כך שלא היה לה צורך אפילו לשבות. ניסנקורן 
וכחלון כרתו ברית – ההסתדרות דורשת וכחלון מיד מבצע. 
מיליארדים,  בעשרות  מסתכם  הציבורית  לקופה  הנזק 
וכחלון ציפה שבתמורה ההסתדרות ומנגנוניה יתגייסו עבור 

מי ששכב על הציבור כדי למלא את האינטרסים שלה. 
הכי  הגוף  היא  ההסתדרות  אדירה,  היא  בציבור  הפגיעה 
השכר  על  הממונה  דו"ח  בחברה.  החלשים  כלפי  פוגעני 
באוצר לשנת 2017 שפורסם בשבוע שעבר, מאפשר הצצה 
האחרון  בעשרו  גדל  המדינה  עובדי  של  שכרם  למספרים. 
במשק  הממוצע  בשכר  מהגידול  כפול  ב-20%,  ריאלית 
)11%(. מספרם של עובדי המדינה גדל ב-18%, כיום, 100 
מליארד)!( ששקל מופנים להוצאות שכר של עובדי מדינה. 
גם  כחלון  אך  כחלון,  עוד מלפני  הם  חלק מהסכמי השכר 
להסתדרות.  ממנה  חילק  אלא  בצלחת  ידו  טמן  לא  הוא 
האם הרגשתם שהשירות לציבור השתפר? בגדול, לא. כל 
הגידול בשכר אינו מלווה בהתייעלות או בשיפור המנגנון, 
מתנה  לציבור.  תמורה  שום  בלא  שכר  תוספת  פשוט  אלא 
מתופעת  חלק  או  עובדים  הם  אם  משנה  ולא  לעובדים, 

האבטלה הסמויה. 
בניגוד לשוק הפרטי, כאשר חברה מעוניינת להתייעל היא 
מצמצמת בכוח אדם, ומשפרת את השירות לצרכן. במגזר 
הציבורי אין שום צורך להשתפר, וועדי העובדים מסדרים 
הם  אם  וגם  מאד,  בינוניים  הם  אם  גם  לעובדים,  הטבות 
פרטית שלא  כישלונה של חברה  בעוד  לחלוטין.  מיותרים 
כאשר  שלה,  המניות  בעלי  של  בעיה  זו  להתייעל  יודעת 
המגזר הציבורי במדינה לא יודע להתייעל, זו כבר בעיה של 

כולנו. 
אחרי  שלו,  בעיה  גם  שזו  כחלון  השר  גילה  השבוע  אבל 
ההסתדרות,  כלפי  שלו  וההתרפסות  הכניעה  מסע  כל 
שילם  הציבור  גנץ.  לבני  תמיכתו  והעביר  ניסנקורן  בא 
נאמנות  אין  התמורה.  את  גזר  לא  כחלון  אך  המחיר,  את 
לקדם,  שצריך  הסתדרותיים  אינטרסים  רק  אלא  פוליטית, 
וברגע שהלימון של כחלון מוצה, כבר אין צורך בקליפה. 
האור  זה  כי  פוליטית,  בבוגדנות  מאד  חשוב  שיעור  זהו 

בקצה המנהרה. 
שידע,  חשוב  זה  ואת  רצוץ,  קנה  משענת  היא  ההסתדרות 
לבוא  יודעת  היא  ולהבא.  מכאן  אוצר  שר  כל  ויזכור  ישנן 
בדרישות ותביעות, היא יודעת לפגוע בציבור בשביתות או 
בעידוד ותגמול עבודה חלקית ורשלנית, אך היא לא נאמנה 
לכרות  שכדאי  האחרון  הגוף  היא  ההסתדרות  פוליטית. 
איתו ברית, כי בריתות נמדדות ברגעי חולשה, וההסתדרות 
לא היססה לרגע לנטוש את כחלון אחרי כל ההטבות שזה 
הרעיף עליה. חשוב יהיה להזכיר זאת לכל שר אוצר שישמש 
בתפקיד, ואז ידע כי עדיף לשמור על האינטרס הציבורי ולא 
שיסייע  מי  כל  בקלפי  יתגמל  הציבור,  כי  ההסתדרות.  על 

להעלות את רמת החיים במדינת ישראל. 



האויב הגדול של גוש 
הימין-חרדים הוא 

השאננות. יש נתח חשוב 
של בוחרים שהוא בעד 

לשמר את המצב הקיים, 
הוא מתנגד בתוקף 

להפקרת המדינה לידי 
השמאל ובטח שלא 

להביא לידי אוסלו נוסף, 
אך לא תמיד טורח 

ללכת ולתת ביטוי לדעתו 
בקלפי. זה מה שהביא 

לנפילה בבחירות 2013, 
כאשר השאננות הביאה 

לכך שגוש הימין היה 
קטן, ונאלץ להישען על 

יאיר לפיד. הסוף ידוע. 
והשאננות, הייתה כאן 

עד היום האחרון גם של 
מערכת בחירות אלה

"

התוצאה היחידה שבטוחה באיחוד גנץ ולפיד, היא ההתעוררות בגוש הימין ובקרב מצביעי 
המפלגות החרדיות • וגם: ההצטרפות של ניסנקורן והבגידה בשותפו שר האוצר משה כחלון
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הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

לוטו רגשות 
קוד: 106875951

צעיף וכובע
קוד: 10953

מפזר חום משחק זכרון רגשותתאורת חירום
קוד: 106875944 מבצעי

השבוע
 17-22.2.19
י"ב-י"ז באדר א'

לחברי מועדון בלבד!

4990

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

י"ג-י"ז באדר א'18-22.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

4990
2490 במקום-
1990

הלו 
קיטי

3*85 גר'
עלית

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

דוריטוס
סוגים שונים

גרגירי חומוס/תירס/
שעועית לבנה/ירוקה 

חתוכה/גזר גמדי/לקט 
אפונה ותירס/אפונת גינה

פריגת

ירקות קפואים סנפרוסט
700 גר'

סוגים שונים
1.5 ליטר

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

שקיות/טבלאות 
קליק

סוגים שונים

שלישיית קפה טורקיעוגיות לוטוס
ארוז שתים שתים

קוד: 26666038
279 גר'

רוטב צ'ילי מתוק/
וינגרט/ברביקיו

21-22
ט"ז-י"ז באדר א'

500-600 מ"ל
'מעולה'

לק"ג

103990890

2 ב-
1290

1590
ליח'ליח'

לק"ג

5 ב-
20

'מעולה'

2990

3490

5 ב-
10

4 ב-
20

4990 במקום-
2990

4990 במקום-
2990

חזה/שוקיים קפוא

פילה מדומה מס' 6/ 
שריר מס' 8

מוצפי

1090
ליח'

לק"ג

יש לך טעם 'מעולה' 
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איחודים עליך ישראל

נסיעות  המעטה,  בלשון  חובב,  נתניהו  בנימין 
לחו״ל. פגישות עם מנהיגי העולם ובוודאי עם שליט 
רוסיה ולאדימיר פוטין ברוסיה, פגישה חשובה שלא 
הצפוף,  הזמנים  ולוח  העיתים  בצוק  יד.  כלאחר  מבטלים 
ביטל רוה״מ פגישה מתוכננת ברוסיה שהייתה זוכה לסיקור 
מתורגם  חשיפה  בדל  אלו, שכל  בימים  גם  בתקשורת,  שיא 

למנדטים לפחות בסקרים. 
מיד לאחר ההודעה על הצעד הדרמטי של ביטול הנסיעה 
לרוסיה, כינס ביום רביעי בנימין נתניהו במשרדו את בכירי 
האיחוד-הלאומי והבית-היהודי, הפציר ודרש מהם להתאחד 
בכדי  יהודית",  "עוצמה  מפלגת  עם  לבחירות,  טכני  בבלוק 
בסיום  המשותפת  בהודעה  בימין.  קולות  ׳בזבוז׳  למנוע 
רוה״מ   של  בפגישה  הסיעות:   2 מטעם  נמסר  ההתייעצות 
עם יו״ר הבית היהודי הרב רפי פרץ הושגו מספר סיכומים, 
משרדים  לשני  הבטחה  המפלגות.  מרכזי  לאישור  בכפוף 
ממשלתיים בממשלה הבאה ושריון של ח"כ מהבית היהודי 

במקום ה-28 השמור לרוה״מ ברשימת הליכוד.
הודעה:  פרסם  נתניהו  בנימין  הסיכומים,  השגת  לאחר 
לפיד  בראשות  שמאל  ממשלת  בין  הן  הבאות  "הבחירות 
וגנץ לבין ממשלת ימין בראשותי. אני מברך את נציגי הבית 
היהודי והאיחוד הלאומי, שגילו אחריות כלפי ארץ ישראל 
והצליחו לאחד את השורות, כדי להבטיח שקולות הימין לא 

ילכו לאיבוד".
ימנע לחלוטין איבוד  עוזר, אך לא  בפועל האיחוד בימין 
׳מגן׳,  בשם  ימנית  נישה  מפלגת  הגיש  הירש  גל  קולות. 
בימין,  עמוק  נמצאת  פייגלין  משה  בראשות  זהות׳  ׳מפלגת 
לא  ועוד  קלושים.  החסימה,  אחוז  את  לחצות  הסיכויים 
לבד.  נשאר  שדווקא  ישי  אלי  של  ל״ביחד׳  מילה  הקדשנו 
מפלגות  את  דוגמת  ולא  מתייחסת  לא  הכללית  העיתונות 
הנישה החדשות, רק בעיתונות הימין הם מאוזכרות. האם הם 

יהיו הפתעת הבחירות? ספק. 
על  רשמית  התפרסם  לא  עוד  נכתבות,  אלו  כששורות 
המפץ, איחוד סיעות יש-עתיד של יאיר לפיד וחוסן-לישראל 
של גנץ. בדרך כלל כשהכלה והחתן מעוניינים יוצא שידוך, 
אלא אם כן לחתן יש ציפורים אחרות בראש. האיחוד התבקש 
ולו רק מהסיבה, שליאיר לפיד אסור לקחת צ’אנס, ולהפוך 
קדנציה  הברבור,  שירת  בפוליטיקה,  וזניח  שולי  לגורם 
אחרונה בהחלט של מי שסומן להיות התקווה הלבנה. באם 
משוב  חייב!  היה  גנץ  בני  צ’אנס,  לקחת  היה  אסור  ללפיד 
אוויר חדש במפרשים הנפולים וסומק מחודש בלחיים. מאז 
נקודת השיא, הנאום המכונן שבו ביסס עצמו כאלטרנטיבה, 
נגרעו ממנו בסקרים כ6/8 מנדטים, והדרך עוד ארוכה, קשה, 
כל  ינצלו  מנוסים,  מלאת מכשולים. המתחרים משופשפים, 
והרבה  טוב בשתיקה  גנץ  ושגיאה, כשמתברר שבני  מעידה 
האישים  בין  שעמדה  השאלה  והצהרות.  בדיבורים  פחות 
הייתה אחת, מי בראש? רוטציה היא הפתרון המתבקש, שלא 
הוסכם לכתחילה על ידי בני גנץ. בדיעבד, כולל הצירוף של 
גבי אשכנזי היה מהלך נדרש ומתבקש. לפיד מצמץ ראשון 

והסכים לרוטציה מוקטנת ולגנץ בראש. 
אחריות  "מתוך  נמסר:  האיחוד  על  המשותפת  בהודעה 
לאומית, החליטו בני גנץ, יאיר לפיד ובוגי יעלון על הקמת 
החדשה  השלטון  מפלגת  את  תהווה  אשר  מאוחדת  רשימה 
של ישראל. מפלגת השלטון החדשה תעמיד נבחרת מנהיגים 

המדינה,  בטחון  את  שתבטיח  חדשה  וחברתית  בטחונית 
הישראלית  החברה  ואת  העם  חלקי  את  מחדש  ותחבר 

המשוסעת".
עוד נמסר כי סוכם על ריצה משותפת לראשות הממשלה 
לפיד  ויאיר  יהיה הראשון בהסכם  גנץ  בני  רוטציה.  בהסכם 
יחליפו לאחר כשנתיים וחצי. "מתוך הכרה בחשיבות הרגע 
גבי אשכנזי להצטרף  רא"ל  גם  והמשימה הלאומית החליט 
לבנימין  טובה  סיבה  בהחלט  נמסר.  החדשה",  למפלגה 

נתניהו לבטל נסיעה לרוסיה. 
הימין  גוש  האם  הפרק,  ועל  לדיון  שנשארו  השאלות 
הימין?  בגוש  לקבע  ניתן  מי  ואת  מי  בכורתו?  על  ישמור 
היהודי  והבית  ושקד  בנט  של  החדש  הימין  למפלגת  מחוץ 
אחוז  את  תחצה  באם  מ׳כולנו׳  כחלון  משה  המאוחדת. 
החסימה? שאלה משמעותית, יהיו הראשונים להחליף ראש 
לגנץ  לחבור  אידיאולוגית  מניעה  שום  לכחלון  אין  ומנהיג. 
ולפיד למרות השת״פ המוצלח עם נתניהו והליכוד, מפלגת 
הבית. איווט ליברמן שעתידו מאחוריו וסיכוייו מעורפלים, 
יהיה השני שישבור את ההגמוניה הימנית. בעבר איווט הוכיח 
שמצהירה  לש״ס  שימושית.  אידיאולוגיה  זו  ש׳כדאיות׳ 
בראש כל חוצות שביבי צריך את אריה חזק. )במאמר מוסגר, 
אריה באמת חזק, היה מצרף את אלי ישי במקום השני, מביא 
שלום ואיחוד לתנועה, התלהבות וחידוש שהיו מבטיחים את 
רק את חציית אחוז החסימה,  והשביעי, לא  המקום השישי 
למען  המרכז  לגוש  להצטרף  מעשית  מניעה  אין  אוטופיה( 
דרכו  לסוף  יגיע  נתניהו  באם  בפרט  התורה׳.  עולם  ׳הצלת 
הפוליטית. לליצמן וגפני תהיה בעייה אמיתית עם יאיר לפיד, 
כמובן  ויכנסו  הצפרדע  את  יבלעו  הם  מפנקת  בסיטואציה 

בדיעבד ובגלגול עיניים. הכל למען עולם התורה והמשרה.
של  רוב  על  ישמור  הנוכחי  הימין  גוש  באם  מאידך, 
62/64 מנדטים, אורלי לוי מ׳גשר׳ הינה המועמדת להצטרף 
ראשונה, כמובן באם תחצה את סף אחוז החסימה המאיים. 
שכילה  מלפיד  ׳למוד-לקח׳  פנימה  שיאוץ  השני  יהיה  גנץ 
אמיתית  בעיה  תהיה  לנתניהו  משמימה.  באופוזיציה  עצמו 

להושיב את יהדות התורה עם לפיד כשאפשר בלעדיו. 
מיוחלת,  או  מאיימת  בחלל,  ותלויה  שמהדהדת  השאלה 
האם  נמצא,  אתה  הפוליטית  המפה  של  צד  באיזה  תלוי 
׳מהפך׳.   - הקסם  מילת  תוכרז  באפריל,  ה9  ג׳  יום  במוצאי 
אחיזת מוסרות השלטון בישראל, הרכבת הממשלה, תלויה 
ב2/3 מנדטים שיעברו מכאן לשם ואולי הפוך. באמצע ישנם 
ל2/3  מעבר  קואליציה.  בכל  להשתתף  שיכולים  המנדטים 
מנדטים שמשנים את גודל הגוש הגדול, יכולות מפלגות שלא 
עוברות את אחוז החסימה, אך מפסידות לגוש הפוטנציאלי 
מזה  עתיד השלטון.  את  לקבוע  קולות  אלפי  עשרות  שלהם 
׳יחד׳  מפלגת  האחרונה  בקדנציה  מכל.  יותר  נתניהו  חושש 
שלא עברה, הפסידה לגוש הימין 3 מנדטים, שהיו מקבעים 
אחת  באף  ׳תלוי׳  להיות  צורך  ללא  בשלטון  הליכוד  את 
משותפיו הפוטנציאלים. עמדת כוח ברורה לראש הממשלה.  
בשמאל יש אחידות דעות כמעט מבורכת. כשם שפרצופיהם 
שהסיסמה  הבעיה,  נתניהו׳.  לא  ׳רק  אחידה,  דעתם  שונים 
השחוקה כושלת כבר 2 מערכות בחירות. האפשרות היחידה 
לממש את האילוזיה, העברת קולות מסיבית מהמרכז-מרכז 
ומר״צ  הערביות  הרשימות  בשיתוף  שמאל,  המרכז  לגוש 
המוערכים  הפוליטיקאים  אחד  טיבי  אחמד  ציונית.  הפוסט 

והודיע:  בלשונו  כשמעד  קשות  שגה  בכנסת,  והחכמים 
שמפלגתו תתמוך מבחוץ בקואליצית ׳רק לא נתניהו׳. בליכוד 
אחמד  להם  שסיפק  הנפיצה  התחמושת  את  יפספסו  לא 
יודע, שחיבוק הדוב של הרשימה  גנץ  בני  כוונה.  בלי  טיבי 
את  לנצל  נתניהו  את  וישלח  הימין  את  ׳ידליק׳  המשותפת 

מיומנויותיו הנדירות בשימוש והפעלת המדיה לצרכיו. 
נגד,   ובחירות  בחירות  והתרחשויות,  אירועים  מרוב 
היועמ״ש  הבחירות,  מערכת  של  המרכזי  האיש  ׳נשכח׳ 
ופרסומם  עד עתה,  אי פרסום ההחלטות  אביחי מנדלבליט. 
בכל תאריך מהיום ועד ליום הבחירות, מהווה התערבות לא 
סבירה ושינוי מומנטום מוכתב, שהדעת לא סובלת  במערכת 
פרסום  את  ידחה  באם  היועמ״ש  יעשה  טוב  הבחירות. 
ההחלטה ליום שאחרי, אלא אם כן  ההחלטה, שלא להגיש 

כתב אישום נגד בנימין נתניהו.

גל של אחדות שוטף את המפה הפוליטית: בעוד נתניהו מגבש את מפלגות הימין 
למקשה אחת, גנץ ולפיד משלימים איחוד נגדי משלהם • כיצד ישליך הדבר על 

תוצאות הבחירות?

עו"ד יצחק שינפלד 



בפועל האיחוד בימין עוזר, 
אך לא ימנע לחלוטין 

איבוד קולות. גל הירש 
הגיש מפלגת נישה ימנית 
בשם ׳מגן׳, ׳מפלגת זהות׳ 

בראשות משה פייגלין 
נמצאת עמוק בימין, 

הסיכויים לחצות את 
אחוז החסימה, קלושים. 
ועוד לא הקדשנו מילה 

ל״ביחד׳ של אלי ישי 
שדווקא נשאר לבד

"



מוקד שירות זמין 24/6    
במענה אישי מידי!

 טכנולוגיית סינון רובוטית 
עם מערכת בינה מלאכותית

3 כבלים תת ימיים
לחיבור מהיר ואיכותי

משתמשים לצרכי עבודה? 
הכירו את אתרוג power מנוע הביצועים מבית אתרוג

אינטרנט מסונן וחזק במיוחד שיודע לעבוד בכל מצב
 להתרגל למקסימום הספקים במינימום זמן! 

1 8 0 0 - 2 2 2 - 2 3 8
להצטרפות חייגו:

power
אינטרנט מהיר. חזק. עוצמתי. נקי.

אתרוג
כהוראות הרבניםסינון מוקפד 
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פרסום רשימת המועמדים לכנסת מטעם ש"ס 
השבוע, לא מביא עמו בשורה של ממש עבור העם 
שבשדות. גם לא עבור הדור הצעיר, המכונה גם 

לובשי החולצות הכחולות. 
כן כן, זה אותו דור צעיר שלא לומד בכוללים ובישיבות, 
בעיקר  ויותר,  יותר  סגנון חדש שנראה לאחרונה  אלא 

בפריפריה אבל לא רק שם. 
למעט אוריאל בוסו )גילוי נאות, אני תושב פתח תקווה(, 
שגם הוא הוצב במקום התשיעי ולא במקום השני והשלישי 

כמצופה, אין בשורה של ממש ברשימה הזו. 
נכון, לא משנה מי יהיה ברשימה הזו, כל מי שיהיה בה 

ובכל מצב ש"ס תביא את השבעה מנדטים שלה. 
מכתבו של חבר הכנסת דני סיידה על כך שהוא פורש 
ומשאיר בעצם את הכל לצעירים אומר הכל. סיידה, חבר 
הכנסת האחרון שנשאר בש"ס שאינו מייצג את הציבור 
החרדי הספרדי, סיידה ייצג את אותו ציבור וקהל שיגאל 

גואטה ייצג. 
לא רק שלא נעשה ניסיון אמיתי להביא שמות חדשים 
שיביאו את הקהל שנטש את ש"ס במערכת הבחירות 
האחרונה, אלא מה שקיבלנו כאן זו רשימה חרדית למהדרין. 
רשימה זו יכולה לבקש בהחלט את אמון הציבור הספרדי 
החרדי, והיא גם תקבל ככל הנראה את אמונו, אבל לא את 

אמון הציבור העממי שנטש אותה לפני ארבע שנים. 
שלא נטעה, הקו של ש"ס הנוכחית הוא ברור. התנתקות 
מוחלטת מאותו קהל, קרי: פריפריה ועמך מה שנקרא, 
והתמקדות בציבור החרדי בלבד. ייתכן ויו"ר ש"ס השר 
דרעי, עשה בדיקות עומק מקיפות שהביאו אותו אל המסקנה 
הזו. להתמקד בציבור החרדי בלבד ולא בכל מה שסביב. 
עצם ההחלטה להציב מועמדים אנונימיים שאיש אינו מכיר 
אותם, מלמדת על כך שבעצם ש"ס נותרה עם בני התורה בלבד 
שבכל מצב ישמעו לדעת תורה, לא משנה מי יהיו הנציגים. 
אם זה אכן היה השיקול, הרי שזה לא יום של בשורה 
עבור הציבור המזרחי במדינת ישראל. אותו ציבור שנטש 
לטובת כחלון והליכוד. הציבור הזה שעליו אני מדבר יכול 
היה לחזור חזרה לש"ס, בתנאי שהוא גם היה מקבל ייצוג 

הולם בתוך המפלגה ולא רק קמפיין עממי... אותו ציבור 
רוצה להרגיש זהות ושייכות, ברשימה הנוכחית של ש"ס 
הוא מקבל זהות אמנם, אבל שייכות וחיבור הוא לא מקבל. 

)חוץ מהקמפיין...(
למרות כל זאת, יש כאן תקווה. התקווה היא שהאנשים 
החדשים שכן נכנסו לרשימה יביאו איתם דם חדש וצעיר. 
חברי כנסת באים לעבוד, ובלי לזלזל ביכולות המצוינות 
של חברי הכנסת הוותיקים, תמיד כוח רענן וצעיר מביא עמו 
אנרגיות חדשות למערכת. כאמור, אין בשורה, יש תקווה. 

ציפי לבני

לפני כשבועיים, כשהגשתי את המהדורה המרכזית ברדיו 
קול חי, ראיינתי את יו"ר התנועה חברת הכנסת ציפי לבני. 
בראיון, שאלתי את לבני אם במידה והסקרים יראו לך 
שאת לא עוברת את אחוז החסימה, האם תפרשי? כך שאלתי, 

והיא ענתה לי, אני רצה עד הסוף ובכל הכוח... 
השבוע, היא כבר לא יכלה עוד. גם בקרב מי שאינו נמנה 
על חוג מצביעיה, נאום הפרידה שלה השבוע מעורר עצב. 
לבני, שרק לפני מספר שנים הייתה במרחק נגיעה קל ממשרד 
ראש הממשלה, סיימה את חייה הפוליטיים )ואישית אני 
מאמין שהיא עוד תחזור מתישהו, כי בפוליטיקה אין סוף עד 
שאין סוף...( בכינוס מסיבת עיתונאים שהיא יורדת מהבמה 

הפוליטית. 
פרישתה היא חבל אחד גדול, קולו של השמאל הוא קול 
שחשוב שיישמע, וחשוב גם שיהיה לשמאל ייצוג ראוי 
בכנסת. מה שידענו על ציפי לבני והניסיון שלה האמיתי 
לקיים תהליך מדיני מרחיק לכת עדיף על פני מה שאנחנו 

לא יודעים. 
אנחנו לא יודעים על גנץ ולפיד והעמדות המדיניות שלהם 
יותר מידי. על מי אנחנו כן יודעים? על מפלגת העבודה 
שנחלשת מאוד לפי הסקרים )אם כי 
לעשרה  חזרה  שוב  האחרון  בשבוע 
שניהם  לבני.  ציפי  ועל  מנדטים(, 
משלמים מחיר כבד היום על עצם היותם 
נקראים שמאל. העם כנראה זז ימינה 
יותר, וקשה היום לקבל מפלגות עם זהות 

שמאלנית מובהקת. 
מהבמה  לבני  ציפי  של  ירידתה 
למחנה  גדול  הפסד  היא  הפוליטית 
השמאל אמנם, אבל גם הפסד גדול לשיח 
ולפולמוס במדינת ישראל. אפשר שלא 
להסכים עם עמדותיה המדיניות של לבני, 
אבל היא בהחלט ייצגה את עמדתה בלי 
למצמץ ובלי לעשות חשבון על מה שהיא 

עלולה לשלם על כך. 

אין בשורה, יש תקווה 
רשימת ש"ס מאכזבת למדי, ללא ייצוג עממי ועל טהרת ה'בני תורה' • עם זאת, עצם שילובם של כוחות רעננים 
וצעירים מהווה בשורה • וגם: פרישתה של ציפי לבני מזיקה לשיח בישראל, גם בלי להימנות על תומכיה, מותר 

להעריך אותה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

לא רק שלא נעשה 
ניסיון אמיתי להביא 

שמות חדשים שיביאו 
את הקהל שנטש 

את ש"ס במערכת 
הבחירות האחרונה, 

אלא מה שקיבלנו 
כאן זו רשימה חרדית 

למהדרין. רשימה זו 
יכולה לבקש בהחלט 

את אמון הציבור 
הספרדי החרדי, 

והיא גם תקבל ככל 
הנראה את אמונו, 
אבל לא את אמון 

הציבור העממי שנטש 
אותה לפני ארבע 

שנים

"

ח"כ בן צור מכריז את החלטות ה'מועצת'
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* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

מדד זיהו� אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דג�קוד דג�
79STYLE 5יאריס

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה
8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

5

*נתוני צריכת הדלק הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, 
.(WLTP) EC 2017/1151 לפי רגולציות
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YARIS 2019FEEL THE ENERGY,.תרגישו את האנרגיה במערכות המתקדמות�אנרגיה בכל נ�יעה.בבטיחות, בעיצוב, בנוחות ובמרווח המפנקי ,YARIS.גם בגרסה היברידית
התמונה להמחשה בלבד 

סוכנות מורשית טויוטה
תרבות שירות אחרת

טויוטה זמיר

www.toyota-zamir.co.il טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות מורשית טויוטה  |  כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו
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אירוסין בבית דושינסקיא סיגעיט סאטמאר

הגאון הצדיק רבי פסח הכהן שטרן מדינוב זצ"ל - למנוחות 

מסע הלווית הרבנית הצדקנית מרת שרה רבקה רבינוביץ ע"ה אלמנת האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' 
מביאלא ב"ב זצ"ל 

מסע הלוויה בירושלים צילום: שלומי טריכטרמסע הלוויה בבני ברק
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שמחת בית ויז'ניץ 
טיש פורים קטן בשילוב שמחת אירוסי נכדו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ החתן שלום שמחה הגר בן לבנו יחידו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר 

חתן האדמו"ר מספינקא עם בת הרה"ג רבי יהושע רובין נכדת הרה"צ אב"ד גלאגוב והאדמו"ר מצאנז גריבוב צילום: יהושע פרוכטר 

מעמד סיום ימי השובבי"ם ת"ת למאות 
תלמידי ישיבות צאנז

בשילוב שמחת אירוסי נכד האדמו"ר, בן לבנו 
הרב הצעיר מצאנז, עם הכלה נכדת הרה"צ רבי יצחק 
הלפרין מראדומישלא בת הגר"י הלפרין דיין קהילת 

צאנז בשכונת רמות ומראשי ישיבת צאנז ירושלים

צילום: משה גולדשטיין 

האדמו"ר מזוטשקא ירושלים במוצאי שבת פרשת תצוה בבית מדרשו בירושלים 
צילום: שלומי טריכטר 

כינוס מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' 
השבוע במעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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