
 

  חלל
  י כלל

החלל החיצון, או בקצור החלל, הוא המרחב 

  הקים בין גופים שמימיים, הכולל את כדור

ריק) חזק  הארץ. מצוי בואקום (בעברית:

המכיל צפיפות נמוכה של חלקיקים. החלל 

ב הנפח של היקום. והבין גלקטי תופס את ר

ב נפח הגלקסיות והחלל הריק מהוה גם את ר

  ומערכות הכוכבים.

החלל החיצון אינו מתחיל בנקדה מסימת, 

בה של והמצוי בג ָמןְר ָק סכם ֶׁשַּקו וולפיכך ה

פן ון באְיַצּיֵ בה פני הים וקילומטר מעל ג 100

רשמי את תחלת החלל החיצון למטרות הסכמי החלל ולשמירת רשומי החלל. המסגרת 

יצון, והתקבלה על ידי האו"ם מי הוקמה על ידי אמנת החלל החוק החלל הבינלאולח

ר והסכם זה מונע כל תביעה של רבונות לאמית ומאפשר לכל המדינות לחק  .1967בשנת 

אמנת הירח שיכה גופים שמימיים כגון כוכבי   ,1979פשיות. בשנת ואת חלל החיצון בח

  מית.ום שפוט של הקהלה הבינלאולכת, כמו גם חלל ההקפה סביב גופים אלה, לתח

בה רב, ועם כניסת הכדור פורח בג, 20-החלו במחקר החלל במהלך המאה הבני אדם 

שג וואחריו הפתוח של משגרי רקטות בודדות ורבי שלבים. מסלול סביב כדור הארץ ה

וחלליות לא מאישות מאז הגיעו אל כל כוכבי לכת המכרים  1961על ידי יורי גגרין בשנת 

ק"מ  28,100במערכת השמש. השגת מסלול לויני נמוך דורש מהירות מינימלית של 

לשעה, הרבה יותר מהר מאשר כל מטוס רגיל. החלל החיצון מיצג סביבה מאתגרת 

אקום וקרינה. למחסור בכח משיכה יש לחקר אנושי בגלל הסכנות הכפולות של ו

השפעות פיזיות מזיקות על הגוף האנושי, כגון נוון שרירים ואבוד מסת עצם. מסע בחלל 

גבל למסלול נמוך סביב כדור הארץ וטיסה מאישת לירח; יתר החלל החיצון ועד כה ה

ם, נותר בלתי נגיש לבני אדם, אלא על ידי התבוננות פסיבית בעזרת טלסקופים ארציי

     שושית לחקר הגופים השמימיים.גטלסקופי חלל או על ידי משלוח 



  ב"ה

   

  חלל
  ילויג

לפני הספירה הפילוסוף ַהְּיָוִני אריסטו הציע  350-ב

בשם אימת   שהטבע מתעב ריק, העקרון הזה נודע

 5-הריק, רעיון זה נבנה על בסיס טעון מהמאה ה

ֶׁשל ַהִּפילֹוסֹוף ַהְּיָוִני  )ה"סה (=לפנהספירי לפנ

ֶּפְרָמִניֶדס, שדחה את אפשרות הקיום של ריק 

בחלל. על סמך הרעיון שריק לא יכול להתקים 

הניחו במערב במשך מאות שנים שהחלל אינו יכול 

מעמד משך זמן רב,  להיות ריק. רעיון זה החזיק

, הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט  17-עוד במאה ה

  .טען שהחלל חיב להיות מלא

בסין העתיקה היו מספר סגנונות מחשבה שונים בנוגע לטבע השמים, חלק עם דמיון 

לספירה האסטרונום ג'אנג הנג השתכנע שהחלל  2-להבנה המודרנית של היום. במאה ה

עבר למנגנון שתומך בשמש והכוכבים. בספרים ששרדו חיב להיות אינסופי, שנמשך מ

נאמר שהשמים חסרי גבול "ריקים וחסרי תכן". כמו כן, ה"שמש; ירח; וחברתם 

  ".הכוכבים; צפים בחלל הריק, נעים או עומדים במקום

 ,1640-המדען האיטלקי גלילאו גלילי ידע שלאויר יש מסה ולכן כפוף לכח הכבידה. ב

מתנגד ליצירה של ריק. למרות זאת תלמידו ֵאֵונָג'ִליְסָטה טּוִריְצ'ִלי היה  ֶּׁשֹּכחַ הוא הדגים 

הנסיון הזה הביא ליצירת  .1643ר את המכשיר שהפיק ריק בשנת וזה שהצליח ליצ

  .ברומטר הכספית הראשון ויצר סנסציה מדעית באירופה

המדען הגרמני אוטו פון גריקה הרכיב את משאבת הריק הראשונה: מכשיר  1650-ב

שהפריך עוד יותר את עקרון אימת הריק. הוא צדק כשכתב שהאטמוספרה של כדור 

יב להיות ריק בין כדור הארץ הארץ מקיפה את כוכב הלכת כמו קלפה. הוא הסיק שח

  .והירח

קף. יחוקר הדתות ניקולאוס קוזאנוס שער שהיקום חסר מרכז וה 15-בחזרה למאה ה

הוא האמין שהיקום, אף על פי שאינו אינסופי, חסר גבולות שבהם נתן להכילו. רעיונות 

אלו הביאו להשערות בקשר לממד האינסופיות של החלל על ידי הפילוסוף האיטלקי 
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הוא הרחיב את רעיון ַהּקֹוְסמֹולֹוְגָיה ַהֶהְליֹוֶצְנְטִרית של  .16-ברונו במאה ה 'רדנו וג

ר, חמר שלא יצר ֶת מר שהוא קרא ֶא וקֹוֶּפְרִניקּוס לתפיסה של יקום אינסופי מלא בח

ם. הפילוסוף האנגלי ויליאם גילברט הגיע למסקנה שמימייהתנגדות לתנועתם של גופים 

שהכוכבים נראים לנו רק מפני שהם מקפים באתר דק או ריק. מקור דומה, הוא טען 

  .הוא פילוסופים ְיָוִנים עתיקים, כולל אריסטו אתרתפיסת ה

מפיץ אור נשאר פופולרי בקרב כמה מדענים עד תחלת ר ֶת ֶא ּבְ הרעיון של יקום מלא 

  .20-המאה ה

על ידי ר ֶת ָהֶא ר הארץ דרך מֹוָרִלי נסה להבחין בתנועת כדו-סוי ַמְיֶקְלסֹוןינ 1887-ּבְ 

  .התבוננות בשנויים במהירות האור לפי כוון של תנועת כוכב הלכת

ר ֶת ָהֶא עם זאת, תוצאת האפס הצביעה שמשהו היה לא בסדר עם הרעיון. הרעיון של 

חלף על ידי תורת היחסות הפרטית של אלברט אינשטין, ומפיץ האור ננטש לאחר מכן וה

שמהירות האור בריק היא קבועה ולא תלויה בתנועתו של הצופה או אשר מחזיקה 

  .מסגרת התיחסות

מאס דיגס והאסטרונום המקצועי הראשון שתומך ברעיון של יקום אינסופי היה ת

צלחת הראשונה ו. אבל קנה המדה נשאר לא ידוע עד מדידת המרחק המ 1576-האנגלי ב

  .מני פרידריך בסלעל ידי האסטרונום הגר 1838לכוכב סמוך בשנת 

צעה והתפיסה המודרנית של החלל החיצון על בסיס קוסמולוגית "המפץ הגדול", ה

ר. תאוריה זו גורסת כי מקורו יֵ ְט 'ַרז' ְלמַ ֹוי הבלגי זאעל ידי הפיזיק 1931לראשונה בשנת 

  .של היקום הנצפה בצורה מאוד דחוסה שמאז עברה התרחבות מתמדת
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  חלל
  חלליות

ן מטרות, בהן וכלי המשגר לחלל. חלליות משמשות למגוחללית היא 

צלום, מטאורולוגיה ונווט. מטרת החללית משפיעה   רת,ומחקר, תקש

גבל בחלל שבסופו וישות נשלחות לזמן מופי משימתה: חלליות מאועל א

הן שבות אל כדור הארץ ונבנות כך שיתאימו לחדירה לאטמוספרה, ואלו 

עדות ומערכת השמש החיצונית, לא מיר את וחלליות שמיעדות לחק

  ר.ולחז

, שהראשונה 20 -גרו לחלל החל מהמחצית השניה של המאה הוחלליות ש

 12-. ב1957באוקטובר  4-גר בושש 1ין הסוביטי ספוטניק ובהן היתה הלו

, 1גרה לראשונה חללית שנשאה אדם לחלל, ווסטוק וש 1961באפריל 

חלליות שנועדו לבצע משימה  ב החלליות הןושנשאה את יורי גגרין. ר

גמה לחלליות שנועדו לבצע מספר רב של משימות הן מעבורות ואחת. ד

 120 -למעלה מ 1981מעבורות חלל שבצעו מאז  5חלל. ארצות הברית פתחה צי של 

מעבורות החלל יצאו  2011 -ב .עקב עלותה הגבוהה ,משימות. עם זאת, גישה זו ננטשה

  ליף החללית אוריון.משרות. את מעבורות החלל תח

ב באמצעות משגר  בעל מנוע רקטי. השגור עצמו מתבצע ִמַּכן  שגור. וגרת לרוחללית מש

רכב ממספר שלבים כדי להקטין את מסתו ככל שהשגור מתקדם, ובדרך כלל, המשגר מ

ב המקרים למשגר יש שלושה שלבים. וולאפשר האצת הטיל למהירות הנדרשת ממנו. בר

  פעלתם מנתקים מהמשגר ונופלים.השלבים שסימו את 

כאשר תרגם עבור עתונו "העולם הזה"  1953את המלה "חללית" הגה אורי אבנרי בשנת 

  מאמר של ורנר פון בראון על המסע העתידי בחלל, שהיה אז עדין בחזקת מדע בדיוני.

  היסטוריה

הראשונים להגשמת החל המין האנושי לעשות את צעדיו  20 -במחצית השניה של המאה ה

בראון, שפעלו -החלום של כבוש החלל. מדעני טילים וחלל כמו צ'יולקובסקי, גודרד ופון

, תכננו טילים ורקטות, שסללו את הדרך לשגור לחלל, 20 -במחצית הראשונה של המאה ה

  של פון בראון. V-2 -רסם מביניהם: ה והמפ
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. החללית 1957באוקטובר  4 -ה בגרושש 1גרה לחלל היתה ספוטניק והחללית הראשונה שש

ובה היתה  1957בנובמבר  3 -גרה בושש 2הראשונה שנשאה בעל חיים לחלל היתה ספוטניק 

. התכנית לשגורו של אדם לחלל התנהלה בשני מסלולים היָק יִ לַ יטית יכלבת החלל הסוב

כנית החלל האמריקאית. המרוץ לשגורו של אדם ומקבילים: תכנית החלל הרוסית ות

, בנצחונה של ברית המועצות, עם שגורה של חללית ובה 1961באפריל  12-ל הסתים, בלחל

הקוסמונאוט יורי גגרין, שהיה לאדם הראשון בחלל. כיום, תאריך זה מצוין כיום חג 

, שגרה ארצות הברית לחלל 1961במאי  5-דש, בור פחות מחוברוסיה ובמדינות נוספות. כעב

  ן שפארד.                 את האסטרונאוט הראשון שלה, אל

 15-גלות לשגר חלליות מאישות בומצם של המדינות המסוסין הצטרפה למועדון המצ

  .  5, עם שגורו של יאנג לוויי על גבי השנג'ואו 2003באוקטובר 

 5פתחה ארצות הברית צי של  1991רת חלל. עד ונעשתה הטיסה הראשונה של מעב 1981-ב

משימות. הרוסים פתחו מעברת בשם "בוראן", אך זו  120-מעבורות חלל שבצעו למעלה מ

ישת של וישים סביב כדור הארץ בלבד. תכנית החלל המאועשתה שני סיבובים בלתי מא

ארצות הברית התבססה על מעבורות החלל מאז המצאתן. לעמתה, ברית המועצות 

פעמית שבאמצעותה ישת על סויוז, חללית חד וובהמשך רוסיה בססו את תכנית החלל המא

  גרו יותר משימות חלל אנושיות מאשר כל חללית אחרת.וש

יש מעט מאד חלליות בדרכן אל מחוץ למערכת השמש; בעוד  21-נכון לתחלת המאה ה

צגים רעיונות וכוכבי הן בגדר מדע בדיוני, הרי שכבר מ-עדות למסע ביןושחלליות המי

ססת על רעיון של מנוע ופריז המבתאורטיים ואף קים אב טיפוס של חללית בשם אנטר

  עוות.

  ישתוחללית מא

ישות, כגון תחנות חלל ומעבורות חלל, מחיבים פקוח וסר המשקל בחלליות מאותנאי ח
צמוד על תגובותיהם הגופניות והנפשיות של האסטרונאוטים, בעת הטיסה ואחריה. 

רכיהם של חלליות שמאפשרות לאנשים חיים להיות בהן מכילות מכשור רב הדואג לצ
ויר תקין בחללית, ציוד השומר על והחיים בהן, זה כולל מכשור השומר על לחץ א

  טמפרטורה, בית שמוש, וציוד נוסף השומר על תנאים נוספים.

   גשושית

גשושית  היא חללית בלתי מאישת המשגרת לחלל כדי לחקר את  הירח, כוכבי לכת וגופים 

בין היתר על ידי סוכנויות החלל של ארצות הברית, אחרים במערכת השמש. גשושיות פתחו 

  דו.ורוסיה וברית המועצות לשעבר, האחוד האירופי, יפן, סין, ישראל וה
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  "בראשית"
  ציוני דרך

סיון של מערכת יגור ניצע שוב 2011-ב

נווט הגשושית בבקעת בית שאן. 

לדמות את שלב   מטרת השגור היתה

ק האם והנחיתה על הירח ולבד

החישנים מצליחים לנתח את המידע 

גרה ובזמן אמת. במהלך הנסוי ש

מטרים  300-כבה של ורקטה לג

והצניחה מצלמה ומשדר, הנסוי 

כתר בהצלחה. בשלב הנחיתה וה

נעשה שמוש בחישן אופטי שמספק 

  בה מהקרקע.ונתוני ג

ציון דרך משמעותי בתחרות, בכך שהיתה הראשונה IL Space ינה י, צ2015באוקטובר 

של  9ם על הסכם שגור לחלל, באמצעות משגר פאלקון ומבין הקבוצות המתחרות לחת

גור של הקבוצה, שנערך י. בטקס חגיגי להכרזת החתימה על הסכם השSpaceXחברת 

  צג מודל חדש לגשושית.ושיא מדינת ישראל ראובן ריבלין, הנ במעמד

התבצעו בדיקות של כל מערכות הגשושית השונות שפתחו, לקראת השלב  2016 מאז

  הסופי של הרכבתה.

החל השלב הקריטי של הרכבת מבנה הגשושית, שבו שלבו כל מערכות  2017בספטמבר 

המשנה השונות של הגשושית לכדי יחידה אחת, לקראת בדיקות עמידות נוספות. בסוף 

ע והדלק בשתוף עם התעשיה האוירית לישראל. המנו –הרכבה מערכת ההנעה  2017

ב לשלשל התעשיה האוירית לישראל, ונכנסה  'ָחָלל-ַּבתמַ ' הגשושית נבנתה בשטח מפעל

  של בדיקות ונסויים, לבדיקת מוכנותה לתנאי חלל.

חד וצע בכפר טרומן נסוי לבדיקת מערכות שונות של הגשושית, ובמיוב 2018במאי 

כנסו למסגרת מתכתית ובתהליך הנחיתה. במהלך הנסוי החישנים החישנים המשמשים 

בה של עשרות מטרים במסלול ובמהירות שנקבעו מראש. ועלו באמצעות עגורן לגווה
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הנתונים שהתקבלו מהחישנים תוך כדי הנסוי נתחו והשוו לצרך כיול ובצוע התאמות. 

את המערכות  צעו נסויים דומים באמצעות מטוס קל שהטיסובחדש שלאחר מכן ב

צע גם נסוי הרעדה שבדק את עמידות מבנה ודש בובשמי דרום ישראל. באותו ח

  גור.יהגשושית לתנאי הש

גור יתאריך הש .2018תה על תכנון לשגור הגשושית בדצמבר והכריזה העמ 2018ביולי 

  .2019בפברואר  22-נדחה ל

עבורה הוא  נפתחה תחרות לבחירת שם לגשושית. השם שנבחר 2018בסוף אוגוסט 

  "בראשית".

וסוכנות החלל  IL Spaceרסם כי נחתם הסכם בין יפ 2018בתחלת אוקטובר 

האמריקאית שעל פיו תקבל הסוכנות נתונים מנסוי מדידת השדה המגנטי, והמקפת 

תנסה לצלם את הגשושית הישראלית כשהיא תנחת על הירח.  לסקר הירח ובתמורה

, שפעלתו דומה למחזיר אור, שיסיע לנאס"א לצרך כך התקן בגשושית רפלקטור ליזר

 לאתר את מקומה על הירח.
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  "בראשית"
  מאפינים טכניים

ק"ג  585בעצובה הסופי היה משקל הגשושית 

מטר  535.1בהה ומשקל יבש), ג 164בשגור לחלל (

  מטר כשהרגלים פרושות. 288.2חבה וור

ב זהה מחשב המשימה של "בראשית" הוא מחש

ועצמת החשוב שלו  BGUSATגר בלוין ולזה שש

דומה לזה של טלפון חכם. המחשב פתח על ידי 

חד ועד במיוהתעשיה האוירית לישראל והוא מי

עבור ַלְוָיִנים זעירים. שבב בעל לבה כפולה 

צ'יפס הישראלית, אשר -מתוצרת חברת רמון

ישמש גם  "2"ֵהָיאבּוָסה שמש בגשושית היפנית 

בין הרכיבים של בראשית ויפעל כמערכת על 

- 55שבב, כשהוא יכול לפעל בטמפרטורת שבין 

מעלות צלזיוס. ציוד התקשרת של "בראשית" עם כדור הארץ פתח  125-מעלות צלזיוס ל

עבור גשושית ירח בשם לאדי של סוכנות החלל  Micro Spaceחד על ידי חברת ובמי

  .האמריקאית

תהליך הבקרה על מסלול הגשושית נעשה באמצעות פקדות המשדרות ממרכז הבקרה 

סדרת פעלות שעל  הישנ. בכל פקדה הגשושיתרת לעבר וביהוד דרך מרכזי תקש

למצב שיוט הגשושית לבצע (בדיקות, תקוני מסלול ונחיתה) בסיומן נכנסת הגשושית 

  פקדה נוספת.הכולל פניה לעבר השמש לטעינת אנרגיה עד קבלת 

  קפסולת זמן

חדים הכוללים מידע ו"קפסולת זמן" עם דיסקים מי 2018ה בדצמבר ֻהְתְקנָ  גשושיתב

שפות, ציורי ילדים,  27-לונים בירב בקבצים דיגיטליים: אנציקלופדית ויקיפדיה, מ

סמלים יהודיים וישראליים כגון העתק מגלת העצמאות, התנ"ך, דגל ישראל, התקוה, 

 IL Spaceתה והדרך, שירים, מידע על ישראל ותמונות נופיה, וכן מידע על העמתפלת 

  .הגשושיתשיצרה ושגרה את 
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שמשימות חלל עתידיות שיביאו  אהי בגשושיתן הזמ קפסולת ימתקינל שתקותם 

  .הגשושיתאנשים לירח יאפשרו להם לפרק את קפסולת הזמן מ

  קטיממון הפרוי

תפה המרכזית לו היא התעשיה האוירית ומליון דולר. הש 95-קט היא כיעלות הפרוי

      קט ותרםילישראל. הנדבן ואיש העסקים מוריס קאהן הוא התורם העקרי של הפרוי

מליון השקלים, עלותו הכוללת. כמו כן התורמים  320-כמליון ש"ח מתוך  100-כ

 2014המרכזיים לפרויקט הם קרן משפחת ד"ר מרים ושלדון אדלסון שתרמו באפריל 

  מליון דולר למיזם. 16-כ

ל, לין שוסטרמן, סטיבן גרנד ובעלי הון נוספים. בעזרת ממון וכמו כן תרמו גם סמי סג

דולר: דולר אחד על  240,000נאספו מהצבור הרחב  ,2014-תה בוהעמהמונים שערכה 

  כל ַמִיל בדרך לירח.

  מליון ש"ח. 5.9-סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע השתתפו בפרויקט בכ

תה על בעיות כספיות, אך הצליחה להשיג את הממון והודיעה העמ 2017בנובמבר 

  ים.הנדרש להבטחת המשך קיומה, והמשיכה בגיוס משאב

. בין הוהאקדמי לה בין המגזר הפרטי, חברות ממשלתיותוקט יצר שתוף פעיהפרוי

יקט נתן למנות גם את מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, סוכנות יתפים לפרווהש

החלל הישראלית, משרד המדע והטכנולוגיה, בזק וכן עשרות מהנדסים ומאות מתנדבי 

 תה.והעמ
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  "בראשית"
  המסע אל הירח ומסלולו 

 SpaceXשל חברת  9גרה על גבי משגר פלקון ות שהגשושי

קילומטר  215בין מרחק של  למסלול כבידתי אליפטי שנע 

אלף קילומטר מפני כדור הארץ, וזמן ההקפה שלו  60ועד 

  שעות. 19-נמשך כ

וכך  םמבערימהירות, על ידי הפעלת  הצבר תהגשושי

  המסלול האליפטי שלה הלך והתארך.

אחר חמשה תמרונים המרחק המקסימלי שלה מכדור 

אלף קילומטר, ולמעשה חצה את  400-הארץ גדל עד לכ

מסלול הירח מסביב לכדור הארץ. כשחלפה בסמוך לירח 

המנועים הרקטים שלה כדי עצמו הפעילה את שמונת 

וית, לאחר מכן גם את המנוע הראשי כדי להאט, ולשנות ז

ולהלכד בשדה הכבידה של הירח, והקיפה אותו במסלולים 

  הולכים וקטנים עד שהגיעה לנתיב הנחיתה.

מליון קילומטר, וזהו  5.6רך הדרך הכולל שבראשית עברה היה ובסיום משימתה, א

עדה לנחיתה רכה על הירח. לקראת הנחיתה ות שייגשושך ביותר של והמרחק האר

ת. מנועיה היו הגשושיונו את ודת נחיתה מתאימה על הירח ואליה כושנים אתרו נקיחי

כננה כנפילה ום מעל הקרקע ויתרת הדרך תמטרילתם חמשה וכננים להפסיק את פעומת

  י הכבידה של הירח.בתנאחפשית 

אלף  400-מכדור הארץ יגדל עד לכלאחר מספר הקפות המרחק המקסימלי שלה 

ף בסמוך וקילומטר, ולמעשה יחצה את מסלול הירח מסביב לכדור הארץ. כשהיא תחל

לירח עצמו היא תפעיל את המנועים הרקטים שלה כדי להאט, להלכד בשדה הכבידה 

  שלו, ולהקיף אותו במסלולים הולכים וקטנים עד שתגיע לנתיב הנחיתה.

דת נחיתה מתאימה על הירח אליה יכונו את ויאתרו נקישנים ילקראת הנחיתה, ח

ת הדרך תהיה נפילה חפשית. ְוִיְתַר מטרים מעל הקרקע  5 ִיְּדמּו. מנועיה תהגשושי

ה שויממה ירחית (שעות  48-בראשית תנחת על פני הירח בשחרו של בקר ירחי שארכו כ

 ָעָליו "ְּבֵראִׁשית" 9ן ִׁשּגּור ַהִּטיל ָפְלקֹו
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ירח בטרם תאמיר על מנת לנצל את השעות הקרירות על ה )יממות ארציות 27-רכה לובא

הטמפרטורה, בהתקים אטמוספרה ממתנת חלשה מאוד, לכדי מאה מעלות, אור השמש 

  .תהגשושייסנור וקרינת השמש תשבש את מערכות האלקטרוניקה של 

  נקדות ציון במסע בחלל

בהצלחה ֵמַקְיפ  תהגשושיגרה ולפי שעון ישראל, ש 03:45בשעה  ,2019בפברואר  22-ב

ַקְנֶוְרל שבפלורידה, התנתקה מהמשגר, ולאחר כחצי שעה יצרה קשר ראשוני עם כדור 

  באפריל. 12-צפויה לנחות על הירח בת הגשושי הארץ.

ה שהתגלתה בעקב בבעיצע תמרון ראשון עם התחשבות וב ,13:29-בפברואר ב 24-ב

שניות והגדיל את הקף המסלול סביב  30הכוכבים. המנוע הראשי הפעל לראשונה למשך 

  כדור הארץ בהצלחה.

טל עקב וי אך הוא בהשנבפברואר לקראת חצות היה אמור להתבצע התמרון  25-ב

  .תהגשושיאתחול לא רצוני של מחשב 

דקות  4פעלו למשך וצע התמרון השני. מנועי החללית הוב ,21:30בפברואר בשעה  28-ב

ק"מ מכדור  131,000-ה הרחוקה, לבנקדהמגיע, ל למסלווהביאו את החללית בהצלחה 

  הארץ.

פעלו למשך וצע תמרון שלישי. המנועים הולפי שעון ישראל, ב 11:15במרץ בשעה  7-ב
קילומטר מכדור  270,000-בהצלחה למסלול המגיע ל תהגשושישניות והביאו את  152

  הארץ.

פעלו למשך ורביעי. המנועים הצע תמרון ולפי שעון ישראל, ב 14:30ץ בשעה במר 19-ב

ק"מ מכדור הארץ.  405,000-שניות והביאו את הגשושית בהצלחה למסלול המגיע ל 60

למעשה המסלול החדש חצה את מסלול הירח. בנוסף לכך, הפעל גלגל שיצב את תנועת 

ה את זויתה וישנכדי ששכשוך הדלק שנתמעט במכלים לא יטלטל אותה,  תהגשושי

  .וכוונה

פעלו למשך וצע תמרון חמישי. המנועים הולפי שעון ישראל, ב 9:00באפריל בשעה  1-ב

יק (על פי סימולציה) ות בהצלחה למסלול האחרון והמדהגשושישניות והביאו את  72-כ

  לפני תמרון לכידת הירח.

במהלך השיוט התקרבה בפעם האחרונה בראשית לכדור הארץ וצלמה אותו ממרחק 

 ם.קילומטרי 16,000-של כ
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  תבראשי
  המשימה

במסגרת תחרות גוגל לונאר אקס 

ת לבצע תנועה הגשושיפריז נדרשה 

מטר על הירח. כדי   500למרחק של 

מוש ברכב חלל נוסף ילהמנע מש

ם להגדלת המסה ולצריכת ושיגר

שהתנועה דלק גדולה יותר, תכנן 

מטר תעשה בעזרת  500למרחק 

  "קפיצה":

הפעלה נוספת של המנוע לאחר הנחיתה על פני 

  מטר ממקום הנחיתה הראשוני. 500למרחק והמראה  הירח

ל תמרון "הקפיצה" ונותרה המטרה לנחות על הירח. ֻּבּטַ עם בטול התחרות בחסות גוגל, 

של הירח (מגנומטר ירחי). סוי למדידה של השדה המגנטי ית נוסף נהגשושילמשימת 

תוף עם מכון ויצמן למדע, וצפוי למדד את השדה המגנטי של הירח יכנן בשוסוי מתיהנ

תהיה במסלול סביב הירח, ולהמשיך  תהגשושיק"מ מהירח, כש 600החל ממרחק של 

  ד את השדה במהלך הירידה לנחיתה, בזמן הנחיתה ובזמן השהיה על אדמת הירח.ולמד

  על הירח. תהגשושימשימתה תשאר לאחר שתשלים את 

  משימה מדעית

עודד אהרונסון ממכון  רפרופסות יש גם משימה מדעית, שאותה יזם ומוביל גשושיל

  ויצמן למדע.

ד והחוקרים מנסים להבין איך נוצרו הסלעים הממגנטים על פני הירח ומה אפשר ללמ

  .ִהָּוְצרּותֹומכך על תהליכי 

ם הירח יש סלעים ממגנטים, כמו סלעים על כדור הארץ, אבל בקרו" :אהרונסון צטט

בנגוד לכדור הארץ שיש לו שדה מגנטי גלובלי בגלל לבת הברזל, לירח אין שדה גלובלי 

ה, לכן זו תעלומה איך נוצרו הסלעים הממגנטים ומתי זה קרה. אפשרות אחת היא כז

 "ְּבֵראִׁשית" וָעָליו 9ן ַמְסלּול ַהִּׁשּגּור ֶׁשל ָפְלקֹו
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פשרות אחרת היא שבעבר היה לירח שדה מגנטי גלובלי, אבל הוא דעך ונעלם. א

שהשדות המגנטיים נוצרו מההשפעות של פגיעת אסטרואידים גדולים בירח. אם נוכל 

לזהות את גיל הסלעים המגנטיים ואת המקור הגיאולוגי שלהם, נדע טוב יותר איזו 

  אפשרות היא הנכונה, ונוכל לנסות להבין את התהליכים שהובילו אליה".

שמשקלו פחות מקילוגרם בעזרתו תמדד את השדה ידת במגנטומטר קטן ובראשית מצ

ס אנג'לס ויבצע המגנטי של הסלעים. המגנטומטר נבנה באוניברסיטת קליפורניה בלו

מדידות של השדה המגנטי כבר בהקפות שלפני הנחיתה, בנחיתה עצמה ואחריה. את גיל 

ת מויקית, מפות גאולוגיות הגשושים אפשר להעריך גם לפי צלומים של ומקורהסלעים 

מי ות בינלאושל הירח ומקומם, ליד מכתשים למשל. את הנתונים ינתח צו

ם הנתוח יופץ ומאוניברסיטאות מובילות המתמחה בחקר השדה המגנטי של הירח ובת

  לה המדעית.יהמידע לכלל הקה

   



  ב"ה

   

  ת"בראשי"
  תקלות במהלך הדרך

הוא עושה  יעדובתהליך נווט רכב החלל אל 

ססת עוקב ושמוש במערכת נווט מב

עוקב כוכבים סורק ומצלם את   כוכבים.

ה את תמונת מקום הכוכבים ומשוהחלל 

המתקבלת לתמונות שנטענו לזכרון 

המערכת טרם צאתה למשימה כך שרכב 

החלל והמנטרים אותו בתחנת הקרקע 

יכולים לדעת את מקומו ואת נטיתו 

  במרחב.

ת התקינות הראשונות למערכות "בראשית", לאחר התנתקותה מהטיל המשגר, בבדיקו

ר השמש. מאוהתברר שעל אף קיומו של קונוס שמגן עליו, עדין עוקב הכוכבים ְמֻסְנָור 

ת על מנת שהזוית בין החישן הגשושיאת זוית הנטיה של  הטוכדי להתגבר על התקלה 

  אנרגיה הסולרית.לה זו גורעת מיעילות טעינת הולשמש תגדל. פע

  חוריצע באוי שבהשנת והתמרון הגשושיב מחשאתחול אוטונומי של 

ת נבנתה ותכנתה כך שתבצע את כל הפעלות בצורה אוטונומית. עם זאת, הגשושי 

ת נתונים ופרמטרים שישלבו בתכנה לגשושיהמפעילים בחדר הבקרה יכולים לשדר 

  האוטונומית לפני כל הפעלה.

ביומה החמישי של המשימה ֻהְחַמץ חלון ההזדמנויות הראשון לבצוע התמרון השני. 

ת היתה אמורה לבצע הפעלת מנועים נוספת, כדי להעביר אותה למסלול שחלקו הגשושי

הגבוה רחוק עוד יותר מכדור הארץ. ההפעלה היתה אמורה להתבצע בחלקו הקרוב של 

רת עם ות תקשגשושיבאזור שבו אין ל ק"מ מכדור הארץ, 600-המסלול, במרחק של כ

דות. ותחנת הקרקע, כך שהיא תכננה להתבצע באמצעות רצף אוטומטי של פק

כנן, ופן לא מתות אתחל את עצמו באהגשושירת התחדשה התברר שמחשב וכשהתקש

צע ובפברואר ב 28-הבעיה ובת את פתרו הגשושיובטל בעצמו את התמרון. מהנדסי 

  התמרון השני בהצלחה.



  ב"ה

   

  הבנחיתלות תק

בשעה  2019באפריל  11-ת בהגשושילאחר מספר תמרונים והקפות אליפטיות, החלה 

שעון ישראל בתמרון הנחיתה מעל ים ָהֹרַגע בירח. תמרון הנחיתה היה צפוי להאט  22:08

 20-מטרים לשניה עד כמעט לאפס, ולאפשר לה נחיתה כעבר כ 1,700-את מהירותה מ

  דקות.

ת נעה בהקפתה את הירח כאשר תחתיתה הגשושילות. והנחיתה כלל סדרת פען ִּתְמרּו

קילומטר מעל פני  30-בה של כוה של המנועים פונים לכוון התנועה. בגהפליטונחירי 

י הפליטה שלהם נגד כוון התנועה בלם את מהירות גזף ודחפעלו מנועי המשנה, והירח ה

יתה. עצם הפעלת המנועים גרמה י הירח, קרוב לאתר הנחבשמת ויצב אותה הגשושי

לתאוצה ולהטית הדלק במכלים לפתח היציאה תמורת ההליום שבחלקו הריק של 

המכל. לאחר הבלימה נערכה במשך כמה דקות בדיקת מערכות ומדידות על ידי מחשב 

ת, כאשר ביכלתו להחליט על דחית תכנית הגשושימערכת הבקרה האוטונומית של 

ר בדיקה שהראתה תקינות של המערכות, התקבלה ה חוזרת. לאחהקפהנחיתה ו

חזר לעבר הנחיתה. חלק ממנועי המשנה הפעלו כדי -החלטה להמשיך, והחל תהליך אל

ת אל אדמת הירח, והחלה בקשת על צירה האפקי לנפילה הגשושיה את מטלהטות 

ת הגשושיצניחה חפשית לעבר פני הקרקע, כאשר לקראת סוף ההנמכה היתה אמורה 

כדי להאט את הנפילה בעזרת דחף המנוע, הפעלו ע. הקרקי לפנלהתיצב אנכית לחלוטין 

ה. בגבה של חמשה מטרים מאדמת הירח היה דחף המשנהמנוע הראשי וכל מנועי 

ט מחלטת, המנועים היו כמע הלעצירועת הגשושית עד המנועים אמור להאט את תנ

  שניות אל הקרקע. 5.2כבים, והגשושית היתה צונחת בעדינות במשך 

-בדקות הנחיתה האחרונות החלה שרשרת תקלות. כאשר הגשושית היתה בגבה של כ

 .קילומטרים מעל פני הירח, התגלתה תקלה ואבדה התקשרת עם בראשית 14

ה. לאחר מספר לנחיתמהירות, ונטתה בזוית לא אופטימלית "בראשית" אבדה גובה ב

לה, אך התגלה כי המנוע הראשי אינו ורת לפעוה התקשחזרקילומטר,  10 גובהדקות, ב

ל, ות, חזר המנוע לפעהגשושיב מחשבה. לאחר אתחול ופועל, והחללית המשיכה לאבד ג

ת היתה הגשושיבה של כקילומטר אחד בלבד מפני הקרקע, כאשר מהירות נפילת ואך בג

בה האחרון שהתקבל עמד על וקמ"ש והבלימה כבר היתה בלתי אפשרית. נתון הג 500-כ

כך התרסקה החללית על אדמת הירח. לפיכך לא התבצעה -מטר, ומיד אחר 150-כ

  בנחיתת רסוק. ת אל הירחהגשושינחיתה רכה כמתכנן, אך עם זאת הגיעה 
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בהתבסס על הנתונים הזמינים היתה כי  SpaceILות דעתם הראשונית של מהנדסי וח

ת גרמה להפסקת פעלתו של המנוע הראשי. אתחול הגשושיתקלה באחד מרכיבי 

לה ארעו קרוב מדי לקרקע, כאשר מהירות הנפילה כבר לא והמחשב וחזרת המנוע לפע

תקשרת ארעה בעת ההתרסקות. תחקיר הותירה זמן לבלימת הנפילה, והפסקת ה

גרה ולבו נתוני שתי מערכות הטלמטריה העלה כי יתכן ופקודה ששוראשוני במסגרתו ש

ממרכז הבקרה להפעלה חוזרת של מדיד התאוצה היא זו שהובילה לכשל ואתחול 

  פעל המנוע בהצלחה.ות, שלאחריו לא ההגשושיב מחש

ח למרכז הבקרה בכדור ולשל תהגשושיבמהלך הנחיתה טרם ההתרסקות הספיקה 

הארץ שלוש תמונות, באיכות נמוכה יחסית לצלומים שתכננו להשלח לאחר הנחיתה. 

ה של צידקילומטר מפני הירח, והיא מראה את  22בה ולמה בגותמונה ראשונה צ

 DREAMS BIG ,ם ישראל חיע, עליה לוחית ובה דגל ישראל, הכתוב "תהגשושי

COUNTRY SMALL" תפים למשימה, על רקע אתר הנחיתה והגופים השי וסמל

היתה ת הגשושיקילומטר התקבלה כאשר  22בה ולמה בגועד. תמונה שניה שצוהמי

ה קילומטרים מפני הירח, דקות ספורות לפני ההתרסקות, כאשר המנוע שבעבה של ובג

 15בה ו, בגתהגשושילמה על ידי ופק הירח. התמונה האחרונה שצולא פעל, ובה נראה א

 רסמה כשבוע לאחר ההתרסקות.וקילומטר, מראה את פני הירח באתר הנחיתה, ופ

  
  



 

  כדורגל
  היסטוריה של הכדורגל

ץ והנפוף הספורט הקבוצתי הפופולרי ענכדורגל הוא  

קבוצות,   משתתפות שתי קבמשחביותר בעולם. 

לתוך  המשחקת כדור הכנסשמטרת כל אחת מהן היא 

  .שחקניםר עשד אחה מונשל השניה. כל קבוצה  ערּהש

תרבויות מו במספר רב של יבמשך ההיסטוריה התקי

משחקים שעקרם היה בעיטת כדור. כבר בתקופת ימי 

הבינים היו מספר גרסאות למשחקי כדור דומים, אך 

  קים היו שונים מזמן לזמן וממקום למקום.והח

נהגו וצבו תוך נסיון לאחד את צורות המשחק השונות שהוקים המודרניים של הכדורגל עוהח

ם היום נכתבה ַהֻּמָּכִריקים וה הראשונית של החהגרס  .19-בבתי ספר באנגליה באמצע המאה ה

ת קיימברידג' על ידי נציגים ממספר בתי ספר ואוניברסיטאות באנגליה באוניברסיט 1848בשנת 

מצו על ידי כל קבוצות הכדורגל באנגליה מיד. וקים אלה לא אוקי קיימברידג'". חוונקראה "ח

קים משלהם, אשר ברבות הימים ואמצו לעצמם חמועדונים רבים  19-של המאה ה 50-בשנות ה

תרמו אף הם לעצוב החקים המקבלים כיום. אולי הבולט ביותר מבין מועדונים אלו הוא מועדון 

, ושהקמתו הובילה להקמת 1857הכדורגל שפילד, שנוסד על ידי תלמידים לשעבר בשנת 

נסח ג'ון צ'ארלס ת'רינג, קים שועשור לאחר מכן. עוד השפיעו הח שפילדהתאחדות הכדורגל של 

  .1862קי קיימברידג'" המקוריים, בשנת וממחברי "ח

, 1863סיונות המתמשכים הללו הובילו ליסודה של התאחדות הכדורגל האנגלית בשנת יהנ

בפגישתה הראשונה נכחו מספר נציגים של המועדונים הבולטים באזור לונדון באותה תקופה, 

ר. חברי ההתאחדות נפגשו במסבאה חמש פעמים נוספות וכן נציג בודד ממועדוני בתי הספ

קים וההתאחדות. מחלוקות על ח קים הראשון שלובץ החובמהלך החדשים הבאים וחברו את ק

צול ומספר יים לאחיזת הכדור בזמן ריצה, הובילו לפימוש בידיסור על השיימים, כמו האומס

הגרסה הסופית שהתקבלה היתה דומה חברים בהתאחדות הכדורגל הקימו את אגוד הרוגבי. 

  קי "הכדורגל הויקטוריאני" ששחק באותה העת באוסטרליה.ומעט לח

קים והקמת ההתאחדות, החל המשחק להתפתח במהירות רבה יותר. תחרות ועם הסדרת הח

. באותה שנה 1872הכדורגל הרשמית הראשונה, של התאחדות הכדורגל האנגלית נפתחה בשנת 

, בין נבחרת אנגליה לנבחרת תמיוולא שמי הראשון בין שתי נבחרותנערך גם המשחק הר

    .סקוטלנד

  .קי המשחק הרשמייםופקדת על חומית, אשר עד היום מוהוקמה ועדת הכדורגל הבינלא 1886-ב



 

  כדורגל
  קי המשחקוח

קים וקים. החוקת משחק הכדורגל ישנם שבעה עשר חובח

משחק הכדורגל,  שמם בכל רמות ינכתבו כך שיהיה נתן לי

חדות לקבוצות כמו ילדים, ואף על פי שישנן התאמות מי

  גרים או נשים.ומב

קים נכתבו במשגים כלליים, המאפשרים גמישות והח

  בר.והמשחק המדבישומם לפי טבע 

של  ָוִריַאְצָיהבלים כמעט בכל וקים המקותמצית הח

המשחק מגדירה שטח אשר ְיַהֶּוה המגרש ושתי קבוצות בנות 

אסור  -סיון להבקיע שער. לכל השחקנים, מלבד השוער יוה של שחקנים המתחרות זו בזו בנומספר ש

למספר הרב של השערים לזכותה. קצב זכתה ום הזמן שהולגעת ביד בכדור. המנצחת היא זו אשר בת

  קים בפרוט עבור משחקים מקצועיים.ולהלן הח

  פוטישחקנים, ציוד וש

קי כל תחרות ושחקנים, אחד מהם משחק כשוער. ח 11בכל קבוצה משחקים על המגרש לכל היותר  

. 7ב המקרים ובנפרד קובעים את מספר השחקנים המינימלי המאפשר לקבוצה לשחק, והוא בר

  הם היחידים להם מתר לגעת בכדור ביד, אך רק בתנאי והם נמצאים ברחבה שלהם.השוערים 

ס"מ, משקל  70-68קף יקים ככדור בהוגדר על ידי החוהשחקנים משחקים בכדור משחק, אשר מ

  אטמוספרות בגבה פני הים. הכדור עטוף בעור או "חמר מתאים אחר". 0.6-1.1גרם ובלחץ  450-410

לצה, מכנסים קצרים, גרבים, וש בכל שלבי המשחק, כוללת חושת הכדורגל, שעל השחקנים ללבותלב

ש או להשתמש בכל חפץ שמסכן את עצמם או שחקנים ונעליים ומגני שוקים. על השחקנים נאסר ללב

שת שמבדילה אותם משאר וש תלבועל השוערים מוטל ללב אחרים, כמו תכשיטים ושעונים.

  השחקנים ומהשופטים.

לופים המקסימלי ברוב ן להחליף מספר שחקנים במהלך המשחק. מספר הִח ִנּתָ  50 -החל משנות ה

, אך המספר עשוי להשתנות בתחרויות השונות 3מיות והליגות המקומיות הוא והתחרויות הבינלא

ת, או יעילופות, חוסר יבות הנפוצות לחלוף הן פציעה, עייבטל כליל. הסובמשחקי ידידות, ואף להת

  חלף לא יוכל לחזור לשחק. וסיון לבזבז זמן לקראת סוף המשחק. במשחק טיפוסי שחקן שהיאף נ

קי המשחק' בהקשר וף את 'חוקי המשחק אוכף שופט, אשר לו יש את "הרשות המלאה לאכואת ח

יעים שני שופטי יה", ואשר החלטותיו הן הקובעות את התנהלות המשחק. לשופט מסֻמּנָ למשחק לו 

  משנה, הנקראים קונים, שכל אחד מהם אחראי על חצי אחד של המגרש. לקונים תפקידים שונים.

תרחש נבדל או לא, ן כדור חוץ, אם הִיָּנתֵ ע לזכות מי וטל על הקונים לקבובין התפקידים השונים מ

וי הצד, בדרך כלל לצד ימין של וון רץ לארך אחד משני קוע לשופט בהחלטותיו וכן הלאה. כל קילסי

הקבוצה התוקפת. במשחקים רבים כיום יש גם שופט רביעי, שתפקידו להציג את החלופים, להחליף 

יל במשחק אך פן פעורך, לפקח על חברי הקבוצה אשר אינם משתתפים באואת השופט במקרה הצ

  עץ לשופט כאשר הוא מבקש.יצופים בו מצדי המגרש, על הקהל, וכן לי



 

  כדורגל
  מגרש

רך מגרש הכדורגל הדרוש למשחקים וא -דל המגרש התקני וג

 64מטרים, ורחבו בין  110 -ל 100מיים של בוגרים הוא בין ובינלא

מיים יכולים ועדים למשחקים לא בינלאומטרים. מגרשים המי 75-ל

חבם, ומטרים בר 91-ל 45רכם, ובין ומטרים בא 120 -ל 91להיות בין 

וי וכים נקראים "קווי הגבול הארובתנאי שהמגרש אינו רבוע. ק

וי השער", שכן עליהם ווי הגבול הקצרים נקראים "קוצד", בעוד ק

קמים במרכז וקמים השערים. השערים עצמם הם מלבניים וממוממ

בדרך כלל, מטרים מעל לפני המגרש.  2.44בהו ומטרים וג 7.3רך המשקוף התקני הוא ווי השער. אוק

  קים.ויב בחונהוג למקם רשת מאחורי השערים, אך אין הדבר מח

") אזור זה נתחם על ידי קו השער, שני 16 -נה לעתים "רחבת הומול כל שער נמצאת "רחבת השער" (מכ

 16.5וים הנצבים הוא במרחק ומטרים הנצבים לו וקו נוסף המחבר ביניהם. כל אחד מהק 16.5קוים בני 

קריים בהם יה לו, וכך נוצר מלבן המגדיר את  הרחבה. לרחבה זו מספר שמושים, והעמהקורה הסמוכ
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מונים אחרים על המגרש מגדירים את מקום ירה על ידי אחד משחקני הקבוצה המתגוננת. סיתתבצע עב

        חקנים בבעיטת הפתיחה, בעיטות שער, בעיטות ענשין ובעיטות קרן.  הכדור או הש

  יוןוושמשך המשחק ושוברי 

דקות כל אחת. שעון המשחק אינו נעצר גם כאשר  45רכן ומשחק בוגרים רגיל כולל שתי מחציות שא

לות ופסק עקב פציעת שחקן או שאר פעוהכדור יוצא מתחומי המגרש, מתבצע חלוף, המשחק מ

  דקות. 15ב בין המחציות תקבע הפסקה בת והמפסיקות את מהלך המשחק עצמו. לר

מלבד הפסקה זו יכול השופט לעצר את שעון המשחק במקרה של עכוב חריג במשחק. כמו כן, השופט 

צוי על הזמן שחלף בעת שהמשחק עצר עבור הוצאת כדורי חוץ, חלופים וכן ירשאי להאריך המחציות כפ

  כרת בשם "זמן פציעות".ומהלאה. תוספת זו 

ססות על שיטת גביע, וים בתיקו, אך בתחרויות אשר מביבליגות השונות משחקים יכולים להסת 

נה גם "נוקאאוט", יש להשיג הכרעה. בחלק מהטורנירים הכרעה זו תבוא בדמות משחק חוזר בין והמכ

ויון. במצב שכזה המשחק ימשך להארכה והקבוצות, אך כיום נפוץ יותר להאריך את המשחק לשובר ש

הנהגה שיטת שער  1993-רוגין עם השנים. ביבת משך זמן מדוד. שיטת ההכרעה בהארכה זו השתנתה לס

בה קבוצה אשר  'שער הכסף'שיטת  2002-כרזה כמנצחת, ובוהזהב בה הקבוצה הראשונה שמבקיעה ה

טלו שיטות וב 2004-ה כמנצחת, אך בכרזושמרה על יתרונה עד סוף המחצית הראשונה של ההארכה ה

מוש. יבקעו במהלכה חזרה לשוללא קשר לשערים אשר ה ֻּתָּמּהחקת עד ואלו והשיטה שבה ההארכה מש
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נשין למול ורוגין בעיטות עיבוצות לסה בועטים שחקני הקשכזקרב -נשין, הידוע גם כ"פנדלים". בדווע

המנצחת היא הקבוצה שמשיגה  -, כלומר 5 -כרע בתוצאה הטובה מוקרב הראשוני מ-השוער היריב. הדו

וה ובעיטות לקבוצות מספר שערים ש 5נשין. אם גם אחרי ובעיטות ע 5התוצאה הטובה ביותר מבין את 

  .הקבוצה הראשונה שתבקיע בעוד שיריבתה תחמיץ תזכה –
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שנים, לבד מתקופת מלחמת העולם  4המרכזי בעולם הכדורגל ונערך מדי  רועיואילך הגביע הפך לא

  השניה, בה לא נערך.
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 תומונדיאלים כל אחת. האלופות האחרות הן נבחרת אורוגוואי, מנצחת המונדיאל הראשון, נבחר

  אחת. ונבחרת ספרד עם זכייה אחת כלארגנטינה וצרפת עם שתי זכיות כל אחת, ונבחרת אנגליה 
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  כדורגל
  הכדור בתוך ומחוץ למשחק

  בעיטת קרן

קי המשחק, שני מצבי המשחק הם ולפי ח

"כדור בתוך המשחק" ו"כדור מחוץ 

מצא בכל זמן ילה למשחק". על הכדור 

המשחק בתוך תחומי המגרש. הכדור נחשב 

כנמצא "מחוץ למשחק" במקרה שהוא 

יוצא מתחומי המגרש או כאשר השופט 

מכריז עליו ככזה. כאשר מצב זה מתרחש 

  בת הוצאת הכדור מהמשחק.יהמשחק ימשיך באחת משמונה דרכים, בהתאם לס

  עברות והתנהגות

רה (נקראת גם ירה ברחבת השער. עביצעה עבונשין לאחר שבושחקן מבקיע בעיטת ע

רות נספרות  יקי המשחק. עבו"פאול") מתבצעת כאשר שחקן עובר על אחד מח

השופט מכריז עליהן בשריקה.  -קת המשחק כאשר הן "נשרקות", כלומר בסטטיסטי

עברה רגילה נשרקת כמעט תמיד כאשר הכדור בתוך המשחק, אך גם כאשר הכדור 

רות יקר על "התנהגות בלתי הולמת". העבירות, בעי"מחוץ למשחק" נשרקות עב

ליהן. כך, נשים שיש להשית עוגדרים העוקים, בו גם מושל הח 12גדרות בסעיף ומ

ק בעיטה וגמה, נגיעת יד מכונת, הפלת היריב או דחיפתו הן עברות עבורן השופט יפסולד

צוע ינשין לטובת הקבוצה היריבה, בהתאם למקום בופשית ישירה או בעיטת עוח

פשית לא ישירה וענקת בעיטה חורה אחרת, מירה במגרש. כאשר קבוצה מבצעת עביהעב

בץ ורטות בקות ל"התנהגות בלתי הולמת" אמנם מפרות הנחשבוילקבוצה השניה. העב

על, נתן להכליל תחת העברה "התנהגות בלתי וקף הגדרתן רחב. בפיקים, אך הוהח

ם את רוח המשחק, גם אם אינם רשומים כעברה שמפרירועים רבים יספורטיבית" א

  ספציפית. 

בלתי הולמת או ל להעניש שחקן, בין אם פעיל או מחליף, על התנהגות והשופט יכ

ב, או הרחקה באמצעות הנפת כרטיס ורות על ידי אזהרה באמצעות הנפת כרטיס צהיעב

רחק וי -בים ום. שחקן אשר נשלפו כנגדו במהלך המשחק שני כרטיסים צהואד



  ב"ה

רחק שחקן לא תוכל להכניס ום. קבוצה לה הומהמשחק מידית באמצעות כרטיס אד

חק עם מספר השחקנים שנותרו לה. שחקן אחר במקומו ותאלץ להשלים את המש

רך (ללא שליפות ודת הציות ומאמנים במולתו של השופט אף להרחיק אנשי צוביכ

  כרטיסים), אך מקרה זה נדיר בהרבה.

ק מרכב יותר הוא הנבדל ("אופסייד"). עמדת נבדל היא מצב שבו שחקן התקפה וח

לקו השער של היריב (הנמצא במחצית המגרש הקרובה לשער היריב) נמצא קרוב יותר 

מאשר הכדור ואין בינו ובין קו שער היריב לפחות שני שחקני הגנה ברגע בו הכדור נמסר 

על ידי שחקן קבוצתו. כלומר, שחקן נמצא בעמדת נבדל אם הוא עבר את כל שחקני 

ההגנה מלבד אחד ואינו מחזיק בכדור, בעוד שזה נמסר על ידי אחד משחקני קבוצתו 

  ו ביחס לשער.אשר נמצא מאחורי

רה, אלא רק אם השחקן שנמצא בעמדת יהמצאות שחקן בעמדת נבדל אינה בהכרח עב

בעמדת נבדל. מצב שבו שחקן נמצא  ֵמִהָּמְצאּותֹונבדל משתתף במשחק או משיג יתרון 

נש על עברת נבדל ורב במהלך המשחק נקרא "נבדל פסיבי". העובעמדת נבדל אך אינו מע

קרי של הקונים הוא לאותת יקבוצה היריבה. תפקידם העהוא בעיטה בלתי ישירה ל

רך כך הם עומדים בקו אחד עם ורת נבדל על ידי הנפת דגל, ולצילשופט הראשי על עב

ק הנבדל והשחקן הלפני אחרון של ההגנה (השחקן האחרון הוא בדרך כלל השוער, אך ח

  אינו מבדיל בין שוער ושחקן אחר).
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  .ּוְמקֹורֹות ִאיְנֶטְרֵנִטִּיים נֹוָסִפים 22.12.18ְמֻבָּסס ַעל ַּכָּתָבה ָּבִאיְנֶטְרֵנט "ְמִסי מֹוֶרה ַלַחִּיים" ֶׁשֵהִביא אּוִריֵאל ַּדְסָקל 
 

  סודות ההצלחה של כדורגלני העל
ְּכִריְסְטָיאנֹו רֹוַנאְלּדֹו הפך  ָּתִהיֶתם ֵאי

לשחקן כל כך טוב? חולמים להיות כמו 

 כשנשאל כריסטיאנו רונאלדו  ליונל מסי?

מה סוד ההצלחה שלו השיב: "כשרון, 

המון כשרון. בלי כשרון, אין על מה לדבר 

בכלל, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי". על 

ליונל מסי, כוכב ברצלונה, שהוא כדורגלן 

פעמי, חברו לקבוצה -נדיר, אולי אפלו חד

  זר". יאמר ש"הוא בטוח שמסי חי

בר בבני אנוש ואבל בהנחה שמד

עושים במגרש הכדורגל, לנו יש מה ללמד מהם כיצד להצליח בחיים, נים במה שהם ישמצטי

  מודים, עם חברים, בעבודה ולממש את התשוקות והחלומות שלנו.יבל

  מה סודות ההצלחה שלהם אתם שואלים?

שחקני הקבוצות רצים בטרוף,  מסי עומד כאשר האם שמתם לב שבזמן משחק כדורגל,  

רואה  ,רכב ומבריק, הוא קורא את המשחקוובאפן מובוהה במגרש? במינימום מאמץ פיזי 

ח שלו להבין טוב ובודק מי מחבריו לקבוצה חד יותר, נותן למ ,מה הקבוצה היריבה עושה

 יותר את המשחק לראות מה קורה ואז הוא מציר לעצמו בראש חזון איך מפרקים את המערך

את המבנים של הקבוצה של הקבוצה היריבה ומוצא את הפתרון הטוב ביותר. הוא מכיר 

היריבה, הוא נכנס לתוכם וקל לו יותר להיות יצירתי. רק כך, כשהוא רגוע ובוחן, הוא יכול 

  ר בעיות.ולפת

ך מאיפה מגיע וכוח ארירונאלדו אמר שסוד ההצלחה שלו הוא כשרון, המון כשרון. יש ו

וגרפיות של כשרון, מגנטיקה או מעבודה קשה. אחד הדברים שחוזרים על עצמם באוטובי

קדשה לבעיטות בכדור. יש דבר אחד ולה הות שכמעט כַיְלדּופורים על יכדורגלנים הוא ס

ק עשרת אלפים ולם עומדים בקלות ב"חותף לכל הכדורגלנים, ממראדונה ועד מסי כושמש

השעות". הם מגיעים לעשרת אלפים שעות של תרגול ספורטיבי, והופכים לספורטאים. 

משאיר אותו בטופ העולמי הרבה שנים הוא "בטחון עצמי גבוה וכמובן רונאלדו אמר שהסוד ש

שהרבה עבודה קשה". שחקן נבחרת צרפת שהתארח לארוחה אצלו ספר: "עוד לפני שסימנו 

לחן, תפס כדור והתחיל להתאמן ולשחק עם עצמו. הוא בקש ממני ולאכל רונאלדו קם מהש

ל. הבחור הזה לא עוצר אף פעם. רק וים לאכילהצטרף אליו ואני בקשתי ממנו לפחות לס

פן". במקרה של מסי, גם אם הוא נולד עם והכדור מענין אותו. מדבר בתופעה באמת יוצאת ד



  ב"ה

בלי מאמץ אדיר, פיזי ומנטלי,  יטויבלבוא לידי  לויכשרון הזה לא היה יכשרון הוא מוכיח שהכ

למה שהוא עושה, מתוך הבנה פן מחלט ויב באות. הוא עובד קשה מאוד ומחֲאִמִּתיומחיבות 

  ששום דבר לא בא בקלות.

כפי שאנו יודעים, כדורגל הוא משחק קבוצתי, רק אם הקבוצה עובדת כמו שצריך, כל חבר 

תפת. מסי הוא חבר וטוי כך שההצלחה היא משיזקות שלו לידי בול להביא את החולקבוצה יכ

עושה זה לחפש את מי שבשל לו לקבוצה אדיב ונדיב. כשהוא חוגג שער, הדבר הראשון שהוא 

יות מראה שהאגו שלו זה משהו ותר על הזדמנואותו כדי להגיד תודה. גם הדרך שבה הוא מו

תן לו את הכדור, יש ישהוא יודע לשים בצד. אם חבר לקבוצה נמצא במצב טוב ממנו, הוא י

בנעל הזהב  לו אגו, אבל הוא צנוע מספיק להבין שהוא לא יצליח בלי האנשים שסביבו. כשזכה

האירופית אמר: "החלום שלי היה להיות שחקן מקצועני. זה בזכות העבודה זה בזכות 

העבודה הקשה וההשקעה שלי, ומעל הכל בזכות חברי לקבוצה. יש סביבי את השחקנים 

  הטובים בעולם".

לדעת להשתנות כדי להתמודד אתן.  בות ישתנו סביבנו, ואנחנו צריכיםיבמהלך החיים הנס

הוא  9חלוץ, כשמספר -גיע למסקנה שהוא לא יכול להמשיך באותו תפקיד כמעין קשרמסי ה

מרכז. נדרשת צניעות כדי לקבל שנוי שלא תלוי בך -י והוא עבר לשחק בימיןָהֲאִמִּת החלוץ 

ולהשתנות בהתאם, זה משמעותי מאוד לכל אדם. תמיד יקרו דברים מחוץ לשליטתך, ואם 

  ל להצליח למשך זמן.אתה לא מתאים את עצמך לא תוכ

הוא בברצלונה, כל חייו הוא  13רשיו ותרבותו של מסי חשובים לו מאוד. למרות שמגיל וש

קר במסעדות ילתו. הוא אוכל בעוחושב רק על ארגנטינה, זה חלק ממנו וחלק מגד

יש תמונות של הילדים ודגל ארגנטינה. זה חלק  ותאארגנטינאיות ובתיק שהוא מסתובב 

ד וזהות שלו וזה גם חלק מסגנון המשחק שלו, תנועות הגוף שמאפשרות לו לרקמרכזי מאוד ב

  בין שחקנים הגיעו, במודע או לא במודע, מהטנגו.

שר גופני יודע שיש לשמר על תזונה, רונאלדו הוא פריק של תזונה נכונה. וכל מי ששומר על כ

תוקים. הוא ממליץ מנים, הוא לא שותה אלכוהול ולא נוגע במוהתפריט שלו דל סכרים וש

  ל הרבה חלבונים כדי לאזן את האנרגיה באמונים ולזכר שסכר הוא האויב".ו"לאכ

בענפי הספורט צריכים להיות גם יצירתיים. מסי הוא בעל יצירתיות טקטית מקסימלית. 

לת לראות את כל האפשרויות אבל אז לקבל החלטה לדחות אותן ויצירתיות טקטית היא "יכ

חד. הוא ומן מיוה, יצירתי". מסי רואה דברים שאחרים לא רואים, כמו אולעשות משהו שונ

יות כשאחרים לא. הוא אולטרה מודע ורואה את מה שדף הניר יכול להיות. הוא רואה הזדמנ

  ימת ומציר אותה.ון מציאות מסילכל מה שקורה מסביבו ואז מדמי



 

  ים יסל
  כללי

ים הוא חמר דמוי יר הוא "רפש". הסלבמקום יפרוש המלה סלי

  טינית המשמש למטרות משחק, רפואה, ומסחר.  

  מר ומרכיביווהח

ר. בעת ּפֹוִלימֶ ת נווהמכרכב ממולקולות ענק ומר המוים הוא חיסל 

ַהּבֹוַרְקס, הגורם מרים נוספים, כמו וספים חום מתויהכנת הסלי

חד בין מולקולות הפולימר ומיצר את המרקם ַהְּסַלְיִמי ובור מיילח

ם נוטף בין האצבעות כאשר מנסים לאסף אותו ובכל יַהֻּמָּכר: הסלי

  זאת אינו נדבק לעור.

ב להדבקת ום מכיל בעקרו דבק פלסטי המיצר מפולימר סינתטי צמיגי ומשמש לריהסלי

  מצת בור.ובת כימית של מלח נתרן וחותרכ \מכיל גם ּבֹוַרְקס םימוצרי ניר ועץ. הסלי

ֵּג'ל, המשמש ֵּג'ל לכביסה, שכן גם הוא מכיל ּבֹוַרְקס. -ם עשוי להכיל לעתים גם ֶּפְרִסיליסלי

  ים וביניהם ֵּג'ל גלוח וקרם ידים.ימרים שונים המרכיבים את הסלוימים חיק

  מושיםיש

-משחק ועסוק ידים. השמוש בו התרחב וצבר תאוצה ב -ים ימטרתו הראשונית של הסל

ם משמש גם כחמר ֶּתָרּפֹוְיִטי. שמוש נוסף יעל ידי פרסום ברשתות החברתיות. הסלי 2016

  ם הוא במסחר. הוא נמכר בעקר דרך הרשתות החברתיות.ישל הסלי

  היסטוריה

ק הנשפך ומר ירוכניות טלויזיה לילדים, אותו חום הופיע בתיהסלי 70-החל משנות ה

מדליים בערוצי הילדים. כמו כן, אפשר היה לראות אותו בפחיות הפלסטיק של חברת 

של המאה  80-. בשנות ה70-הצעצועים "מאטל", אשר החלה את מכירותיה בסוף שנות ה

ם שנמכר יחד עם דמות סלימר מ"מכסחי השדים". הטרנד האחרון יהיה גם סלי 20-ה

ים". היא ינה "מלכת הסלום של קרינה גרסיה המכנבע גם מסרטוני 21-בתחלת המאה ה

הגיעה  2015החלה לפרסם סרטוני הדרכה ביוטיוב למוצרים שיצרה בעצמה, ובסתיו 

ם" שבעה חדשים לאחר פרסום הסרטונים, הדבר ילסלים וקטפה את התאר "מלכת הסלי

  פנתי.והחל להיות ויראלי וא
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מר נוזלי, וממדיות. תחלה, הוא נוטה להיות ח-רבמר המכיל תכונות ום הוא חיהסלי

בהיותו מרכב בעקר מחמרים נוזליים. בהתהוותו הראשונית עשויים לשקע גרגירים בעסה, 

ם, מאפיניו של הגוש המתפתח הולכים ישעדין אינה נראית כגוף מלכד. במהלך הכנת הסלי

שנוטה תחלה להתפרק. ב ובלתי נתן לאחיזה לגוש דביק, ומר רטוומשתנים, והוא הופך מח

ם לגוש גמיש ודביק במדה סבירה המגנה עליו מהתפוררות, כך יבשלב הבא, הופך הסלי

ר על שלמותו גם לאחר שנמתח ונמעך. התוצאה היא גוף גושי אשר, למרות ושביכלתו לשמ

  ל העומד מאחוריו.ַּפּסָ -ות נפשו של היוצרוהפלסטיות שלו, נתן ליצוב צורני כא

  בריאות

ם לגרוי וכנים במקרה של בליעה, או לגרומרים מסויצור ביתי עלול להכיל חם מיסלי

ם כוללים ּבֹוַרְקס, שצריכתו בכמויות גבוהות ימרבית המתכונים להכנת הסלי נשימתי.

ם לגרוי בעור ובעינים ולסכנה ושעלולה לגר -ם לגרוי, ולעתים אבקת כביסה ויכולה לגר

השגחה כאשר ילדים קטנים, תינוקות או חיות מחמד במקרה של בליעה. לכן, נדרשת 

  ם.ימשחקים בסלי

   רּפֹוִלימֶ 

מר העשוי ממולקולות ענק שרשרתיות המרכבות מיחידות חוזרות וּפֹוִליֶמר הוא ח

מולקולריים חזקים -הקשורות ביניהן בקשרים ְקָוֶלְנִטִּיים, או באמצעות קשרים תוך

ת: "פולי" משמעו הרבה, ו"מר" משמעו יחידה. ניואחרים. מקור השם "פולימר" הוא ביו

נית: "מונו" משמעו אחד, ו"מר" משמעו ויחידה בפולימר נקראת בשם "מֹונֹוֵמר"; ביו

  יחידה.

תהליך החבור של המונומרים ליצירת פולימר נקרא ִּפיְלמּור. פולימרים שמקורם מהטבע 

פת של פולימרים מכנים פולימרים טבעיים. בנוסף להם קיימת קבוצה גדולה נוס

סינתטיים, -מלאכותיים או חצי מלאכותיים שנקראים פולימרים סינתטיים וחצי

  בהתאמה.

תחומי המדע העקריים שעוסקים במחקר של פולימרים הם: כימיה וביולוגיה, ובפרט, 

  כימיה אורגנית, כימיה פולימרית, ביוכימיה, ביופיזיקה, ביולוגיה מבנית, וביוטכנולוגיה.

כי היצור והעבוד ההנדסיים של פולימרים הוא אחד מתחומי העסוק של פתוח תהלי

  ההנדסה הכימית.

פולימרים הם המרכיב העקרי של כל מוצרי הפלסטיק, והם הקובעים, כמעט, את כל 

  תכונותיו.

בדרך כלל שמו של פולימר נקבע לפי ַהּמֹונֹוֵמר המרכיב אותו יחד עם התחלית "ּפֹוִלי". אם 

צרת וגדול אפשר לכתב את הנסחה הכימית של הפולימר בצורה מק מספר המונומרים

          ולצין את מספר היחידות החוזרות.



 

  הידלג
  י ללכ

ה פרב על חלב וקצף המבסס לרוגלידה היא מאכל מתוק, קפוא ומ

יוגורט), חלב סויה או מים (אז הוא מכנה   (כולל שמנת, או

  נוחים בכל מיני סוגים.ינוח או כמרכיב בקי"סורבה"), המשמש כק

  נים.ובעולם צורות רבות של גלידה העשויות ממרכיבים שונים ומש

גלידת השמנת האיטלקית הנקראת "ג'לאטו" נחשבת כגלידה 

הסטנדרטית והמפרסמת בעולם. בסין נהוג להכניס גלידות לתוך 

בצק, לטגן בשמן ולהכין מהם גלידות מטגנות מתוקות, מלוחות, 

ב בצורת כדורים וחריפות וכן בכל הצבעים. במערב נאכלת גלידה לר

  פל.ובתוך קונוס עשוי ו

  מי.ומצוין כיום הגלידה הבינלא יביול 1-ה

  מקור השם העברי

רש ופי הש-יהודה, שאותה יצר במשקל "לביבה" על-את המלה "גלידה" הגה אליעזר בן

כן, ההגיה התקנית של המלה היא בהטעמה מלרעית ולא -ד, ֵמַהִּמָּלה "ְּגִליד". על-ל-ג

 -מתיחסת לנוזל שנקרש בהטעמה המלעילית הנפוצה. המלה העברית העתיקה "גליד" 

  "גליד קרח".

מש בראשית בספור על יעקב ולבן מספר שלבן מאשים את יעקב שברח וכבר בתורה בח

רב וקרח בלילה ועם בנותיו ויעקב אומר לו בפרק לא' פסוק מ': "הייתי ביום אכלני ח

  ותדד שנתי ֵמֵעיָני".

ַלִני יִתי ִביָמָמא ַאכָ "גלידא". "ֲהוֵ -ס לארמית מתרגם את המלה קרח כאונקלוותרגום 

  ְנַחת ֲעַלי ְּבֵלילָיא ְוַנַדת ִׁשיְנִתי ֵמֵעיָני". כלומר קרח בארמית הוא ְּגִלָּדא. ּוגִליָדאַׁשרָּבא 

רגם כך על וגם בתאור המן שאכלו ישראל במדבר בספר שמות פרק ט"ז פסוק י"ד מת

עדק מקלף ד -על הארץ  רוככפספס דק והמלה "כפור". "והנה על פני המדבר דק מח

  ."דעדק דגיר כגלידא על ארעא

קונדיטור המתמחה ביצור גלידות נקרא "גלסייר" (מצרפתית). במלון 'אוצר הלשון -שף

העברית' מאת יעקב כנעני משנת תשכ"א מובאת המלה "גלידאי" ובצדה: "העוסק 

האקדמיה יתה או במכירתה של גלידה". ובערך "גלידן" כתוב "כמו גלידאי". על פי יבעש

 ימת לצורה גלידאי.וללשון, יש עדיפות מס
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  גלידה
  היסטוריה

עדויות ראשונות למאכלים קפואים הופיעו 

  כבר בתקופת ממלכת פרס, אז נהגו להוסיף

רף ומיץ ענבים לשלג או קרח, שנשמר מהח

קרקעיים. הסינים הם -במחסנים תת

הראשונים שעליהם ידוע שהכינו גלידה על 

רות וקרח. מסין עברה יי פידי ערבוב של מיצ

הגלידה על ידי הערבים לרומא. ברומא 

השתמשו באותם מרכיבים ואף הוסיפו דבש, כמו כן ידוע על נירון קיסר שאחסן מתחת 

  נוח המתוק".ילארמונו קרח בשביל "הק

לאחר מכן עברה הגלידה לצרפת שם הוסיפו לה גם חלב והיא היתה דומה לגלידה של 

המציאה עקרת בית אמריקאית מכונה ידנית ליצור גלידה, אך הפטנט  1843ימינו. בשנת 

מצא גביע גלידה וה 1903-נרשם מספר שנים לאחר מכן על שמו של אמריקאי אחר. ב

שממנו התפתחה תעשית הארטיקים מצא מקל הגלידה, וה 1922-פל ובוהעשוי ו

  והשלגונים.

  היסטורית הגלידה בישראל

פתחו זוג עולים מבולגריה את "גלידרית קוזו" ביפו, שבה  20-של המאה ה 50-בשנות ה

נמכרה "גלידה מסטיק" הראשונה בארץ. באותה תקופה יצרה תעשית הגלידה בארץ 

שנמכרו בכדורים קטנים בתוך מגון מוצרים מצמצם מאוד, בעקר בטעמי וניל ושוקולד, 

  פל חרוטי צר.וגביע ו

במעזי הגלידה, כמו "גלידה באר שבע" הראשונה בישראל, "ברוקלין באר", ו"ויטמן" 

חנן" בצפון היו מבחר ואיכות מעט גדולים יותר. בבתי קפה -בתל אביב ו"גלידת תל

שהיה אפשר היה להזמין גלידה בגביעי מתכת עם כפית. בהמשך הופיע הארטיק, 

שלגון  -בראשיתו מלבן קטן של גלידת וניל בצפוי שוקולד דק, ואליו הצטרף הקרטיב 

  שטוח בטעמי לימון או משמש (ההבדל ביניהם היה בעקר בצבע ולא בטעם).-קרח מלבני

כר דיזנגוף בתל אביב מזנון גלידה בשם "פיצה", שבו ינפתח סמוך לכ 50-בסוף שנות ה

אמבטיות פלסטיק צבעוניות עם כפיות צבעוניות. כמענה נמכרה גלידה בטעמים שונים ב
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לכך החלו מקומות אחרים בעיר להתחרות על צרכני גלידה בגביעים וכפיות מסוגים 

דוש נוסף, כשקיוסק קטן ברחוב אלנבי בתל יהופיע ח 60-שונים ומשנים. באמצע שנות ה

ת, שהכילו רסק כר מוגרבי, החל למכר גלידה בכוסות פלסטיק גבוהויאביב, סמוך לכ

אגוזים ופרות בתחתית וקצפת מעל לגלידה, כנראה גרסה ישראלית לגלידת סנדיי 

  רתית.והאמריקאית המס

מכאן ואילך התפתח ממכר הגלידה במהירות. מקומות שונים החלו למכר גלידה 

שת ובמשקל באריזות קלקר, גלידה איטלקית התחרתה בארגנטינאית ובתי החר

 1970ה בפתוח טעמים, אריזות וסוגי שלגונים מרכבים. בשנת המקומיים התחרו זה בז

 הקים משה פרנקנטל עם בנו וחתנו את מפעל סנוקרסט בבני ברק. עד לכניסתה של ס

לענף הגלידה יצרה הגלידה בישראל על בסיס שמן צמחי בלבד. סנוקרסט  סנוקרסט

  .רכשה את הידע שלה מחברה אנגלית והחלה ביצור גלידה על בסיס שמנת

ך כעבר כמה שנים והגיעה לארץ גלידת "פרוזן יוגורט" שהחלה לדע 80-בסוף שנות ה

ְרֶטְריֹות", גּוובעשור השני של שנות האלפים, נעשה נסיון להחיות אותה מחדש בדמות "יֹו

נפתח בתל אביב בית הספר הראשון לגלידה  2008בהן נמכרת גלידת יוגורט. בשנת 

  בישראל.

נמצאים במקום השביעי בעולם בצריכת גלידה. ממצע צריכת גלידה לנפש הישראלים 

  ליטר לשנה. 10-בישראל הוא כ
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  גלידה
  סוגי גלידה ותהליך יצורם

  ְמכֹוָנה ֵּביִתית ַלֲהָכַנת ְּגִליָדה

את מרבית סוגי הגלידות אפשר 

להכין במכשירי מטבח ביתיים (כמו 

יעודיים במכשירים   מיקסר ביתי) או

כמערבל סורבה ביתי. בגלידריה נתן 

להכין גלידה בקלות רבה יותר או 

בכמויות גדולות יותר, בעזרת מכשור 

כבד יותר דגמת מטחנת פרוזן יוגורט 

  או מכונה ליציקת גלידה אמריקאית.

יצור גלידה במפעל הוא בעל אפי 

  ה עד לצרכן.כורך להוביל את המוצרים דרך ארושונה, הן בשל הכמות והן בשל הצ

  מוש במערבלי ענק.יבמפעלים נעשה ש

  גלידת שמנת

 13%מוצקי חלב, עד  10%שמן חלב,  8%ק בישראל, גלידת שמנת כוללת ועל פי הח

בחת דומה בהרכבה, אך שעור ופחמימות שאינן לקטוז (סכר חלב). גלידת שמנת מש

  .12%מן הנדרש בה הוא והש

  אטֹו'לָ ּגֵ 

קר של תערבת חלב, שמנת, חלמונים וכב מחמום מברותהליך הכנת גלידה ביתית מ

רור, הוספת מרכיבי טעם ועבוד יכר, לדרגה הגורמת להסמכה ופסטור. לאחר מכן קווס

רוגין של הקרם יבת במכונת גלידה, או לחלופין הקפאה והקצפה (או ערבול) לסוהתער

ויר בתוך עד לקבלת המרקם הרצוי. תהליך ההקפאה תוך כדי ערבוב גורם לכליאה של א

מניים, ומרים שוהתערבת הקופאת, והפיכתה לגלידה. בגלידה תעשיתית משתמשים בח

מרים וכגון תרכיזי חלב, המחליפים את תפקיד החלמונים ומשמשים כבסיס, בח
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המשמשת ליצוב  C.M.Cמנים לשאר הנוזלים, ובאבקת ומתחלבים כמקשרים בין ש

  הגלידה.

ן הטעמים שיש לגלידה הוא רחב ביותר, ותלוי בדמיון. הטעמים הנפוצים הם ומגו

שוקולד, וניל ופרות שונים. קימים גם טעמי קוקוס, פיסטוק, קפה, רבת חלב, אגוזים, 

ססים על משקאות חריפים כמו רום או ברנדי. קימות גם גלידות וואף טעמים שמב

  והל אך אלו פחות נפוצות. י)יפנף יחר( פיקנטיות בטעמים כמו צ'ילי, שום, ואסאבי

  גלידת יוגורט ביתית ופרוזן יוגורט

יוגורט לפחות, ליוגורט יש טעם מתקתק.  25%-גלידת יוגורט היא גלידה שעשויה מ

מרי טעם (למשל יוגורט פשוט עם וגלידה זו מכינים, בבית, בהקצפת יוגורט עם ח

. בשלב הראשון מקפיאים את פלת) ועם ממתיק סמיך (כמו סירופ תירס)ושוקולדה מק

הקפאה חלקית. כעבר שעתים מכניסים את הבלילה  –הבלילה למשך שעתים בלבד 

  החצי קפואה למיקסר כדי לשבר גושי קרח גדולים ומיד שבים ומקפיאים אותה.

יתי. מאכל זה מכיל יפרוזן יוגורט הוא מאכל דומה המוכן בגלידריה, בעזרת ציוד תעש

דת הקפאון, בדומה לגלידה רגילה וגש בטמפרטורה הנמוכה מנקקצף ומוב יוגורט מולר

ן אותו ודה נמוכה יותר כדי שלא ימס בעת שטוחנים אותו. בגלידריה נתן לטחואו בנק

תנת למזמין אפשרות יב נועם תוספות שונות. לר בעזרת מטחנת גלידה ולערבב אותו

  למנה.ר בין מרכיבים רבים את אלו שהוא רוצה שיכנסו ולבח

דקים שהיו פעילות לפני יל להכיל, בדומה ליוגורט, תרביות חיויוגורט קפוא יכ

מרים שעוזרים להקצפה. הפרוזן וההקפאה. בנגוד לגלידות השמנת הוא מכיל גם ח

מרי טעם וריח. בנגוד לגלידת ויוגורט מיצר מיוגורט, ממתיק, ג'לטין, סירופ סכר וח

מר מעודד הקצפה או ומאפשרות הכנסת פחות חתיות יהיוגורט הביתית, מכונות תעשי

  גוון טעמים רב.

  גלידה מסטיק

גלידת מסטיק הוא כנוי עממי לגלידה בעלת מרקם נמתח ודביק, שנקראת כך על שם 

ססת על אבקת סחלב או קורנפלור, והתבלין "מסטיקא" (שרף עץ האלה). היא מב

  מסטיקא טחונה ומי ורדים.
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בארצות ערב וטורקיה ונתן להשיג אותה בישראל רק גלידת מסטיק נפוצה בדרך כלל 

ערב לה גדולה של יוצאי ארצות ים בהם ישנה קהְמֻסָּיִמיבכפרים ערביים או במקומות 

רק גלידת מסטיק בטורקיה והמתכון שלה נשמר בסוד, אך  או טורקיה. במקור היתה

הגיע סוחר סורי לאיסטנבול והביא את המתכון הסודי אל דמשק  19-באמצע המאה ה

רירית מן הגרסה ושם פתח גרסה מקומית לגלידה בשם: "ּבֹוָזה", שהיא יותר קלילה ואו

מצאה וה 19-. לאחר מכן בסוף המאה הערבלארצות  ץ אותההפיהטורקית, ומשם 

סֹוָנאִטי" שהוכנה עם   הגלידה הפרסית על בסיס גלידות המסטיק שנקראה: "ְּבַאְסֵּתִני

נוחים פרסיים כגון: ירך תבול של קוביצים ועם תבלינים לכבודו של המלך הפרסי ולצ

שי להשיג אותו יש מוכרי ופאלודה. בגלל מחירו הגבוה מאד של תבלין המסטיקא והק

ף אותו בגלוקוזה. בישראל נפתחה גלידריה ראשונה של גלידה גלידה הנוהגים להחלי

ביפו בשם: "גלידה קוזו" שהיתה מוסד קולינרי ידוע שהוא  50-מסטיק ראשונה בשנות ה

עד  70-ושנות ה 60-נוסד על ידי זוג עולים מבולגריה והיתה מאוד נפוצה בעקר בשנות ה

  .2000-שנסגרה בתחלת שנות ה

מת וח התיכון ֻמֶּכֶרת רק הגרסה הערבית של הגלידה לעשאר מדינות המזרבבארץ ו

המזרח הרחוק שבו ֻמֶּכֶרת רק הגרסה הטורקית של הגלידה. גלידת מסטיק אינה ֻמֶּכֶרת 

  ם הקרובים אל טורקיה ושם היא נקראת: "קאימקי".באזורין אלא רק וביו

  גלידה "אמריקאית"

מצאה על והגלידה האמריקאית ה רירית יותר מגלידות אחרות.וגלידה זו היא רכה ואו

חדר לגלידה בעת יצורה. וות חוקרים מאנגליה שגלו דרך להכפלת נפח האויר המוידי צ

מרי הגלם בגלידה וכך לצמצם את ותהליך זה אפשר ליצרני גלידה להקטין את תכולת ח

  עלויות היצור. רבים מיצרני הגלידה הגדולים משתמשים בתהליך זה.

שבתהליך היצור מתקבל מוצר רך יחסית מאפשרת את הגשתו על ידי מכונה, בדה והע

חררת באמצעות ברזים וגשת באפן ידני. הגלידה משולהבדיל מגלידה רגילה המ

צרת בבית אלא רק ואל הגביע או כוסית ההגשה. גלידה זו אינה מי כלימחדים מתוך ומי

  בגלידריות ומפעלים.

  גלידה לא חלבית

ססת על טופו המופק מפולי סויה, המשמשים וקור גלידה יפנית המבבמ -גלידת סויה 

במטבח היפני כתחליף למוצרי בשר ומוצרי חלב, או על בסיס של חלב סויה המשמש 

  כתחליף לחלב רגיל.
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כנס דרך מזלף לתוך גביעים. וגלידה חמה היא תחליף גלידה העשוי מקצף ביצים המ

דמוי גלידה בחדשי החרף. מכיון שקריר מצאה בעקבות בקוש לממתק והגלידה החמה ה

  מצאה הגלידה החמה.ובחוץ ולא נתן להנות מגלידה קפואה ה

מה ורגילים, כגון גלידת שעועית אד-ססת על שלוב של טעמים לאוגלידה יפנית מב

רז דביק וק יפני שנקראת "מאצ'ה", וגם גלידת אושנקראת "מּוִקי", גלידת תה יר

  בש שנקראת "מוצ'י".וומי

סוג נפוץ נוסף של גלידה, על בסיס מים, אשר אינה מכילה חלב מכל סוג. גלידה  -סֹוְרֶּבה 

וריריים. נתן להכין אותה בעזרת וזו מכינים בהקפאה תוך ערבול ליצירת גבישוני קרח א

מכשיר דמוי סיר עם ידית ערבול שנתן להכניס אל המקפיא ולהוציא  -ף ערבול ביתי ות

רבול הגלידה. סורבה מבסס לרב על פרות (ולא, למשל, על שוקולד רוגין לשם עיממנו לס

כשמוסיפים לו ביצים וחלב לפני שהוא קופא. בנגוד  ל להפך לשרבטואו וניל). סורבה יכ

מרים דומים לסורבה, לאחרון יש מרקם עדין ונתן להגישו ולמאכל "ברד" העשוי מח

 פל.ובגביע ו

  ְּגִליַדת ַׁשֶּמֶנת

ססת על שמנת מתוקה בדרך כלל בגלידות איטלקיות, ודה חלבית המבגלי -גלידת שמנת 

או על בסיס שמנת חמוצה בתור תחליף לגלידות יוגורט. בעת יצור תעשיתי מערבבים 

אותן לפעמים עם סוגי גלידות אחרים. בחלק מהגלידות האלה יש פחות אויר מאשר 

  בגלידה רגילה.

  גלידות מחלב שאינו של פרה

בשנות האלפים להכין גלידה על בסיס של חלב גמלים או חלב ה הי ב נהוגערבארצות 

ארת גלידה מחלב אילים ושלג, תוצרת ועזים. בספר "אלה קארי, הילדה מלפלנד" מת

לה בעבודת יד, בבחישה נמרצת במוט גדול בתוך דוד, ובית. הכנת הגלידה נעשית כ

  מלאכה קשה שאסור להפסיק אף להרף עין.

  תייייצור גלידה תעש

ר הגלידה מכנסים ומרי הגלם המשמשים ליצוביצור גלידה בקנה מדה מסחרי, כל ח

לדוד גדול, מומסים בחם ומערבבים. סוג הגלידה (גלידת שמנת, ג'לאטו, סורבה) נקבע 

מרי הגלם שבהם משתמשים. לכל גלידה יש מתכון בסיסי, שאליו וכבר בשלב זה לפי ח

  ת טעמים שונים.אפשר בהמשך לצרף תוספות שונות ליציר
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דקים ומזיקים ילאחר הערבוב וההמסה עוברת הגלידה פסטור, שמטרתו להשמיד חי

רור מהיר. התערבת יבת. התהליך מתחיל בחמום וממשיך לקוהעלולים להתפתח בתער

דל אחיד, וערבוב חזק שמטרתו לשבר את חלקיקי השמן לג -המקררת עוברת ִהְמגּון 

  בת הומוגנית.ווליצר תער

לת ובת לנוח בקרור מספר שעות. תהליך זה מגביר את פעולתער םנותניִהְמגּון לאחר הַ 

בת ומרים המיצבים ומקנה לגלידה מרקם של קרם. לאחר שלב זה מוסיפים לתערוהח

מרי טעם, רסק פרות (בשרבטים), סירופים, אגוזים, שוקולד ומרים נוספים, דגמת חוח

  קצפה.או צבעי מאכל, והיא עוברת הקפאה תוך כדי ה

את ההקפאה נהוג לבצע במתקן שצורתו גליל אנכי, שבמרכזו וו בחישה ודפנותיו 

כפולות. בין הדפנות הכפולות זורם גז אמוניה קר מאוד, הגורם בהדרגה לצנון 

  בת, עד להתמצקותה.והתער

ת ֶׁשַהְקָצפַ בת ומגדילה את נפחה, כך וויר לתוך התערוהבחישה המתמדת מכניסה א

בת נוזלית ויוצרת גלידה רכה וחלקה. בתהליך זה נכנסת למתקן ברציפות תערהגלידה 

כנס בקלות לתבניות ולאריזות. הגלידה יוצאת יויוצאת גלידה רכה, כך שתוכל לה

קה, ולמכונות מלוי ואריזה שונות לגלידות ושלגונים ומהן לשלב של הקפאה עמ

 .ךושמטרתו להקשות את הגלידה כדי שתהיה עמידה לזמן אר
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  גלידה
  גלידה בעולם

ישנן עדויות מסין על כך שבימי קדם נהגו לערבב 

רות וקרח כתוש או שלג כדי להגיש לקיסר מאכל יפ

מרענן, ובמקביל ישנם סיפורים דומים גם על 

    הקיסרים ברומי העתיקה.

  גלידות בהדו

  גלידת "קולפי"

בדרום מזרח אסיה ובעקר בהדו נמכרת גלידה 

תבלינים   "קולפי". היא כוללת טעמישנקראת 

רות כגון: פיסטוק, הל, מנגו או זעפרן. טעמים יופ

חדשים יותר הם תפוז, בטנים או אבוקדו. זמן 

טי בדומה לגלידה יההמסה שלה הוא מאוד א

  מסטיק.

  גלידות באיראן

גלידה פרסית מסורתית נקראת בשם "גלידת פרח וזמיר" או "גלידת זעפרן" על שם 

ססת על שמנת מתוקה עם חלב, זעפרן, ו"זעפרן" שנמצא בתוכה. היא מבהתבלין 

לים, ולעתים אף מגשת עם ופיסטוקים ומי ורדים ומגשת בדרך כלל בתוך שני ופלים עג

  ברד פרסי עם אטריות ומי ורדים. -"פאלודה" 

היא נקראת גם "ְּגִליַדת ֶאָּכֵבר ַמְׁשֵטי", שהיה מוכר הגלידות הראשון בטהרן אשר הכין 

  .19-לבואו של נשיא צרפת לאיראן במאה ה וחדיבמאת הגלידה 

  



 

   מסטיק
  כללי

   סה הוא סוג של ממתק הנועד ללעיסה.יהמסטיק או גומי לע

בני המאיה נהגו ללעס את שרף הגומי המופק משרף עץ 

ה (שמו, באזור המצוי היום בתחומי מקסיקו, היה ַהְסּפֹוִדיְליָ 

חסת לתומס ו"צ'יקלה"). המצאת המסטיק ה"מודרני" מי

מר הגלם שלו, בשעה ום את חולטענסה  1871אדמס, שבשנת 

סה ליצר צעצועים משרף עץ הספודיליה, עץ הגדל ישנ

  ביערות הגשם הטרופיים של מרכז אמריקה.

  יצור

בעבר, נהגו ליצר את המסטיק מהשרף של עצי האלה 

חד מסוג עצי אלה הנקרא ונה גם "מסטיקא", ובמיוהמכ

קר גדולם היה יטיקא, וערך הפקת שרף המסוחד לצו"אלת המסטיק", אשר גדלו במי

ה" (ביונית: כפרי המסטיק). ַמְסִטיקֹוחֹוְריָ בדרום מערב האי כיוס ביון באזור שנקרא: "

מר ללעיסה מעץ זה משמש כמרכיב מרכזי ביצור המסטיק המודרני. וקוי סינתטי של החיח

  ס.ושפרושה ללע masticateמקור השם מסטיק הוא מהמלה הלטינית 

ססי נפט, שמכילים בתוכם וקר ממוצרי פלסטיק מביטיק בעכיום, מיצרים את המס

קים (למשל השוק ו, אולם ישנם מספר שותקותוממתמציות בטעמים שונים, בדרך כלל 

חררת תכולת ןהיפני) וחברות שעדין משתמשות בשרף. תוך כדי תהליך הלעיסה מש

כננים ומסטיקים המתק. ישנם סוגי וך, ומעוררת את פעילות יצור הריהמסטיק לתוך הח

  חד לאפשר ללועס להפריח בועות (לדגמה מסטיק בזוקה).ובמי

  צריכה

מושים רפואיים במסטיקים הלכו ונעשו יבדרך כלל, מסטיק נלעס למטרות הנאה, אך ש

לתם לסיע וכר רבים מתהדרים ביכו. לדגמה, מסטיקים ללא ס90-פופולריים החל משנות ה

רק בפה ושפשוף השנים, דברים המנקים את משטח  במניעת עששת, על ידי ערור הפרשת

  השן משאריות מזון.

  שון סיגריות.יר בגמילה מעוישנם מסטיקים המכילים ניקוטין, שיעודם הוא לעז



 

   תהונגריביה וק
מצא וביה הונגרית היא פזל מכני אשר הוק

על ידי הפסל והפרופסור  1974בשנת 

  לאדריכלות ההונגרי ארנו רוביק.

בית פלסטיק שכל וביה ההונגרית היא קוהק

לקת לתשעה ואחת משש הפאות שלה מח

רבועים שוים, היכולים לנוע ולהחליף 

  מקומות אלו עם אלו.

שה יב במדבקות בשוהקביה מכסים לרצדי 

ביה. וצבעים שונים, אחד לכל צד של הק

ביה מרכבת מצבע אחד בלבד. שיא העולם של פתירת וכאשר הפזל פתור, כל פאה של הק

  .2018שניות. השיא השג על ידי יושנג דו בשנת  47.3ביה הוא והק

ם, יצאה מחדש בית הקסווקה לצבור הרחב לראשונה בשם קוהקביה ההונגרית, אשר ש

ת שפוב ובית רוביק על שם ממציאה ההונגרי. היא ידועה בשם זה ברובשם ק 1980במאי 

העולם, אם כי בעברית היא נקראת על שם מדינת המוצא. היא נחשבת לצעצוע הנמכר 

  מליון קביות מקוריות וחקויים. 300-ביותר בהיסטוריה, עם מספר מכירות של כ

  היסטוריה

על ידי ארנו רוביק, פסל  1974-מצאה בובית הקסם הותוח המוצר קהתפתחות הרעיון ופ

-ודוקטור לארכיטקטורה מהונגריה בעל ענין בגאומטריה ובמחקר של צורות תלת

, אם כי לא רשם אותה כפטנט 1975ביה כפטנט בשנת וממדיות. ארנו רשם את הק

ררו לחנויות חווהתוצרים שלו ש 1977-בינלאמי. פס היצור הראשון של הקביה נחנך ב

  ם ברחבי בודפשט.הצעצועי

זן. בין היתר, וביה עלה לאטו ברחבי הונגריה כשפרסומה עבר מפה לאומעמדה של הק

מי של ו, נחתם הסכם הפצה בינלא1979אקדמאים ערביים הביעו בה ענין. בספטמבר 

מית של הקביה התרחשה בירידי וביה עם חברת צעצועים. הבכורה הבינלאוהק

  קדמות.והצעצועים בלונדון, ניו יורק, נירנברג ופריז בשנות השמונים המ
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כבה על מנת שיוכלו וביה למדפי הצעצועים של מדינות המערב עוהתקדמותה של הק

ביה מחדש כך שתתאים לתקני הבטיחות והאריזה של העולם המערבי. וליצר את הק

נות את שמה. בין השמות ביה קלה יותר, והחברה החליטה לשוסופו של התהליך היה ק

ביה ו, אבל לבסוף החליטה החברה לשנות את שם המוצר ל'ק'ב האינקהזה'שהצעו היו 

  .1980של רוביק', והמשלוח הראשון יובא מהונגריה במאי 

הפסידה  1984-ביה, חברות שונות החלו ליצרה ללא אשור. בועקב הפופולריות של הק

ביה ואס. רוטושי אישיגי רשם את את הקהחברה תביעת זכויות יוצרים ללארי ניקול

  כפטנט, הוא עשה זאת כשהפטנט של רוביק עוד היה בתהליכים. 

ביה המקורית, בין אם צורת כדור או בצורת וכיום יש צורות שונות וגדלים שונים לק

תבה, הן מסתובבות מהפנות והן עם גלגלי שנים. ישנם מהנדסים אשר מעצבים את 

ם משלהם, אותם אפשר לקנות אך ורק על ידי הדפסה תלת ביות וממציאים פזליוהק

  ממדית.

  ּפֹוּפּוָלִרּיּות

-1982ביות נמכרו בשנים ומליון ק 100-מעל ל

ביה נבחרה ל'צעצוע של השנה' על ידי ו. הק1980

ארגון יבואני הצעצועים של בריטניה בשנים 

ביה ו. פאזלים דומים הופצו אחרי הק1981–1980

קס ופזל שבו מחליף  ינְ ִמ יַר ּפִ ההונגרית, ובהם הַ 

  ביה.וֶטְטָרֶהְדרֹון את מבנה הק1

 12 ספר בן-פרסם תלמיד בית 1981בשנת 

מאנגליה בשם פטריק בוסרט את הפתרון שלו 

מהדורות והגיע למקום  17-תקים ברחבי העולם בובספר שמכר במעל למיליון וחצי ע

  יורק טימס ורשימת רבי המכר של ניו יורק לאותה השנה.הראשון הן ברשימות של הניו 

ביה נמכרו בנפרד יריעות של מדבקות לעזרתם של אנשים ובשיא הפופולריות של הק

  ביה שלהם לצורתה המקורית.וסכלים כדי שיוכלו להחזיר את הקואו מת חסרי סבלנות

ימה" על ידי ביה המדהופרקים של סדרה בשם "רוביק, הק 12הופקו  1984–1983בשנים 

  ברברה'. -חברת האנימציה 'האנה

 
  הּוא ִּפיָרִמיָדה ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ְּכלֹוַמר ּגּוף ֶׁשָּכל ַאְרַּבע ְּפאֹוָתיו ֵהן ְמֻׁשָּלִׁשים. . ֶטְטָרֶהְדרֹוןַאְרָּבעֹוןְּבִעְבִרית  1



  ב"ה

  דרכי פעלה

 6.5ביה סטנדרטית הוא וארך הצלע של ק

ביות קטנות וק 26-רכב מוסנטימטרים. הפזל מ

ביה והיוצרות את שטח הפנים שלו. עם זאת, הק

רכב והמרכזית של כל צד היא למעשה אריח המ

מרבוע אחד. כל האריחים המרכזיים הללו 

ן הלבה. מנגנון הלבה והאריחים מחברים למנגנו

המרכזיים מספקים שלדה שעליה אפשר להרכיב 

את שאר החתיכות ואז לסובב אותן. לפיכך ישנן 

חתיכות: מנגנון הלבה, המרכב משלושה צירים  21

חותכים אשר מחזיקים את שש החתיכות 

חד חתיכות פלסטיק קטנות יותר אשר י 20-המרכזיות, אבל מאפשרים להן להסתובב, ו

ביה בלי הרבה מאמץ, בדרך כלל על ידי וביה. אפשר לפרק כל קועם הלבה יוצרות ק

מעלות ומשיכה של אריח קצה למעלה וקדימה עד שהוא יוצא  45-סיבוב אחד הצדדים ל

מהמקום (טעות נפוצה היא לחשב שיש למשך את אריח הפנה, אך זה אפשרי בדרך כלל 

ביה). זה אמנם הפתרון הכי פשוט והק רק בקביות באיכות גרועה ועלול לשבר את

  לקביה, אבל הוא לא האתגר.

ישנם תריסר אריחי קצה בעלי שני צבעים שונים, ושמונה אריחי פנה בעלי שלושה 

צבעים. לכל חתיכה שלוב צבעים יחודי לה, אבל לא כל קומבינציה אפשרית באה לידי 

גדים. המקום וצדדים מנממוש, שכן אין שום אריחים משתפים לשני צבעים הנמצאים ב

  90-ביה בוהיחסי של האריחים בינם לבין עצמם יכל להשתנות על ידי סיבוב שליש הק

ביה פתורה אינו בר ומעלות; אך המקום של הצבעים בינם לבין עצמם בק 270או  180

קום של האריחים המרכזיים, אשר אינם בני יגדר מראש על ידי המושנוי מכיון שהוא מ

בות של נוחות ומניעת ידרים מסוביות מסוחלט של הקוב המוהצבעים על הרשנוע. 

שת הזוגות הם וביות שלוב הקוגדים יהיו צמודים זה לזה. ברובלבול כך ששני צבעים מנ

ביות חלופיות שבהן ול. עם זאת, ישנן קוק מול כחום וירום מול אדוב מול לבן, כתוצה

ם עדין ום והאדולבן (כאשר הצדדים הכתל הפכי לוק, והכחוי לירָהְפכִ ב והצד הצה

  הפכיים אחד לשני).
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  פתרון בזק - תחרויות ושיאים

תחרויות פתרון בזק רבות נערכו בשביל לקבע מי יכל 

ביה בזמן הקצר ביותר. אליפות העולם ולפתר את הק

, 1982הראשונה התקימה בבודפשט בחמשה במאי 

ויטנאמי מלוס אנג'לס, ונכבשה על ידי ִמין ָּתִאי, סטודנט 

  שניות. 95.22ביה תוך וקליפורניה, שפתר את הק

רבים הקליטו זמנים קצרים יותר, אך שיאים אלו לא 

סר התאמה לסטנדרטים מסכמים והתקבלו בשל ח

מראש להתחרות ומדידה. לפיכך רק שיאים המבצעים 

ביה העולמי ובמהלך ארועים רשמיים של ארגון הק

  מקבלים הכרה.

ביה העולמי על סטנדרטים והכריז ארגון הק 2004בשנת 

  חד בשם שעון עצר סטאקמט.וחדשים למדידה, המבססים על מכשיר מדידה מי

שג על ידי יוששנג ושניות. השיא ה 47.3ביה הונגרית הוא והשיא הנוכחי הרשמי של פתרון ק

   .2018בנובמבר  24-דו ב

שניות  80.5מתוך חמש הוא ביות וצע של שלוש קוסס על ממושיא העולם הרשמי המב

צע הזמנים של שלושה וס זמדגס. התוצאה נקבעת על ידי חשוב ממפליקונקבע על ידי 

נסיונות מתוך חמשה ללא זמני הקצה (המהיר והאטי ביותר). כל השיאים מאשרים על ידי 

  מי הארגון הרשמי הדואג לאחידות הארועים ורכוז השיאים.וביה הבינלאוארגון הק

  ביה בעינים עצומות. וזכה הישראלי דרור פומברג באליפות העולם בפתרון הק 2003בשנת 

נקבעה תוצאת שיא לרובוטים, כאשר רובוט שנבנה על ידי ג'ארד די קרלו ובן  2018ץ במר

  שניות. 38.0-ביה בוכץ פתר את הק

  אליפויות ישראל

בישראל במכון  ביה ההונגרית הראשונהונערכה בארץ אליפות הק 2010בספטמבר  27-ב

ביות ונערכה התחרות השניה, אשר כללה גם תחרויות בפתרון ק 2011באפריל   26 -ויצמן  ב

  בגדלים שונים.

  שניות.  63.13צע של ולשנה זו הוא שי זיו, עם פתרון ממ  3×3×3אלוף ישראל בפתרון 

כללה נערכה התחרות השלישית. התחרות  2014באפריל  17-באפריל עד ה 16בתאריך 

  ִאיֵווְנִטים שונים כגון פתירה בעינים עצומות ועוד. ברב התחרויות זכה איל אלפסי.

עם  - 2018און בתחרות במדריד ביולי -את השיא הישראלי הנוכחי בפתרון בודד קבע בן בר

קדם יותר באותה השנה קבע בר און בתחרות בנתניה את השיא ושניות. מ 17.7תוצאה של 

-בר 2018שניות. בנוסף, נכון ליולי  67.8צע הפתירות עם תוצאה של הישראלי הנוכחי בממ

  שיאים ישראלים נוספים. 10-און מחזיק ב



 

   לגו
  כללי

הנו משחק הרכבה פופולרי, שחלקיו מודולריים  לגו

ומגרעות   ועשויים מפלסטיק והם בעלי בליטות

המאפשרות חבור יציב של החלקים זה לזה. מרבית 

ביה או תבה, אולם ישנם גם והחלקים הם בצורת ק

חלקים בעלי צורות רבות אחרות. המשחק פופולרי 

  גרים.וילדים והן בקרב מבהן בקרב 

  היסטוריה

בידי הנגר הדני אולה קירק כריסטיאנסן בסדנתו אשר  1932מצאו בשנת וה הלגואבני 

ק יפה". ָׂשחֵ גוד" אשר משמעותו בדנית הוא " לגורוף "יהוא קצור של הצ לגובבילנד. השם 

ר ולעב לגוהחלה חברת  40-לה היו אבני המשחק עשויות מעץ, אך במהלך שנות היבתח

ק עשויות פלסטיק, שהיו עמידות יותר ובטוחות יותר למשחק של ילדים. משחי אבנר ְלִיּצּו

, בנגוד הלגוד. היחוד באבני וצרות מסוג פלסטיק קשיח מאומי הלגו, אבני 1963ל משנת הח

פן בו הן יתפסו זו את זו ולא יתפרקו. בהתחלה ון להרכיבן באֶׁשִּנָּת ביות רגילות, הוא ולק

רק בלוקים מלבניים ורבועיים קלאסיים, אך עד מהרה השתכללו סוגי  הלגוחלקי  כללו

ר הגמור, אבנים אלכסוניות, אבנים עם ְלִׁשּפּוהאבנים וכללו גם אבנים בעלות קצה חלק 

צהבות או בצבע  לגובות וב -" לגוף היה "אנשי ֶׁשִהְתַוּסֵ שפוע, קשתות ועוד. אלמנט נוסף 

  ן לסובב ולקפל. ֶׁשִּנָּת הנתנים לפרוק, וכן ידים ורגלים גוף בעלות ראש ורגלים 

כגון גלימה,  לגוולשים עליהם ציוד  הלגוהקטנים נתן להרכיב על מבני  הלגואת אנשי 

  קסדות, כלי נשק (חרב קטנה למשל) וכדומה.

Lego  =ן: כגו סדרותן וומגן ישנ ללגום! בעולר ביותר ְוַהֻּמּכָ ל הגדות ההרכבוג תומ הינו לגו

ת הכוללוסדרות ן המוד ועול עי גבורה, משטרם, הכוכבית מלחמ, טכניק, י, דופלוסיט לגו

ת עולמול שה ויצירף כיל שת שעוה, מהנק משחת המאפשרות שונו לגות והרכבו לגות בווב

  !מלגוק רם העשויים שלמי

   



 

   סוסים
  יכלל

מין של -סוס הוא בעל חיים ְמֻבָּית, תת

הסוס ָהַרָמִכי ממשפחת הסוסיים. 

של סוס הבית היה  האב הקדמון

כנראה ַהָטְרָפן שרעה בערבות אסיה 

  ואירופה בתקופה בה ֻּבַּית הסוס.  

  מאפינים פיזיים

הסוס הוא בהמה גדולה בעלת ארבע 

גלת לפתח מהירויות ורגלים המס

  ריצה גדולות. הוא יונק ושיך לסדרת מפריסי פרסה. לסוס זנב גדול ושעיר.

עצמות. לעצמות הרגל יש פרופורציות שונות מאלה של אדם.  205-בשלד הסוס יש כ

  ן האנושית.פרילצהחלק החיצוני של הפרסה עשוי מחמר הדומה 

שנים חותכות בחלק הקדמי של הפה,  12תאמים למרעה. לסוס בוגר יש וסוסים מ

טוחנות תאמות ללעיסה: הושנים מ 24מתאמות לנגס דשא או צמחיה אחרת. ויש לו 

קילוגרם  400הקדמיות, ושנים טוחנות בחלק האחורי של הפה. משקלו של הסוס נע בין 

  מסים.הקילוגרם תלוי תזונה ובזן  1,000-ל

  חושים

, שבו הוא חיב להיות מודע לסביבתו בכל י הסוס מבססים על מעמדו בטבע כטרףחוש

קמות בצדי ראשו, וממ עת. יש לו את העינים הגדולות ביותר מכל יונק קרקעי אחר, והן

מעלות. יש לו ראית יום וראית לילה טובה, אבל  350-כך שיש לו טוח ראיה של יותר מ

ק ויר -םוה במקצת לעורון צבעים אדדומהוא מבחין רק בשני צבעים, ראית הצבעים 

  ק.ונים של הצבע האדם, מופיעים כצל ירוחד גווימים, במיובבני אדם, שבו צבעים מס

  

  



  ב"ה

  חוש הריח 

חוש הריח של הסוס, נמצא בטוח שבין אדם לכלב. לחוש תפקיד מפתח באינטראקציות 

החברתיות של סוסים, כמו גם זהוי ריחות מפתח אחרים בסביבה. לסוס שני מרכזי חוש 

ן רחב של וריח. המערכת הראשונה היא בנחירים וחלל האף, מרכז אשר מנתח מגו

  אף.קם מתחת לחלל הוריחות. השני, ממ

  ההשמיע חוש

מעלות, ומספקת  180שמיעתו של סוס היא טובה. פנה של כל אזן יכולה להסתובב עד 

ימים של רעש, ומעלות שמיעה, מבלי להזיז את הראש. סוגים מס 360פוטנציאל  של 

בבריטניה מצביע על כך שסוסים  2013-עשויים לתרם ללחץ ועצבנות של הסוס. מחקר ב

ם ורגועים ביותר בסביבה שקטה, או בהאזנה לג'אז. סימני עצבנות הופיעו בעת יציביהיו 

ק. על פי מחקר זה גם ממלץ לשמר ליד סוס על והאזנה למוזיקה קלאסית או מוזיקת ר

  דציבלים. 21-רמת רעש נמוכה מ

  המשוש חוש

תח. האזורים הרגישים ביותר הם סביב ולסוס תחושה טובה של אזון וחוש משוש מפ

גל לחוש מגע עדין, כמו נחיתת חרקים בכל מקום בגוף. והעינים, האזנים, והאף. סוס מס

ר את האכל ולסוס יש תחושה מתקדמת של טעם, המאפשרת לו למין את המספוא, ולבח

  עליהם, סוסים בדרך כלל אינם אוכלים צמחים רעילים.עדף והמ

   



  ב"ה

  סוסים 
  תזונה

סוסים הם אוכלי עשב, עם מערכת עכול 

תאמת למספוא ועשבים וחמר צמחי והמ

אחר,  שנצרכת בעקביות לארך כל היום. 

אה לבני אדם, יש להם בטן ולכן, בהשו

קטנה יחסית אבל מעים ארכים מאוד, 

כדי להקל על זרימה קבועה של חמרים 

  מזינים. 

קילו  11–7קילו יאכל  450סוס במשקל 

ליטר של מים ביום. סוסים אינם מעלי גרה,  45–38של מזון ליום, ובשמוש רגיל, יצרך 

בני אדם, הם יכולים לעכל כך שיש להם רק קבה אחת, כמו בני אדם, אך שלא כמו 

  תאית, מרכיב עקרי של דשא.

סוסים אינם יכולים להקיא, כך שבעיות עכול יכולות לגרם במהירות לכאבי בטן והם 

  ות.וגורם מוביל במ

  התנהגות

ר כל עוד יש ויכולים לדה 20שנה. סוסים מעל גיל  30–25תוחלת החיים של הסוס היא 

פנק סוסים זקנים ולשחררם למרעה. אך, למרות שר, ובאנגליה נוהגים לושמירה על כ

הם מוכרים אותם לסוחרים   :20זאת, אנשים ממשיכים להעביד סוסים שעברו את גיל 

ולעתים רחוקות אף  ,40כדי שימשיכו לשמש כסוסי עבודה. סוסים אחדים מגיעים לגיל 

  יותר מכך.

נשימותיו עולה, מעשר כאשר טמפרטורת גופו של הסוס עולה, במטרה להתקרר, קצב 

 הָהַהְלָחָת פן זה הוא מבצע את פעלת ובא עד עשרים, למאתים ואפלו שלוש מאות.

ת מואצת של נוזלים מלשונו וקנה הנשימה שלו, ובכך להתאדו, וגורם )קרור הגוף(=

  ממזג ואף מוריד את חם גופו. 

  

  



  ב"ה

  השינ

  נוהגו המיחד לישן בעמידה.רסם גם וגמה לשנה קלה וקצרה, מפושנת הסוס הפכה לד

למעשה הסוס ישן גם בשכיבה שנה עמקה יותר, אך מרבה לנמנם פעמים רבות במשך 

חד במפרקי הברכים אשר והיום ועושה זאת בעמידה, מה שמאפשר לו זאת הוא תפס מי

מאפשר לו להרפות את שרירי רגליו בלי לקפלן. (בקדמיות זהו מצב אוטומטי בזמן 

  שונה של הרגל). היציבמפעל בצורת הרפיה, ובאחוריות 

מפרזל.  -נחות על רגליהם, על ידי איש מקצוע ולהגנה על פרסת הסוס, פרסות מברזל מ

 8–5הפרסה גדלה ללא הרף, ובסוסים המביתים היא צריכה להיות מטפחת בכל 

  שבועות.

  רביה

חדשים).  11ימים ( 370–320צע של וימים, עם טוח ממ 340-הריון הסוסה נמשך כ

בר בתופעה נדירה והסוסה ממליטה בדרך כלל סיח אחד; תאומים יתכנו אבל מד

ת הראשונות של חייו. בשעוכנת. לאחר ההמלטה, הסיח נעמד על רגליו וולפעמים מס

כמו כן, בשעות הראשונות לאחר ההמלטה הסיח יונק את חלב האם הראשון. חלב זה 

הסיח מכיון שהוא מכיל נוגדנים. גמילה של הסיחים הוא חיוני בבנית מערכת החסון של 

  נעשית בדרך כלל בגיל שבין ארבעה לששה חדשים.

   



  ב"ה

  סוסים 
  בשרות האדם

ממצאים ַאְרָכאּוזֹואֹולֹוִגִּיים מראים כי האדם 

לפני  החל ְלַבֵּית את סוס הבר באלף הרביעי

ַהְּמֻבָּיִתים הספירה, בערבות מרכז אסיה. הסוסים 

הראשונים שמשו לבשר, לרכיבה ולחליבה. הסוס 

ה יָ ְס ַא ְירֹוהמבית התפשט במהירות ברחבי ֵא 

באלפים השלישי והשני לפני הספירה. סוסים 

מביתים הובאו לראשונה לאמריקה ולאוסטרליה 

  רק לאחר גילוין על ידי הארופאים.

  מושים בתרבות האנושית:ין רב של שולסוס מגו

 שמש בעבודות המשק ובחקלאות הסוס מ

  לגרירת מחרשות ועגלות.

 השנים שלפני המצאת מנוע הקיטור. הוא  3000-הסוס היה כלי תחבורה מרכזי ב

הוביל עגלות וכרכרות ושמש לרכיבה. במלחמה הסוס היה כלי מכריע. המצרים, 

ות של והאשורים והבבלים התבססו על חיל מרכבות חזק שכלל מרכבות עם צ

  ך).ומח ארום (קשת או לוחם שחמוש בררכב ולוח

 החל הסוס לשמש לרכיבה קרבית. כך נוצר ראפס2וה רתומשו1בעקבות המצאת ה ,

מעמד הפרש הלוחם וחיל הפרשים. חילות הפרשים המונגולים הטילו את חתתם 

על אסיה, המזרח התיכון ומזרח אירופה בתחלת ימי הבינים ואלו הארופאים 

פרשים כבדים עטויי שריון. קרנם של  -צבאותיהם על האבירים בססו את 

הפרשים החלה לרדת רק עם המצאת אבק השרפה והתפתחות כלי הירי, אך 

חילות הפרשים שרדו עד למלחמת העולם השניה. מאז משתמשים בפרשים 

  במספר מקומות שהגישה אליהם קשה.

 
  ףכוא - ארכוף 1
  
ל להובית המאפשר, ְמֻבָּיתֹותת חיול אצב ולרר, ואוהצ אום חייל בע ראשל עת רצועול שת מערכא היר אפס 2

ה המילר מקוה. רכיבן כגות פעולו ולבצעה החית בתנועוק יובמדט לשלור מאפש אינור האפס ,לרסןד בנגו ם.אות
  .תמפרסי ראפס

 



  ב"ה

 טור וטפול בהפרות סדר.יטור: עבודות שיש  

 י סוסים, ותחרויות ראוה שונות, ביניהן קפיצות ראוה, רכיבה ספורט: מרוצ

  אמנותית, רכיבה מערבית ועוד.

 סר ותרפיה: הסוס משמש גם לרכיבה טפולית, המסיעת לנכים, בעלי מגבלויות, ח

  בטחון עצמי ועוד.

 .מחקר: הסוס משמש במחקר כחיה נוחה להפקת נוגדנים  

 ה תירותית.תחביב: רכיבה על סוסים כתחביב או כאטרקצי  


