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20-AMADEE  היא הדמיית משימה למאדים במדבר הנגב בישראל, המנוהל על ידי פורום החלל האוסטרי
 סוכנות החלל הישראלית. ובאירוח של

 
 

 2021באוקטובר  4-31   משך המשימה:

 מדבר בנגב, ישראלה :המשימה האנלוגיתאתר 

 (OeWFפורום החלל האוסטרי )   ארגון מוביל:

 בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל הישראלית    

 D-MARSבאירוח של     

 

 AMADEE :http://amadee20.oewf.org-20פרטים נוספים על 

 באוקטובר באתר המשימה 10-החל מה AMADEE-20ניתן יהיה לצפות בתמונות של 

 

AMADEE-20 :בקצרה 

 שבועות בבידוד 4 •

 אנלוגיים באתר הניסוי בנגב םאסטרונאוטי 6 •

 האנלוגיים םתמיכה באתר ללא מגע ישיר עם האסטרונאוטי •

 יהרמרכז תמיכה למשימה באוסט •

 ניסויים 20-מעל ל •

 מדינות  25-חוקרים מ 200השתתפות של  •

 

 פורום החלל האוסטריפרטים ליצירת קשר עם 

 , מרכז המדיה של פורום החלל האוסטרימוניקה פישר

 4610 1213 699 43+טלפון: 

 monika.fischer@oewf.orgמייל: 

 

 פרטים ליצירת קשר עם סוכנות החלל הישראלית

 ודוברת, ראש מחלקת יחסי ציבור, תקשורת נועה ברק וושלר

 972-52-3376537+טלפון: 

 noab@most.gov.ilמייל: 

 

  

http://amadee20.oewf.org/
mailto:monika.fischer@oewf.org
mailto:noab@most.gov.il
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 פלוריאן ווגנדר\OeWF. 2018של פורום החלל האוסטרי בעומאן,  AMADEE-18משימת 

 

 

 :AMADEE-20המטרות של 

 מהווה הזדמנות מצוינת: AMADEE-20משימת 

בני של מעורבות לזמנית עם אפשרות -שימוש בכמה כלים בוהכוללת לחקור את התנהגות הציוד  •

 אנוש )באמצעות שתי חליפות חלל אנלוגיות איכותיות, מערכת ניידת, וכדומה(

טכניקות לאיתור סימני חיים או חקר גיאוגרפי, כלי תמיכה רובוטיים לפתח פלטפורמות לבדיקת  •

 ונספטים עבור מודעות גבוהה למצבים של צוותי התמיכה מרחוק.למשימות של בני אנוש וק

 לחקור את המשימות האנלוגיות כאזור לדוגמה עבור המקבילות שלהן במאדים. •

 .במשימות מאוישות וחקר החלל פלנטרייםהמדעים לשמש כזרז להגברת הנראות של ה •

לפתח את הידע של ניהול משימות מאוישות למאדים על ידי פריסת מודל ריאליסטי עבור מרכז  •

 קבלת ההחלטות.המסגרת המקיפה לפעולות האסטרונאוטים ו –התמיכה של המשימה 
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 (OeWFאודות פורום החלל האוסטרי )

ובכך סולל פורום החלל האוסטרי הוא אחד מהמוסדות המובילים בעולם המבצעים משימות אנלוגיות למאדים, 

מומחים ממבחר רחב של דיסציפלינות ותחום חקר החלל את הדרך למשימות מאוישות בעתיד לכוכב האדם. 

נמצאים בלב המאמצים המתמשכים של הפורום שכוללים כדרך קבע מוסדות לאומיים ובינלאומיים מתחום 

בכך, פורום החלל האוסטרי משתמש בקשרים המצוינים החלל והתעשייה ועובדים על מחקר מדעי חדשני. 

שי תקשורת כדי לקדם ולהפיץ ברחבי העולם את המחקר האוסטרי שלו עם מובילי דעה, פוליטיקאים ואנ

השראה ולחנך צעירים בתחומי המדע, להוות פורום החלל האוסטרי גם עוזר באופן משמעותי  המובחר.

הפורום מציע התמחויות לסטודנטים ותלמידים, המומחים של הפורום מפקחים על הטכנולוגיה וההנדסה. 

 ע.מאמרים מדעיים על בסיס קבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMADEE-20התג המשימה של 

הזהב מסמל סמל המשימה עוצב על ידי שרה ויילמאייר/צוות המדיה של הפורום )חזותית(. 

את המדבר והשמש, הכחול והלבן מייצגים את צבעי דגל ישראל ואת הצבע הכחול של כדור 

 . הנרחב השחור מייצג את החללהארץ. 

עלה הזית הוא סמל של שלום במסורת הערבית העממית, עץ הזית עצמו הוא העץ הלאומי 

מייצגים את של ישראל. ששת העלים שלו מייצגת את ששת האסטרונאוטים, שלושת הזיתים 

ביולוגיה/מדעי החיים, מדעי הגיאוגרפיה והנדסה. -הדיסציפלינות המדעיות   
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 AMADEE-20אודות 

 

 פלוריאן ווגנדר\OeWF. 2018של פורום החלל האוסטרי בעומאן,  AMADEE-18תמונה: משימת 

 

בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל  –( OeWF, פורום החלל האוסטרי )2021באוקטובר  31-ל 4-בין ה

יבצעו משימת שטח אנלוגית משולבת למאדים  – D-MARS-הישראלית בתור הסוכנות המארחת ו

 במדבר הנגב בישראל.

המשימה תתבצע על שטח אנלוגי למאדים על ידי צוות מצומצם של שישה אסטרונאוטים מאומנים היטב. 

באמצעות חלליות החלל בגרסת האבטיפוס שפותחו במיוחד עבור מאדים על ידי פורום החלל האוסטרי, 

ניסויים בתחומי הביולוגיה, הרפואה, הפסיכולוגיה, הגיאולוגיה  20-בצעו מעל ליהאסטרונאוטים האנלוגיים 

יקבלו תמיכה מצוות "תמיכה האסטרונאוטים האנלוגיים מדינות ישתתפו.  25-חוקרים מ 200וההנדסה. 

מרכז התמיכה של המשימה באתר", שלא תהיה להם אינטראקציה ישירה איתם על מנת לשמור על הבידוד. 

ם באינסברוק שבאוסטריה ינטר את המשימה ויפעל בתור המתווך בין מוסדות המדע והחוקרים של הפורו

של פורום החלל האוסטרי, הפורום ממשיך למאדים במספר  13-במשימה האנלוגית ההמשתתפים במשימה. 

 למאדים בעתיד.ות רובוטיולתרום למשימות מאוישות 

שיתוף הפעולה שלנו עם פורום החלל האוסטרי " סל"ה(:) מנכ"ל סוכנות החלל הישראליתאבי בלסברגר, 

בישראל עולים בקנה אחד עם המדיניות שלנו לתמוך במדע, לקחת חלק  AMADEE-20והאירוח של 

במאמצים הבינלאומיים למשימות מאוישות לחלל ולקדם את התוכנית החינוכית שלנו. אנחנו גאים להיות חלק 

 שים כדי להבטיח את הצלחתה."מהמשימה ונשקיע את כל המאמצים הנדר

"מצאנו שותפה חזקה ואמינה  אמר על המשימה הקרובה: גרנוט גרומר, מנהל פורום החלל האוסטרי

נוכל להמשיך  AMADEE-20בסוכנות החלל הישראלית עבור המשימה האנלוגית הבאה שלנו למאדים. עם 

ת של המשימה, שישה במהלך ארבעת השבועוולשדרג את המשימות האנלוגיות שלנו למאדים. 

ונבנה במיוחד עבור  D-MARSמהאסטרונאוטים האנלוגיים שלנו יחיו ויעבדו בבית גידול שסופק על ידי 

AMADEE-20 . ניסויים בבידוד כדי  20-יבצעו יותר משל פורום החלל האוסטרי האסטרונאוטים האנלוגיים

מבנה את ההבנה של היתרונות והמגבלות של משימות מאוישות לכוכבי לכת אחרים בעתיד. לשפר להמשיך 

 AMADEE-20מדינות המעורבים במשימה הופכים את  25-החוקרים מ 200המשימה, בית הגידול וכן 

 ."2021להדמיה הגדולה והמורכבת במיותר של משימה למאדים בשנת 
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 מהו מחקר אנלוגי?

בחון קונספטים, נהלי עבודה וציוד כדי לאתר את נקודות התורפה כך שניתן יהיה לבצע מחקר אנלוגי נועד ל"

אמר ד"ר גרנוט גרומר, המנהל האדמיניסטרטיבי של פורום  את המשימה האמיתית בבטיחות המרבית,"

"המטרה של הדמיית משימה למאדים על כדור הארץ היא להתכונן למשימות החלל האוסטרי, והוסיף כי 

 ת לכוכב האדום בעתיד. מאוישו

 

 

מבנה המשימה

 

 

דקות משקפת את הזמן שלוקח לאות  10השהייה של : AMADEE-20המבנה הקונספטואלי של משימת 

מרכז התמיכה של המשימה באינסברוק/אוסטריה הוא ערוץ התקשורת להישלח בין כדור הארץ ומאדים. 

 "מאדים".-ו היחיד בין "כדור הארץ"

 

 AMADEE-20אתר הניסוי של 

אתר הניסוי נמצא במדבר הנגב שבדרום ישראל בין מבני השחיקה של מכתש רמון: על אף שאינו מכתש 

פגיעה, אלא היווצרות נדירה של מבני שחיקה, יש לו מאפיינים דומים רבים לפני השטח של מאדים, ומגוון של 

עם שיפועים ם סלעיים אתר הניסוי מציע מגוון רחב של חול משטחיסוגי קרקע הרלוונטיים לחקר המאדים. 

במאדים. העיר הקרובה ביותר  ואליס מרינריסניתן להשוות את אתר הבדיקה למבנה של הבהשתנות רחבה. 

 היא מצפה רמון.

  

1צוות ניסוי   

2צוות ניסוי   

3צוות ניסוי   

מרכז תמיכה 

)MSC ) למשימה   
השהיה 

בתקשורת 

דקות 10של   

בית הגידול 

)OPS) במאדים 

1ניסוי    

2ניסוי   

3ניסוי   
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 AMADEE-20האסטרונאוטים האנלוגיים של 

האסטרונאוטים האנלוגיים הנבחרים הם מומחים מיומנים ביותר שעברו אימונים בפורום החלל האוסטרי. 

מפקד הצוות הבינלאומי הוא המהנדס חואן לוסאדה מפורטוגל, אסטרונאוט אנלוגי מנוסה שכבר השתתף 

 (.2018( ובעומאן )2015בשתי משימות אנלוגיות קודמות למאדים באוסטריה )

נכון להיום, אסטרונאוטים אנלוגיים מוסמכים.  13פורום החלל האוסטרי בחר מומחים אלה מתוך מאגר של 

ל האוסטרי הוא הארגון היחיד בעולם שמעניק הכשרה מאתגרת ואיכותית ברמה כזאת פורום החל

 לאסטרונאוטים אנלוגיים.

 

 

 

 :בשטחמפקד 

 חואן לוסאדה, פורטוגל

קולומבוס, צנחן מוסמך  ISS-המנהל טיסה במודול 

 , מחזיק ברישיון טיס פרטימומחה ןוצולל

 

 

 

 :בשטחמפקד סגן 

 ספרד ה,זאלור-איניגו מונוז

מנהל הדרכה במרכז הבקרה גלילאו, מוסמך 
 לצניחה חופשית, טייס מצנח רחיפה וצוללן

 

 

 

 אניקה מהליס, גרמניה

, הנדסה סביבתית ומחזור, צוללנית המיקרוביולוגי
 במים פתוחים
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 אלון טנצר, ישראל

 מתמטיקה, מדעי המחשב ומדעי התעופה

 

 

 

 נן, הולנדיתומאס ווי

ואסטרונומיה, רשיון צלילה מתמטיקה ופיזיקה 
 וצניחה

 

 

 

 רוברט וויילד, אוסטריה

פיזיקה, מענה ראשוני בשממה, צוללן מתקדם 
 במים פתוחים
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 ניסויים ושיתופי פעולה

למאדים של פורום החלל האוסטרי מתאפיינת גם הפעם על ידי שיתופי פעולה  13-המשימה האנלוגית ה

"תהליך בחירת הניסויים המתאימים  גרומר, מנהל פורום החלל האוסטרי: ד"ר גרנוט בינלאומיים משובחים.

הוביל לשאלות מחקר מעניינות שמתאימות היטב למבנה  –כמו במשימות קודמות  – ADAMEE-20עבור 

-הניסויים יבוצעו בהתאם ל 20כל המשימה ויספקו תובנות רבות ערך להיערכות למשימות מאוישות למאדים. 

 כדי להגדיר רצף פריסה יעיל."שלנו, אלגוריתם שפותח במיוחד 'שרשרת המחקר' 

 יתקיימו שיתופי פעולה נוספים:הניסויים לצד 

 MELT PEEKמדפסת תלת ממד 

פורום החלל האוסטרי, בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל האירופית, יבדוק את היכולת של 

להדפיס פלסטיק באיכות תעופת חלל במסגרת משימות  MELTמדפסות תלת הממד של 

המטרה היא לבדוק אם מדפסות תלת ממד יכולות מאוישות ורובוטיות לכוכבי לכת אחרים. 

 לתמוך בפעולות מדעיות בסביבה מרוחקת קשה, כמו במאדים.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2018/10/MELT_3D_printer 

 

 DEARניסוי טקסטיל 

, מתמקד ACP-של סוכנות החלל האירופית )איס"א(, בשיתוף פעולה עם הפורום וה DEARפרויקט 

 הפרויקטים נולד מתוך הצורךקה. רכיבי אסטרונאוטיעל אופטיקה, מנגנונים ו רגוליתבהשפעות של אבק 

הכימיקל המיוחד והמאפיינים הפיזיים של אבק ירח אחראיים לקשים בשיטת ניקיון אפקטיבית נגד אבק ירח. 

 רבים ומגוונים במהלך משימות לירח בכל הנוגע לבעיות בריאותיות וטכניות.

 וכמו כן יש לו השפעהאבק יכול להקשות על הנשימה של האסטרונאוטים ואף לגרום לבעיות נשימה כרוניות, 

 שלילית נכבדה על פריטים טכניים.

חמצני -עם סילוני פחמן דו נבדקות שיטות ניקיון שונות לרבות ניקוי בהתזהלכן, כדי להסיר אבק ירח מהציוד, 

אשר ייבדקו על חתיכות טקסטיל שיילקחו מהאסטרונאוטים האנלוגיים במהלך מעל לנקודה הקריטית, 

 המשימה.

projekt-https://oewf.org/dear/ 

 STEMRADמגן מפני קרינה אפוד 

מגן מפני קרינה שמאפשר לגוף להתאושש לאחר אפוד מפתחת  סטמראדהישראלית/אמריקאית  החברה

 החשיפה על ידי מיגון מח העצם ואיברים אחרים שעשירים בתאי גזע.

מגן מפני קרינה שמיוצר עבור אפוד המטרה של ניסוי זה היא להעריך אם אסטרונאוטים אנלוגיים יוכלו ללבוש 

שואפים להשיג משטחים שכוח המשיכה שלהם נמוך יותר מזה של כדור הארץ )מאדים או הירח(. אנחנו 

תוך האפוד ו בעת לבישת תשובות חיוניות כמו והמשקל, הנוחות, והבעיות הארגונומיות שהאסטרונאוטים יחו

 ביצוע פעילויות יומיומיות וכל המלצה בנוגע לשיפורים בעתיד.

https://stemrad.com/ 

 FH Gesundheitsberufe Oberösterreich -דיאטטיקה 

( חוקרת את ההתנהגות האוניברסיטה למדע שימושי בתחום הבריאות באוסטריה העליונה )פרופ' קלאוס ניגל

 התזונתית של צוות הטיסה ומתכננת את הארוחות ובוחנת את ההשפעה שלהן על בריאות הצוות.

programmes/dietetics-bachelorprograms/-gesundheitsberufe.at/en/study-https://www.fh/ 

 

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2018/10/MELT_3D_printer
https://oewf.org/dear-projekt/
https://oewf.org/dear-projekt/
https://oewf.org/dear-projekt/
https://stemrad.com/
https://stemrad.com/
https://stemrad.com/
https://www.fh-gesundheitsberufe.at/en/study-programs/bachelor-programmes/dietetics/
https://www.fh-gesundheitsberufe.at/en/study-programs/bachelor-programmes/dietetics/
https://www.fh-gesundheitsberufe.at/en/study-programs/bachelor-programmes/dietetics/
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הרשימה הבאה מכילה סקירה קצרה של מוסדות המחקר המעורבים והניסויים שלהם. ניתן למצוא פרטים 

 נוספים באתר הבית שלנו:

https://amadee20.oewf.org 

 ביולוגיה

MICROBIOME חקר התפתחות המיקרוביומים 
על העור ובמעיים של 

האסטרונאוטים במהלך משימה 
 בבידוד

, מינכן, יחידת אגודת הלמהולץ •
המחקר לניתוח השוואתי של 

 מיקרוביומים

מחלקת הדרמטולוגיה  •
, האוניברסיטה אלרגולוגיהוה

הטכנית של מינכן, בית הספר 
 לרפואה

 גרמניה

MICRO-
POTENTIAL 

הערכת הפוטנציאל לזיהום 
וניתוח דנ"א של  מיקרוביאלי

 וקטורים של זיהומים

 המלח והערבה-מרכז המדע ים •

 אוניברסיטת תל אביב •

 מכון ויצמן למדע, ישראל •

 ישראל

 רפואה

MOVE  ההשפעה של גורמי לחץ
סביבתיים על התדירות והעקביות 

מעיים בקרב צוות פעולת השל 
 המשימה האנלוגית

האוניברסיטה הבינלאומית לחלל 
(ISU) 

 צרפת

RETINA ה עם מכשיר לאבחון עיניים בדיק
שיכול לאתר שינויים פיזיים בעיניי 

 האסטרונאוטים

אווירית, מרכז החלל  ההמכון לרפוא
 קלן(, DLRוהתעופה הגרמני )

 גרמניה

VFR-eFAST  אולטרסאונוגרפיה הישימות של
של הבטן ובית החזה  ממוקדת

(eFAST/)טראומה 

המחלקה להרדמה וטיפול נמרץ,  •
בית החולים האוניברסיטאי 

 אורברו, שוודיה

בית החולים האוניברסיטאי של  •
 קלן, גרמניה

 גרמניה
 שוודיה

 

 פסיכולוגיה

ACT תרפיית קבלה ומחויבותשימוש ב 
(ACT לשיפור הגמישות )

הפסיכולוגית, הביצועים ומדדי 
 שגיאות

 בריטניה אוניברסיטת גולדסמיתס בלונדון

HUMAIN  תפיסת הסיכונים של
כשהם האסטרונאוטים האנלוגיים 

-פוגשים בקריאות הפחמן הדו
חמצני והטמפרטורה הנוכחיות 

 בניגוד למגמות נתונים

 אוסטריה פורום החלל האוסטרי

INTERTEAM  חקר הביצועים של צוות בעל
אחראיות גבוהה במהלך תקופה 

ארוכה של בידוד ובהקשר של 
 תובענית מאודעבודה 

פסיכולוגיה עסקית וניהול משאבי 
אנוש, המרכז לטכנולוגיית חלל 

(, ZARMכבידה )-יישומית ומיקרו
 אוניברסיטת ברמן 

 גרמניה

MSG  איסוף נתונים לגבי צפיפות
חברתית וצפיפות מרחבית 

על באיזור הגידול של בסיס 
 מאדים

תוכנית טיפוח שטח במכון לחקר 
 ויצמן למדעטיפולי שטח ומכון 

 ישראל

PSYCHSCALE  חקר רמות החרדה והדכאון של
חברי הצוות לפני, במהלך ואחרי 

המשימה על מנת להבין טוב יותר 
את הרווחה הפסיכולוגית בתגובה 

לגורמי הלחץ הסביבתיים 

 צרפת (ISUנלאומית )אוניברסיטת החלל הבי

https://amadee20.oewf.org/
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הידועים והלא ידועים באמצעות 
חרדה ודיכאון השאלון להערכת 

 (HADS) בבית חולים

SHARE  בדיקת המודעות למצבים של
האסטרונאוטים האנלוגיים 

 במהלך פעילויות מחוץ לחללית

המכון בית הספר הלאומי לקוגנטיקה, 
 בורדוב לאומיהפוליטכני ה

 צרפת

 הנדסה

AEROSCAN  בדיקה המראה ונחיתה אנכיות
של מזל"ט סולארי אוטונומי 

(VTOL לניתוח פני שטח )
 המאדים

 אוניברסיטת יוסטון, ארה"ב •

• Airvision srlאיטליה , 

 איטליה
 ארה"ב

AMAZE  לחקר  אינרציאלי-חזותיניווט
פלנטות אווירי עבור משימת 

MARS2020 של נאס"א 

המכון לטכנולוגיות חכמות, 
אוניברסיטת קלגנפורט באוסטריה, 

הנעה בשיתוף פעולה עם המעבדה ל
 ( של נאס"אJPL) סילונית

 אוסטריה

EXOSCOT  בדיקת הרוברExoscot  אשר
ביחד עם רובוטים מעופפים, יכין 

מפות מפורטות של משימות 
השטח של האסטרונאוטים 

הרובר גם ישמש האנלוגיים. 
בתור פלטפורמה לנשיאת 

 מכשירים שונים.

המכון לטכנולוגיית תוכנה, אוניברסיטת 
 גראץ לטכנולוגיה

 אוסטריה

MARSKLOCK  מחקר השימושיות של מנעל אוויר
A-20  לתכנון טוב יותר של

מנעלים בעתיד עבור סביבות 
 מחוץ לכדור הארץ

המרכז לטכנולוגיית חלל יישומית 
(, אוניברסיטת ZARMכבידה )-ומיקרו
 ברמן

 גרמניה

MEROP  הפעלה מרחוק של רובוטי קרקע
פלנטריים באמצעות ממשקי 

 מכונה מתקדמים-אדם

למערכות ורובוטיקה  חוקרים מהמכון
, Instituto Superior Técnico-ב

בשיתוף פעולה עם המכון לטכנולוגיות 
( LARSyS-אינטראקטיביות )חברים ב

, ISCTE-IUL-עם תרומות מ
 אוניברסיטת ליסבון

 פורטוגל

POLLY  מחקר של תקשורתA-20  בכתב
לפיתוח ממשק משתמש 

(. בנוגע CUIקונבנציונלי )
חקר, למשימות הקשורות למ

הדבר יאפשר לאסטרונאוטים 
לתקשר עם המחשב כאילו היה 

 אדם אמיתי.

המרכז לטכנולוגיית חלל יישומית 
(, אוניברסיטת ZARMכבידה )-ומיקרו
 ברמן

 גרמניה

TUMBLEWEED  רובר על גלגלים המופעל על ידי
 הרוח שחוקר שטחים גדולים

 אוסטריה האוניברסיטה הטכנית של וינה

 גאולוגיה

GEOS  1ניסויים גיאולוגיים הכוללים )
( מיפוי 2דגימות גיאוגרפיות, 

( השוואה בין 3גיאוגרפי, 
אסטרונאוטים אנלוגיים ומומחים 
בשטח על בסיס יישום ההכשרה 

( חיפוש 4-הגיאוגרפית ו
 יםמיקרומטוריט

 אוסטריה פורום החלל האוסטרי

 ארכיטקטורה

OGH  איסוף נתונים לשיפור התכנון
בתי גידול אנלוגיים והתפקוד של 

 למאדים

תחנת רמון למשימות אנלוגיות 
 (D-MARSלמאדים במדבר )

 ישראל
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 אודות סוכנות החלל הישראלית

בעקבות החלטת ממשלה, היא סוכנות לאומית הפועלת תחת  1983שנוסדה בשנת  סוכנות החלל הישראלית,

הסוכנות יוזמת, מובילה ומתאמת את כל הפעילויות של תוכנית החלל  משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.

 האזרחית.

הסוכנות במיוחד תומכת במחקר ופיתוח מדעי עם פוטנציאל כלכלי אמיתי כגון פיתוח טכנולוגיות ייחודיות 

כמו כן, הסוכנות פועלת מתוך הנחת היסוד שכל הפעילויות הקשורות לחלל תורמות לכלכלה וחדשניות. 

ראלית, למעמד הבינלאומי של המדינה וכן מיטיבות עם האזרחים בכל הנוגע לחקלאות, תקשורת, מעקב היש

 אחר זיהום סביבתי ומחקר.

מתרחב ומערכות יחסים הולך והן כוללת שיתוף פעולה מטרותיה של סוכנות החלל הישראלית רבות ומגוונות. 

הדדיות עם מספר מדינות בתחום החלל, קידום מחקרי תשתיות במגזר האקדמי ובמוסדות מחקר, השקעה 

פיתוח ובניית לוויינים למטרות בחברות הזנק המפתחות רכיבים עבור תעשיית החלל הישראלית והבינלאומית, 

כמו כן, הסוכנות מטפחת את הדור הבא של . אזרחיות ותמיכה בפיתוח טכנולוגיות חלל ייחודיות וחדשניות

ולימודי חלל, אשר יעבדו בחקר החלל בעתיד. באופן כללי, הסוכנות  קהילתייםהמדענים, באמצעות פרויקטים 

שואפת להגדיל את ההובלה היחסית של ישראל בתחום ולמצב את המדינה בקרב המדינות המובילות בחקר 

 החלל. 

יא לחזק את החיבור של ילדים ובני נוער לתחום החלל, על מנת לתת מענה מטרה נוספת של סוכנות החלל ה

לסקרנות הטבעית האדירה שלהם בתחום זה וגם כדי להרחיב את הידע והעניין שלהם בחלל. עבור הציבור 

הרחב, סוכנות החלל מארגנת פעילויות ואירועים שמציעים חווייה אינטראקטיבית בנושאים הקשורים לחלל וכמו 

ת לאומיות, יוזמות יוופעילויות אסטרונומיות, תחרו צפייה בכוכביםלאורך השנה, מארגנת פעילויות לרבות כן, 

 טכנולוגיות בבתי ספר, הכשרות למדריכים ועוד.
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 בישראל AMADEE-20הדמיית משימה למאדים 

 בשיתוף פעולה עם

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 בחסות

 

 


