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אסון אפולו 1

המקרה: 
המאוישת  המשימה  להיות  אמורה  הייתה   1 אפולו 
בני אדם  הראשונה במסגרת תוכנית אפולו לשילוח 
לירח. בתאריך 27.1.1967, בעת בדיקה לפני טיסת החלל, 
שהייתה אמורה להתבצע ב־21.2 באותה שנה, אירע 
אסון ובו נספו שלושת האסטרונאוטים ששהו בחללית. 
האסטרונאוטים נכנסו אל תא הצוות של החללית, לבשו 
וזמן קצר לאחר מכן חשו  את חליפות החלל שלהם  
גריסום, אף  וירג'יל  בריח מוזר. אחד האסטרונאוטים, 

התריע עליו.

הבעיה: 
הצוות הבחין שזרם החמצן אל חליפות החלל גבוה מדי, 
אבל כאשר העלה את הבעיה בפני אנשי הבקרה, הם 
שיערו שהסיבה לכך היא תנועת אנשי הצוות. זמן קצר 
לאחר מכן הודיע אחד האסטרונאוטים שהוא מריח 
שרפה, ואכן כמה שניות אחר כך החלה החללית לעלות 
באש. את דלת החללית היה אפשר לפתוח רק כלפי 
פנים. בחללית שרר מלכתחילה לחץ גדול יותר מאשר 
בחוץ, וחום השרפה אף הגביר אותו. לכן, בשל הלחץ 
הרב מפנים החללית כלפי חוץ, המחלצים לא הצליחו 
 - נפרצה הדלת, אך באיחור קטלני  לבסוף  להיכנס. 
שלושת האסטרונאוטים נמצאו מתים, וחליפות החלל 

שלהם, שהיו עשויות מחומר דליק, היו שרופות. 

התרחש בשנת:
1967
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המקרה: 
החללית סויוז 11 המריאה בתחילת יוני 1971 מקזחסטן )אז, 
חלק מברית המועצות(, ועליה שלושה קוסמונאוטים.* 
ואף  סאליוט,  החלל  לתחנת  להגיע  יועדה  החללית 
שהו  הקוסמונאוטים  שלושת  בשלום.  אליה  הגיעה 
בחלל במשך 25 יום וביצעו ניסויים. בסוף יוני הם נכנסו 
ועשו את דרכם אל  לחללית, התנתקו מתחנת החלל 
כדור הארץ. תקלה התגלתה באחד משסתומי האוויר 
של החללית ובשל כך הוא נפתח מוקדם מדי ושחרר 

אוויר שהיה בתוך החללית. 

הבעיה: 
168 קילומטרים מעל פני  השסתום נפתח בגובה של 
כדור הארץ והביא לאובדן אוויר ולחץ אוויר מהיר מאוד. 
מרגע  שניות   40 תוך  לב  בדום  לקו  הקוסמונאוטים 
ניסה  ומתו. אחד הקוסמונאוטים  שאבד לחץ האוויר, 
כנראה לסגור את השסתום הפתוח, אולם השסתום 
ולכן לא  היה ממוקם מתחת למושבי הקוסמונאוטים 
היה אפשר היה להגיע אליו ולסגור אותו. סויוז 11 עצמה 
אומנם נחתה שלמה, אבל כשהגיעו אליה ופתחו אותה, 

התגלו שלושת הקוסמונאוטים מתים.  

התרחש בשנת:
1971

אסון סויוז 11

* קוסמונאוטים - כך נקראים אסטרונאוטים רוסים.
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המקרה: 
)מעבורת  הייתה מעבורת חלל אמריקנית  קולומביה 
מסוגלת  היא  רב־פעמי:  לשימוש  חללית  היא  חלל 
להמריא שוב ושוב מכדור הארץ לחלל, לשהות בחלל 
ולנחות שוב בכדור הארץ(. במהלך שירותה היא ביצעה 
ובהם  160 אסטרונאוטים,  והטיסה  28 משימות חלל 
אילן רמון. בשבת   - האסטרונאוט הישראלי הראשון 
בחלל  משבועיים  יותר  של  שהייה  לאחר   ,1.2.2003
היא החלה לעשות את דרכה בחזרה אל כדור הארץ 
והתפרקה לחלקים מעט לאחר כניסתה לאטמוספירה. 

איש מאנשי הצוות לא נותר בחיים. 

הבעיה: 
ביום השני לטיסת STS-107 זיהה מכ"ם של חיל האוויר 
מהמעבורת,  התנתק  אשר  כלשהו  עצם  האמריקני 
בעודה במסלול, והתרחק ממנה באיטיות. העצם המשיך 
עד שנעלם,  יומיים  על מסך המכ"ם במשך  להופיע 
וכנראה נשרף באטמוספירה. שינויי הלחצים והעומסים 
המופעלים במהלך השיגור הביאו לנשירת שתי פיסות 
יותר. אירועים  מהבידוד – אחת קטנה והשנייה גדולה 
דומים של התפוררות פיסות קצף בידוד ממכל הדלק 
החיצוני תועדו לפחות בשישה מקרים שונים במהלך 
שיגורים קודמים של מעבורות החלל אך מעולם לא גרמו 

לנזק חמור למעבורת.  

התרחש בשנת:
2003

מעבורת החלל קולומביה
STS-107 טיסת

בתמונה זו ניתן לראות את האזור שממנו 
התנתקה פיסת קצף הבידוד )בעיגול האדום 
וכן את האזור שבו פגעה פיסת  העליון(, 

הקצף בכנף המעבורת )בעיגול התחתון(.
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תקלת ַמֶקפת האקלים של מאדים

המקרה: 
הייתה חללית ששוגרה  מקפת האקלים של מאדים 
כוכב הלכת  98 לחקר  כחלק מתוכנית מרס סרוויור 
מאדים. היא שוגרה ב-11.12.1998 כדי להקיף את מאדים 
ולחקור את האטמוספירה והאקלים שלו. כמו כן היא 
יועדה לשמש מרכז תקשורת בין כדור הארץ ובין נחתת 
הקוטב של מאדים, שהייתה אף היא חלק מתוכנית 
מרס סרוויור ושוגרה בינואר 1999. הקשר עם החללית 
אבד בעת תהליך הכניסה שלה למסלול סביב מאדים 
בתאריך 23.9.1999, וניסיונות לחידוש הקשר לא הצליחו.

הבעיה: 
התקלה נגרמה עקב טעות אנוש, שמקורה בבלבול בין 
יחידות מידה. מחשבי המקפת קיבלו נתוני דחף )להנעת 
כוח  )ליברת  כוח  בליברת  אותה(  שהניעו  הרקטות 
אחת שווה ל-4.4 ניוטון(, ואילו המקפת תוכנתה לקבל 
נתוני דחף ביחידות ניוטון. הדבר גרם למקפת להיכנס 
למסלול נמוך מהמתוכנן וההשערה היא שהיא נשרפה 

עקב החיכוך עם אטמוספירת מאדים. 

התרחש בשנת:
1998



"יוסטון, יש לנו בעיה!"

אובדן הקשר עם נחתת 
הקוטב של מאדים

המקרה: 
נחתת הקוטב של מאדים )Mars Polar Lander( הייתה 
נחתת אמריקאית בלתי מאוישת ששוגרה על ידי נאס"א 
)סוכנות החלל של ארצות הברית( ב־3.1.1999. מטרתה 
ואת האטמוספירה  הייתה לחקור את אדמת מאדים 
שלו באזור שנמצא בקוטב הדרומי שלו. הנחתת הייתה 
חלק מתוכנית מרס סרוויור 98. הנחתת התחילה את 
שלב ההנמכה אל עבר כוכב הלכת, והקשר איתה אבד 

זמן קצר לאחר מכן.

הבעיה: 
המנועים שהיו אמורים להנחית אותה על פני מאדים 
החלו לפעול מוקדם מדי, והנחתת התרסקה על מאדים. 
חיישני הנחתת זיהו בטעות תנודות שנוצרו עקב פריסת 
נחיתתה על מאדים(,  )שנפרסו לקראת  רגלי הנחתת 
כאילו היו נחיתה על פני הקרקע. מנועי הנחיתה החלו 
לפעול מוקדם מדי ובגובה רב מדי, ואז הפסיקו לפעול 
בגובה של 40 מטרים. עקב כך היא פגעה בפני השטח 

של מאדים במהירות גבוהה, והתרסקה. 

התרחש בשנת:
1999
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דליפת מים בקסדת החלל 
של אסטרונאוט

המקרה: 
לוקה  איטלקי,  אסטרונאוט  יצא   2013 יולי  באמצע 
כדי   )ISS( פארימיטאנו, מתחנת החלל הבינלאומית 
לתקן תקלה בתחנת החלל. זמן קצר לאחר יציאתו הוא 
נאלץ לחזור לתחנת החלל עקב דליפת מים )פנימית( 
בתוך קסדת חליפת החלל שלו, שאיימה לחנוק אותו. 
מים שריחפה מאחורי  בועת  על  דיווח  פארמיטיאנו 
ראשו בתוך קסדת החלל. הליכת החלל הייתה אמורה 
להימשך יותר משש שעות אבל הסתיימה כעבור שעה 
וחצי בלבד, עקב התקלה. הליכת החלל לתיקון התקלה 

בתחנה נדחתה עד לתיקון התקלה בקסדה.

הבעיה: 
הקסדה שחבש האסטרונאוט לוקה פארימיטאנו החלה 
גם  ובהמשך  לראות  ביכולתו  ופגעה  להתמלא במים 
יכול לשמוע אתכם  "אני עדיין  לשמוע את המתרחש. 
מצוין, אבל הראש שלי רטוב מאוד", אמר האסטרונאוט 
בקשר. הסכנה הייתה שהאסטרונאוט יטבע בקסדתו. 
בתחילה חשב האסטרונאוט שזוהי דליפת מים מוכרת 
משקית השתייה, ועל כן חלף זמן עד שהבין שמדובר 

בבעיה קריטית. 

התרחש בשנת:
2013




