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- ווסטוק 1 1961
שון אהרם דהאח לשנתה גרסמבשת סובייטיל חלת יתוכנתה הייווסטוק  תיתוכנ

ין.רגאי גאוט יור, הקוסמונלחלל

 108כ שכה מנטיסתו  חסטן.זבקשגור שיהתר אמליפראב 12ב שוגרה  1 ווסטוק 
 .דקות

מה שיהמ .ץרהאדור כב ביסת דבודהקפה  להוכל 06:07שעה בשוגרה  תילהחל
עם  .תילהחלל שטייס  אולת ילחלבנוסע  עשהמלהיה  יןרגאגשכך  ,תטיאוטומתה היי

ם.עולחבי הכל רבות והתפרסם בבור תריגין לרגאתתו נהיה גחינ

היו .טונות 2.46סתו ומטר מ 2.3קוטרו  ,דורכתצורבהיה  ץרהאדור כלרה החזתא  
,רותשיהתא  היה חרהאהתא  .לוטהמית כערומם ישונם ירשימכ ,אוטהקוסמונבו  
 7גובה ליעה גהת ילשהחלכרה, טמוספיאלרה יהחדעת בם. והמנועילק דההיו  ובו 
ח. נצמת רזעבחת ונת ילהחלמן  אוטהקוסמונפלט נ ,ץרהאדור כי מפנם יטרלומקי

 .דפרחתה בנאוט נת הקוסמונאה אשנהקפסולה ש

תא מדותו היפרחר אלרון תמת יכולכל  עטמכתה הייא לץרהאדור כלרה החזתא ל
החום עם  דלהתמודי דכיו דדצמכל  חום ינימגבהתא  כיסוי בחייר בדה .רותשיה

בנה נהתא  .ץרהאדור כלת רחוזת ילשהחלכרה טמוספיהאעם  החיכוך עתבר הנוצ
חום.  ינימגבכולו  וכוסה יות(קנירמהאיות להחלל שהחרוט  תצורת )לעומדור כת צורב
ז כרמת אנות לשי דכהתא  תוךבשהציוד  תאז יזלההיה  תןינבל מוגאופן בלנווטו  ידכ

 .תילל החלד שהכוב
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- אפולו 11 1969 
ב יבסלולסמלהסכננאיה 5. רןוסטל טיבי גלע 1969י לובי 16ב הגרוש 11לו ופא
דהופרמכן  חראלרקצמן זח.רהיל אכה רדבאה ציוחצי  הקפה חראולץרהאדור כ

ח, רהיחתת נעם  חרטום לאחרטום  רוהתחבחור אלהופנה  ,רותשיוהקוד הפיתא  
נה. בו אוחסם המיוחד שתאפה מהמלשנש

יסתה כנחר אלשעות  24ח. רהיב ביסלול סמלת ילהחלסה כננ 9691.19.7יך רתאב
י נשתוכה ובח, רהיל עתה חילנכהכנה  ,קודהפיתא מדה פרנאהיזה,  לולסמל
ד יר 20.7, היום, אותו לש 22:56שעה בין. רדאולז אובג סטרונמראל ינם: אוטיסטרונא
"זהו  ז:ירהכח רהיע קרקל עלושחת אלגרחישהנוכחתת הנמן  םסולבגסטרונמרא
 That's one small step for aת: ילגנאובנושות", אלדולה גצה קפים, דאלטן קד עצ

.man, one giant leap for mankind 

ף שהקיקוד הפיתא  לאיעו גוה 13:54שעה בתחרמלחרהית אבו זעםאוטיסטרונהאי נש
לאםאוטיסטרונהארו בשעחר אל.סניקולקל מייאוט סטרונהאשהה  בושח, רהית א

תא  מנוע להופעז אח. רהיב ביסלול סמבראוהושאה רההמב לשנותק  קודהפיתא  
ל ארה יהחדחר אל.ץרהאדור כלאבה שיב יתלנסו כננםאוטיסטרונוהארות שיה

 24.7.1969.יך רתא, בטקשנוס האוקיים בחינצת מרזעחתו בלו הם נרה שטמוספיהא



      
 

  

    
 

  
 
  

 

 

 

-

-

- ויקינג 1 ו-2 1975
ת יתוכנת גרסמבםידאמלחה לש"א סאנששושיות גישתבשונה אהרתה היי 1גנקיוי
מה ילשהאהים. ידאמלעחתה נששונה אהרמה שיהמתה היי 1גנקיויחתת נ.גנקיוי
ם. מיי 2,245שך מם בידאת מוחקרה אתה משית מא

המקפת ם.ידאמלם חודשי 10ל שסע מבוהחלה  1975אוגוסט ב 20ב שוגרה  1ג נקיוי
א הים. ידאמבביסלול סמליסתה כני פנלםמיי5רבכשונות ארתמונות  רדלשהחלה  

יסתה כני פנלהמקפת  מן רהשוחרחתת הנ 1976. יביונ 19ב בו ביסלול סמלסה כננ
החום מגן  תאתה הפנא הירותה. מהית אט להאוהחלה  םידאמל שרה טמוספיאל

כה להושהקפסולה  מכן חראלם יטרמ 16בקוטר  חנצמפרש ונטה. מפי כללה ש
ם. ידאמחתת בי הנלגעו רגחתת וני הנלגלושת רפרשו שונ

נהטנאפרשה  חתתהנשונה. אהרהתמונה  רבכרה שודתה חיהנחר אלדקה  חציכ
חר אל .ראוויג מזי נחיישל עבמוט  ופרשה ץרהאדור כל אאותה  כיוונה חוק,רלטווח  
שונה.את רמימה תמונה פנורמכן צול

חיוביות  אותתוצב יהנעו בוצשלושה שתוך משון אריסוי נם: ידאמבם חייחר אחיפוש  
א וליות לילשאות תוצבו יהנם יחרהאם יסוייהני נשאבל  םזיבולטמל שקיומו  ביגל
ם. ייגנם אוריראו בהם חומצמנ

רות נוצל כלרך דבשבות ריות גאולוגצורות  לויגג נקיוייות לחלם: ידאמבמה דהאתוח ינ
לשיטפונות  דויותעלו התגם. קייענחל נערוצי  לוהתגם. מיל שדולות גמויות כי דיל ע

חצי בם.יטרלומקיפי לאיפנל עעוונלע, סבםצייחרם, עמוקים עמקיבו שחצם, מי
שפעם  כך לעביעו שהצם יחלונם ערוציל שסועפות מרשתות  אוצמנרומי דהדור הכ

ם. שמים גידאל מדו ערי
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- וויאג׳ר 1 1977
י כד 1977ר ספטמבב5ב"א סאנתיקאירמהאל החלסוכנות  ידילעשוגרה  1'ר אגווי
ל שהחקר  תמשימלתנופה  ידלה  שתהיה ידכ .תיצונהחיש שמהת כערמת אחקור ל

עשתה א הי ,ששמהתכערממ,יותראוחר מ,תאצלידכוכן  םייצונהחית כהלבי כוכ
ל שתם דביכבםשישתממתאזקה יטכנב.תיתדביכמקלעת  לשקה יטכנבמוש שי

והחלה  1979ר נואבידק צלבה התקרא הי .יותלחלל שתנועה  ץילהאי דכת כלבי כוכ
מו. דק עצל צם שים שונידק ותוואל צם שחירת היכערת ממה אלת ציילמו. החלצלל

ת אה מליצדו ילה פשחלוכי אתבשלת ילחלהיעה גה 1980,ר מבבבנו ,מכןחר אל
אן. טיטחיו רידול גלושמו עצי תאבשלשרות טמוספיהאת אמדה ולחנה וביו, עותבט

מן  ק"מ דראילמי 18.5חק רמב,ששמהתכערמילשול 1'ר אגווייעה גה 2012בר מצבד
ת אנושא הי .ץרהאדור מכביותר  רוחקהמם דאי דיעשה מם לעצתה והיי ,ששמה
ת אוינושהאן מיהתארתאהמ ,םליצליי טעקלולכע, דימלימכהור תקליטמה יע

ם. ייבונם תיצורמקרה שתפגוש בי, לתנושיבות האהתר

 2025.ת נשדעתאזלעשות  שיךתמאה רוכנץ רהאדור כלםיתוננתגרשמיין דע'ר אגווי
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- קסיני הויגנס 1997
שוגרה א הי .תירבהצות ראדה, יפלורבשל אאוורקנף מכ 15.10.1997ב שוגרה  ינסיק
מקלעת ל שקה יטכנבש תמשלהי דכת אזדה. מיעוך הפשהיה  כיוון ,ששמהכיוון ל
ת אץ ילהאי דכדק, וצץ רהאדור כנוגה,  תכלבי כוכלושה שעות צמאבת יתדביכ

רותה. מהי

ר בדתנועתה,  תאט להאי דכמנועה  להופע ,יתאבשת כהלב כוכדה, יעליעה גבה
תה חיהנכך  תוךובחיו, רויי תאבשתאחקרה  אהיבו. ביסלול סמלסלהיכנלה  םגרש
מה סייא הימנו. מםיאצממרה דושיאן טיטחיו רידול גיפנל עסגנהוישם בתשושיג

פה. שרי ונתאבל שרה שטמוספיאסה לכנז נ. א2017ר ספטמבתה במשית מא

י תבלתה היית יראסוליה גרנאהפקת  ,ששמהמן  חקהרעה בוצתה משישמחר אמ
ם המבוססים ייטרלקמואתרם ירטורגנלושה שהיה  להשיה גרנהאמקור  כןול ,תעשימ
 .ששמיעה מן היה המגגרנאלויה בתה תא היי. כך ל238ם יל פלוטונע
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- בראשית 2019
ת ילחלתה הייא היח. ריליע שתגשונה אהרת ילאהישרת ילהחללהיות  דהנועת שיארב
תגרסמבפותחה  אהי .לאישרת לשממל שא ול SpaceIL(, )עמותת פרטי םגורל ש

בלה קיא ל,לגוגעה בקשדמועבעמדה  אלשחר אמאך  לגוגל שתאומילנביההתחרות  
ל ש 9פלקון  גרשמעות צמאב ,תירבהצות ראדה, ימפלורשוגרה  תשיארב .הפרסת א
 22.2.2019.יך רתא, בspacexרת בח

 19כ לשהקפה  מןזב,ץרהאדור כלבביסמיפטי לאלול סמבתילהחלעה נלה תחיב
ביותר  הקרובה קודהלנלולה סמבבה שהתקרכרותה מהית אצה יהאת ילהחל .שעות

חמישה י חראמנו. מילמסיהמקחקה רמתאועוד  עוד יכהרהאכך וב ,ץרהאדור כל
ת אתה חצכך ובץ רהאדור מכם יטרלומקי 400,000ל שחק רמליעה גהאהים ירונתמ

דה ביהכדה שבד כללהיי דכמנועיה  תאלה הפעיח רילקרוב  פהשחלכח. רהילול סמ
י פנל אוד ועעוד כך  בהקרוהתם ינטוקם כיהולם לוליסמבותו אההקיפא יה.לוש
יה לאוכיוונו  חרהיל עתה חילנמה יתאמקודה נםינחיישתרו יאתה חיהנת אלקרח. רהי
ל עמם ריטמה שימחל שה ובגבל ופעלו קיספיה יעונמשה יהן ונכתה .תישארבת א

יעה מגתה הייא היח רהיי פנל שעדה ביהכי אתנביו. פנל איפול תאהיז ואח רהיי פנ
ת ילהחל ,לפועבץ(. רהאדור כלשמזה  תשישיהוא  שיכההמכוח  חר)ביע פגא לליו לא

יו. פנל עמםיטרלומקי 14ל שגובה בתה לשהתגתקלה  בעקח רהיי פנל אקה התרס
קותה. י התרספנלוש תמונות ללוח שקה לשספיא ההי

ם: יגהיש
יו. ליעה אגח והרישונה ששוגרה לאת הרילאת הישרילהחל
 .יתלשמא מם פרטי ולזמיתה כבננח, שרישונה לאת הרילהחל

י פעם. אר מם קצימנתה בלוח זבננ
ח. רינה ביותר ששוגרה לטזולה, הקלה והקת הילהחל


