
השנה 1961

המשימה:
דקות. המשימה  ש ליחת האדם הראשון לחלל. טיסתו נמשכה כ-108

אוטומטית, כך שהטייס הוא למעשה נוסע בחללית ולא טייס של החללית.
 	

 	

 	

 	

 

 .ץרדור האב כבית הקפה סמלשל והחלשון לאם רדחת אילש

מה: שימם לשותפי
דה. בת המועצות לירב

ת: ילבי החלכיר
ם: י חלקינשבה מכת הורילהחל

, וכן אוטא הקוסמונצמתא זה נ. בץרדור האכרה ל, תא החזחדתא א
 .לוטת המיכערם ומים שונירשימכ

רה יעת החדם. בלק והמנועידאו הצמבו נ, שרותשי, תא הינתא ש
ם יטרלומל 7 קיגובה שת ביליך להיפלט מהחלראוט צרה הקוסמונטמוספיאל

 .דפראוט נוחתת בנת הקוסמונאה אשנח. הקפסולה שנצת מרזעחות בולנ

תגר: הא
חר ארון לת תמעט כל יכולמין כת אילל החלץ שרדור האכרה לתא החזל

יו דדי חום מכל צנימגב כיסוי התא בחייר מבד. הרותשיתא הדותו מהיפר
ת ילשהחלרה כטמוספיעת החיכוך עם האר בד עם החום הנוצי להתמודדכ

 .ץרדור האכת לרחוז

ת: ילת החלבכם להררושידם ההחלקי
ץ רדור האכרה לתא חזלוט ת מיכערמ
רות שיתא הצנח מ
ם לק ומנועיד

איך הייתם מתמודדים עם הקושי? מה הייתם מתכננים לחללית על מנת
להתמוד ד עם הקושי? איפה היה יושב הטייס? איך הוא היה נפלט? חשבו, 

מה הוא צריך במשימה שכזו על מנת לבצע אותה בצורה הטובה ביותר
ולהגן על עצמו. 



השנה 1969

המשימה:
	 הנחתת אדם על הירח ויציאת בני אדם אל פני הירח.

 	
 	
 	

 	
 	

 

מה: שימם לשותפי
דה. בת לירבצות הרא

ת: ילבי החלכיר
סכנה. שהצוות ברום, כמקרה חישי הצוות בנת אלט אמתה לטר. מלוטת מיכערמ

 .ץרדור האכתם לרחזם ולאוטיסטרוני האמגורש לשמ. מקודתא הפי
 ,שרת הקכער, מלת החשמכערלק, מדי הת מכלל א. התא המכירותשיתא ה

 .יזכרצן והמנוע ממן והחמי המימכל, רורמום והקיכות החיערמ
ח. רל הים עאוטיסטרונם האיבו נוחתב שכ. הרחרל היתה עחיב הנכר
גנה ד לה. נועחירתה היחיב הנכתוכו רבת חרוט שצור. מבנה בתילם החלתאמ
תה. חיב הנכל רע

תגר: הא
ת אצחר הקפה וחצי לאץ ולרדור האב כבילול ססמס ליכה להיכנרת צילהחל

, מופנה רותשיקוד והד תא הפיפרחר מכן נאר למן קצזח. רל היכה ארדב
ם תאפת מהמלשנח, שרחתת היל חרטום עם נר חרטום אתחבחור ומאל

נה. בו אוחסהמיוחד ש

ת: ילת החלבכם להררושידם ההחלקי
ח רל היתה עחיב נכרלוט ת מיכערמ

ת ילם חלתאמקוד תא פי

ם לק ומנועיד

איך הייתם מתמודדים עם האתגר? מה הייתם מתכננים לחללית כדי
להתמוד ד עם הקושי? איפה היה יושב הטייס? איך הוא היה נפלט? חשבו 

מה הוא צריך במשימה שכזו, כדי לעשותה אותה בצורה הטובה ביותר
ולהגן על עצמו. 



השנה 1975

המשימה:
	 ש ליחת שתי חלליות למאדים

 	 
 	
 	

 	

 	
 	

 	
 	
 	 

 

 

 

מה: שית המטרמ
בוהה. יכות גאם בידאל משטח שי הלום פנצי
ם. ידאל מע שרה והקרקטמוספיב האכפיון מבנה והרא

ם ידאמם בל קיום חיים עידעים המיאצמחיפוש מ

מה: שימם לשותפי
לה ל ש, סוכנות החל"אסאעות נצמאדה, בבת לירבצות הרא

ת: ילבי החלכיר
לה: ם האביכייות היו הרלחת מן החלכל אב

עהת ההנכערמ דה להקפת נועת שיל: חלמקפת
יללק נוזמנוע ד  .םיאדמ

דונוערון ש21 מנועי תמ ם. ידאי מל פננוחת עב שכי: הרחתתנ
.לולסי מקוניצוע תביל ם יירא8 לוחות סול

תגר: הא
י ת פנם אצליכה לרם. המקפת צידאמם לל 10 חודשיסע שמאו לציות ילהחל

ת שורכי תקצורש גם לם, ולשמידאב מבילה סלול ההקפה שסמע מהקרק
ת רשתחרחתת מם. הנידאל מקות מדעיות שידבץ וכן לרדור האעם כ

ת ט אלה להאתחים מידאל מרה שטמוספיאיסתה לי כנפנמן המקפת ול
ח בקוטר נצפרוש מיכה לרחתת צם. הנטיים רקעות מנועיצמארותה במהי

לוש פרשות שחר מכן נא, ולתכלחר מכן הקפסולה מושאיות לנם. שיטרמ 16
ל גובה שייה. בנשם ביטרמ-60ל כרות שמהיטה לאחתת מ. הנחתתי הנלגר
חר מכן, איות לנש-40מה וכחתת עצל הנטה עטות האלות רק.5 ק"מ מופע1

ם. ידאמעות בחתת נוגי הנלגייה, רנשם ביטרמ-2.4ל כרות שמהיב
חתת פורשת שונה. הנאת התמונה הררשודר מבתה כחיחר הנאחצי דקה לכ
י נל חיישעץ ופורשת מוט ברדור האל כת אותה אחוק, מכווננה לטווח רטנא

שונה. את רמית תמונה פנורמצולחר מכן מא. לרג אווימז

ת: ילת החלבכם להררושידם ההחלקי
יללק נוזמנוע ד מקפת רון מנועי תמ

םייראלוחות סול עהת הנכערמ חתת נ

איך הייתם מתמודדים עם האתגר? מה הייתם מתכננים לחללית כדי
להתמוד ד עם המשימה?



מה: שיהמ
 .יתאבדק ושם ציזגקי החקר ענ

י תאבת שכב הלעות כוכבל טלום מקרוב שש וצישמת הכערמחוץ לל מאה אציי
עש י גאן, והרפרט טיטלו, בם שחירק, יענדום התם האגון הכדק כל צם עיתרוא

ם. ילפעי

השנה  1977

 	 

 	
 	 

 	  

 	 

 	

 

 

 

מה: שימם לשותפי
דה בת לירבצות הרא

ת: ילבי החלכיר
לה: ם האביכייות היו הרלחת מן החלכל אב

ת ילצוב תנועת החליים לקופירוס'יג
 .ץרדור האל כת אילת החלנטנוכיוון א
ם 8 מנועי

בי חקר כוכם לם מדעייירשי11 מכ
ם. דירה לבא עם שהיחירת והיכהל

ת שורתקנה לת שתוכנשורת תקכערמ
ר לה. בעף מש ואשמת הכערד קצה מע
יה גרנם שיספקו אירטורלושה גנש

 .רוךלטווח א
ם. ביחשמ

תגר: הא
ם שישתמת מאקה זיטכנ. בתיתדביל מקלעת כקה שיטכנמוש בשי
ת יל. החליותלל חלץ תנועה שיי להאדת ככבי לל כוכתם שדביכב
ת מדה אחנה וליו, ובעותבת טמה אלדו צייפה לשחלי וכתאביעה לשגה

אן. חיו – טיטרדול יל גמו ושי עצתאבל שרות שטמוספיהא
ד ק"מ מן ראילמי 18.5חק רמ, בששמת הכערי מיעה לשולגה 2012בר מצבד
א . היץרדור הארוחק ביותר מכם המדי אדעשה ים מתה לעצ, והייששמה

ת המין ר אתאם, המיליטעי צלל קדע, כולל מייטור המכימה תקלת עיאנוש
ם. ייבונם תיצורמקרה שתפגוש בי, לתנושיבות האת התרנושי ואהא

ד ת עאשיך לעשות זאה תמרץ וכנרדור האכם ליתונת נגרשיין מדת עילהחל
 2025.נת ש

ת: ילת החלבכם להררושידם ההחלקי
ם 8מנועי תשורת תקכערמ ם ביחשמ

םקופירוס׳יג חקרי מרשימכ ם ירטורגנ

איך הייתם מתמודדים עם האתגר? מה הייתם מתכננים לחללית כדי
להתמוד ד עם המשימה?



השנה 1997

המשימה:
חקר כוכ ב הלכת שבתאי וירחיו.

משימת מחקר:
 	
 	
 	
 	

 	 

 	
 	 

 	

 	 

 	

 

 

 .יתאבעות שבל טגות שלוי המבנה וההתנהיג
להם. ת שיגאולוגיה הי וההיסטורתאבחי שרל ישטח שי הב פנכביעת הרק
 .יתאבחי שרחד מי, אל יפטוסשחור שער הל החומעותו ששמרור מבי

 .יתאבל שרה שטמוספיגות האחקר התנה

מה: שימם לשותפי
 ת )ISA(לקייטל האת )ASE(, סוכנות החלירופאיל הא, סוכנות החל"אסאנ

ת: ילבי החלכיר
ם ספקים שמירטורגנת שורפשרות תקאנות המטנא

 .וולט 750ל כוח ש .ץרדור האעם כ
 .בוייגחד מהם לם, אי מנועינשם. טיידות מגנת שדימדר לשימכ

לום תמונות צימות לצלי משת
 .ץרדור האל כש

טמפרטורה ת התח אי שמנחקרשור ממכ
 .יתאבל שבו שכת הרוא

תגר: הא
יה גרנ, הפקת אששמחק מן העה הרת בוצילל החלתה שמשיחר שמאמ

ם, וכך ירטורלושה גנלה הוא שיה שגרנ. מקור האתעשיי מתא בלת היירסול
אן, ל טיטחות עת לנילל החל. עששמיעה מן היה המגגרנאלויה בנה תיא אהי

ל ע חקר שצבלו ולע שי הקרקל פנאות תמונות שגר מ, לשיתאבל שחו שרי
ח. רהי

ת: ילת החלבכם להררושידם ההחלקי
מותצלמ ם ביחשמ

םטיידות מגנשת דימדשור למכ ם מנועי
נותטנא י חקרשור ממכ

איך הייתם מתמודדים עם האתגר? מה הייתם מתכננים לחללית כדי
להתמוד ד עם המשימה?



השנה 2019

המשימה:
מטרים על פני הירח. לש לוח חללית לירח ולהנחיתה על פניו. לנוע כ-500

משימת מחקר:

 	
 	
 	
 	
 	

 	
 	
 	
 	

 

ח. רל היטי שדה המגנשל הדע עת היר אעשיטרה להמח, ברלעי היחקר ס

מה: שימם לשותפי
"א סאם פרטי ונגור

ת: ילבי החלכיר
יום צן והלי חממכלמה שיב המחשמ
תה חיי נלגרמות צלע מבש
ם טיים רקמנועינות טנא

שי אמנוע רם ייראם סולילנפא
לק י דמכל

תגר: הא
ץ ייה להאל. עץרדור האכב לביסיפטי מללול אסמס לת להיכנילל החלע
דור כקודה הקרובה ביותר ללולה לנסמת בבתקרא משהירותה כת מהיא

י חרמנו. אי מלמסיחקה המקרת מיך עוד ועוד ארכך להאאה(, וביגיץ )פררהא
ץ רדור האם מכיטרלומקי 400,000ל חק שרמיעה לא מגם היירונחמישה תמ

ח רל הידה שביכוח הכד בכלת להיילל החלח. ערלול היסת מכך חוצה אוב
תה חיי נפנם לבות מנועיכיה ללם. עינטם וקכים הולילולסמתוך הקפתו ב

שטח. י הפנד אותה ליח להוררל הישיכה שכוח המתת לול

ת: ילת החלבכם להררושידם ההחלקי
םטיים רקמנועי נותטנא יום צן והלי חממכל

שיאמנוע ר םייראם סולילנפא ב שמח
תהחיי נלגר לקי דמכל מות צלמ

איך הייתם מתמודדים עם האתגר? מה הייתם מתכננים לחללית כדי
להתמוד ד עם המשימה?




