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ישראל עושה היסטוריה

חדשות מהחלל

ונרשמו לתחרות הבינלאומית המאתגרת Google Lunar ויינטראוב, ששאפו להגשים את החלום להגיע לירח מייסדי עמותת SpaceIL, יריב בש, כפיר דמרי ויהונתן הכול התחיל ביוזמה פרטית שהגו לפני כ-8 שנים שלושת 
 .XPRIZE הירח. התחרות הגיעה לסיומה הרשמי ללא הכתרת זוכה המתחרים נדרשו להנחית חללית בלתי מאוישת על

ההנדסה, הטכנולוגיה והמתמטיקה.ולעודד את ילדי ישראל לבחור במקצועות המדע, סוף שנת 2018, ללא קשר לתחרות, ובכך לשמש השראה היא נחושה להמשיך במשימה ולשגר את החללית עד לתחרות. על אף סיום התחרות, הודיעה SpaceIL כי ב-31 במרץ 2018, כשגוגל הכריזה על סיום מתן החסות 

החללית הישראלית הראשונה תנחת בקרוב על הירח. בכך תהפוך ישראל למדינה הרביעית 
בעולם שתגשים הישג זה, ותצטרף למעצמות שכבר עשו זאת - ארה"ב, רוסיה וסין.

 
החללית תשוגר בפברואר 2019 וצפויה לנחות על הירח כחודשיים לאחר מכן. 

החללית תשוגר על גבי טיל פלקון 9 של חברת 
SpaceX מקייפ קנוורל, פלורידה שבארה"ב.

זו תהיה החללית הקטנה ביותר שתנחת על הירח עד היום.

פיתוח החללית ובנייתה ארכו כ-8 שנים והצריכו 
עבודה מאומצת של מהנדסים, מדענים ואנשי צוות 

מטעם SpaceIL והתעשייה האווירית לישראל.

החללית מצוידת במצלמות מיוחדות. באמצעות 
המצלמות נוכל לקבל וידאו ותמונות פנורמיות 

שישודרו מהחללית בחזרה לכדור הארץ.

תהליך הנחיתה יימשך כרבע שעה ויתבצע בצורה 
אוטונומית על בסיס תוכנת בקרה וניווט שפותחה 

.SpaceIL על יד מהנדסי עמותת

החללית נושאת עליה את דגל ישראל.

מסעה יימשך כחודשיים עד למועד הנחיתה המתוכנן. 

מסת החללית בשיגור: כ-600 ק"ג. הדלק מהווה 
כ-75% ממשקל החללית. גובהה של החללית מטר 

וחצי, רוחבה כשני מטרים.

על החללית מותקן מחשב הדומה בעוצמתו למחשב 
החבוי בסמארטפון.

מהירותה המרבית של החללית תעלה על 10 ק"מ 
בשנייה )36,000 קמ"ש!(. 

עשר עובדות מעניינות 
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שיגורה תחל החללית במסלול טיסה 

מרגע 
שיים מרגע 

ארוך ומורכב, ויעברו כחוד
שיגור ועד הנחיתה על הירח.

ה

שלב 1

שלב 2
לאחר הניתוק החללית תתחיל להקיף את 
כדור הארץ במסלולים אליפטיים. על פי 

פקודה מחדר הבקרה, החללית תגביה 
את מסלולה סביב כדור הארץ עד שקצה 

המסלול האליפטי יגיע לקרבת הירח. 

שלב 3

שלב 4

שלב 5
תהליך הנחיתה יתבצע בצורה 
אוטונומית, ע"י מערכת בקרת 

ההכוון של החללית. 

שלב 6
עם נחיתתה על הירח תחל החללית במשימתה - 
צילום אתר הנחיתה וביצוע מדידות של השדה 

המגנטי במסגרת ניסוי מדעי.

כשתגיע לקרבת הירח תפעיל החללית את 
מנועיה ותאט את מהירותה כדי לאפשר 

לכבידת הירח ללכוד אותה במסלול סביבו. 

מהרגע שהחללית תילכד 
במסלול הירח, היא תקיף 
אותו עד לעיתוי המתאים 
להיכנס לתהליך הנחיתה. 

 החללית תתנתק מטיל
 במסלול שגובהו המקסימלי

הוא 60,000 ק"מ מכדור הארץ.

המסלול הלבן: 60,000 ק"מ

המסלול הירוק: 105,000 ק"מ

המסלול התכלת: 274,000 ק"מ

המסלול הוורוד: 387,000 ק"מ
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ואם נצעק,
ישמעו אותנו?

למה לא ישמעו אותנו על 
הירח, גם אם נצעק?

קול הוא רטט שעובר דרך אוויר, מים או מוצק. כשמשמיעים 
קול, מולקולות האוויר רוטטות ופוגעות באלו שלידן, וכך 

הרטט מתפשט בגלים עד שמגיע לאוזן של אדם אחר. 
בחלל יש ִריק, אין אוויר. לכן הקול אינו עובר ואינו נשמע. 

צפיפות הגזים האפסית מונעת מגלי הקול לרטוט, ולכן גם אם 
תצעקו – קולכם לא יישמע.

איך בכל זאת אסטרונאוטים 
מדברים זה עם זה בחלל? 

בתוך חלליות מאוישות יש אוויר, ולכן האסטרונאוטים 
מדברים רגיל. כשהם בחלל, מחוץ לחללית, האסטרונאוטים 
מדברים באמצעות מכשירי רדיו המצויים בקסדות שלהם. 

המיקרופון המוצמד לקסדה ממיר את גלי הקול לאותות 
חשמליים. הַמשדר שהאסטרונאוטים נושאים ממיר את האותות 

החשמליים לגלי רדיו, ואלו משודרים אל החלל.

 איפה אפשר בכל זאת
לדבר בחלל? 

כנראה שעל המאדים. לעומת כדור הארץ, האטמוספירה שלו 
דלילה משמעותית – פי 100. כך ניתן לשמוע קולות בטווח 

התדר של האוזן האנושית. הצלילים ייעלמו מהר, ובכל זאת, 
אם נדבר בצרחות על המאדים זה יישמע – אך כלחישה וקולנו 

יישמע גבוה יותר. 

 משימת אפולו 10
ותעלומת הקולות 

בשנת 1969, חודשיים לפני המשימה ההיסטורית של אפולו 
11 וההליכה הראשונה על הירח, נכנס צוות אפולו 10 להקפה 
סביב הירח. זמן קצר לפני שחזרו לכדור הארץ, בזמן ששהו 

בצד הרחוק של הירח מכדור הארץ, אזור שאין בו שום יכולת 
ליצור קשר רדיופוני עם כדור הארץ, שלושת האסטרונאוטים 

שהשתתפו במשימה קלטו באוזניות הקשר שלהם מוזיקה 
משונה. השידור נמשך כשעה. 

"זה נשמע כמו, אתם יודעים, מוזיקה של החלל החיצון."
"אתה שומע את זה? זאת שריקה? וווהההההה!"

"ובכן, זאת בהחלט מוזיקה מוזרה!"
"זה בלתי ייאמן!"

"שנספר להם את כל מה שקרה?"
"אני לא יודע. אנחנו צריכים לחשוב על זה."

שיחה זו בין שלושת האסטרונאוטים, שהתפרסמה רק 
לאחרונה, ונשמרה במשך כל השנים בסוד, מעידה על הבלבול 
שחשו. מההקלטה ברור שהאסטרונאוטים היו נבוכים מהקולות 

ששמעו והתלבטו אם לדווח עליהם לחדר הבקרה של נאס"א 
בכדור הארץ.

מהם הקולות הללו? מכיוון שככל הידוע לנו אין שדה מגנטי 
על הירח וגם לא מספיק  אטמוספירה כדי לגרום לרעש כזה, 

מקור קול השריקה, ככל הנראה, הנו הפרעה זה לזה של 
מכשירי הרדיו VHF על שני כלי הרכב השונים.

דמיינו סרט אקשן על החלל. שתי ספינות חלל מתנגשות זו בזו 
ומתפוצצות. חלקים עפים לכל עבר, אש מתלהטת ורעש הפיצוצים 

מחריש אוזניים. הכול יכול לקרות במציאות - מלבד רעש הפיצוצים. 
אלו יישמעו רק בסרטים. במציאות - החלל שותק. 

מיקרופון במאדים 2020: 
נאס"א מתכוונת לשלוח מיקרופון למאדים, שיקליט קולות כמו של רוחות, סופות חול וכד'. 

בעתיד הרחוק יותר המיקרופון יהיה נגיש לציבור הרחב שיוכל להאזין לקולות אלו. זו תהיה 
הפעם השלישית שבה מנסים לשגר מיקרופון למאדים. בעבר הניסיונות לא צלחו.

Hello!

היי! מישהו שומע אותי?
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צלילי המוזיקה 
בחלל 

ִסרקו את הקוד, 
האזינו למוזיקה 

שמאפיינת כל כוכב 
ונסו לתאר אותה 

במילים שלכם.

כשחלליות חולפות על פני כוכבי הלכת בחלל, נקלטים רעשים, 
 קולות וצלילים. האם מה שנקלט מהחלל הוא מוזיקה?

לא בדיוק. 
כוכבי הלכת מפיצים חלקיקים. לוויינים מצליחים לקלוט את האנרגיה 
האלקטרומגנטית שלהם, לדגום, לאסוף ולהעביר אותה לכדור הארץ. 

לכל כוכב לכת יש צליל ייחודי משלו שמקורו בתדר הייחודי לו הנקבע על ידי 
כמות החלקיקים ועוצמות השדה המגנטי. מדענים הצליחו לתרגם את הנתונים 

לקולות וצלילים שנוכל לשמוע - בדומה לתהליך קידוד הצלילים בטלפון 
הסלולרי.

איך זה נשמע? לפעמים כמו תופים, לפעמים הצליל יזכיר גיטרות, ולפעמים זה 
יישמע כמו פעמונים.

השמש

חמה
נוגה

כדור
הארץ מאדים

צדק
שבתאי

אורנוס נפטון
פלוטו

מילון מושגים
לוויין - גוף שמיימי המקיף גוף שמיימי אחר, לרוב כוכב או כוכב לכת.

חללית - כלי המשוגר לחלל למגוון מטרות. ישנן חלליות מאוישות הנשלחות לחלל לזמן מוגבל, וישנן חלליות בלתי מאוישות 
המיועדות לחקור את מערכת השמש החיצונית ונשלחות לחלל לזמן בלתי מוגבל.  

הצד הרחוק של הירח - הצד של הירח שאותו לא ניתן לראות מכדור הארץ.
גשושית - חללית בלתי מאוישת המשוגרת לחקור את הירח, כוכבי לכת וגופים אחרים במערכת השמש. ניתן לשגר אותה מפני 

כדור הארץ או מתוך חללית גדולה יותר.
נחתת - גשושית שמטרתה לבצע נחיתה על גרם שמיים. 

מאדים - כוכב הלכת הרביעי במערכת השמש. מסלולו הוא הקרוב ביותר למסלול כדור הארץ. 
נאס"א - סוכנות החלל של ארצות הברית.

9 8



התזמורת הפילהרמונית הישראלית תקיים השנה, לראשונה, סדרת מופעי "קונצרט ירח" מיוחדים 
לילדים, בניצוחו של רוני פורת ובהנחייתו, כמחווה לשיגור החללית הישראלית הראשונה לירח.

הכנו לכם הצצה ליצירות שמרכיבות את תוכנית הקונצרט. צאו איתנו למסע בין איתני הטבע ובין כוכבים! 

יצירות שלא
מהעולם הזה

אנטונין דבוז'אק
פרק ראשון ופרק שני מתוך 

הסימפוניה מס' 9 "מן העולם החדש"

המלחין הצ'כי דבוז'אק הגיע לארצות הברית בזמן 
שאמריקה חגגה 400 שנה לגילויה. מוזיקת הנשמה, הג'ז 

והאווירה הססגונית הותירו בו חותם עמוק. הסימפוניה 
שכתב בעת שהותו שם משלבת את רוח הפולקלור 

 הצ'כי-בוהמי עם שירי נשמה 
אפרו-אמריקאיים וריקודים אמריקאיים גם יחד. 

בשנת 1969 האסטרונאוט ניל ארמסטרונג לקח עמו 
לירח את הסימפוניה הזו.

האזינו לקטע שכבש את לבו של 
ארמסטרונג. האם תוכלו להזדהות איתו?

יוהאן סבסטיאן באך
פרק ראשון מתוך קונצ'רטו 

ברנדנבורגי מס' 2
האם ישנם כללי נימוס בעולם המוזיקה? המאזינים 

לפרק הראשון של הקונצ'רטו שהלחין המלחין הגרמני, 
באך, מתארים חוויה של "כלים נדחפים", "מתפרצים 

ולא נותנים לגמור משפט", "מחקים זה את זה", "נכנסים 
אלה באלה". יש תחושה שכל מנגינה עולה על מסלולה 
בסחרור מתמיד, חולפת ביעף ומַפנה את "הבמה" לכלי 
נגינה אחר. למרות הצפיפות וההתפרצות הנוצרות בין 

כלי הנגינה, אנו מצליחים לקלוט שלפעמים כל כלי הוא 
כוכב ראשי, ומיד לאחר מכן הוא לוויין. והתוצאה? יש 

כבוד! יש מקום לכולם! 
הכלים הסולנים הם חצוצרה, חלילית, אבוב וכינור, 

וביניהם מופיעים קטעי הטּוטי, שבהם כל כלי הנגינה 
בתזמורת מנגנים יחדיו. 

האזינו ונסו לזהות אם לכלי הנגינה 
המנגנים לחוד, כסולנים, יש מספר שווה 

של הופעות.

גוסטב הֹולסט
 "יופיטר" מתוך "כוכבי הלכת"

הולסט האנגלי החל להלחין בגיל 12, ואת האופרה 
הראשונה שלו כתב כשהיה בן 18. הוא היה 

מושפע מספרות ומשירה והתעניין בתיאוסופיה 
ובאסטרולוגיה. כל אלו מתבטאים ביצירה "כוכבי 

הלכת" שבה לכל כוכב מוקדש פרק בעל אופי 
מוזיקלי משלו. יופיטר הוא "המשמח". 

מהן התכונות ההופכות את הקטע 
למשמח? נסו לנסח לפחות שלוש מהן.

ג'ון ויליאמס
מארש האימפריה מתוך 

"מלחמת הכוכבים"
אמנם ויליאמס הלחין פסקול לסרטים רבים, 
והיה מועמד ל-50 פרסי אוסקר, אבל עיקר 
תהילתו באה לו על המוזיקה שהלחין לסרט 
"מלחמת הכוכבים", שאף זיכתה אותו בפרס 

האוסקר. היא נחשבת לפסקול הסרטים 
המרשים ביותר בקולנוע האמריקאי של כל 

הזמנים. 

האם תוכלו לזמזם את המנגינה 
ואולי אף לחבר לה מילים?

 באדיבות
תוכנית "מפתח" 

תוכנית לחינוך מוזיקלי ולקשר עם 
הקהילה של התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית. מעל 17,000 ילדים, בני נוער 
ואוכלוסיות שונות מכל הגילאים לוקחים 
חלק במגוון פעילויות מדי שנה ונחשפים 

למוזיקה הקלאסית באמצעות מפגשים 
אישיים עם נגני התזמורת הפילהרמונית, 

ובקונצרטים תזמורתיים באולמות 
הקונצרטים במקומות שונים בארץ. 

מודסט מוסורגסקי
 "לילה על הר קירח"

תחשבו על לילה בהר שומם. נכון שזה מפחיד? 
המלחין הרוסי מוסורגסקי היה מושפע לאורך כל תקופת 

יצירתו מסיפורו של גוגול על ליל יוחנן הקדוש על הר קירח. 
ליל יוחנן הקדוש הוא יום הולדתו של יוחנן המטביל )דמות 
מרכזית בנצרות( שחל ביום הארוך ביותר בשנה. בארצות 

הצפון יש המאמינים כי לילה זה הוא ַשּבת המכשפות. 
בסיפורו של גוגול המכשפות מגיעות בטיסה אל פסגת ההר 
הקירח, רוקדות ומתהוללות, ומביעות אמונים לשטן בטקס 

מיסה שחורה. מוסורגסקי מתאר ביצירתו את התאספות 
המכשפות על פסגת ההר הקירח. הן מתרועעות ומפטפטות 
עד שמגיע השטן, מנהיגן, ולכבודו עורכים כל כוחות הרוע 

טקס שטני המסמל את שיא ההילולה.

מוזיקת "לילה על הר קירח" מלווה את סרטו של וולט דיסני, 
"פנטזיה".

 
האזינו ונסו לזהות את פטפוטיהן של 
 המכשפות. כמה פעמים הם מופיעים?

פעם אחת או יותר? 

לודוויג ואן בטהובן
פרק רביעי )"הסופה"( מתוך 

סימפוניה מס' 6  "הפסטורלית"

נסו לדמיין סופה. 

אולי זה בדיוק מה שבטהובן, המלחין האוסטרי 
חובב הטבע, דמיין כשכתב את הפרק הרביעי של 

הסימפוניה הפסטורלית?

האזינו ונסו לזהות כיצד מצליח 
בטהובן לתאר את הרגע שלפני 

הסערה, את התגברות הסערה, את 
הסערה בעיצומה ואת הרוגע שאחריה.

Photo of John Williams by Nationalparks | Wikipedia11 10



אינספור שירים נכתבו על אסטרונאוטים, על הירח ועל החלל. הנה כמה מהיפים והמרגשים שבהם.

מצעד הפזמונים
אביב גפן

אור הירח
בשנת 1992 הוציא אביב גפן את אלבומו הראשון. שיר הנושא מדבר על התסכול שמסמל הירח – הירח שמאיר את 

חולשותינו, מדגיש את בדידותנו ואת הצמא לאהבה. 
בני הנוער שהתבגרו לצלילי שיריו של גפן מכונים "ילדי אור הירח".

שלמה ארצי
ירח

שלמה ארצי הוציא את האלבום "ירח" בשנת 1992, אחד מאלבומי המוזיקה המצליחים ביותר. בשיר הנושא מקבל 
הירח משמעויות רבות - הנחמה שיש בהליכה לאור ירח, הגשמת החלום שיש בבית מול ירח, והתקווה "להוריד את 

הירח" עבור הזולת. 

דיוויד בואי
Space Oddity )תעלומה בחלל(

הזמר והיוצר האנגלי דיוויד בואי כתב שיר על אסטרונאוט, מייג'ור טום, שאבד בחלל. השיר הושמע לראשונה 
ביולי 1969, ימים אחדים לפני נחיתת האדם הראשון על הירח. בואי התרשם והושפע מתמונת כדור הארץ 

שצולמה מהירח והתפרסמה בעיתון בשנת 1968, מתמונות שהגיעו מהירח ומהסרט "אודיסיאה בחלל".
השיר קיבל פרשנויות רבות והוא אחד השירים האהובים ביותר של בואי. לשיר ביצועים רבים, אחד מהם הוא של 

האסטרונאוט הקנדי כריס הדפילד, שצולם מבצע אותו בתחנת החלל הבינלאומית כשברקע נראה כדור הארץ.

להקת פינק פלויד
The Dark Side of the Moon )הצד האפל של הירח(

האלבום המופתי והמצליח  של להקת הרוק פינק פלויד, הנושא שם זה, יצא בשנת 1973 ועוסק במחזור חייו של 
אדם.  הביטוי "הצד האפל של הירח" הפך לשגור בזכות אלבום זה, אף שבעצם אין לירח צד אפל אשר באופן 

קבוע אינו זוכה לאור שמש. 

לודוויג ואן בטהובן
סונטת אור הירח

את סונטת אור הירח כתב בטהובן בתקופה שבה היה בדיכאון עמוק לאחר מותו של ידידו ופטרונו, נסיך גרמני 
שתמך בו ואהב אותו. בטהובן איבד כמעט לחלוטין את שמיעתו ויכול היה לשמוע רק אם דיברו היישר לתוך 

אוזנו. בשכנות לו התגוררה נערה עיוורת. ערב אחד היא אמרה לו:  "הייתי נותנת הכול כדי לראות את אור הירח". 
הנערה ריגשה כל כך את בטהובן, שהיא השיבה לו את תאוות היצירה. הוא כתב את "סונטת אור הירח", יצירה 

המדמה צעדים איטיים כמו בלוויה לזכר ידידו שמת.

להקת אר אי אם
Man On The Moon )אדם על הירח(

להקת הרוק האמריקאית פרסמה שיר זה בשנת 1992. השיר מציף, בין היתר, את תיאוריות הקונספירציה סביב 
הנחיתה על הירח.

"זמר נוגה" הוא השיר שרונה רמון השמיעה לבעלה, האסטרונאוט אילן רמון ז"ל, 
כששהה במעבורת החלל קולומביה, ימים אחדים לפני שהמעבורת התרסקה.  

למידע נוסף חפשו בגוגל את אתר ילדידות הירח והיכנסו ל"ירח משמח".

למוזיקה חשיבות רבה בחיינו - היא מרגיעה, היא מסעירה, 
היא מרגשת, היא מעוררת. 

ומה קורה כשמגיעים לחלל? השפעת המוזיקה מגיעה 
גם לשם. בתחנת החלל הבינלאומית ובחלק ממעבורות 

החלל בעבר, אסטרונאוטים שהם גם מוזיקאים לקחו עמם 
כלי נגינה ומצאו דרך לנגן בחלל בגיטרות, על קלידים, 

ביוקולילי, בסקסופון ובחליל.

למוזיקה תפקיד חשוב עבור האסטרונאוטים בחלל. היא 
מסמלת עבורם את הקשר הביתה. לכן חדר הבקרה דואג 

לשדר להם בכל יום מוזיקה. לעתים זו הדרך היחידה 
של החברים ובני המשפחה שנשארו על כדור הארץ לתת 

לאסטרונאוטים תחושה של שייכות ובית.

מוזיקה
בחלל

מופע המוזיקה הראשון בחלל היה בשנת 1965, במסגרת   
תוכנית החלל השנייה של ארצות הברית, ג'מיני. תוכנית 

זו דימתה טיסה מאוישת אל הירח ובחזרה, לקראת 
תוכנית אפולו שהנחיתה את האדם הראשון על הירח. 

משימות ג'מיני 6 וג'מיני 7 נפגשו בחלל. במהלך המפגש, 
טייס המשנה והמפקד של ג'מיני 6 ניגנו בעזרת מפוחית 

ופעמונים אמיתיים שהיו ברשותם את שיר חג המולד 
."Jingle" Bells ,הידוע

האסטרונאוטים מספרים שההבדל המרכזי בין נגינה בכדור   
הארץ ובחלל הוא באופן אחיזת המכשיר והטיפול בו.  

קיידי קולמן, אסטרונאוטית נאס"א ששהתה 159 יום   
בתחנת החלל, עד מאי 2011, הביאה איתה 4   חלילים, 

 Jethro( חלילית אירית וחליל של חבר להקת ג'תרו טאל
Tull(, איאן אנדרסון. היא אפילו ביצעה עמו דואט 

כשקולמן בחלל ואנדרסון על כדור הארץ.

מאז משימת אפולו, לחדר הבקרה על המשימות יש מנהג   
 קבוע להעיר את צוות האסטרונאוטים בצלילים מוזיקליים. 
לעתים זוהי מוזיקה בהפתעה, ולעתים פס הקול נבחר על 

ידי הצוות עצמו או על ידי חברים ובני משפחה. 

אספנו כמה סיפורים מעניינים על מוזיקה ומוזיקאים בחלל:

 ,STS-133 השיר שהושמע בבוקר האחרון של מעבורת  
במרץ 2011, נבחר בתחרות שנערכה בקרב הציבור הרחב. 

הרוב הצביעו לשיר "שמיים כחולים" של להקת ביג הד טוד 
.)Big Head Todd(

אם אסטרונאוט רוצה לקחת איתו כלי נגינה לחלל, יש   
לבדוק שהוא בטיחותי. למשל, מקלדת אלקטרונית עשויה 
להיות מקור לקרינה אלקטרומגנטית, מה שיכול להפריע 
לפעולת המעבורת או התחנה, וכלי נגינה העשויים מעץ 

הם דליקים. לכן, בודקים היטב את הכלים, ובמידת הצורך 
מחליפים חלק מהרכיבים כדי להכשיר אותם לטיסה לחלל. 

האסטרונאוטים נדרשים לטפל בכלי הנגינה בזמן שהותם 
בחלל. 

האסטרונאוטית אלן אוצ'ואה לקחה איתה חליל למשימותיה   
בחלל. כדי לנגן היה עליה להכניס את רגליה ללולאות 

שיחזיקו אותה, מאחר שכל נשיפה לתוך החליל יכלה לגרום 
לה לזוז ממקום למקום בגלל העדר כוח הכבידה. 
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מבוך

מה 
מתאים?

תפזורת קולות 
בחלל

עזרו לחללית הישראלית בדרך לירח
לנחות בשלום על הירח

השמוקאוחרי

שצכסרפפולר

העש צצדחחכר

הקיזומערלח

חהריפסומטא

צטיגבלבתני

יירחחרימחר

ררדחרירגיח

חריטנגמהדש

רלוקחריברח

ירגירחיאיר

ט ואנורטסאי

פתרו את ההגדרות וחפשו את המילים בתפזורת 
מימין לשמאל או מלמעלה למטה. 

תשובות תוכלו למצוא בעמודים 7-6. 

מתחו קו בין המושג להגדרתו 

תוכלו למצוא את התשובות בעמודים 11-10.

תשובות תוכלו למצוא בעמוד 5-2.

סיימתם? עכשיו חפשו כמה פעמים מופיעה בתפזורת המילה "ירח" מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. 

הגדרות:
כשמשמיעים אותו מולקולות האוויר רוטטות. . 1
קיים בחלל ולכן גלי הקול לא עוברים.. 2
אם תשמיע אותה בחלל היא לא תישמע.. 3
נמצאים בקסדות של האסטרונאוטים . 4

ובאמצעותם הם מדברים.
התדר של הקולות שנקלטו בענני גז. . 5
אותה קלטו אנשי אפולו 10 באוזניות.. 6
משך זמן השידור שקלט צוות אפולו 10. . 7
אינו קיים על הירח.. 8
אינה קיימת בחלל.. 9

טייס חלל. 10

מאונך
החללית תשוגר על גבי טיל זה.   .1

אותו תקיף החללית לאחר ניתוקה מהטיל.   .2
בחודש זה החללית הישראלית צפויה לנחות    .5

על הירח.
המדינה הרביעית בעולם שתנחית חללית על    .6

הירח. 
אותם תפעיל החללית כשתגיע לקרבת הירח.   .7

אותו תמדוד החללית כחלק מהמשימה.   .8

מאוזן
מהווה 75 אחוז ממשקל החללית.    .3

החללית הישראלית תשוגר בחודש זה.   .4
גובה החללית.   .7

מספר המעצמות שהנחיתו חללית על הירח.   .8
הישראלית הראשונה שתנחת בקרוב על הירח.    .9

10.  להם רוצה SpaceIL להוות השראה.

1

2

3

4

5

67

8

9

10

מלחין גרמניהולסט

הקטן בכלי הקשתקרשנדו  

הגברת העוצמה חצוצרה

פורטהטוטי

מלחין אנגליבטהובן

המשמח ביצירה של הולסטמכשפות

כל הכלים מנגנים ביחד חזק

"מן העולם החדש" היא כזוכינור

כלי נשיפה מעץסימפוניה 

מופיעות ב"לילה על הר קירח"באך

מופע מוזיקליקונצ'רטו

מלחין אוסטריקונצרט

יצירה מוזיקליתאבוב

כלי נשיפה ממתכתיופיטר
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סין שיגרה לוויין שישמש 
תחנת ממסר

הלוויין לבצע מדידות רדיו.נוחתת בצד הרחוק של הירח. תפקיד הפעם הראשונה בהיסטוריה שחללית על הצד הרחוק של הירח. תהיה זו לקראת נחיתת החללית צ'אנג-אה 4 סין שיגרה לוויין שישמש תחנת ממסר 
נאס"א שיגרה את הנחתת 

אינסייט למאדים
לוויינים זעירים לכוכב לכת אחר.זעירים. יהיה זה השיגור הראשון של לצד אינסייט ישוגרו גם שני לוויינים להכרת המבנה הפנימי של מאדים. הנחתת תבצע מדידות שיתרמו הנחיתה תתבצע בסביבות נובמבר. 

הארץ תמונות מרהיבות שלהגשושית ג'ונו שלחה לכדור 
 

כוכב הלכת צדק
באנרגיה סולארית לחקר כוכבי הלכת גשושית המחקר הראשונה שמשתמשת 2011 והגיעה לצדק ביולי 2016. זוהי ג'ונו שוגרה מפלורידה באוגוסט 

החיצוניים.
להנחית מסוק על המאדים נאס"א הכריזה על כוונתה 

בשנת 2021 
הסמכה לאסטרונאוט, עולה כמיליון אמריקאית. חבילת נופש, הכוללת בחלל, כך על פי הכרזתה של חברה באותה שנה יוקם המלון הראשון 

דולר. 

 )TESS( שלח תמונת ניסיון של הירח שוגר באפריל 2018 וכבר טלסקופ החלל טס

נאס"א את גשושית המחקר בחודש אוגוסט שיגרה 
פארקר

עטרת השמש והמנגנונים הפיזיקליים ותבצע מחקר פורץ דרך על אודות החום והקרינה של השמש שלנו, תקדים. הגשושית ממוגנת מפני השמש במסלול קרוב באופן חסר גשושית המחקר פארקר שתקיף את בחודש אוגוסט שיגרה נאס"א את 
שיוצרים אותה.

חדשות מהחלל
באדיבות אתר ילדידות הירח

SpaceIL בכל חוברת מידע, כתבות, חידות והפעלות לילדים גילאי 14-7.סדרת חוברות לילדים וילדות סקרנים מבית
למידע נוסף ולרכישה מרוכזת
 

 של החוברות צרו קשר:
Education@spaceil.com

מי רוצה להגיע לירח?

עיצוב: סטודיו קארט בלנשכתיבה וניהול תוכן: נטע סילוני - פיתוח תכנים חינוכיים

באתר ילֵדידֹות הירח
כבר ביקרתם?
kids.spaceil.com


