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חדשות מהחלל חדשות מהחלל 

החללית שלSpaceIL  תגיע בקרוב לירח.
לכל מערכת בחללית יש תפקיד:

נתונים שהגיעו מהמקפת היפנית 
 )selene( "שסבבה את הירח "סלין

מצביעים על כך שקיימת על הירח מערת ענק 
בעומק של כ-50 קילומטר וברוחב של כ-100 מטר. 

ההשערה היא שדופנות המערה 
עשויות מַלּבה מוקשה, ואם זה נכון – היא תוכל 
לשמש לאסטרונאוטים שיגיעו לירח כבסיס מגן

 מפני הקרינה.

 רוסיה וארצות הברית הגיעו 
להסכמה על שיתוף פעולה ביניהן, 

במסגרת מיזם בהובלת סוכנות נאס"א, לבניית 
תחנת החלל הראשונה שתקיף את הירח. 

המיזם הוא חלק מפרויקט ארוך-טווח לחקר 
החלל העמוק ולשיגור בני אדם למאדים. 

נאס"א הזמינה את כל מי שחפץ 
בכך לצרף את שמו למיקרו שבב 

שישוגר ביחד עם "אינסייט" – 
הנֶחתת שתטוס בשנה הקרובה למאדים.

קרמבו שוגר מסקוטלנד בשידור חי 
בפייסבוק באמצעות בלון הליום גדול. 

הקרמבו הגיע לשכבת הסטרטוספרה, 
שכבת האטמוספרה שמתחילה בערך 

בגובה 10 ק"מ ומשתרעת עד גובה 50 ק"מ. 
נדרשו לקרמבו שעה ו-29 דקות להגיע 

לגובה של 37,007 מטרים, ועוד 40 דקות 
לנחות בשלום ביער סמוך לעיר גלזגו.

הקרמבו נשאר כמעט שלם!  

תחושת הציפה החלקית בעת צלילה 
בים נותנת תחושה דומה לכבידה 

שיש על הירח. לכן סוכנות החלל 
האירופית )ESA( עורכת ניסויים 

בעומק הים שבהם נבחנות שיטות 
לחילוץ אסטרונאוטים פצועים.

 נאס"א שיגרה לתחנת החלל 
הבינלאומית ספינר, והאסטרונאוטים 

השתעשעו איתו.
אמנם אין הבדל בין סיבובו של ספינר בתחנת 
החלל הבינלאומית לבין סיבובו בכדור הארץ, 
אבל אם האסטרונאוט יסובב את כל הספינר 

כגוף אחד בוואקום ויניח לו לרחף בחלל, 
הוא יסתובב כמה מיליארדי שנים.

לחדשות נוספות 
ומעודכנות היכנסו
לאתר ילדידות הירח
kids.spaceil.com 

כ - 45 שנה אחרי שנחת האמריקאי 
האחרון על הירח הודיעה ארה"ב 

שבכוונתה לשלוח שוב אסטרונאוטים 
לירח, במטרה להכשיר את היסודות 

לשליחת אמריקאים למאדים.

אם נטוס לחלל 
ואשבור רגל, 

תדעי איך להציל אותי? 

החללית

אם נתאמן, כנראה שכן. 
אבל תדע שצעקות

לא יעזרו לך.
 גלי הקול אינם עוברים בריק ולכן 

אי אפשר לשמוע בחלל 
גם אם תצעק בכל הכוח. 
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מתי ידעת שתהיי אסטרונאוטית?
חלמתי על טיסה לחלל כשהייתי ילדה, אבל היה לי מושג מעורפל מאוד לגבי המשמעות 

של זה. הוקסמתי מ"מסע בין כוכבים" וממשימות של מעבורות החלל. כשהתבגרתי, 
פיתחתי עניין משמעותי במדע, בטכנולוגיה ובתעופה, וכל תחומי העניין האלו עזרו לי 

להיות לאסטרונאוטית. 
באילו קשיים נתקלת בדרך?

עבדתי קשה מאוד בכל מה שעשיתי, גם בלימודים וגם באימוני הטיסה. הייתי תובענית 
מאוד כלפי עצמי, ואפשר לומר שהיה לי קשה. מצד שני, בחרתי בעצמי את דרכי. 
דרך שדרשה מאמצים רבים, אבל דרך של הגשמה. ולא הייתי בוחרת בדרך אחרת.

איך השפיעה העובדה שאת אישה על הקריירה שלך?
אני לא יכולה לזהות השפעה ברורה, מלבד העובדה שכאישה אסטרונאוטית, אני בדרך 

כלל מושכת יותר תשומת לב בציבור ובתקשורת. כנראה שלמגדר שלי היתה השפעה 
באופן מסוים. סביר להניח שבמקרים מסוימים העובדה שאני אישה עזרה, ובמקרים 

אחרים היתה למכשול. בהעדר דרך אובייקטיבית יותר למדוד, הייתי אומרת שבסך הכול 
זה לא השפיע.

תוכלי לחלוק איתנו רגע שלעולם לא תשכחי?
יש הרבה, כמובן. לדוגמה, הרגע שבו נכנסתי לתחנת החלל הבינלאומית לאחר השקה 
מושלמת, מפגש ועגינה. חיבקתי את החברים שלי, שהיו על הטיסה, וראיתי לראשונה 

את כדור הארץ דרך חלון קטן המשקיף כלפי מטה, עם כל האוקיינוסים והיבשות 
הזורמות אט אט למטה.

איך היית מאפיינת את עצמך כילדה? מה היו תחומי העניין והתחביבים שלך?
הייתי ילדה מלאת מרץ והתעניינתי כמעט בכל דבר: השתתפתי בכל מיני פעילויות 

וחוגים – מלימודי לטינית ועד פסנתר, מקראטה ועד צלילה. היה לי צורך לנסות הכול, 
וזאת כנראה הסיבה לכך שאף פעם לא הצטיינתי במשהו מסוים. אני מניחה שזה שירת 
אותי כאסטרונאוטית: בעבודה שלנו אנחנו צריכים להיות מסוגלים ללמוד הרבה דברים 

שונים בזמן קצר.
איזו עצה היית נותן לּבנות שרוצות ללכת בדרך שלך?

ישנן דרכים רבות להיות לאסטרונאוטיות, וקצת קשה לומר איך הדברים ייראו כאשר 
הבנות של היום יהיו בוגרות. אני מניחה שרקע מוצק במדע, טכנולוגיה או תעופה עדיין 

יהיה ההימור הטוב ביותר, אבל אולי עד אז יהיו גם עיתונאיות אסטרונאוטיות או 
היסטוריוניות אסטרונאוטיות, מי יודע?

סמנתה כריסטופורטי היא בעלת שיאים רבים. היא האישה האיטלקייה הראשונה שטסה לחלל, 
והאדם הראשון שהכין אספרסו בחלל. היא בעלת תואר שני בהנדסה כימית, והיתה בין הטייסות הראשונות 

בחיל האוויר האיטלקי. לחלל טסה לראשונה בשנת 2014.
היא דוברת שפות רבות: איטלקית, גרמנית, צרפתית, רוסית ואנגלית, ולומדת סינית.

ריאיון עם האסטרונאוטית סמנתה כריסטופורטיריאיון עם האסטרונאוטית סמנתה כריסטופורטי

אולי אני סמנתה
כריסטופורטי הבאה?

כיצד עוצרים את טיסת החללית, המהירה פי 10 מטיסת מטוס? 
פתרו את כתב החידה  - וגלו!

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא
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ַקלָּפנה צ'אּולה | טיסה: מעבורת קולומביה | תאריך:  17.11.1997
מקצוע: ד"ר להנדסת חלל

הדרך לחלל: קלפנה צ'אולה נולדה בהודו ועברה להתגורר בארה"ב, 
שם המשיכה בלימודיה עד קבלת תואר דוקטור בהנדסת חלל. היא מצאה 

את מותה בטיסתה השנייה לחלל, בינואר 2003, לצד האסטרונאוט 
הישראלי אילן רמון, כאשר עם חזרתה לאטמוספרה של כדור הארץ

המעבורת התפרקה.
משהו מעניין: לאחר מותה הפכה צ'אולה לגיבורה לאומית בהודו. 

בנות צעירות רואות בה השראה כדוגמה למצוינות במדע ובטכנולוגיה.

סאלי רייד | טיסה: מעבורת החלל צ'לנג'ר | תאריך: 18.6.1983
מקצוע: פרופ' לפיזיקה 

הדרך לחלל: סאלי רייד הגיעה לתפקיד לגמרי במקרה, 
כשנתקלה במודעת גיוס אסטרונאוטים של נאס"א 

בעיתון סטודנטים. היא הגישה מועמדות – ועשתה היסטוריה. 

משהו מעניין: סאלי רייד היתה שחקנית טניס מצטיינת. 

ִאי סו-יֹון 
טיסה: החללית סויוז של סוכנות החלל הרוסית

תאריך: 8.4.2008
מקצוע: ד"ר לביוטכנולוגיה 

הדרך לחלל: אי סו-יון הייתה אחת משתי נשים בלבד שלמדו הנדסת 
מכונות באוניברסיטה בדרום קוריאה באותה תקופה. 

משהו מעניין: הבחירה באי סו-יון לתפקיד נערכה בתוכנית טלוויזיה 
בסגנון "כוכב נולד". 

אנושה אנסרי | טיסה: רכב החלל הרוסי סויוז | תאריך:  18.9.2006

מקצוע: מהנדסת 
הדרך לחלל: אנושה אנסרי, ילידת איראן, היגרה לארצות הברית ב-1984 

והיתה לבעלת חברת תקשורת. היא מימנה בעצמה את טיסתה לחלל. היא רצתה לשאת 
איתה את דגל איראן, אך סוכנויות החלל האמריקאית והרוסית לא אישרו זאת. 

משהו מעניין: אנושה שילמה 20 מיליון דולר עבור הטיול הקצר והמשמעותי. 

הראשונות
בחלל

הראשונות
בחלל

האישה האמריקאית 
הראשונה שטסה לחלל

האסטרונאוטית הראשונה
 ילידת הודו

איילין קולינס | טיסה: מעבורת החלל דיסקברי | תאריך:  3.2.1995 
מקצוע: טייסת מנהלת מערכות חלל

הדרך לחלל: כבר כילדה בתנועת הצופים הכריזה
שברצונה להיות אסטרונאוטית. במהלך לימודיה 
עברה הכשרה כטייסת בחיל האוויר האמריקאי, 

שם היתה מדריכת טיס ומרצה למתמטיקה. 
משהו מעניין: חברי הצוות כינו את איילין "אמא" – 
משום שבמהלך הטיסה קרסו שני מחשבים ובנוסף 
התגלתה דליפת מימן, וקולינס פתרה את הבעיות 

בכוחות עצמה. 

קלודי אנייֶרה 
טיסה:  סויוז – אל תחנת החלל הרוסית מיר 

תאריך: 17.8.1996
מקצוע: רופאה ומדענית

הדרך לחלל: קלודי אנייֶרה למדה רפואה ומדעים 
והתמחתה ברפואת ספורט וברפואת חלל.

משהו מעניין: קלודי לקחה איתה לחלל כקמע 
את הדובי של ִּבתה הקטנה.

האסטרונאוטית האירופית הראשונה
)צרפתייה( שהגיעה לתחנת החלל 

הבינלאומית

האסטרונאוטית היהודייה 
הראשונה

הטייקונאוטית )טייסת חלל( 
הסינית הראשונה 

האסטרונאוטית
האפרו-אמריקאית הראשונה

אזרחית אמריקאית ממוצא איראני,
האישה המוסלמית

והתיירת הראשונה בחלל 

האישה הראשונה 
שהטיסה מעבורת חלל 

ופיקדה עליה

האסטרונאוטית הדרום -קוריאנית
 הראשונה והיחידה עד כה

ד"ר ג'ודית ארלין רזניק| טיסה: מעבורת החלל דיסקברי | תאריך: 30.8.1984
מקצוע: ד"ר להנדסת חשמל 

הדרך לחלל: בילדותה למדה בבית ספר עברי וחגגה בת-מצווה בבית הכנסת.
היא פנתה לנאס"א בעקבות מודעה, ונבחרה לתוכנית להכשרת אסטרונאוטים 

יחד עם עוד חמש נשים, מתוך 1,000 מועמדות. בינואר 1986 נהרגה באסון 
מעבורת החלל צ'לנג'ר שהתפוצצה במהלך המראתה לחלל.

משהו מעניין: באחד מצילומיה בחלל היא מחזיקה שלט שעליו כתבה "היי, אבא."

ליו יאנג | טיסה: החללית שנז'ואו 9 | תאריך: 16.6.2012
מקצוע: טייסת קרב ראשונה 

הדרך לחלל: ליו יאנג הגישה מועמדותה לתפקיד טייקונאוטית.
הקריטריונים הלא שגרתיים של סוכנות החלל הסינית היו: אישה נשואה –עדות, לטענתם, 

לבשלות פיזית ומנטלית; אישה שעברה לידה טבעית – הוכחה ליכולת הגוף להתמודד עם אתגר; 
ומראה כללי רענן, שיניים לבנות וללא ריח גוף. 

משהו מעניין: ליו התאמנה תחילה כטייסת במטוסי מטען, ובאחת מטיסותיה הפגינה קור רוח 
כאשר להקת ציפורים פגעה במנוע המטוס. היא הצליחה להנחית את המטוס הפגוע בשלום.

ד"ר מיי ג'מיסון 
 טיסה: מעבורת החלל אנדוור

 תאריך: 12.9.1992
מקצוע: רופאה ומהנדסת 

הדרך לחלל: מגיל צעיר היתה מוכשרת בשני תחומים –

בֶלט ומדעים, וחלמה להגיע לחלל. לאחר שסיימה את לימודי 
ההנדסה התלבטה בין קריירה כרקדנית ללימודי רפואה,

ובחרה ברפואה, עם סיום הלימודים המשיכה ללימודי 
תואר שני בהנדסה, במקביל הגישה מועמדות לתפקיד

אסטרונאוטית – והתקבלה.
משהו מעניין: ד"ר ג'מיסון השתתפה בפרק בסדרה 

"מסע בין כוכבים – הדור הבא" ואף שימשה 
כיועצת מדעית לסדרה.
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מי יגיע ראשון אל הירח?מי יגיע ראשון אל הירח?
הצטיידו בקובייה ובחיילי משחק. 

⋅ אם אין קובייה, אפשר להכין פתקים עם מספרים 1-6 ובכל פעם להרים פתק.  
⋅ אם אין חיילי משחק, אפשר לקחת אבנים קטנות או מטבעות.

המטרה: לנחות ראשונים על הירח.
הוראות משחק: 

כל אחד בתורו מטיל קובייה ומתקדם בהתאם. 
אם הגעתם לחללית של ספייס-איי-אל – קפצו 3 צעדים קדימה.

אם הגעתם לשלב בציר הזמן – קבלו תור נוסף. 
הגעתם למשבצת אתגרים – פעלו בהתאם. 

אם הגעתם לטיל – המתינו תור אחד לקראת השיגור
מנצח: הראשון שינחת על הירח! 

פיתחת אלגוריתם 
שחוזה במדויק את ביצועי 

המנועים, ועכשיו התמרונים 
של החללית יעילים יותר! 

התקדם 3 צעדים!

נכנסת לצל של כדור הארץ 
)"אקליפס"(. עליך לחכות 

לטעינת המצבר. 
המתן תור!

הצלחת לצלם
 את ישראל מהחלל! 

קבל תור נוסף!

תקלה באנטנה הקרקעית, 
עליך ליצור קשר עם החללית 

באמצעות אנטנה חלופית. 
המתן תור! 

עקב טמפרטורה נמוכה
 של מכלי הדלק, הוחלט לדחות

 את התמרון הקרוב. 
חזור 4 צעדים!

 יריב בש מפרסם פוסט 
"מי רוצה להגיע לירח?" 

בעקבותיו קמה
 עמותת ספייס-איי-אל.

 2010
)נובמבר( 

את החללית.לראשונה  בבר ושרבטו המייסדיםהיום שבו ישבו 
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 התחרות לצד 
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 האם בשנה
 זו תתבצע 

הנחיתה
 על הירח?

 2018

מרכז הבקרה למשימות מאוישות 

של נאס"א נמצא בעיר יוסטון

שבמדינת טקסס. 

צוותי החלל נמצאים כל הזמן בקשר עם יוסטון.

אנחנו מכירים את המשפט המפורסם מהסרט 

האמריקאי "אפולו 13" שמספר על הטיסה לירח 

בשנת 1970, במהלכה התפוצץ מכל חמצן 

בבטן החללית, 

מה שאילץ את צוות המשימה לאלתר

ולפתור בעיות רבות כדי לחזור 

בשלום לכדור הארץ. 

"יוסטון, יש לנו בעיה!" 
מאיפה המשפט
הזה מוכר לי?  

מיאו

ממריאים!

  הגעת לירח!



שבצו את האותיות שמובילות את החללית אל הירח לפי סדר הופעתן 
במבוך. איזה משפט קיבלתם?

מבוך מהחללמבוך מהחלל
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מי יוצא דופן – ולמה?מי יוצא דופן – ולמה?
⋅ אווירונאוט ⋅ קוסמונאוט ⋅ טייקונאוט ⋅ ספסיונאוט

⋅ אטמוספרה ⋅ סטרטוספרה ⋅ טרופוספרה ⋅ מזוספרה 

⋅ אפולו ⋅ קולומביה ⋅ דיסקברי ⋅ אנדוור 

⋅ רייד ⋅ טרשקובה ⋅ ארהארט ⋅ צ'אולה 

⋅ האלמנט החמישי ⋅ לשבור את הקרח ⋅ המסע אל הירח ⋅ אוואטאר

הראשונות בחללהראשונות בחלל

חברת הצעצועים מאֶטל האמריקאית הוציאה בשנת 1965
בובה של ברבי בחליפת אסטרונאוטית, 

כחלק מדיון ציבורי שהתנהל לגבי היעדר נשים אסטרונאוטיות. 
רק כעשרים שנה מאוחר יותר המריאה האסטרונאוטית

 האמריקאית הראשונה לחלל. 

משך הזמן הארוך ביותר לשהייה רצופה 
של אישה בחלל היה עד כה של האסטרונאוטית 

פגי ויטסון ששהתה 289 ימים רצופים 
בחלל ושבה לקרקע בספטמבר 2017.

עד היום, מבין 554 אסטרונאוטים, 
רק 60 היו נשים. כלומר, על כל תשעה 

גברים טסה אישה אחת לחלל.

מחקרים שונים מצאו שנשים מתחת לגיל 30 
מתאימות יותר מגברים לטוס לחלל, זאת, 

בזכות המבנה הפיזי שלהן – הן חשופות פחות 
למחלות לב והרעלות. 

חברת ֶלגו הוציאה השנה סדרה של ארבע נשים
 של נאס"א: סאלי רייד ומיי ג'מיסון – האסטרונאוטיות, 

מרגרט המילטון – מדענית מחשב בתוכנית 
אפולו 11, וננסי גרייס רומן – 

שהיתה האסטרונומית הראשית של נאס"א 
והאישה הראשונה

שכיהנה בתפקיד ניהולי בנאס"א. 

חברו בקו כל זוג חלליות זהות.

שמעתי שבגלל היעדר 
כוח כבידה בחלל כל אדם
 הופך שם לגבוה יותר 

בכ-5 ס"מ

נהדר! 
תמיד רציתי להיות 

גבוהה יותר! רק קחי בחשבון 
שכשחוזרים לכדור הארץ – 

חוזרים לגובה המקורי...

אם הייתם יכולים לתכנן צעצוע חדש 
הקשור לחלל, מה הוא היה? כתבו וציירו.
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העתיקו את האות שנמצאת ליד כל תשובה נכונה. איזו מילה קיבלתם? 

מה אנחנו יודעים 
מה אנחנו יודעים על הירח?
על הירח?

_ _ _ _ _ _ _ _ _

מיהו אסטרונאוט?
1. מי שלמד אסטרונומיה באוניברסיטה ב

2. מי שהמריא מעל 100 ק"מ מעל כדור הארץ א 
3. מי שלא מצליח להתרכז בדברי המורה ג

כמה נשים טסו עד היום לחלל?
1. 60 ס
2. 93 ט
3. 12 ר

האישה הראשונה בחלל היתה:
1. אמיליה ארהארט ר

2. ולנטינה טרשקובה ט
3. כריסטינה אגילרה א

מי אמר – "צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות"?
1. ניל ארמסטרונג ר

2. יורי גגרין נ
3. דונלד טראמפ א
מהי מחלת חלל?

1. הליכה מתוך שינה ה 
2. תחושת בחילות וסחרחורות שחולפת כשמסתגלים להעדר הכבידה בחלל ו 

3. איבוד שווי משקל בפתאומיות ט
מה ההבדל בין קוסמונאוטית לטייקונאוטית?

1. אין הבדל. שתיהן טייסות חלל. ס
2. קוסמונאוטית טסה מטעם סוכנות החלל הרוסית וטייקונאוטית מטעם סוכנות החלל הסינית. א 

3. כל התשובות נכונות. נ
שמה של מעבורת החלל הראשונה שטסה לחלל:

1. אנטרפרייז ו
2. אפולו נ 

3. קולומביה א
החללית הראשונה ששוגרה לחלל היתה:

1. ספוטניק 1 ו 
2. שנג'ואו 5 ט 
3. אפולו 11 ס 

תחנת חלל היא:
1. מתקן השיגור של החללית א 

2. מתקן ג'ימבורי לילדים בקניון ו 
3. חללית המאפשרת מגורי אדם בחלל למשך תקופה ארוכה ט

מטבל, ציר ** החלק 
שאחראי על 

הטסת החללית, 
נחיתתה 

והתקדמותה 
על פני הירח 

)4 ,4(

ריסק, מעך מתגורר, דר מזון מהשמים

 מכשיר
 למדידת
 עוצמת
 השדה
המגנטי

צד   העמותה
 שתנחית
 חללית

 ישראלית
 ראשונה על

הירח

־האסט
רונאוטית 

האמריקאית 
הראשונה 

)שם 
משפחה(

** **  צעצוע
 מסתובב על
 צירו שנשלח

 לתחנת
החלל

מציאת הדרך 
ממקום 
למקום 
בעזרת 

מפות, עזרים 
או סימנים

וגומר 
)קיצור(

 טייס חלל
רוסי

13 בגימטריה

חופש **  הביא בברית
 אברהם
אבינו

תבל, עולם  מדינה
 במזרח אסיה
 בעלת מרכז
לחקר החלל

לבנה, סהר מהווים 80% 
ממשקל 
החללית

 חברת תוכנה
 אמריקאית
 שהכריזה
 על תחרות
 נחיתה על

הירח

**

ההפך מחם **  מטבע
צרפתי בעבר

ההפך מישן אמר, דיבר

ההפך מרע כל כך 
)ר"ת(

 כלי רכב
מעופף

 גבוה, נישא
מעל

ישנו, קיים  השם העברי
 של כוכב

הלכת מרס

כינוי מזהה סכום כסף 
שחייבים 

לשלם

**

28 בגימטריה

 כלי מאור
קטן

מרחב תלת-
ממדי עצום 
בו נמצאים 
היקום כולו 

והגופים 
השמימיים

**

מילת שאלה  אות
באנגלית

הערת 
שוליים 
)ר"ת(

אמא רטוב מעט

**  הגז היוצר
 לחץ על
 הדלק
 שמגיע

 לצנרת מנוע
החללית

 חברת
 משחקים
 שיצרה

 ארבע בובות
נשים בחלל

מרחב תלת-
 ממדי עצום
 בו נמצאים
 היקום כולו

 והגופים
השמימיים

**  שם
 המשפחה

 של האישה
 הראשונה

בחלל

תשחץתשחץ

אל תדאגי.
 את תישארי בכושר. 

אסטרונאוטים בתחנת החלל 
הבינלאומית מבלים שעתיים ביום 

על מתקני כושר 
כדי לשמור על חוזק 
השרירים שלהם.  

אני מוכנה כבר עכשיו 
להגיש מועמדות 

לטיסה הבאה לחלל. 
אבל אתגעגע מאוד 

לאימוני הכדורסל שלי! 
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חפשו את המילים מימין, משמאל, מלמטה, מלמעלה ובאלכסון. 

פתרונות לפעילויות שבחוברת:פתרונות לפעילויות שבחוברת:תפזורת מהחללתפזורת מהחלל

דאמידאמאפולו

גנורטסמראטאר

גורטואנוקיטמ

רקינזרטאירמו

היבמולוקסחוג

גגרינדמפמסספ

ורללחיטנופפו

גמטלייראנייא

טואנורטסאנרנ

רנסספינאופהי

שפהבוקשרטרחפ

טיטרופוטסירכ

אטמוספירה, אסטרונאוט, טייקונאוט, קוסמונאוט, ספייס אי אל, מגנטומטר, טרשקובה, רייד, רזניק, 
כריסטופורטי, גגרין, ארמסטרונג, רמון, קולומביה, אפולו, נאסא, ספין אוף, חלל, ירח, מאדים.

לאחרונה הוחלט בנאס"א לחדש את חליפת החלל. מיטב המעצבים וחברות 
האופנה התגייסו למשימה. בואו ונסו גם אתם לעצב את חליפת החלל החדשה.

הדרישות: כניסה פשוטה לתוך הבגד – רצוי אחורית. מקום לאביזרים. 
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הירח
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 כלי רכב
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ישנו, קיים  השם העברי
 של כוכב

הלכת מרס
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לשלם
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28 בגימטריה

 כלי מאור
קטן

מרחב תלת-
ממדי עצום 
בו נמצאים 
היקום כולו 

והגופים 
השמימיים
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מילת שאלה  אות
באנגלית

הערת 
שוליים 
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אמא רטוב מעט

**  הגז היוצר
 לחץ על
 הדלק
 שמגיע

 לצנרת מנוע
החללית

 חברת
 משחקים
 שיצרה

 ארבע בובות
נשים בחלל
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עמוד 4 - כתב חידה: איך עוצרים את טיסת החללית ללא בלמים ונוחתים על הירח בעדינות?
כשנוסעים במכונית עוצרים בעזרת הבלמים, כדי לעצור את החללית - טסים לאחור. המהירות האדירה נבלמת בעזרת המנוע הרקטי 

הגדול שפועל בכיוון הפוך למהירות, ובעזרת המנועים הרקטיים הקטנים מכוונים את החללית עד לנחיתתה הרכה על הירח.
עמוד 11 - מבוך: החללית שלנו בדרך לירח

עמוד 11 - מי יוצא דופן – ולמה?
אווירונאוט - לא טייס חלל

אטמוספרה - לא אחת משכבות האטמוספרה
אפולו - לא שם מעבורת חלל

ארהארט - לא טסה לחלל
לשבור את הקרח - לא סרט על חלל

עמוד 12 טריוויה - אסטרונאוט

יש לכם רעיון לנושא 
הגיליון הבא? שלחו אלינו למייל: 
education@spaceil.com
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#SpaceIL

אני מוכנה כבר עכשיו 
להגיש מועמדות 

לטיסה הבאה לחלל. 
אבל אתגעגע מאוד 

לאימוני הכדורסל שלי! 

היכנסו לאתר ילדידות הירח
kids.spaceil.com

היכנסו לאתר ילדידות הירח
kids.spaceil.com

G
OOGLE LUNAR XPRIZE

O FF I C I A L  T E A M * הכרזה עם הכיתוב! we can do it )אנחנו יכולות לעשות זאת!( 
  עוצבה בשנת 1942 ומבוססת על תצלום  של נערה שייצגה נשים בתפקידים

  שנחשבו עד אז לגבריים,  ומסמלת שלב במהפכה  הפמיניסטית למען שוויון בין נשים לגברים.


