
 

  



 

נַת שְׁ ָמה 1995 בִּ ָרֵאל ָחתְׁ ֵכם ַעל יִּשְׁ ם ֶהסְׁ צֹות עִּ ית ַארְׁ רִּ ֵכם. ַהבְׁ ָבע ַבֶהסְׁ  נִּקְׁ

רֹונָאּוט טְׁ י ֶשַאסְׁ ֵאלִּ רְׁ ָטֵרף יִּשְׁ יַסת יִּצְׁ טִּ נּות)  א"נאס ֶשל ֶהָחָלל לְׁ  ֶשל ֶהָחָלל סֹוכְׁ

צֹות ית ַארְׁ רִּ .(ַהבְׁ  

יָלן ָבַחר ָהֲאוִּיר ֵחיל אִּ יֹות ָרמֹון בְׁ הְׁ י ֶהָחָלל ַטיָס לִּ ֵאלִּ רְׁ אשֹון ַהיִּשְׁ  ָרמֹון. ָהרִּ

ּתֹו ַפחְׁ שְׁ רּו ּומִּ ָקן ֶאל ָעבְׁ תְׁ צֹות האסטרונאוטים מִּ ַארְׁ ית בְׁ רִּ כֹונֵן ָרמֹון. ַהבְׁ תְׁ  הִּ

יָסה ַשנָה יֹוֵתר ַלטִּ יָמתֹו. מִּ שִּ יעֹות ֵאיְך ַלֲחקֹר ָהיְָׁתה מְׁ פִּ  ָהָאָבק סּופֹות ַמשְׁ

זְָׁרח יכֹון ַבמִּ .ַהּתִּ   

בֶֹרת ָטס ָרמֹון ַמעְׁ ָרָאה ֶהָחָלל בְׁ יָה" ֶשנִּקְׁ בִּ נַת" קֹולֹומְׁ שְׁ ַלח הּוא. 2003 בִּ  נִּשְׁ

יָמה שִּ מְׁ ֵרה ֵשש ַבת לִּ ים ֶעשְׁ ּתֹו ָלַקח הּוא. יָמִּ ית אִּ ָפר ַלֲחָללִּ סְׁ ים מִּ  ֶשיַזְׁכִּירּו ֲחָפצִּ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֶאת לֹו יםֵבין . יִּשְׁ יתֹוֶשָלקַ  ַהֲחָפצִּ ָרֵאל ֶדֶגל ָהיּו ח אִּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר, יִּשְׁ

זּוזֹות רפָ סְׁ ּומִּ  .מְׁ   

ן ָשב ֹלא ָרמֹון ָפה הּוא. ַהַמָסע מִּ ם יַַחד נִּסְׁ בֶֹרת. ַלֶצוֶת ֲחֵבָריו ֶשֶשת עִּ  ַהַמעְׁ

ָקה ָפרְׁ תְׁ ם הִּ ֶשל ַתָקָלה. ָהָאֶרץ ַכדּור ֶשל הירָ פֵ סְׁ מֹוטְׁ ַאלַ  ֲחָזָרָתּה עִּ בְׁ   

ַמֲהַלְך הּותֹו בְׁ בֶֹרת שְׁ ַמעְׁ ַגָלה יֹוַמָנֹו. יֹוָמן ָרמֹון ַכָּתב בְׁ תְׁ ַאַחר ָשבּועֹות ַכָמה הִּ  לְׁ

דּו ֵמַהיֹוָמן. ָהָאסֹון מֹונָה ַשרְׁ ים שְׁ ֵעד הּוא. ֶשָכַתב ַעמּודִּ יֹוָמן ּתִּ  ֲחוָיֹוָתיו ֶאת בְׁ

גּור י ַהיֹום וְַׁעד ֵמַהשִּ שִּ ֶאָחד. ַלַמָסע ַהשִּ ים בְׁ ָצאּו ַהַדפִּ לֹות נִּמְׁ דּוש מִּ ֵליל קִּ  לְׁ

יד ַגם הּוא. ַשָבת פִּ קְׁ נֵַקד הִּ ים ֶאת לְׁ לִּ עֹות ֹלא כְֵׁדי ֶשָכַתב ַהמִּ טְׁ ַהַגיָ  לִּ .ַתןבְׁ  

מֹר כְֵׁדי שְׁ ּתֹו ַעל לִּ ים מֹוַרשְׁ ָפר ַכיֹום ַקיָמִּ סְׁ ים מִּ יָלן ֻמנְָׁצח ָבֶהם ֲאַתרִּ  .ָרמֹון אִּ

ָפר סְׁ ים ֵסֶפר ָבֵּתי מִּ ָראִּ מֹו ַעל נִּקְׁ ים. שְׁ ָפרִּ בּו סְׁ זִּכְׁרֹו נִּכְּׁתְׁ קֹומֹות לְׁ רּויִּים ּומְׁ  ַעל קְׁ

מֹו ית ֶהָחָלל סֹוכְׁנּות. שְׁ ֵאלִּ רְׁ ַקיֶֶמת ַהיִּשְׁ י ֶהָחָלל ָשבּועַ " ֶאת מְׁ ֵאלִּ רְׁ ֵדי" ַהיִּשְׁ  מִּ

מֹו ָשנָה יָרתֹו. דעֵ בְׁ טִּ פְׁ   



  

עזרו במאגריה ,כתבו שאלות שמעניינות אתכם על החלל  

מי, מה, מתי, איפה, היכן, למה, מדוע, כמה, איך, כיצד, איזה, איזו, לאן.מאגר:   

 

1____________________________________________.  

2____________________________________________.  

3____________________________________________.  

4____________________________________________.  

5____________________________________________.  

 מורה באהבה



עזרו במאגר.י, האילן רמון כתבו שאלות שמעניינות אתכם על   

1____________________________________________.  

2____________________________________________.  

3____________________________________________.  

4____________________________________________.  

5____________________________________________.  

מי, מה, מתי, איפה, היכן, למה, מדוע, כמה, איך, כיצד, איזה, איזו, לאן.מאגר:   

 
 מורה באהבה


