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 טייס קרב –אילן רמון 
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 טייס קרב –אילן רמון 
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 1981, תקיפת הכור הגרעיני בעיראק -מבצע אופרה 
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 1981, תקיפת הכור בעיראק -מבצע אופרה 
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 1997, אילן רמון מגיע למתקן נאס״א ביוסטון

אהיה  , אילן רמון, מי היה מאמין שאני: אמרתי לעצמי, 20כשהייתי בן , בזמנו...

?  שאטיס לבדי מטוסי קרב בשמי המדינה! .. ?טייס קרב בחיל האוויר הישראלי

.. 

 

מי באמת יכול היה להאמין שאהיה לאסטרונאוט הישראלי הראשון של , וכעת

?מדינת ישראל  

 

.!..מחוץ לתחומי כדור הארץ וכוח המשיכהלייצג את מדינת ישראל שאבחר   

 

 

 אילן רמון

1999 
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 בנאס״א אילן רמון פוגש את ניל ארמסטרונג ובז אולדרן
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 א"אימונים בנאס

 אימונים בבריכה



האסטרונאוט הישראלי הראשון –אילן רמון   
קרן רמון  © כל הזכויות שמורות      

10 

 א"אימונים בנאס

 הישרדות בהרי הרוקי
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  STS 107, מעבורת החלל קולומביה

 2003בינואר  16-המריאה לחלל ב
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?מה אתם הייתם לוקחים אתכם לחלל  
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.לצוות הישראלי הראשון שיטוס לחללנבחרתם             

 
 
 
 
 
 
 
 

. עליכם להרכיב רשימת חפצים בעלי משמעות שתרצו לקחת אתכם למשימה. 1  

.א שתחליט מה יהיו החפצים שיאושרו"עליכם להציג את החפצים בפני הוועדה של נאס. 2  

 

 כללים:

 אין להביא חפצים שיסכנו את אנשי הצוות

 אין להביא חפצים שיפריעו במרחב הצר של רכב החלל

3 -מספר מירבי של חפצים   
 

משימהשם  : 
: החללרכב   

:תיאור המשימה  
: מתוכנן להמראהתאריך   

 

Soyuz 36 
Soyuz 

אנשי צוות לתחנת החלל הבאת   
2014במאי  15  
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.נבחרתם לצוות הישראלי הראשון שיטוס לחלל  
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משימהשם  : 
: החללרכב   

:תיאור המשימה  
: מתוכנן להמראהתאריך   

 

 

10 SpaceX   
DragonX 

 הבאת אנשי צוות לתחנת החלל 
2015בספטמבר  20  
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משימהשם  : 
: החללרכב   

:תיאור המשימה  
: מתוכנן להמראהתאריך   

 

Orion 1 

Orion 

א"כדוההטיית אסטרואידים ממסלול   

2017ביוני  4  
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.נבחרתם לצוות הישראלי הראשון שיטוס לחלל  
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משימהשם  : 
: החללרכב   

:תיאור המשימה  
 

: מתוכנן להמראהתאריך   
 

Dream Chaser 1 
Dream Chaser 

 טיסת תיירים ראשונה לחלל

(הינכם צוות המפעיל את רכב החלל)   
2020במאי  19  
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Voyager 2 

SLS 

 המשך הקמת מושבה על המאדים

2025במרץ  12  
 

משימהשם  : 
: החללרכב   

:תיאור המשימה  
: מתוכנן להמראהתאריך   
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Explorer   
Virgin Galactic 

 חקר הסביבה של ונוס

2016במאי  15  
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?מה לקח עמו אילן רמון לחלל  
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?מה לקח עמו אילן רמון לחלל  

 נוף ירח

 פטר גינץ

16נרצח באושוויץ בגיל   
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האישי ' הפץ  
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?מה היו משימות הצוות בטיסתם  
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