
משגר הפאלקון 9

עשר דקות
על חלל



מהו משגר?



משגרי� נועדו לתת למטעני� מ�וגי� שוני� דחיפה בעוצמה 
חזקה מ�פיק כדי להעלות אות� לגובה הרצוי מעל פני כדור 
האר�. הגובה המדויק אליו ה� המגיעי� תלוי ב�וג המשגר, 

ובייעודו של המטע�. היו� אנחנו נתמקד במשגר המיועד 
לשאת את החללית שבתוכה יתחיל אית� �טיבה, הישראלי 

השני בחלל, את מ�עו אל תחנת החלל! 

משגרים 



מה זה פאלקון ולמה 



למשגר זה קוראי� פאלקו� 9.
פאלקו� - זהו העו� הדור� הנקרא בעברית - 

בז.
והמשגר נקרא פאלקו� 9 לא בגלל שמונה 

גר�אות קודמות שהיו לו, אלא בגלל תשעת 
המנועי� שלו, המאפשרי� שליטה מדויקת 

במיוחד במהירות ובכיוו� שלו. 

FALCON 9



מה מיוחד במשגרי
החלקי� העיקריי� של המשגר ה� המנועי�, הפאלקון? 

מיכל הדלק – שמהווה את רוב הנפח של 
המשגר – וקצהו העליו� יכול להתחבר 

למשא, לשאת אותו עימו אל מחו� 
לאטמו�פרה, ולשחרר אותו בגובה 

ובמהירות המבוקשי� (תלוי מה הוא לוקח)

מבנה המשגר



מה מיוחד במשגרי
הפאלקון? 

זהו המשגר הראשון בעולם שנועד להמריא למסלול, לשחרר את המטען שלו, ולשוב 
ולנחות באופן מדויק בחזרה בכדור הארץ! לפני הפאלקון, היה צריך לבנות משגר חדש 
בכל פעם שדבר כלשהו נשלח לחלל. משגרי הפאלקון מאפשרים עשייה של שימוש 

חוזר באותו משגר עבור מטען חדש. 

מבנה המשגר



מה מיוחד במשגרי
הפאלקון? 

השאיפה להצליח להנחית חזרה את המשגרי� נדמתה בתחילת הדר� כאתגר בלתי אפשרי כמעט. בלתי 
�ביר בהחלט. מ�פר הגורמי� המשפיעי� על היכולת של המשגר להגיע למהירות אפ� בדיוק ברגע 

הנכו�, בזווית הנכונה, ובמקו� הנכו� היוותה משימה הנד�ית, מכנית, חישובית, ותיפעולית אדירה. 
את� חושבי� שה� הצליחו בפע� הראשונה? 

https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ&t=19s

הנחתה



 יש לכ� חמש דקות
גזרו את חלקי הד�. הכינו את הטיל ואת הקש בהתא� להוראות. הציבו את המטרה 

במקו� המיועד. נ�ו להנחית את המשגר שלכ� בהצלחה! תעדו את הני�יונות!

אתגר ההנחתה



החלקי� העיקריי� של המשגר ה� המנועי�, 
מיכל הדלק – שמהווה את רוב הנפח של 

המשגר – וקצהו העליו� יכול להתחבר 
למשא, לשאת אותו עימו אל מחו� 
לאטמו�פרה, ולשחרר אותו בגובה 

ובמהירות המבוקשי� (תלוי מה הוא לוקח)

הפקת לקחים
שמת� לב שב�רטו� שראינו היו הרבה 

פיצוצי�, אבל כמעט כל אחד מה� קרה 
בגלל �יבה שונה? באוויר, בנחיתה, פ�פ� 
את ה�ירה, הגיע עקו�...  הא� קרה לכ� 

אותו הדבר בני�יונות ההנחתה שלכ�? כל 
פע� ני�ית� משהו קצת אחרת, ומה שעבד 

המשכת� לעשות עד שהצלחת�? 



זהו המשגר הראשון בעולם שנועד להמריא למסלול, לשחרר את המטען שלו, ולשוב 
ולנחות באופן מדויק בחזרה בכדור הארץ! לפני הפאלקון, היה צריך לבנות משגר חדש 
בכל פעם שדבר כלשהו נשלח לחלל. משגרי הפאלקון מאפשרים עשייה של שימוש 

חוזר באותו משגר עבור מטען חדש. 

הפקת לקחים

הצלחה

כך גם ספייס איקס. לאחר ניסיונות חוזרים, לאחר הפקת לקחים, ספייס איקס 
המשיכו לשכלל ולשפר את טכניקת הנחיתה של המשגרים עד שהוחלט שהמשגר 

מוכן לשאת על גביו בני אדם. עד שהיו מוכנים להדגים את היכולת החדשה שפיתחו 
בפני העולם. 

https://www.youtube.com/watch?v=sX1Y2JMK6g8&t=94sסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=sX1Y2JMK6g8&t=94s

https://www.youtube.com/watch?v=sX1Y2JMK6g8&t=94s

https://www.youtube.com/watch?v=sX1Y2JMK6g8&t=94s



באתר זה אפשר לעקוב אחר מ�פר השיגורי�, מ�פר הביקורי� בתחנת 
החלל, ומ�פר השימושי� החוזרי� עבור חלליות הדראגו�. 

/https://www.spacex.com/vehicles/dragon

סיכום


