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יניסק תיללחהמ הדירפ

הילרטסוא ( עובשה  , ץראה רודכ לש םינוש םירוזא ינשב תומוצע וידר תוחלצ יתש
. יאתבש תכלה בכוכמ תושיחלל תובישקמ הקירמא םורדו ,(

םייניע ומכ לועפל ןהל רשפאמש המ לודג תיב לש לדוגב איה תוחלצהמ תחא לכ  ,
תא טולקל ידכ הרזעל . םישלח וידר תותוא טולקלו דואמ תושיגר . ומתרנ תוחלצה

יניסק תיללחהמ תונורחאה תועדוהה

הדבע איה זאמ . 1997  תנשב יאתבש תכלה בכוכ לא עסמל הרגוש יניסק תיללחה 
התליג יניסק םעפ יא ויהש  רתויב תוחלצומה ללחה תומישממ תחאל הכפהו השק  .



לש תודחוימה תועבטה לש ןליג תא הפשח יאתבש ביבס םישדח םיחרי רפסמ ,
דועו יאתבש לש רתויב ירותסמה חריה ןאטיט , ... יאתבש , לע תישושג התיחנה

ינפל יאתבש ביבס הלש הנורחאה הפקהל העיגה יניסק הנש םירשעכ רחאל , תעכ ,
תכלה בכוכ יפלכ ןווכת תיללחה ) 2017 ) רבמטפסב קלדה הל רמגייש . הרקי הז רשאכ

ןוילמ  1600 זא דע , רובעי יניסקמ עדימ לפונ בכוכ ומכ ולש הרפסומטאב ףרשיתו .
ילולסמ תא וכרדב הצוח אוהשכ ץראה רודכל עיגיש , .  דע ללחה ךרד םירטמוליק

םידאמו קדצ תכלה יבכוכ

תואופקה תועבטה ךרד ורבעי הנשה תליחתב יניסקמ וחלשנש םינושארה תותואה ,
. תועבטה לש הרוצהו בכרהה יבגל עדימ ופסאי םש ץראה רודכל םכרדב יאתבש לש ,
. ץראה רודכל םעיגה ינפל יאתבשמ דה ומכ ורזחוי תותוא הנשה ךלהמב רתוי רחואמ ,

ונתוא ומדקיו יאתבש לש תועבטהו הרפסומטאה יבגל עדימ ואשיי הלאה תותואה ,
תכלה בכוכ לש רבעה רקחב .

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESA. 
ESA 

      
This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

ורצונ יאתבש לש תועבטה םאה ונעדי אל בר ןמז ךשמב
תפוקתב רתוי רחואמ וא שמשה תכרעמ תורצוויה ךלהמב ,

חוכ ידי לע םיקלחל קרפתה אופק חרי רשאכ םירואזונידה ,
תועבטהש הרשיא יניסק תיללחה תכלה בכוכ לש הכישמה .

שמשה םע דחיב הנש דראילמ  , 4.5 דואמ תוקיתע . ינפל ורצונ ןה
. שמשה תכרעמב תכלה יבכוכו

http://m.esa.int/Our_Activities/Operations/Catching_Cassini_s_call
http://www.esa.int/esaCP/
http://www.esa.int/esaCP/

