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אילן רמון נדבק ב"חיידק החלל" כשהיה בן 15 בלבד, 
כששמע בהתפעמות את המילים, שהגיעו מהירח ממש: 

"צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות". 
הביטוי, שטבע ניל  ארמסטרונג

 ב-20 ביולי 1969,
הובילו את רמון בסופו של דבר

 להיות האסטרונאוט 
הישראלי הראשון. 





הדרך להגשמת המטרה הזו הייתה 
מעורפלת,

 כי איך מגיעים מישראל הקטנה,
 אל מתקן האימונים לאסטרונאוטים

 במרכז החלל על-שם ג'ונסון בארה"
ב?

אבל המטרה סומנה ואילן רמון
 צעד אליה בנחישות.



שירותו הצבאי  לווה בהתמדת אין קץ – 

הוא התגייס לקורס טייס על אף בעיה 

בריאותית וסיים אותו כמצטיין ב-1974. 

בין הדברים שנאמרו עליו בסיום הקורס 

היו המילים: "אילן רמון הוא לא רק טייס 

טוב, אלא גם אדם טוב וחבר טוב". 

ואכן, רמון היה ציוני והאמין בכל לבו 

בחשיבות החינוך ובתרומה לחברה 

הישראלית מתוך עשייה.



לפני שמונה עשרה שנים, טס 
אילן עם המעבורת 

"קולומביה" למסע בין 
כוכבים. אילן לקח לחלל 
פריטים סמליים בעלי 

משמעות עבורו ועבור כולנו.



  תמונה עם סמל המדינה דגל חיל האוויר 

 דגלון עם סמל סוכנות החלל הישראלית

 אבן עם סמל אוניברסיטת תל אביב 

 דגלון עם סמל מוזיאון חיל האוויר 

 דגלון עם סמל העיר רמת גן, עיר הולדתו

  דגלון עם סמל העיר באר שבע, העיר בה גדל

  דגלון עם סמל בית הספר ״בליך״, הממוקם בשכונת מגוריו של רמון

  ציור שצייר פטר גינז, נער בטרזין, ופורסם בעיתון הנוער ודם. נלקח ממוזיאון 

האמנות של “יד ושם"

  ספר תורה קטן שקיבל מניצול השואה פרופסור יוסף יהויכין 

 הדיסק "ירח" של שלמה ארצי 

 מטבע של שמינית השקל מהמרד הגדול

אילן רמון לקח עימו לחלל חפצים שונים 

המייצגים את החברה הישראלית, ביניהם:



 וספר תורה קטן

 שקיבל מניצול השואה

 פרופסור יוסף יהויכין





רגע לפני יציאתו למסע בחלל, פגש אילן 

את הפרופסור לאקלים  יהויכין יוסף, אשר 

עמד בראש פרויקט ניסוי שערך רמון 

בחלל. 

זו הייתה פגישת חברים של אנשי הצוות, 

והם החליפו רשמים על התקדמות 

המיזם, שעסק בין השאר, בחקר השפעת 

האבק על ההתחממות הגלובלית.



 בעיצומה של הפגישה התעניין 

רמון בתיבה שהונחה מעל ארון 

הספרים. הפרופסור יוסף הוריד 

את התיבה, הסיר מעליה חתיכת 

בד אפורה, והציג בהתרגשות ספר-

תורה קטן. באותה הזדמנות סיפר 

את סיפורו האישי, הכרוך בסיפורו 

של ספר-התורה.



יהויכין סיפר לאילן שכאשר היה 

רק בן 13  הופרד ממשפחתו, 

ונשלח למחנה ההשמדה  ברגן 

בלזן. 

הרב סימון דסברג – רבה של 

קהילת כרוניגן שבאמסטרדם, 

שהיה אף הוא אסיר במחנה – 

פנה בחשאי אל יהויכין הצעיר, 

והציע לערוך לו בר מצווה.
 

 

 

.

 



מידי יום השכימו השניים בארבע לפני בוקר, ולמדו מתוך 

ספר תורה זעיר שהרב הצליח להבריח למחנה.

ביום "החגיגה" הוברחה אמו של הילד יהויכין  לברגן בלזן 

ממחנה סמוך, החלונות כוסו בשמיכות, ולילד ניתנה קוביית 

שוקולד. 

בסיום טקס בר המצווה פנה אליו הרב, והעניק לו במתנה 

את ספר התורה הזעיר, תוך בקשה שבבוא היום, יפיץ את 

הסיפור ברבים.



אילן רמון לקח עמו את ספר התורה הקטן במעבורת קולומביה.



אילן רמון לקח עמו את ספר התורה 

במעבורת קולומביה.

הספר ואילן, לא חזרו מהחלל.

ספר התורה הקטן, שקיבל אילן רמון מפרופסור 

יהויכין, שוחזר ונכתב מחדש

והיום, הוא יחתם בבית ספרנו, אחר כבוד.




