
 
 

בהובלה ישראלית מזמין את הציבור לשלוח מיזם לראשונה: 
  לירח מידע אישי

 

, האמריקאית Mission Archקרן צילי צ'רני בשיתוף הישראלית שמובילה   Moonhug#מיזםה
אישי לירח ידעאת האפשרות לשלוח מהחל מימים אלו יעניק לכל אדם   

 
שמכילים  ספרים 30,000 צורפו האלי ,"חללית "בראשיתהניסוי כלים ראשון נערך בשיגור של 

במצטבר כ , כשכרגע מתחזקות ההנחות שהמידע נחת בשלוםםמיליון עמודי 30-  
 

צילי צ'רני, מייסדת מרכז צ'רני לפתרון שמובילה הישראלית  Moonhug# יסטורי וחדשני בשםהמיזם 
לכל ם את האפשרות החל מהימים הקרובי, יעניק האמריקאית Mission Archסכסוכים, בשיתוף קרן 

, כשניסוי כלים ראשוני לפני הפנייה לקהל הרחב נערך במסגרת מידע אישי לירחלשלוח  בעולםאדם 

תינתן האפשרות  jointhehug.comדרך כתובת האינטרנט  .שיגור החללית "בראשית" בשבוע שעבר

וזאת  ,תמונות, טקסטים אישיים וכדומה בין היתר רי דורות,שיישמר שם לדו אישי לירח ידעמלשלוח 

" 2"בראשית תצורף לחללית הישראלית הספרייה  וארכיב מיליארד השנים. "ספריית הירח"כחלק מ

ובמקביל תוצג לקהל במספר מרכזים  ,חלליות נוספות המיועדות לשיגור לירח במהלך השנים הקרובותלו

.זויה צ'רקסקייצרה האמנית הישראלית  Moonhug#למיזם מובילים ברחבי העולם. את הלוגו   

 

https://jointhehug.com/


יזמה ואצרה קרן אותו , חסר תקדים בהיקפוארכיון  "ספריית הירח" וארכיב מיליארד השנים הוא

Mission Arch אל על פני כדור הארץ.הקיים גיבוי של כל המידע  הווהיהארכיון שמטרה לה ל השמש 

ידע אינפורמטיבי של למעלה מככולה מ השעד כה הכילה רוב ,הספרייה מיליון עמודי היסטוריה  30-

, ציבור הרחבעבור כלל המידע אישי שפתוח ברזולוציה דומיננטית  כעתיתווסף  ,המקיפים מיליארד שנים

נוצרה על מנת להבטיח שהתרבות, המדע  . הספרייהולהרחיבה לפי יכולותיו ורצונותיו להוסיף בה מידע

 יםהאנושי וההיסטוריה כוללת את הידעוהיא , הארץ יישמרו גם בעתיד הרחוק והחיים על פני אדמת כדור

תכנים המכסים את כל הנושאים, התרבויות, העמים,  בין היתר מדובר עלכש, הציוויליזציות השונות של

  השונות. השפות, הז'אנרים ותקופות הזמן

 

לפני ימים על הירח התרסקה חללית 'בראשית' ש הייתה בתוך "ספריית הירח"ההפקדה הראשונה של 

 היהספרי חומרי .אישיים של הצוות בלבד פריטיםלצד המלא הכילה את הארכיון האינפורמטיבי ו, יםדאח

 100הכילו מידע במשקל של אשר מניקל, בגודל מטבע שעשויים דיסקים זעירים  25הובאו פיזית בתוך 

GB שהורכב מ כבשכתובים ספרים  30,000- העתק של כל אתר  כללו בין היתרש ,שונות שפות 5,000-

לצד  ,יוחד של התקליטור הנושא את המידעעיצובו העמיד במ שכשל, הנחיתה למרות ניסיון. ויקיפדיה

, שהספרייה לא נפגעה שערותעוצמת ההתרסקות, מחזקים את הה שנחשפה עד כה עלהאינפורמציה 

הוכתרה בהצלחה והמידע  אכן הייפרהסהראשונה של ההפקדה  אםהפרטים מדויקים  יתבהרו כשבקרוב

  .כתובת ייעודית ברשתדרך המדויק ניתן לעקוב אחר הסטטוס  .והיכן בדיוק נמצא על אדמת הירח

 

 קרן שותף משמעותי שלהוא שיוסד בידי צילי צ'רני,  לפתרון סכסוכים ע"ש ליאון צ'רני מרכז צ'רני

Mission Arch במיזם ,#Moonhug לקחת חלק ב"ספריית הירח".  דמנותהרחב הז ציבורל שמעניק

מסגרת מייסד נובה ספיבק בהה עם תשבעקבות פגי הקרןצ'רני החלה להתעניין בשיתוף פעולה עם 

וכך החליטה לממש את המיזם החדשני. במיוחד לדבריה התרגשה מהרעיון , ו Genius 100אירוע של

לכל אדם ולאפשר לכל אחד  Mission Archלהביא את החלום אותו מציעה קרן  אנו רוצים": צ'רניצילי 

 ביחד נוכל להעניק השראה ליוזמה, כשאישי לירח דבר מהשלוח לכדי היות חלק מהמיזם לואחת 

, כל אחד המחבר בין כל בני האדם על כדור הארץזהו חיבוק ענק בין העולם לירח, מרוממת רוח ונפש. 

."בדרכו האישית  

 

Arch Mission Foundation רגון ללא מטרת רווח שמתחזק גיבוי של כדור הארץ, שמטרתו א ינוה

הקרן , כש(לאורך תקופות ובחלל החיצון)שי החשוב ביותר לאורך זמן ומקום הידע האנו שימור והפצה של

מערכת השמש הגדול הקרוי ארכיון מיליארד יקט בפרו כדור הארץמשמרת את הידע והביולוגיה של 

מהוות את התיעוד  הקרןהספריות של להגדרת מקימיה, ). The Billion Year Archive(™השנים 

https://www.archmission.org/spaceil
http://www.charneyresolutioncenter.com/
http://www.genius100visions.com/
https://www.archmission.org/


הן מכילות ומשמרות יותר ידע אנושי  םלדבריהואי פעם,  והעמיד ביותר של הציוויליזציה האנושית שנוצר

ו עמידות לתקופות כדי שיהי ,פורמטים ספריות מעוצבות במגווןהר. מכל מה שאי פעם נוצוליותר זמן 

נובה ספיבק האמריקאי, לדברי אתרים שונים ברחבי מערכת השמש ומעבר לה. בארוכות בעולמנו וכן 

, זוהי 2015הקים את הקרן בשנת ו מיזמים טכנולוגיים ותרבותיים מספרעתידן ויזם סדרתי שעמד בראש 

"קשה לתאר את עוצמת החוויה של הנחתת תמונות משפחתיות וזיכרונות אישיים על  חוויה משנת חיים:

קרובות אנחנו מדברים על ספריית הירח ועל ארכיון מיליארד השנים כמשהו שיקרה הירח. לעתים 

בציוויליזציות עתידיות, אבל צילי צ'רני מבינה את החשיבות שבכך גם עבור בני הדור הנוכחי כמשהו 

בירח". השמאחד, מרומם את רוחנו ונותן לכל אחד מאיתנו השראה כשהוא מביט לשמים וצופ  
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