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מה קדה

ם ינייוולונה שמל שוי פצהגור שיהדבוכלן” יילוולץרויהמ“שחק המת אםכרבועהתחיפלהחלת נוסוכ

ם ידמיל)ת”ל בתת יתוכנת גרסמב ,ץרהאחבי רמיכון תי דמילותדות מילתי דיל ענו ותוכנשפותחו  םינטק

יה. טכנולוגד המדע והשרמת בילאל הישרל סוכנות החלם( שינם לוויייבונ

 14.1.2021יך רתאגור ייערך בשיה

ק חמשהתורמט

ת ילאל הישרל סוכנות החל”ל שבט תקפרויחשפו לם ייידמילהת

 ”לחלרוץ לשחק “המעות מצמאי בנט הלווייקיהול הפרוייכי נת תהלרו אם יכיידמילהת

ת וילעפן המך זשמם ימידלתגיל ה

 דקות 45תות ח’ כי

תרועה יםרזע ורעשיך הלמה ן זמ
םיסרטונ גורשיל הם ע, פרטי”לבט תקמהו פרויחה: יפת  דקות 5

צגתמ שחקל המר עבסה  דקות 5

-4ל חלוקה
 קבוצות

שחק י מרזע

כל ם לפיצורמ

בוצה ק

לוויין”רוץ ל“המ  דקות 30

בוצות י הקרסיכום: הצגת תוצ

גור שיבי הגת לכורזת

 דקות 5
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יקט ופרך הילתה

ם, )אופקיץ רהאחבי רבבוצות קשמונה מ ,דותמילוהתם ידמילהתדו קשחרונות האוחצי  םייתנשהמהלך ב

תבכוהרתוח פיתכנון,  לעתא( את ייקר ,תרצנם, דומיאלה עמב, גהנשער  רוחם,יבה, טיי ,לשמואעת בג

ושהות  גורשית אלקרהלוויין  לשדות עמיקות ידובם( לובי)שיציה גרטניאצוע ביבדו התמקמכן  חראללוויין.  

ל. לחב

תכונן המם, גורלשים יניתממהם עת וכטיסה הת אלקרזו ראנם ינהלוויית שמונ ,יךהתהלל שסופו ב

יישם לי דכ .חדיישוגרו  םינהלוויית שמונכל  .תירבהצות ראשטח מ SPACE X, תרבי חדל י, ע14.01.2021ל-

י שנאדי יל עת ינכותבם יכרידמהות וכרידמהו רשכוה ,תוימוקמהת ויושרבם ינייוולהת יינבת ינכותת א

דות( בעמם, קיינם יר)חדם ינהלווייתוח פילמה יתאמת יתשתוהוקמה  ,להחלתחומי מותעשיה  מיהדקא

דור(. יטה ושיחר שישוגרו )תחנות קלאם למת עישורתקול

ם. ידמילדות והתמילל התחקר שת והמשורת התקמשים תחל מינגור הלווייעם שי

אות:צי הרמו שתתקייי 14.01ך יארבת

ן כא<< להרשמה  עופר דורון 

ן כא << להרשמה בהד טייסעא

נה? דסת היל אתחהך ליא

ם ילתחיי שמפנא לבהסרטון הת ם אידמילתין לתן להקרינ

ן כאדע עות המיצמאי בלט חלקיהול פרויל נ"ל ועבל תבו עחיהר

ן כאל עופר << להרשמה אה שצהרם: טיקיהול פרוינ

ל חלם בילולסמערך מקישור לדע: ת היחבלהר

ם:ם נוספיכיערמקישור ל
ץ? רדור האת כנו אטשנמדוע  

י קולוגת לוויין אבכשחק להרקו-לוויין, מא

https://www.space.gov.il/activities-and-events/132147
https://www.space.gov.il/activities-and-events/132147
https://www.space.gov.il/activities-and-events/132148
https://www.space.gov.il/activities-and-events/132148
https://youtu.be/E6qg4Kw9ZVQ
http://www.madaim.herzliya.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2274058
https://www.space.gov.il/activities-and-events/132147
https://www.space.gov.il/activities-and-events/132147
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131493
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131497
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131497
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131499
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תה יכק בחשל המועתפ

תה יכק בחשת המעלפהה לורמת לוינחה

 .בוצותק-4ם לידמילת התחלקו א .1

 ”.טק/ת פרוישו “מנהלב/ת שישמדתנבוצה משו מכל קבק .2

ם ימנזדה בם עמייותכחרארו להם: בביסם. הטיקי הפרוימנהלד לפררוך נדרו תביעה .3

שונות מות השיאו שהמתו תוודרזעבשותף שם לוח מכ. יש לל הצוותבי שותפקוד מיט

שתתפי ר מאחשוף אותו לשא ללד שם להקפייכלצוע, ועבית היכו אעות ותערמבוצ

בוצה. הק

שחק בי והמלת שרו אביסיהם והבוצותם לקטיקי הפרוית מנהלרו איר החזבסחר ההאל .4

תה. ר הכיאלש

שחק. ת ציוד המחלקו א .5

ה וצבל קכנתנו לק שייחשקי המלת חש אאו מרזרגו וספידה

שחק לוח מ

ם חישירטיסיות תרכ

ט קיהול הפרוילוח נ

ט קבי הפרוילפי שקל

מז פי רקל

ם( יסומנם המחלקיקו בבידם )קפלו והית כישורקוביי

ע זרים נוספים

מעטפות

שקיות ניילון לכל קבוצה 5 
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כללי המשחק

ם. חלקי 20בנוי מ-י הראניל לזעות פאצמאשחק זה במט מיוצג בקיהול הפרוייך נתהל
יה; תוח ובנפיפיון; ט: אקיהול הפרוים בנבילשר הדת סם איצגל מייזחלקי הפא

 .לחלגור ותפעול בקות; שיידציה ובגרטניא

ה? חצלהק בחשת המם אמיייסד מיצכ

ל תוך חלגור ותפעול לוויין בייה, שיפיון, בנט: אקת פרוימלשת האטשחק מבמחה בהצל

ם, בילעה שברט אקפרוים. ליתגרדות עם אמות מקצועיות והתמודשיצוע מבי

ם. בילי-שב - תתלכל שוב

ם: יאבם העיבצם בפים בקליסומנמט קבי הפרוילש

ותפעול גור שיקות ידובציה גרטניאיה ובנתוח פיפיון א

ם, להתנהל יעולי צוות מרם להיות חבשתתפיל המ, עמות המקצועיותשיצוע המד ביבלמ
ם. לשם כך: פרטיב לת לפתח תשומצוות ולת טובה בשורתקב

 .יותעונברטיסיות הצל הכבודה המבוסס עט ענב גאכייש להר .1

ת עות קובייצמאלה בם” שהוגרית כישורמשיע “מצבע יש לבצב המיוצג בלי כל שפנל .2

 .טק/ת הפרויצל מנהלמות אשיהמ

י זכש המריחתרת הריחע בגק מרחשת במולועפר הדס

םימתאמ םינמיימ ם ימנתאם ומילימגר

קתיעות סרצמאדקתם בם צדעו את טקפרויבי לרטיסיות שכם יבלמק  .םית כישורמשימם ילימגר
לו יגרדקתם? ה. צמותיאל QRקוד 

שיכו ם חדשה והמית כישורמשימ
ם ירדסם ומייעצית, מדחיע אבצב

ם פית הקלכון אר הנדסב
ר בילה יעח שצוע מוצלבי

א בב הללש
אבב הללש ם ימזעות הרצמאם במייתאהמ

ם ישתולה
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הוראות לתלמידים

גור ד לשי, עיותעונבט הצקבי הפרוילרטיסיות שעות כצמאת לוח התכנון בא אלמם ליכלע
ותפעול הלוויין! 

ת זה? ם אושיך עיא

ם. רשותכבם שחישיי התרנמבין שחיש חרו תרב .1

ט ק/ת הפרויצל מנהלאמות ששיעות הקובייה, בלוח המצמאבם ית כישורמשילו מיגרה .2

מה(. שית המא איקון ולהקרייע ואבב ציה להצל/יול)ע

 .מהשית המעו אצב .3

 .שוןאהר QRת קוד ה-סרקו א .4

פי לוח מה )ליתאם המפית הקלמת ערם אכתן לט ייקפייה מנהל הפרויחר הצאל .5

שחק(. המ

ם. כללוויין שם ליתאר שמדספי הט לקבי הפרוילרטיסיות שת כאחד רו ידס .

תם. בלקית הקוד שנו איזוה QRת קוד ה-אסרקו  .

 .אבע הבצרו לבוע 2ף רו לסעיסרטון, חזפו בעולה! צחתם? מהצל .

. ף רו לסעיט וחזקמנהל הפרוימז מבלו רחתם? קא הצלל .

ותפעול גור שיקות ידובציה גרטניאיה ובנתוח פיפיון א

י זכש המריחתרת הריחע בגק מרחשת במולועפר הדס

םימתאמ םינמיימ ם ימנתאם ומילימגר

קתיעות סרצמאדקתם בם צדעו את טקפרויבי לרטיסיות שכם יבלמק  .םית כישורמשימם ילימגר
לו יגרדקתם? ה. צמותיאל QRקוד 

שיכו ם חדשה והמית כישורמשימ
ם ירדסם ומייעצית, מדחיע אבצב

ם פית הקלכון אר הנדסב
ר בילה יעח שצוע מוצלבי

א בב הללש
אבב הללש ם ימזעות הרצמאם במייתאהמ

ם ישתולה
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בהמ
שך 

וות
תורקשת

ץ ורהמי
ין וולל

ן ייווח לתופים לייאחרתם אא

ן: ייוולת המשימ

סיס ל בצוקה עמם בילטייתור מיא

ם בים רילטיים. מצחלי לדיו, כדר

 לול הלוויין:סמי דורעות שיצמאפון בלטאותות מ
LEO  כרטיסיות משימות כישורים

בי לול קוטסמ
יטה ין בהם קלאמקומות שם ליעימג

ןנומת תכשימ נומת תכשימ תורקשמת תשימשר צור קים לים יכולניכן את ולירלולס וות צת דובעווות צת דובעו
קות נוספות ידל בתמונות ש 3ם יכפנלרום. מקרה חיב

 ור אייו פלבעצ
המציינן אוטו סרצר  ח בויי להצלד, כטקי כל פרויפנל

רשהלוויין עוב ם כן שלייוולשל הם ישונם הביכיל הרם שיספרובין המאוי רתכנן אותו כיש ל
 תינת הלווייכערמו בין חלקי המיהתא

 בודהט ענש בו הוא גאשתמני שהכל
 ’סעטפה מת מקחו א 1'סעטפה מת מקחו א

	’סעטפה מת מקחו אשרטוט ם בהמופיעי
לוויין: לוגו ל	 3

שם הלוויין:	 

מה:שיהמ	 

 בותת חשיר אתאלוגן שמס	 

ותקד5ות קד5ות קד5ן? ייוולעל הפך ייא

ם ירדת התקלוט אם יכלהלוויין ש
ירתבאר זמה )תוכלו להיעשיהמ צוב(ט לעיטרנניאי הלוויין: מדמי צור יסה לד שמנייפון הנלטם מהישונה

נו-לווייןנ
ותקד10עד  ןנומת תכשימב כיעות רצמאביטה חפש קלשר או לק ת:וות צדובועת ורקשמת תשימת ורקשמת תשימ ע( ל הקרקת ציון, עקוד"צ )נקולט נש

ם קו”שחקו “תופסימה טומית פנמשימ צורהת הלוויין בפיין אאי לדכ בוצה( חד מהקג אציעטפה לנת המ)תן א 4לוגן א לו שם וסצילהמ ’סעטפה מת מר אחבר לבעהקום תר מיאתן יהיה לי, וכך נGPRS- םיכלטובה ביותר עה

	’סעטפה מת מר אחבר לבעה
ת הלוויין משית מיו. אדי רלת גרזעב

ות קד5ות קד5ות קד5 .ץרדור האכע בת הקרקת תחנמנהל

י? בוטל קולסו ממה

ב מת לושמת תשימב מת לושמת תשימב מת לושמת תשימיכולות הלוויין: ב. ב לקוטלול הלוויין הוא מקוטסמ
קום!ת ואמשימם קיים נירי חדנם בין שילדבת ההאו אצמת תנועת הלווייןר אתאם מבוך שמיכפנל כון לול הנסמרך לדת האו אצם. מכלש קוםביעת מיק	 לול זהסץ מרדור האבוב כל סישב

	’סעטפה מת מקחו א 5’סעטפה מת מקחו א
2’סעטפה מת מקחו א "צעות נצמאב ל מקומות קה שיפשר גם סראמ

שרתקת ליכול	   ם.חידינ
דער מיביעולה

ר יך שהלוויין עובלה מהו התהלגבואו נ
ות קד5ות קד5ות קד7

ץ ורהמי
ין וולל .גורשיב הלד שב הרעיון ועלשמ

ם יורשית כייבוקם יורשית כומשיח מולם שייחת תרויסיטכר

לוח מנהל פרוייקט 
לה חתה

ץ ורהמי
תם?קדצ אם הין ווללץ ורהמי

אם הין וולל
תם? קדצ

קו קיפול | הסתירו את הלוח 

פתרונות למשימת כישורים 
 5 'סעטפה מת ממשימתשובה ל 1 'סעטפה מת ממשימתשובה ל

ם,ילדבה 5ם ירבין החדם חודשי 6פיון ותכנון - א לוחות זמנים לסידור 
נה א התמונה התקימין היהתמונה מים חודשי 6צור - תוח וייפי

 דק' 3רטיסיות צהובות כ
 דק' 4חולות - רטיסיות ככ

ם חודשי 4קות - ידציה ובגרטניא

 6'סעטפה מת ממשימתשובה לם גור ותפעול - חודשיישי דק' 5תומות - רטיסיות ככ

סה ם, מקה, הלקוסטיאמן( זחסות לייין הת)א דק' 3רוקות - רטיסיות יכ

 2 'סעטפה מת ממשימתשובה ל
ביקוט LEOם: ילטיילוויין מ

י שוונמ LEOלוויין יערות:  
אםהאם ה

תם? קדצתם? קדצ קלפי רמז לכל 
שלב בפרויקט 

 3 'סעטפה מת ממשימתשובה ל

הציבו כאן טלפון נייד 
והפעילו בו טיימר לכל משימה

 כרטיסיות גאנט 
לפי צבעים 

6 
7 
1 
3 
2 
5 
4 

 ייקטופרה
ה! חצלהם בושלה

ק חשח המוליקט ופרל הנהח מול


