
מקום 
בחללנדיר 

'כיתות ו'-ח גיל התלמידים:

 דקות90משך השיעור: 
מושגים בסיסיים בגרביטציה רקע נדרש: 

)רק עבור ההרחבה(, הכרת מערכת השמש 
והמושגים כוכב לכת ושמש.

מיועדות ההנחיות במערך זה מנוסחות בלשון זכר אך 
לתלמידות ולתלמידים, למורות ולמורים כאחד.   
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במערכת ייחודיותו ועל הארץ כדור על בחשיבה תלמידיכם את לאתגר מוזמנים אתם 
 וןיהד ה.תיכב ןוידו תיתצובק הדובע ובלושי רועישה לךהמב !םייח םויק תניחבמ שמשה

 תלמידיםשל מבט לנקודות התלמידים ייחשפו דרכו – ללמידה חשוב כלי הוא זה בשיעור 
.ןועיט תיינבב ולגרותי ךכו םיאצממו םירבסה וגיצי םידימלתה .היגוסה התוא לע םירחא

חיים, המאפשר כמקום ביקום במינו יחיד הוא הארץ כדור אם בשאלה יעסוק שיעור ה
 הארץכדור מדוע והשאלה לחיים התנאים יידונו בשיעור . earth reaRה-כהשערת 

הוא ייחודי לקיום חיים. 

מכירים.שאנו כפי חיים אפשר המקום כמהארץ כדור של ייחודו הבנת   : השיעורמטרת 

מטרות נוספות

הבנת התנאים לקיום חיים 	

הבנת מאפייני ההשערה שכדור הארץ הוא ייחודי כמקום המאפשר חיים 	

הבנת התנאים המרחביים הנדרשים לגרם שמיים עבור יצירת חיים 	

הבנת חשיבות האטמוספרה לקיום חיים 	

הבנת הצורך במבנה מסוים של מערכת שמש כדי לאפשר חיים )רק בחלק ההרחבה( 	

תרגול  מיומנות הטיעון 	
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 לשיעורץרצף מומל

דגשים  פעילות ןמז קרפ 

שת חיים מחפרחוקה גת: ציוויליזציה נת מצרהק
כדור הארץבסוף בותם לאת אוצם זמן רב ומביקו

שר רץ המאפר האולכדולתנאים לחיים וגע דיון הנ
תםאו

 המה לאשבון ודית רהמסגר וסיפת הצג
 המאפשרכמקום הארץ בכדור מיוחד 
חיים?

תוקד  20 א

דיון בשאלה איפה מתאפשרים חיים, תוך כדי 
פעילות קבוצתית

איפה אפשר לחיות? תוקד  20 ב

דיון והפעלה התנאים לקיום חיים:
חיים דורשים מים במצב נוזלי

זהבה" ב"אזור להיות צריך הלכת כוכב 
 Habitable(zone)האזור הישיב, 

נחיצות האטמוספרה

תוקד  35 ג

כת השמשותו של קיום מבנה כמו של מערשיבח
ם חייםלקיו

תכרמע  שמשה  הבנמ םאה ה:ברחהל
חשוב לקיום חיים?

סיכום ורפלקציה תוקד  15 ד

 עזרים

מצגת השיעור, מחשב בעל חיבור למרשתת 	

מקרן  	

דפי הפעלה כמספר הקבוצות )האזור הישיב, אפשרות קיום חיים בגופים בחלל( 	

סט כרטיסיות כוכבי לכת )סטים כמספר הקבוצות( 	



4 מקום נדיר בחלל /

20
דקות

חלק א
הצגת סיפור המסגרת ונושא השיעור :1-4// שקופיות 

 מחפשת חיים1ציוויליזציה

ש חפל tspiparT 1 שמשה תכרעממ םיטְסיּפָרְטה לש תחלשמה האצי זאמ הנש ןוילימ 6 רבכ ולפח 	
חיים בחלל. 

 ואימצלא ם ולשלעו שבחכי ו שאתייהט כמער כבענק, ת וחלליבצי אה שיצת, שלחהמרי חב 	
ציווליזציה נוספת בחלל.

 ם.שני תןוא לכשך מב רבדת לחשמה התלגי אלם ריאח ללח ופיוג תכל ביכוכ לפיאל ש הקבדי תורמל 	

פעמים רבות כל כך היה נדמה לחבריה שהתגלו חיים, אך הם שוב ושוב התאכזבו.  	

ואז… ללא כל התראה, התגלה כוכב לכת עם חיים - כדור הארץ. 	

מהן הסיבות לעניין שמגלה לדעתכם הציוויליזאציה במציאת חיים?
אילו שאלות עולות לכם מקריאת הקטע? רשום את תשובות התלמידים על הלוח.

הצג את נושא השיעור

 מקום נדיר בחלל – ייחודיותו של כדור הארץ בקיום חיים.

מה בכדור הארץ מאפשר חיים?
 מופיעותאם אבל אנרגיה, נוזליים, מים אטמוספרה, מתאימה, טמפרטורה הן המצופות התשובות 

תשובות אחרות יש להתייחס אליהן. 

רקע למורה

מתאימה טמפרטורה אנרגיה, מקור מים, אוויר, נחוצים אותם מכירים שאנו כפי חיים שיתקיימו כדי 
 הרוספמטא ףקומ אוה רץ:אה רוכד פני לע םמיקייתמ וללה םיאתנה לכ ם.וניש םגיוסמ םספיונ םרימווח

לקיום, הנחוצים הגזים את בה יש לל. בחשמקורה מזיקה קרינה מהחיים היצורים על להגן שתפקידה 
כמו חמצן, חנקן ופחמן דו חמצני. בכדור הארץ יש גם מים באוקיינוסים, בימים, באגמים ועוד. 

 ש.משה אוה רץאה רוכדב םייהח םויקל ירקיעה היגרנאה רוקמ ם.ימ יאד תרוצב ם,ימ םימייק ריוואב םג
מהצמחים שניזונים החיים, בעלי לקיומם. הדרושים החומרים לבניית בקרינתה משתמשים צמחים ה
הארץ כדור על הטמפרטורות טווח מזונם. עם האלה את החומרים בעקיפין, קולטים או ישיר אופן ב

מתאים לקיומם של חיים.

 מפותחת; תרבותאפיינים של חברה הגדרה: כלל המ 1
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20
דקות

 חלק ב
איפה אפשר לחיות?

 הציגו כמה גופי חלל במערכת השמש, בכללם כדור הארץ. : 5–7// שקופיות 

דף עבודה - אפשרות קיום חיים בגופים בחלל 

 שוניםבגופים חיים למצוא ת רוהסביעל לציוויליזציה לייעץ תבקשים משהם ם לתלמידיהסבירו 
במערכת השמש ולנמק את דבריהם.

 סבירותאת לציין מתבקשים הם שבו הפעלה דף ומקבלים קטנות בקבוצות מתארגנים התלמידים 
לסדרן ומתבקשים לכת כוכבי כרטיסיות מקבלים הם בבד בד השונים. בגופים חיים של ימצאותם ה

על ציר שבקצהו האחד "סבירות גבוהה לקיום חיים" ובקצהו השני "סבירות נמוכה לקיום חיים".

בתום העבודה הקבוצתית תציג כל קבוצה את עבודתה ותסביר את מסקנותיה בפני כל הכיתה. 

 בכיתהתיווצר התרגיל בסוף וכך מחשבתה, את תציג קבוצה כל הלוח; על הציר את לשרטט רצוי 
תמונת מצב של כל הדיונים בכל הקבוצות.

בקשו מהתלמידים להסביר בצורה הגיונית את בחירתם בשעה שהם מציגים את מחשבותיהם.

איכות הטיעונים נמדדת בין היתר באמצעות המרכיבים הבאים:

הסברים המתקשרים באופן הגיוני לטענה. 	

הסתמכות על ממצאים ועובדות. 	

.7יכולת להתמודד עם טיעוני נגד אפשריים. במהלך העבודה הציגו את שקופית  	

סיכום 

אילו תנאים חיוניים לקיום חיים?
 הרוטרפמט ,היגרנא רוקמ ,םימ ,ריווא םה םייח םויקל םיינויח םיאנתש ךכל םידימלתה תא ןווכ

מתאימה, ואת כל אלה יש בכדור הארץ.
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30
דקות

חלק ג

התנאים הנדרשים לקיום חיים
12–8// שקופיות 

 - קיום של מים נוזליים1תנאי מס' 

שקופית 8: תנאי מס' 1
חיים כפי שאנו מכירים ומגדירים אותם דורשים מים נוזליים. 

מהשמש. מתאים במרחק – ולפיכך מים, של קיום המאפשרים בתנאים להימצא צריך הלכת כוכב כן ל

 - מיקום הכוכב ביחס לשמש2תנאי מס' 

שאלות
למה צריך להיות מרחק ספציפי או טווח מרחקים ספציפי לקיום חיים?

האם כדור הארץ מיוחד בכך?
 9שקופית  על מנת לסייע לתלמידים לענות על השאלה, הציגו את 

)המציגה תרשים של מערכת שמש והכוכבים שלה(. 

 המרחקהשמש. מן המתאים במרחקו מיוחד הוא הארץ שכדור לכך התלמידים את מכוון המורה 
המתאים מאפשר את קיומם של מים נוזליים וטמפרטורה נוחה לקיום חיים

שקופית 10: הגדרה
 ירספומטא ץחל םייק רשאכ םיילזונ םימ לש םמויק תא םירשאפמה םיאנת םייקמה רוזאה אוה בישיה רוזאה
שנע גוף יותר. רחוק והשני לשמש יותר קרוב מהם שאחד מסלולים תחומי שני בין נקבע הוא תאים. מ

 ככלהשמש. ת בבהירותלוי הישיב האזור הישיב. באזור מצוי הללו המסלולים שני בין שלו השמש סביב 
  ."הבהז רוזא" תונכל גוהנ ללחב םייח םויקל ילאידיאה רוזאה תא.רתוי קוחר בישיה רוזאה ,רתוי הריהב וזש

 ףוסבו םיבודה לש םתיבל תסנכנ הבהז ,רויפסב ?םיבוהד תשולשו הבהז לש רופיסה תא םיריכמ
לאזורים קוראים הזה הסיפור שם ל עמדי. חמה ולא מדי קרה לא שהיא הדייסה את לאכול חליטה מ
היו לא הזה, באזור היה הוא אלמלא שלנו, הלכת כוכב כך ה". זהב"אזור בחלל שמשות סביב אלה ה

מתאפשרים עליו חיים. 

בשקופית מוצגת תמונה של שלושה כוכבי לכת והשמש. נסו לגרום לתלמידים לנחש היכן נמצא 
"אזור זהבה", האזור הישיב. המשימה היא לאפשר התנסות מחשבתית ואתגר לפני גילוי התשובה 

המדויקת.

נציג שוב את האזור הישיב בשקופית.

 זהבה?אזור של הקצה בנקודות הנמצא לכת לכוכב יקרה מה – הירוק התחום בתוך מוגדר זהבה אזור אם 

התשובה היא כמובן שיהיה חם מדי בכוכב שקרוב לשמש וקר מדי בכוכב שרחוק מהשמש.
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שקופית 11: 
האם גודלו של האזור הישיב סביב כל שמש הוא קבוע? אם לא, אילו גורמים 

קובעים את גודלו? 
ות הבאה.ות הפעילותר באמצעטוב יות על זה כל לענשנום לתלמידיות אך הסבירו וב תשנסו לאסוף

 המציגה כמה שמשות במקביל.12שקופית הציגו את 

במה נבדלות מערכות השמש השונות מבחינת האזור זהבה  שלהן?
 בישי רוזא תיעצמאה הנומתב תכרעמל ר.תויב לוגדה בישיה רוזאה הנוילעה הנומתב שמשה תכרעמל
ביותר.הקטן הישיב האזור התחתונה בתמונה למערכת חתונה. התשבתמונה מזה גדול אך יותר, טן ק

איך תסבירו את ההבדלים?
הוא ביותר. הגדול הוא שלה הישיב האזור לכן השמשות. מכל החמה היא העליונה בתמונה שמש ה
מחממת חזקה, בהיותה השמש, שקרינת משום רב, במרחק נגמר גם אבל יחסית רב במרחק תחיל מ

את כוכבי הלכת שלה די הצורך עד למרחק רב יותר.

 הזמ טןק קרחמב ליתחמ בשיהי רוזאה כןל ת.ופח המח שמש תיצעמאה הונמתב שמשה תכרמעל
השמש שקרינת משום זאת יותר. קטן אזור שהוא כך יותר, קטן במרחק ומסתיים העליונה שבתמונה 

במערכת זו מחממת את כוכבי הלכת שלה די הצורך עד למרחק קטן יותר.

ת.ושמשה לכמ תופח המח הלש שמשהש וןוכימ ר,תובי טןקה בשיהי רוזאה הונתתחה הונמתב תכרמעל

האם ייתכן שבמהלך הזמן ישתנה האזור הישיב של מערכת שמש? הסבירו.
יתחיל יותר, חמה תיעשה היא אם השמש. בעוצמת ההשתנות בעקבות להשתנות עשוי הישיב אזור ה
יגדל הישיב האזור זה במקרה יותר. עוד גדול במרחק ויסתיים יותר גדול במרחק שלה הישיב אזור ה
אם יגדל(. הישיב האזור רצועת וחב שרכך יותר, עוד גדול למרחק יגיע אך יותר גדול במרחק יתחיל )

כך יותר, קטן במרחק ויסתיים יותר קטן במרחק יתחיל הישיב האזור – ההפך יקרה תיחלש שמש ה
כדור מרחק הוא השמש עוצמת על שישפיע נוסף חשוב מטר פריקטן. הישיב האזור רצועת רוחב ש
 דואמ הברהב יולת שמשהמ קיודמה קחרמב תויהל ץראה רודכל רשפאמש ללחב ןוזיאה .הנממ ץראה

נסיבות משולבות, חלקן קשורות גם לכוכבים אחרים במערכת השמש.

דף פעילות - אזור זהבה

לתלמידים יוצג אזור זהבה של כוכב כלשהו, בצירוף נתונים של כוכבי לכת מומצאים. 

על התלמידים להעריך על סמך שרטוט האזור הישיב היכן יש סיכוי רב לקיום חיים.

כל קבוצה מציגה את עבודתה בקצרה. מתקיים דיון.

הישיב באזור נמצא שהוא בכך יוחד מהארץ שכדור לכך ידים התלמאת לכוון זה בשלב המורה ל ע
של מערכת השמש, המאפשר קיום מים נוזליים.
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 - נחיצות האטמוספרה3תנאי מס' 

שקופית 13:
 האטמוספרההארץ. כדור היתר בין בחלל, גוף המקיפה גזים לשכבת כולל שם היא האטמוספרה 

ת קספמ איה .הלילל םויה ןיב רבעמב לשמל ,םיינוציק הרוטרפמט ייוניש ינמפ ץראה רודכ לע תרמוש
מן אחרים וגופים מטאוריטים ידים, מאסטרואוכן מהחלל המגיעה מקרינה הגנה מקיפה שהיא גוף ל

לנשום.ולצמחים חיים לבעלי המאפשר חמצן, כגון לחיים החיוניים חומרים מכילה האטמוספרה החלל. 

מים מחזור לקיום ללילה, היום בין ת בקיצוניומשתנה שאינה טמפרטורה לקיום נחוצה אטמוספרה ה
)באמצעות משקעים(, להגנה מפני קרינה ולהספקת יסודות הנחוצים לחיים. 

מה היה קורה לבעלי החיים והצמחייה על כדור הארץ ללא אטמוספרה? 
המאפשרת מתאימה, אטמוספרה ל בעבהיותו מיוחד הוא הארץ שכדור להבין התלמידים את ווון כ

הגנה מפגיעת גופים מהחלל, מקרינה, משינויי טמפרטורה קיצוניים, ומכילה חומרים חיוניים לחיים.

שקופיות 13–14:
הרחבה: האם יש חשיבות למבנה מערכת השמש בקיום חיים? 

וכוכבי קטנים סלעיים לכת כוכבי – שלנו השמש מערכת כמו בערך בנויה להיות השמש מערכת ל ע
 גופיםאליהם מושכים הם החזקה כבידתם בשל שמימיים": אבק כ"מנקי המשמשים ענקים, גזיים לכת 

מאכלס הלכת כוכב פני על תדירות המוניות הכחדות מונעים וכך הארץ, בכדור לפגוע העלולים רבים 
החיים )תצפיות מראות שסידור כזה הוא נדיר במערכות שמש אחרות שהתגלו.(

רקע למורה על כבידה: 

גופים על בחלל אחר גוף או לכת כוכב שמפעיל הכוח היא יה, הגרביטצ– הלועזי בשמה או כבידה, ה
 ניתקיםולא לקרקע צמודים אנחנו גזים. גם וכך אליו, נמשך החללי הגוף פני על הנמצא גוף כל שעליו. 

משלו. כבידה יש בחלל גוף לכל ובעצם לכת כוכב לכל הארץ. כדור של לכבידה הודות לחלל מנו מ
פי חלשה הכבידה בירח למשל, כך, שלהם. הכבידה בכוח מזה זה נבדלים אחרים וגופים הלכת וכבי כ

יץ קפת השלח הציקפ רחבי כןל רץ.אה רוכד תידבכמ 40. אהי הידבכה םאדימבו רץאה רוכדבמ השיש
שכבידתם מסוימים, אסטרואידים כמו בחלל, גופים יש הארץ. שבכדור מזה בהרבה רב לגובה ותנו א

כה נמוכה עד שקפיצה קטנה על פניהם עלולה לנתק אותנו מהם אל החלל.
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( ונשאל:14נציג את תמונת פגיעת אסטרואיד בכדור הארץ )שקופית 

מה אנו רואים בתמונה?
תשובה: אסטרואיד פוגע בכדור הארץ.

מה קורה לחיים במצב כזה?
 דרכה,לחדור השמש קרינת מרוב ומונע לאטמוספרה נפלט רב חומר הצפה; סיבות: נכחדים. תשובה: 

ועקב כך נעשה קר מדי לחיים והצמחייה מתדלדלת.

( ונשאל: 14נציג תמונה של מערכת השמש )שקופית 

אסטרואידים שמגיעים מחוץ למערכת השמש – אל מי יש סיכוי שיימשכו קודם?
תשובה: אל כוכבי הלכת הגדולים: נפטון, אורנוס, שבתאי וצדק, בשל כוח המשיכה הגדול שלהם.

איך זה מסייע בהמשכיות קיום החיים על פני כדור הארץ?
 נמנעתכך הארץ. לכדור מגיעים אינם הם הגדולים, הלכת כוכבי אל נמשכים שהם מכיוון תשובה: 

פגיעה בו.

תשובה לתרגיל דף ההפעלה – אזור זהבה: 

Aמלי(. קטן מהמרחק המינירחק: מחוץ לאזור הישיב )המ

Bמלי(.מינימלי למרחק המקסי: בתוך האזור הישיב )המרחק הוא בין המרחק ה

Cהמקסימלי(.: מחוץ לאזור הישיב )המרחק גדול מהמרחק 

D.)מחוץ לאזור הישיב )המרחק גדול מהמרחק המקסימלי :

Eהמקסימלי(.ישיב )המרחק הוא בין המרחק המינימלי למרחק: בתוך האזור ה 

F.)מחוץ לאזור הישיב )המרחק גדול מהמרחק המקסימלי :
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15
דקות

חלק ד

סיכום ורפלקציה
בשלב זה, סכמו בקצרה את מה שהוצג בשיעור וקבלו משוב מהתלמידים. 

 ת,קשומעניינות, נקודות להבהיר שעלו, דברים ללבן תפקידו שדיון לעורר היא הסיכום ממטרות ת אח
בעייתיות, מעוררות שאלה ועוד. 

סכמו את הנקודות העיקריות שהועלו, ובמיוחד את אלה הנוגעים לתנאים מאפשרי החיים.

התייחסו לפחות לשלוש מהשאלות הבאות:

להיזכר. כדי זר במצגת השיעור? תוכלו להיעאילו תנאים מאפשרים חיים. 1

קיים בו חיים? נמקו.ות לאפשררץ הוא ייחודי מבחינת ההאם השתכנעתם שכדור הא. 2

יוחד?עניינו אתכם במאילו דברים . 3

 התעוררו בכם?אילו שאלות. 4

היו קשים לכם?אילו דברים . 5

קרן לאתר מקום כזה? מי סים? בחלל שמתקיימים בהם חימי מכם מאמין שיש מקומות. 6
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נספחים

מקום נדיר בחלל: דף הפעלה – אזור זהבה
מציינים הכחולים הקווים בצהוב(. )מסומן זרה שמש מערכת של ישיב( )אזור זהבה אזור לפניכם א. 

את המרחק המינימלי והמקסימלי של האזור הישיב. המרחק המוצג הוא במיליוני קילומטרים.

מהו רוחב אזור זהבה?
שלו המקסימלי המרחק לבין הישיב האיזור של המינימלי המרחק בין )ההבדל קילומטרים מיליון  30

 )במיליוני קילומטרים(.30100-70=הוא 

קילומטרים. במיליוני המערכת, של ש מהשמלכת כוכבי של הם מרחקימופיעים שלפניכם בטבלה  א.
איזה מהם הוא באזור זהבה ואיזה לא? נמקו.

נימוק האם הוא באזור  מרחקו מן השמש  כוכב 
הישיב?  )במיליוני קילומטרים( הלכת

53 A

76 B

561 C

830 D

96 E

108 F

השמש אם בטבלה(  3)טור זהבה?” באזור הוא הלכת כוכב ם “האלשאלה התשובות ישתנו כיצד  ב.
תהיה חמה יותר, ואם השמש תהיה קרה יותר?

האזור הישיב

Central Star

100
70

השמש
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מקום נדיר בחלל: דף הפעלה - אפשרות קיום חיים בגופים בחלל

יתור לאמסלול לתכנן כעת נדרשים אתם . tappisrT 1השמש ממערכת ּפיסטים ָהטרכמו לחשוב נסו 
 1כאשר , 4ל- 1בין חיים, עליו מצוא להסבירות לפי לכת כוכב כל דרגו שלנו. השמש במערכת חיים 

 הגבוהה ביותר.4היא הסבירות הנמוכה ביותר ו-

שימו לב, איכות הנימוקים שלכם נמדדת בין היתר באמצעות המרכיבים האלה:
הסברים המתקשרים באופן הגיוני לטענתכם. 	
הסתמכות על עובדות )אתם מוזמנים להפעיל את גוגל(. 	
יכולת להתמודד עם טיעוני נגד אפשריים. 	

 םתעלד רבחת םיאבה םיופגהמ וליאב םכיניב וןלד וסנ ה.תיכב וגצוהש םינותנבו תונומתב ונייע
הציוויליזציה הזרה לבדוק הימצאות חיים. נמקו את בחירתכם.

כוכב חמה

סבירות:

נימוקים:

כדור הארץ

סבירות:

נימוקים:

מאדים

סבירות:

נימוקים:

הירח

סבירות:

נימוקים:

צדק

סבירות:

נימוקים:
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זו אך זאת, כמו בטבלה להשתמש יכולים אתם הכיתה. בפני ם דבריכאת תציגו כיצד ביניכם החליטו 
כמובן רק אחת הדרכים:

נימוקים 1-4סבירות להמצאות חיים בסקאלה של  כוכב הלכת

כוכב חמה

כדור הארץ

מאדים

הירח

צדק

חיים בו לאתר להגיע שעליכם הראשון מהכוכב – השמש במערכת חיים לאיתור המסלול את כננו ת
ועד הכוכב האחרון. 

  נמוכה  סבירות      גבוההסבירות

1 2 3 4




