
 
 

א לות בנושערך פעימתות ד'-ו' יכקהל יעד: 
ל ם מהחלייכיעוד תהלת דק' 90משך השיעור: 

ד ם אורעצועי: יורכה | ייעוץ מקרדתוח החלקת פי(, מ)ע"רדע עשייתוף עם תשיב בתכלות זה נערך פעימ



תחזית מהחלל!

 	

 	

 	

 	

 

 	

 	

 	

 	

 	

רקע  

ם חיינו אבו שםעולהלעחוק רמסתכל להלנו  םיפשרומאיום  מדי ץרהאדור כתאםידעתמבוע, שבמונות תפי לואמאות  םמימצלם ינווייל
זוי חי ,ץרהאדור כחקר  ם:חומיתמגוון בץרהאדור כלעברדע מיבור צללנו  מאפשרות לואמונות ת.ל־עטמבמםנויישיובם ייכתהלבפות צול
 .ם, ועודים, תכנון עריקלנויי האע ושיבטב היטור מציה, נקולוגע ואב, טרג האווימז

ג מזת אחקרו יבה שמהנה  לותפעיעות מצאב,ראוויג מזזוי חיל עגש דבלמהחלם ייכתהליעוד תלחשפו יים ידמילהתזה  לותפעיערך מב
חדשות! מו בש כמת מיחזגו תציר ויהאווי

טרות מ

ר ג אוויזוי מזעות חימצאל בם מהחלייכיעוד תהלתלחשפו ם ייידמילהת

תצלומי הלוויין ם מיתונת הנם אחיתד מנציכרו תאם יידמילהת

ר ג האוויזוי מזי חינלוויינו מילם איעים המגיתונת הנאם יסרקו ידמילהת

ץ רדור האכשות בבע היבשת בבועישר הג האווית מזיחזת תאגו צים יידמילהת

עזרים וחומרים זמן השיעור קהל יעד 

דקות 90 ,תיחזישי התמגרטיסיות לכ ׳–ו׳ תות דיכ

ם ידמילתלוי למצגת מי

מהלך השיעור 

עזרים פעילות זמן 
ל: חלר לג האווית מזיחזין תשר בחה: הקיפת

ל? ם מהחלינלום לווייל צירון שתמה הי

 דק’ 5

לם מהחלייכחר תהלב אעקמ  דק’ 10

בוצה: כל קב לחשמ

 ,טיטרנניחקר א

לווה, ת מצגת מהכנ

.ה ישרטיסיות מגלוי כמי

לת מהחליחזבוצות: תלות בקפעי  דק’ 30

בוצהכל קדק' ל 5עד  יותחזהצגת הת  דק’ 35

לותסיכום הפעי  דק’ 10



תחזית מהחלל!

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

                 

                 

 2שקופית  
ם: ידמילת התל אאששיעור ונת הח אפתנ

יה? זלוויטר בג האווית מזיחזדור תת שימי רואה א
 .חדשותר בג האווית מזיחזת תי יום אם מדיר שכולנו )או רובנו( רואמאמי שרואה ונא לחמינ

 :לאנש

ר? ג האווית מזיחזת תאות ארי לנו לאדם כעצמה בל

נו? ילשפיע עת יכולה להיחזלו החלטות חשובות התיאב

ת יבייה לטרי לקחת מאדם כחר ואבוש מלחר לבנל מה שא רק עשפיע לת יכולה להיחזר שהתיבסם ונידמילסוף דוגמאות מהתאנ
ת רם, עוזיבולת הילות איעיל בדגם ליאחקלת לר, עוזיותם ואונטוסינועת מתלוט בתועשות לשנות מימדת לרת עוזיחזספר; התה
יסיון נות בנימדת לר, עוזברור רמום או קים חיייכרר שמצג אוויי מזאנם בהם תירם ששוריזוראקוש ביזהות בל לז וחשמרות גחבל
 .ם, ועודם חמימיייפות בצות שרמנוע התפרל

ם: ידמילת התל אאשחר מכן נאל

ל? חלר לג האווית מזיחזין תשר במה הק

ר? ג האווית מזיחזתל יכול לסייע לנו בם החלדעתכיך לא

אה.בת הקופישדע בת המיג אצים ונידמיליות מהתפשרשובות אסוף תאנ

 3שקופית  
ללחלבמונות הלוויין שתבל מקתסרטון המפה בצנ אן חץ כ<<<

ם: ידמילת התל אאשנ

סרטון? ם בינו רואמה א

ם? ינעות לוויימצאץ ברדור האת כם אמינו מצלאשנו כידירון יש בתזה ייא

ר? ג האוויזוי מזחיזור לנו בסרטון יוכל לעדע בזה מייא

עות מצאוב – הפלוס( מןסי)בם רקיבלשםמקומהרוח,  יווןכם, ינענהמות כם, ינענהלשנועה התתהליך  תאאות רלתן ינסרטון ביכריבסנ
וכך  ץרהאדור כתאםמצלר האוויג מזלוויין  .לחלבשםינהלוויימנוילאיע מגר האוויג מזל עדע המי .רהאוויג מזת אחזות לתןינלואםיתוננ

סרטון. מו בש כמ, מר שונותג אוויר תופעות מזתאפשר למא

 ,ץרהאר דוכתאדשיפקור האוויג מזת אחזות לםחיילמצרות וחוקם ירחוק ,םדקתמבחשומתרזעבוםינלוויימהם מילוהתצד עויתעות מצאב
ם.ים שונימנזמקומות ובב

 4שקופית  
 .רג אוויזוי מזל חי", עם "שוסטר ושוסטרידלת הייתוך תוכנטע מם קידמילתג לצינ

אות: בלות האשובות לשסרטון תמצוא בם לידמילש מהתבקסרטון נפייה בי הצפנל

יה? אורולוגטמהי מ

ם וכו'( יקל, תופעות הארג האוויתופעות מז, בץרדור האמדעי כק בעוסחום ה)ת

ר? ג אוויי מזאמהו חז

ם( ים הקרובמייר בג האוויי מזבגדע לר מייבעם שחוקר ומד)א

ר? ג האווית מזמדוד אתן ליד נציכ

 ,םיננע,חותל,רהטורמפטלעעדמים ספיאושםינלובעות מצאב,םינלווייעות מצאב,רהאוויג מזי נתונתאםדידמושםינחיישעות מצאב)
רות הרוח וכו'( יוון ומהיכ

https://www.youtube.com/watch?v=TM5HZZPkSEY


 

                 

 

 

 	 

 	 

תחזית מהחלל!

ן אכחץ ( ל6:50–10:01פייה )צ <<<סרטון ת הם אידמילתג לצינ

סרטון? פייה בר מהצג האוויזוי מזל חים עתמדם: מה לידמילת התל אאשסרטון נפייה בחר הצאל
גון כשונות  יותאורולוגטמתופעות  חפענללנו  מאפשרות ר(אוויג מז)לוויין  יאורולוגטמלוויין מפיות תצי כר יבסונלה, עמשובות התפי לד חדנ

ף רוח.ם, ואילם, גובה גי הית פנם, אבק, טמפרטוררקים, בעיקשגות ענן, מ, גובה פסנותי ענתן, סוגמסופות ועוצ

 5שקופית  
ם? ינעות לוויימצאר בג האווית מזחזות אתן לייך נם: אידמילת התל אאשנ
סרטון. פייה בחר הצאם לידמילשובות התת תע אשמנ
יות אורולוגטהמהתופעות ת אחפענלםיפשרומאם ישונל גיכאורבנה יקרם טיקולשר אםינחיישמה כלכלרך דביו לעאנושהלוויין ר: יבסונד חדנ

אה.ם, וכן הלעיקש, מנות, ענרו: סופותכשהוז

 6שקופית  
ת! מיעולר הג האווית מזיחזר תתת אחד אר ייכבואו נ

טמפרטורה,  ,נות)ענת יאורולוגטמתופעה  פיולושעה,  ריךתאפי ל ,שותבילחלוקה  פיליות חזתם יגשמצילוויין  תצלומי אותרלנוכל  רתאב
ם. צוייריך הרתאשעה ובחור בבתצלום נוכל למין ל, ומיתיאורולוגטתופעה המשת ובביחור בבתצלום נוכל לחת לתם(. מרקיגשם, רוח, ב

יה גורטלקם אתבהמונה, תלת חתמא צמנשם עיבצהל גסרעות צמאבם יתונהנת אא לקרונוכל  ,תצויוהרת יוגורטהקת אחרנו בשחר אל
ם וכו'(. עיקשחרה )טמפרטורה, מ"מ מבנש

נוכל  םעיבהצל גסרב 18:00. שעהב-15.9.22ברופה יאבשונות הלטמפרטורות  תיחזהתת אג צישמתצלום  אותרלתן ינפת המצורמונה תב
 .יוסזלות צלעל פי מת החלוקה לטמפרטורות עאות ארל

ם: ידמילת התל אאשנ

יוס( זלות צלעמ-10ל 0ין רוק? )בזור היאאות במצנות הנימדטמפרטורות במהן ה

מעלות צלזיוס( ל-30 20 מהן הטמפרטורות במדינות הנמצאות באזור הכתום? )בין

למורה 

נא להיכנס לאתר ולהראות את השינוי שחל לאורך שעות היום.

לת מיעולר הג האווית מזיחזר תתאקישור ל אןחץ כ <<<

 7שקופית  
חדשות? מו בש כמר מג אוויי מזֵאחזם להפוך לים. מוכנתשיו אועכ
ל: ת מהחליחזבוצות – תלות בקפעי

ם. ים המוצגיתונל פי הנר עג אווית מזיחזין ת, ותכדה"אכת במסוישת מבצג יייבוצה תכל ק
תה! יכת ביחזת התדורת מהגו אנו מצגת והציי, הכרתעות האמצאעו חקר בצב

https://www.youtube.com/watch?v=yh7M-HQV5qo&t=410s
http://en.sat24.com/en/forecastimages/europa/forecasttemp


תחזית מהחלל!

 

 

 

 

                   

 

 8שקופית  
 .ת המצגתטי ולהכנטרנניחקר אב לחשת מבלבוצה מק. כל קבוצותק-7ם לידמילת התחלקו א

ם: ידמילתמות לשימ

ם. רקי, טמפרטורה, גשם, רוח, בנותיות: ענאורולוגטתוך התופעות המחת מיה אגורטחרו קב .1

ם. ים שונמישעות ויתצלומי לוויין ב 4ד גו עהצי .2

ם, רוח ועוד(עיקש, מם )טמפרטורות שונותלו התצלומיעם שהישונם היתונעות הנמצאל באה מהחלרניך שת התהלרו איבסה .3

 9שקופית  
ת! מיעולר הג האווית מזיחזהצגת ת

חדשות!מו בש כמ, מתיחזר התתספה מאאם שיתונפי הנלה לשת שבל היר שג האווית מזיחזת תת איתרציצורה יג בבוצה תציכל ק

 10שקופית  
שיעור: ת הם אסכם ונתבודל עם עידמילתא לחמית ניחזתום הצגת התב

נו אשם עולהל עחוק רמיט בלהלנו  םיומאפשריום  ימדץ רהאדור כת אם ידעתמבוע, שבמונות תפי לואמאות  םמימצלנו ילעשמם ינהלוויי
ם: מיחותללשבץרהאר דוכלעברעדמיף סואללנו רות פשמאל להחמן מות למצוהמונות הת .לע־טבממםנוייושים יכליתהבפות צל,בום חיי

 .ם, ועודים, תכנון עריקלנויי האע ושיבטב היטור מציה, נקולוגע והאבטחר הב אעק, מרג האוויזוי מז, חיץרדור האחקר כ

נו. תואם יבובשסם ינוייוהלמיע שמגדע המית אם מכצעבם תחקרום ינוייולת ועצמאבל החלמם ייכהלתיעוד תלם תפשחנו זת ולפעיב
יהיה  מה רלומם תאגם  םחתהצלם, יאחזמו כ,וכך – רהאוויג מזנות שתהתאםידעתהמץ רהאדור כלשםתצלומים תיאורם יתוננםתבלקי
 .ד הקרוביעתר בג האווימז

 ,רהאוויג מזזוי חיץ; רהאדור כי פנל ענו חיית אלשפר  םייכולחנו נאם תרזעובם, יברם חומיתביוק ודמה דקלנו  םימאפשרם ישונהם ינהלוויי
 .רלנו טוב יותחר שת המתכנן אפשר לנו לם, מאינעות לוויימצאר בתין היעשה היום בנש


