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מערך פעילות חווייתי בנושא 
רכיבי לוויין  
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רקע  

ם! ינת: לווייילאל הישרת החלל תעשיית שיא שהוא חוד החנק בנושעוס 2021י לאל הישרבוע החלש

לות הפעיערך מת אתחנו פים, שמייבתפקודו  תאבין ולהל והחלץ רהאדור כחקר להלוויין  לשבותו חשית אבין להי דכ

ל אכ –הם לי וארהוד בכבם ליהאס חייתהלם דימילתלר שפאמוה לילקה רוצבם ינייולוהא שונת אר יבסמה ,הזה

ל! י-עבוריג

הלוויין  ת:ילזואויחשה המעות צמאבהלוויין  לעמד לנמכן  חראלבו.  שיש מה לועל החלל ער קצר בסהג צינלה תחי

 ,סוףבלם. ישונהם ינהלווייל שאות המופליהם יכולותת אר להכיי דכ ,כיפי "אבל"דשחק משחק נשך בהמ .ל-עבוריגכ

 .יתמיל לוויין אלו שת גודחיש אמבנה לוויין שמם נירמוחזם מירחוממ

ם. ינל לווייל ועל החלם עירבסם והים סרטונכדע, הוספנו לי ימקרה שיהיו פערל

עזרים זמן השיעור קהל יעד 

פסה,דם להינ" לווייאבלשחק "דמ דקות 45 ''-דתות אכי

לוויין ת ייבנערך מם לירחומ

מטרות הפעילות 

מהו לוויין ומהם תפקידיו השונים התלמידים יגדירו 

התלמידים ימנו את רכיבי הלוויין השונים, באמצעות משחק קלפים 

התלמידים יבנו דגם של לוויין

מהלך השיעור  

עזרים מהלך השיעור זמן 
ערךמר + סרטון בבסה ל? מהו לוויין?חה - מהו החליפת

צגתמ בי הלוויין?כימהם ר  דקות 5

רהיזפסה וגדשחק להי מרזע ל!”בי-עכישחק “רמ  דקות 20

לווייןת ייבנערך מ בוצותגם לוויין בקת דייבנ  דקות 10

סיכום  דקות 5

 5 דקות

https://www.space.gov.il/lesson-plans/131008
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131008
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131008
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131008
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הסברים והשלמות  

ל? מהו החל

רך: מיון מודדל ביגעשה תרל נם מהו החלידמילתר לביסי להדכ

ם?" יחנו רואנ.. מה א.םלה לשמייים בליסתכלחנו מנאמיין שדם וניינעית העצום א"בואו נ
 ...(םיח, ציפוררם, ים, שמייבים, כוכינם )ענידמילתשובות התב לשיקנ

צון? מה יש שם?" ל החים? זהו החליעיתם מגאן א.. ל.בוהבוה גם, גינענל העלה, מעמם ליאירמתם מאנו שמיי"ד
 ק"מ 100ל עא מצמנת מה ש" אלשם "חלכנות ב. נהוג ללר החלבל עם אינבונתחנו מנאם שידמילתרו לביסה

ם. ינו עומדיה אלע שעמהקרק

חק רמבת שמסויר ממו עיילש" )ה...ד לספר עת המיין: "מבידתן לינם שחקירעות מצמאק"מ ב 100רו מה זה ביסה

ת גם אחיש זפשר להמק"מ(. א 110ע הוא בר שאבב ל-אבילתחק מרדוגמה – המ, לם, פחות או יותרק"מ מכ 100

טר(; מ 828טר )לומם, וגובהו פחות מקיעולבוה ביותר בגל הדיפה הוא המג' ח'לג, בורלשמם. לבוהים גילדת מגרזעב

ם. יטרמ 187ל גובה שי הוא בלאירזי עלדמגבבוה שגה

ל? חלם: מה יש בידמילת התלו אאש

יות )חלקן לם, חלינל לווייחלחו ללם שדי האחקר! בני מ, אבל יש בו גם כלם ועודיטיאורט, מתכבי לל יש כוכחלכון, בנ

 .ץרדור האת כחקור אותו ואי לדל כחלחו ללשלו נם. כל אירם( ורובאוטיסטרונעם א

ם מהו לוויין? תם יודעים: אידמילת התלו אאש

מהו לוויין?סרטון << ת הנו איהקר

דור ל כ, הוא לוויין שלשמח, לר. היחרלווה גוף אעותה גוף שמשמיווי(, וממו לשורש לו"ה )כאה מהלה "לוויין" בהמי

ם יאטרות ונושל מחב שמגוון רם לירם. הם מיוצדי אדעשה ים שהם מינץ יש גם לוויירדור האכח, לרד היבל. מץרהא

דור ל כמוד עליהם, לנשר ביתקם לדי האבנם לסייעילה מם אינ. לווייגול ועודי, רחקר, מתשורתקד לשור המיועמכ

צון. ל החיחלרה ובטמוספיאם בחשיתרם המיכיל תהלם ועחוקים רמי שמייל גר, עץרהא

בצלאן חצו כל גור לווייןשיפייה

 2שקופית  
חה: יפת

זהות תן ליתם נרזעבם שיי כוחות מיוחדלעל בי-עבורים! גיאי כוחות מופללעם בעופפיל מי-עבורי.. ג.םכנו למייד

ם! עולחבי הרצוקות במ

ת! קופילסייה טאלו רפיי ואדקום מייתור מיית א, יכוללותשוכללום מיש להם יכולות צי

ם להם? יאתם קוריך הייא
ם! ינם לוויייאלנו קורם שיבוריגללנו! אות שציא – זו המיה, אבל לזלווית טיתוכנמו בש כמע משמכון, זה ננ

ץ רדור האת כחקור אי לדל כחלם לחילשם נינם. לוויימים מדהיינם לווייחפירם, מים שונחקירמ, בץרדור האל כעמ

תר א, לרג האווידעת מה יהיה מזם ליץ יכולרדור האכנו בם, אינת לוויירזעע. בדע לקרקר לנו מיביעל ולהת החלוא

 .ם, ועודרוחקימקומות מט לטרננית אשורר תקביעצוקה, להמם בשינא

ם! עולל הזור לנו לשמור עם לעילסוגם כל כך ומים מיוחדינכותם הלווייזבם, שינל הלוויים שישונם הביכית הרר אכיהיום נ

https://il.brainpop.com/category_12/subcategory_126/subjects_762/
https://www.youtube.com/watch?v=Z69SBgD0Hbo
https://www.youtube.com/watch?v=Z69SBgD0Hbo
https://www.youtube.com/watch?v=Z69SBgD0Hbo
https://www.youtube.com/watch?v=Z69SBgD0Hbo
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 3שקופית  
להם. ם שביכירם זה מזה בים שונינכן הלווייצוע, ולבית לחרמה אשי, יש מלחלח ללששהוא נכל לוויין, כל

כל לוויין. עט במם כיאצמנם שסיסיים בירב, יש דתאעם ז

, המכונה "שמיכה תשמיכה מיוחדם אותו בסינו מכ, אלחלם בים שונעיל הלוויין מפגל לשמור עביש, בם כולקוד

ל שמם שם, לירם ששורייצונם הקייאי התנל ומפנחלטמפרטורות בנויי הי שיל הלוויין מפננה עית". שמיכה זו מגמירֶת

.שמל מיעה שגרום לו פגלול ל, שעששמחום המ

 4שקופית  
כל לוויין! ם במיקיים שת החלקיחד אר יכיבואו נ

ת אעצבלידכל-עבוריגמו כשממחשוב ליך רציהרהוא  ב,חשמיש  בלוויין .)המוח(ב חשהמהוא  שוןאהרהחלק  .1

טוב ביותר! ד הל הצלו עמה ששיהמ

דע המית ארות ביעשמנות טנאיש  בחשמכל לה(. ֶ)הפתנו יאר בדללו  פשרותאשמ ,תשורתקלנות טנאגם  בויש.2

ע - ג.. אבל ר.ץרדור האכל

ת אבל שתקזו  – נוספת נהטנאת בחיינה טנאם(. יי)האוזנם יסרמתנו יאמבל לקלו  זורשתענה, טנאעוד  חוצהנ .

.ץרדור האי כל פנת עאצמנ". זוהי תחנה שעת קרקם "תחניאזו קורנה הטנא. לרשודדע המהמי

 5שקופית  
תו רזעוב,לחלליעגלהלסוגמהוא  המנוע כותזבם(. ירי)שרמנוע  לו שיהיה םיכירצחנו נאהלוויין  תאגר לשל בישב .4

יך? רצמנוע  כל ומה ם(.ילולסמקון יתלמנוע  לווייןלשיהיה  )חשוב חוקרמלו שלול סמבלוט לשם ייכולחנו נא

יה )אוכל(. גרנ, מקור אלקדיך רמנוע צ

 .ששמאור היה נוספת – מגרנם לו אירצלה מיים האילנל הפאחלשהלוויין ב. כםייראם סולילנפאל הלוויין יש גם ע .5

ל ולהפעידו תפקית אא למלשיך להמיכול  הלוויין וכך לה,סולבת אגרנת יראסולהיה גרנהא .להסולגם  יךרצוהוא  .

בו. שונות שכות הערת המא
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 6שקופית  
ל! עבי-הכית רר אכי, בואו ניךרצכל לוויין בנו מה י שהחרא

ם כל כך? ים מיוחדינכות מה הלווייזב
זהות ם ויכול לחקירמ. הוא צופה לל הלוויין האבלשמזה הוא לכם! ילשוכלם מקופילסטם בידצוים המיניש לוויי

 .בותרהיסיות ועוד תופעות מלקם, גביכוכ

ץ? רדור האי כל פנלה עאם יש לנו כל אחלם בקופילסיך טרמה צלבו: חי, הרם יש צורךא
ם חקירמנות לבוניעה להתנה מפרירה אטמוספיאות טובה יותר: האשם הרל כי מחלקופ בלסם טביצימ

ץ(. רדור האאות מכת הרם אשיבשר מיהום האווים וגם זינ, ענר)האווי

ם צלע וגם לת הקרקתח א, לנם, טמפרטורותעיבזהות צלו שיודעות לא, כמות מיוחדותצלמם בידצוים המיניש לוויי

לום! צים בקלטים נדי אלו בנפיש טובה: אמש ממיכות מאב

מו ש כמקום, מתר מיאלנו יכול לתן הלוויין שרזע. בGPSכות ער, מקוםתור מייאלכות ערמם בידצוים המיניש לוויי

צוקה!מקלע בו לת המקום שמישהו נייה אנשצוא במח ליצל-מן משסופר

 7שקופית  
מקומות ט בטרננים: אבים רתחומינו בת חיים ולשפר כך אים מיוחדינל לווייחללוח לם לנו לשיפשראלו מם הלביכיהר

 ,אותחקלם, סיוע לי חיילעל ברה ע, שמיגולימות רשי, מאבכי צ, צורWAZEגון יווט כיה בלוויין, תוכנות נזלוויים, טחידינ

ם!מושיועוד המון שי

 8שקופית  
ל! בי-עכיא רקרנשחק ששחק מבואו נ

ל הלוויין. ם שישונם הביכית הרב אר היטמד להכילכך נ

חלקת אותן שווה שחק ומפי מל קללה שת חביבלבוצה מקאות דומות: כל ק"? ההוראבלשחק "דת המר אמי מכי

בוצה. ם בקידמילשווה בין התב

 .מה שיותר מהרה כ/רשותובם שפיה להיפטר מהקל/חיצלמי שמשחק: מ/ת בחצהמנ

חן. שולז הכרמר באשחד נף אם, קלירחבם לפית הקלשווה אם שווה בחלקימם? שחקייך מא

ת מה וצועק אערש הארלו בף שת הקלח אימה, מנעריון בלעף הדו ולקלביף ששותף לקלת ציור המא אמי שמוצ

יון(. לעף הל הקללו עף שת הקלח אישותף מנב מכישון ראא ר, מי שמוצב תורותבין סב )אכיל הרשמו ש

 ":אבלשחק "דל המר עבסה
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 9שקופית  
ם בהם: יסתתרם שמביכית הרתר אאם, ונינמה לווייאות מכאה דוגמרם, בואו נישונם הביכית הררנו אי שהכחרא

 .הלוויין ונוס זהו

ם? יחנו רואנאתמונה שב מיוחד יש בו? מה מיוחד בכיזה רים: אידמילת התלו אאש
יו. לת שיש עמה המיוחדצלל המם שייתמונה הם קרנם בייעונבם הצהפסי

.ץרדור האכעות בל הקרקם עיתונתת לנו נמה יודעת לצלהמ

 10שקופית  
 .הלוויין האבל זהו

ב מיוחד יש בו? כיזה רימה הוא דומה? אם: לידמילת התלו אאש
 .ץרדור האל כא אל ולל החלב שהוא צופה אמו ל. שיינקופ לוויילסהאבל הוא ט

חוקות!סיות רלקזהות גם ולחקירמאות לרל לסוגהוא מ

 11שקופית  
 .תשור, הוא לוויין תקהלוויין עמוסזהו 

ב מיוחד יש בו? כיזה רים: אידמילת התלו אאש
יה. זלוויטי לוויין בדורשיתר בפות בין היצם ליחנו יכולנת אשורעות לוויין תקצמאב

.טטרננידע וארות מיביעדולות שמנות גטנלוויין זה אל

 12שקופית  
מצמאגם בשחק, בנו דתום המב ם ירמוחזם מירחומת לוויין מייבנלערך  עות

 .לי-עבורית גדוגמגם בדת הב אם לעצים שהם יכולידמילתרו לביסה

https://www.space.gov.il/lesson-plans/131008
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131008
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 13שקופית   
שיעור: ת המו אגם, סכדת הייתום בנב

ל? חלם שוגרו ליילאם ישרינמה לווייחש כם. מישהו יכול לנינא הלווייי יעסוק בנושלאל הישרבוע החלנה ששה
כון(.ספר הנמיעו לגד שים, עיספרחוש מיל נ" שם "חם-קרידמיל)שחקו עם הת

ם ינתוח לווייפיחה בתמת מילאיה הישרטכנולוגם! הינלוויי 20ל יותר מ-תוח שפיל שותפה באישרתשובה:  

לו פחות! פיב ואל קרטון חלל שגודם, בינטנטק

א ם, וכיום היינתחום הלוויימה בעצא מל היאת ישרני. מדנה כל כךטרה וקעינה ציבור מדטן עא קספר לל מר עמדוב

מה! כוחות עצם בינת לווייגרשם וגם מינת לוויירצם, גם מייינגם מפתחת לוויי

ם ם לנו חייקייענם אותנו מבים שסובינעת שהלוויים כתם יודעינו, ואחיים בינבות הלוויית חשיתם אבני מקווה שהנא

מות שימם, עולבנה פימכל  םירישים ידורשיקום, היעמקי ממם יתותיאצוקה, מדורות תש ,ראוויג מזזוי חייותר!  םטובי

ם מידתקחנו מנם אינכות הלווייז. בח הפרטירזרות האשים גם בינ, ובקרוב יהיו הלוויייות מדעיותליעין, תגגול ומודיר

 .חקריה והמטכנולוגתחומי הב
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