
 

 

 איפה
 אנחנו?

 GPSעות צמאיווט בא נערך שיעור בנושמ
ם ירת ציכערעות מצמאוב

׳ תה טכיגיל התלמידים: 
 דק' 45משך השיעור: 

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכערך שיעור זה נמ
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חיבור לתוכנית הלימודים 

 ’,תה טל כיקה שטיתממם בימודית הליתוכנם למותא

.קודותת נאיקודות וקרמון נם, סיירת ציכערמ 2:ספר תחום מ

רקע  

דעתלםורוציחוגללופיאאו תאבלסדה,סעמלםנוסעיחנו נאשכGPS: ה-תייטכנולוגבםשישתממחנונאיוםימד

ם ירמכיאלחנונאשרחבלםכיהולחנונאשכפ,אטסבוואםירחבלקוםמיםחישולחנונאשכ,ףדהמועלולסהממהו 

ת קציייפלאבתימונם ינמימזלנו, שקום מילישה גשות שמבקקציות יפלאבםשישתממחנו נאשכיו, לארך דהתא

בו.  מהצולשהתמונה  המקום תאם ינציימחנו נאגם סטרניאבלו פיאם. לוחישמת קציייפלאבלוח שמאו  יותמונ

 ’.טתה כיל שקה טיתממילשיעורשורה קאהיד צוכי GPSה-ת כערמתדעוביך אםידמילתלרביסנזה  שיעורב

מפה. קודות בל נמון שאה וסיים, וקרירת ציכערא חשוב - משיעור לנושת השר אקנ

מטרות השיעור 

ץ רדור האכל קווי האורך והרוחב בם שדת תפקיארו תאם יידמילהת

ם קווי האורך והרוחב ירדד מוגצכירו בים יסידמילהת

ם ייליטגים ודיילוגנם אית כלרזעמוש בקווי אורך ורוחב בשילו גתרם יידמילהת

ל קווי אורך ורוחב ססת עבתמ GPSת ה-כערד מצכירו תאם יידמילהת

עזרים זמן השיעור קהל יעד 

דקות 45 3(, בוצה )כל קר לזף עד ׳תה טי כידמילת

לס ט, אתמי, מפה עוללובוסג

מהלך השיעור 

עזרים מהלך השיעור זמן 
צגתמ חה: מהם קווי אורך יפת

ורוחב? 
 דק’ 10

ירלולפון סלב, טחש, מלסטם, אעול, מפת הלובוסג י” לות: “חפשו אותפעי
בוצות בק

 דק’ 15

ב ומקרןחש, מEarthל גוגמוש בשי שך “חפשו לות: המפעי
 GPSי” אות

 דק’ 10

צגתמ סיכום  דק’ 10
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"איפה אנחנו?" 

 2שקופית 
ם? יאצמחנו נניפה אם: אידמילתלה לאששיעור בת הפתח אנ

ל את ישרנימדם ביאצמחנו ננאד: חדענה וננ

יר עב

זור אב

שכונה ב

חוב רב

 ’סת מביב

לנו!קום שזהו המי

 3שקופית  
ם: ידמילת התל אאשנ

ם? מוקמיחנו מניפה אי אלולאור מייעות תצמאר בל המפה? מישהו יכול לומם עיאצמחנו נניפה אא

ר מהו? ם. מישהו יכול לומיספרמאור בים יש תילמיאור ביתחוץ מ

זה?ח הת המונעתם פעם את ציון. שמקודא נקרזה ני הספראור המיהת

 4שקופית  
ת ציון? קודמהי נ

ת אםשינהאיווטו ננו, מיילשמות דתקהמיווט הנכות ערמלשתן אצהמי פנל,רבעבר: ביסנםידמילהתתשובות  יחרא

יהם לעהיה  מכן חראלמפה. בדהיעציון  תקודנתאצימ”י עיהם לעהיה  תשיאר.ריינמפות  עותצמאבםעולבםכרד

שה. בר או ביאווים, בד - ביל היעטוח ביותר אבר או הלול הקצסת המתכנן אל

ם ריזענו נאך כם של .רפסמת ועצמאבו תואם יאטבמו נא ,ץראהר ודכי נפל עק יודמם וקימן ייצלם יצורו נאר שאכ

כל  מזה. זה םבועיקם חקירמבם יאצמהנם, אומייבין-להוהרוחב  האורך קווי לשערך מורוחב:  אורך קווי לשרשת ב

ם כיערבחב רמבלנו שקום המית אסח לנם ייכולנו אוכך  ,ספרמעות צמאבמיוצגת  והרוח האורך קווי לעקודה ונקודה נ

 .טותנידם - קואורקים מדויייספרמ

 .טותנידת קואוררזעשטח בקום בת מינציימפה שמקודה בא נ”צ( הית ציון )נקודנ

ת אצג מייי מנהיספר המ )655437, 276909(. דוגמה:לם, ייסוגרת בתכנל כלרך דובם יספרמי נשמת בכמורהציון  תקודנ

.ל קו האורךקודה שעת הני - אלאשמספר הל קו הרוחב, והמקודה שעהנ

ל עססת בתמתכערהמיך אאה רונאוד מםינייענמםירבדלה גנ,קודותנרשת לץרהאדור כחלוקת  אופן לערבדנהיום  

קה. טיתממדע ומ
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 5שקופית  
רוחב ולאורך לםיימיונדםקוויצות ראילומגם ילומדמעו בקץרהאדור כיפנל עאצלהתמי דשכם ידמילתלרו ביסה

 ,תיזפים מיקיים ניאלו אםקווישישו גדהורוחב.  אורך קווי םיאקרנלה אם קווי .המפותל עאותם  ושרטטו דורהכ
יות(.טרלות )גאומעמם בידמד, ונדבמפה בלם ביסומנ. הם מאותצימב

 6שקופית  
ת ציון? קודם ניאיך מוצא

מפה? ל באנה ישרית מדאצמיפה נם: אידמילת התל אאשנ

 .לאת ישרתר אאה ל/מנושו מלוח ובקדה למילד או תמילנו תמיזה

ת זה?ם איך עושי. אלאל ישרת הציון שקודלה מהי נגבואו נ

מו כש ממקום. מיתר אללנו  םיפשראמהם  ם.עולהל שוהרוחב  האורך קווי – םקוויעות צמאבחולקת מלנו שהמפה  

 .תבכל מפה מורספציפי עקום הת המיצוא אמב אורך ורוחב ונוכל ליצלם, נירת ציכערפל ומבה בלוח הכהצל

ת אצמנורוחב  אורך קו זהיאבאה רונהמפה  ישולבסתכל נעת כם. ילרושיל שמל ,לאבישרם סויממקום  מפהבא צמנ

תן. יכל הנקת כקודה מדויבל ני לקד( כYר וצי Xר ף – צית גראימו בקריהם )כנב בייצלם, ונילרושי

 :ת התשובהם אידמילתתת לפשר לם אילרושל יגמה עדחר ההאל

זרחמ 31.771959קו אורך: 

פוןצ 35.217018קו רוחב:  

7שקופית  
הם  .רומידהבלקוטם שיכימומשווה המקו  תאםחוצי ,יפונהצב מהקוטם יאיוצשר אםיימיונדםקוויהם  האורך קווי 

ם. ם שוויחלקי-24כו לאורץ לרדור האת כם אחלקימ

לות עמ15לשתנועה  כל חר(.אמןזזור )אמה מביתחראשעה  צייןמקו וכל קו, מופיע ץרהאדור כלשלות עמ15לבכ

 .חרמן אזור זאצגת תנועה לחה מיירבה או מזערמ

כל שעה? יוק לדלות בעמ 15מה ם: לידמילת התלו אאש

 .ץרדור האקף כם, הילל שגעם מעצ, שהן בלותעמ 360מה שווה משעות בי 24פול ם כלות בין הקוויעמ 15

”? מדוע דווקא שם?פס“אהאורך קו ע בקיפה נם: אידמילת התלו אאש

 ’ץיניגרבי כותלהמם ביהכוכפה צמבבור שיעכך  מדעיות(, בותסימא לר )כלומי רותישראופן בע בקנ °0 האורך קו 

א הית יטירבהיה מפריהאבו שדן עיב 1884, נתשב 19, ה-אה מבעה בקנפס האת קודלנ ’ץיניגרת רחיביה. לגנאבש

ת שיטת קווי האורך והרוחב. עה אבקש
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 8שקופית  
”, ומדוע?פסמוקם קו הרוחב “איפה מם: אידמילת התלו אאש

דור: כי אחצי נלשץ רהאדור כת אחלק מהוא  רכלומ ,ץרהאדור כל שחציו בע בקנשווה, המקו  המכונה °0, הרוחב קו 

.רומידדור הי וחצי הכפונדור הצחצי הכ

 .יפונהצב הקוט – םעולבתיפונהצקודה בנת אצמנשפון צ 90לה עמלדעפונה, וצמנו מםיספרנםייפונהצהרוחב  קווי 

 .רומידב הד לקוטרומה, עם קווי הרוחב דיספריה, נטרמסיאותו אופן, בוב

360כל כיוון – סך הכול קווי אורך ל 180ם, בייערם והמחיירם קווי האורך המזיספרמקו זה נ

כל כם צטמצמהוא  שונה. הרוחב קווי קףהיץ רהאדור כל שחלק  כלב .ימיונדל געמעשה מלהוא  פיגאוגרההרוחב  

קודה נעשה מלהוא  הקו םביטבקלו יוא ,ק”מ 40,075– ביותר דולגההוא  קףההישווה המבקו  ם.ביטלקם ביתקרשמ

חשה(. דור ולשרטט עם טוש להמץ לקחת כלחת )מומא

ר אשבך כא לה ז .הללית ועש-12ום וית ועש 12:קודיב-2לת קלחתמה ממיהן ויוושהם ויבה וושמהו קבדעת? הי

.ץרדור האל כהמקומות ע

מכיוון  יוק,דבנה שחצי  אלהוא  םיכירהתאבין  חקר)המר ספטמבב-22בץ ורמב-20בנה: שבם פעמייחל  שוויוןהיום  

 – ץרמב 20רי חאו ליאו ,םריצקתמם ימיהר במטפסב 22רי חא (.יטפליאא והש משהב יבסץ ראהר ודכול לסמש

ם.כירתאמ

 9שקופית  
 .ץרדור האי כל פנקודות ומקומות עציון נם לשישמקווי האורך והרוחב מ

סומנות , והן מbו- aטות נידלו – קואורעות קו האורך וקו הרוחב שצמאציין בפשר לץ ארדור האי כל פנכל מקום ע

.רבססרטון הפה בצ. בואו נלותעמב

 10שקופית  
מו: סרטון וסכפו בל התמונה, צחצו על

לנו. ד של היעלנו ושק שקום המדוית המיב אחשי יום, מם בו מדשישתמנו מא, שGPSה-

ת קווי האורך והרוחב. בבל מהצלתקק מקום המדויסרטון, המינו ביאמו שרכ

למורה 

עם תרגום קישור לסרטון הסבר של משרד החינוך בנושא,

בנושא בריינפופ סרטון של

)מצריך משתמש של משרד החינוך(

 https://youtu.be/jbrAzZNkQoY
 https://youtu.be/jbrAzZNkQoY
https://il.brainpop.com/he/category_8/subcategory_96/subjects_4934/
https://il.brainpop.com/he/category_8/subcategory_96/subjects_4934/
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“חפשו אותי” – משימת חיפוש נקודות ציון 

 11שקופית 
מנו: עצסה בנבואו נ

 .רזעף הת ד, וחלקו להם אבוצותק 3ם לידמילת התחלקו א

 .לסט, אתמי, מפה עוללובוסחר: גי אבל כלבוצה תקכל ק

ם ידמילוהת ,כלשהיציון  תקודנפעם  נה,ימדפעם  ,רעיפעם  כלשהו. מקום הג/צימהמורה  מה:שיהמת ארו ביסה

יפה זה.ר מה יש שם, או אכו לומטרצי

 /בואיוהמורה  דו,ית אם יריהמקומות  תאתר אלם סיישממי  ם.רשותכבשר זעהף דל עם כלשהתשובות  תארשמו  

 .אותת התוצדוק אבבוא לת

 .קופיותשבאות התוצמו כקות מדוייהיו  אלם ידמילהתתשובות  12-16ם קפיש :ערהה

עולה! ת זה מיקודה עשרונא נלקום לצוא מימחו לים הצלידמילם התא

 12שקופית 
קומו? ת המקום? מה שמו ומהו מימי מזהה א

0.1244866 אורך 51.5006584דון, רוחב ג בן, בלונביה

 13שקופית  
קומו? ת המקום? מה שמו ומהו מימי מזהה א

22.4535117 אורך 37.8090902, רוחב תירבצות הריה, איפורנקו, קלסיססן-פרנב, בזהשר הג

 14שקופית  
קומו? ת המקום? מה שמו ומהו מימי מזהה א

31.1375674 אורך 29.9752687ם, רוחב ירצזה, מיגס בקנספיה

 15שקופית  
קומו? ת המקום? מה שמו ומהו מימי מזהה א

2.2976805 אורך 48.8585513, רוחב פתר, צזי, פרייפלל אדמג

 16שקופית  
קומו? ת המקום? מה שמו ומהו מימי מזהה א

 38.7952748 אורך 35.3750133, יפן, רוחב ’יהר פוג
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 17שקופית  
פלקציה(. ם )רידמילתשובות התם? חכו לכיך היה לא

 .קתא מדוית לספציפיקודה החב והנטווח רי: הליטגיא דעי לצמת ארזעת בעשיא נשהית כבכעט מורמה משיהמ

פשר אש GPSת יים – טכנולוגלובוסימפות וגבה מם בהרילשוכלם מעיצמנו אידם, יש ביתם יודעיאמו שאבל היום, כ

ם. ייליטגים דירשית מכרזעל בלהפעי

תם י שהיייהם בללעתם אגקום, והם מיכחו ללם, הם שחוף הים בירעתם עם חבבק, שלשמם פעם, לכם קרה להא

כל מקום. תו בקלות לרזעיע בגפשר לה, ואאודק ממדוי-GPSיווט ביפה הם? הנר ארביהם וללשר אם להתקיכירצ

לו פית זה אעשה א. בואו נתחסיל המפה בקלות יקודות עצוא בו נמתן לי, ונאודפשוט מ Earthל גוגמוש בשיגם ה

GPS!ת רזעפשוט יותר - ב

 18שקופית  
ת ציון. קודת נאצימש בלוויין לשתמונ GOOLE EARTHתר אס ליכננ

 Earth?ל גוגם בשישתמיך מם: אידמילתרו לביסה

רשת”, קווי  תל“הפעיט התפרת יתחתבסמנו  מכן חראול , לעחצו ל GOOGLE EARTHתר אלב חשמבסו כנ

 .ץרדור האל כת קווי האורך והרוחב שאות ארי לדכ

 ’,ץיניגרוקו  ,הרוחביפס האקו  הוא שווה,המקו  גוןכיין ענקודות נם ידמילתלאה רנהלוח  לעמה הפלטפורהצגת  מןזב

שכונה וכו’. להם, הר שעי, הספרת ה, וכן ביכיפס האורהוא קו הא

אה כך: רקודות הציון נת נא

צויה, הרקודה הנל עסמן התארביעלהפשר א Earthל גוגב

ק המדויקום המית אבל קנתר האל שתילאשמהנה פיוב

 .ץרדור האל כלה עש

ב אביל תבי לאירזעי לדמגדוגמה ליהם, מגורמקום  פילם, ירמכים ידמילשהתציון  תקודנתוכנה בג להציץ למומ

34‘-’’14ערך בם במוקמימ 32פון ו-’’ ° צ47  34.7920578. אורך 32.0730202ח, או רוחב ר° מז 04 ‘26

https://earth.google.com/web/


איפה אנחנו?
מערך שיעור בנושא GPS ומערכת צירים 

 

 

 

  

 19שקופית  
שך: ת הממשימ

ם שישתמשמם ייטכנולוגם יכללבור ענ ’(,דוכפסות מוד)מפות  םיידניםיכלב”צ ננו חיפשבו ששון, אהרהחלק  יחרא

 .חרותקציות איפלאש גם בשתמתן להי. נGPSת רכמעב

תם. אצם שמקומית המיחר זה אזה אתה בכיזו בירלהלן. הכת המקומות שתר אאם ליכלעתחרות! שיך במנ

 34.7642695 אורך 32.0735513ב - רוחב ל אביתם בילרושחוף י

 35.2126355 אורך 31.7848355ם - רוחב ילרושחנה יהודה בישוק מ

 34.9539158 אורך 29.5497876ת - רוחב ליאם” ביון “מול היקנ

 34.7993875 אורך 32.0046262חולון - רוחב ם בידלאון היימוז

 34.8225513 אורך 32.0452857ת גן - רוחב מרי ברספאה

 34.74422 אורך 31.978676ציון - רוחב שון לארד בלנסופרה

ם: ידמילת התלו אאחר מכן, שאל

ת? מדה הקודית המדשיו לעומתם עכם הייקימה מדויכ
 ’.(דקת יותר וכם אותו? )מפה מדויצמצפשר לם אם והאיידנם היעיצמאיוק בדחוסר הם לגורמה ה

ם: ידמילתרו לביסה

פשר איותר  דולהגשהמפה  כלכ .אותצימבל גודהובין  בה המיוצג לגודהבין  חסהיהמפה,  לשדה המימקנה  ענוביוק דה

ת ל אידגפשר לה, אפסותת מפות מודם, לעומייליטגים דעיצמא. בב יותריוק רג בה דשים ולהיס בה יותר פרטילהכנ

 .אותצימד מהמקום בבם בליחדם איטרמטינל ססטייה שקום בבל מי, ולקביכוליה עוד ועוד כלב את הציון, להתקרקודנ

ל המפה. קום עת המיאצימיוק בדל הד, כך גתשתפריה מטכנולוגכול שהכ



איפה אנחנו?
מערך שיעור בנושא GPS ומערכת צירים 

 

 

 

"סיכום השיעור" 

 20שקופית 
ם ירתם מכיאמו שש כמ, מיותליטגימפות דת בעשייווט נת הנכאל. היום מרייל מפות ניווט עסס הנבר התבעב

ם. כלי שרלולספון הלטמה

.יווטקום והנת המיאצית מ, המקל עוד יותר אGPSת ה-כערמב בכירם הוא מכלפון שלטה

 21שקופית  
נו. ילעשמם ינלוויי 3פחות לעם  שרקם יריוצעשה מלחנו נא ,ירלולסהפון לטבקציה יפלאעות צמאבם מנווטיחנו נאשכ

ם ינהלוויימכל  םחקירהמ – םיתונהנת בומהצל ,תכערמלרשודמדפרבנם ינמהלווייחד אכל ללנו שפון לטהבין  חקרהמ

 .שמע זה מגרם ביאצמנו נ”צ אזה ניאיודעת ב GPSת ה-כערלנו. כך מק שקום המדויבל המיתקמ

 ת SPG”רזעם ביחבואלה “מערך ההפעמפות בצץ לל, מומתכערל המדעת עוד עי לדכ

למורה 

מידה יחידות שי נוי
שימוש במחשבון מדעי: המרת יחידות מידה הנכתבות בשבר עשרוני למעלות, דקות ושניות.

https://youtu.be/RecMLVshrWI
https://youtu.be/RecMLVshrWI
https://youtu.be/RecMLVshrWI
https://youtu.be/RecMLVshrWI
https://youtu.be/RecMLVshrWI

