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רקע  

ד מיתבנו,  פיעם דמיתלשם  חזורלצון והרח, רהיל עםדהאי בנהיו  אל 1972ת נשזמא !יההיסטורוות חלםידיעתחנו נאםיהקרובם חודשיב
מה. שיעי המצמבבה גאווה לרה והרידחושת סיפוק אחוקה כל כך יש תע רל קרקריכה עדאה. בשרר העור

ל שמ)לם יחראתכליבכוכלרבעמתחנותחקר מתבמושבו  םולהקיח רילחזור לתה טרשמ ,רטמיסאתמשימלחיתת 2022ר רואבפב 12ב-
ן, מכחר אלח.רהיביבסבוב לסימאוישת  יתבלתילחלגור שיא הי 1, טמיסראשונה, אהרמה שיהממות: שימ3מ-בכמורט קהפרוים(. ידמא

שינאעה בראמאוישת: יה תהא היעם שהפא לא,חרהיב יבסללוסמלרשוגתאהיגם  2.ס ימטרא,יהינשהמה ישמהאתצ 2023, נתשב
מהם ם יינוש ,צוותשי נאעה בראישוגרו  בהש 3, רטמיסא ,תישילשהמה שיהמא תצ 2024, תנשב ,סוףבול .תילהחלסיפון  לעיהיו  צוות 

סרנן  שיוג'ין זמאח רהיל עכו תהלשי – שונהארלישה, אובהם  – םישונאהרם דהאי בני נשיהיו  לואם. מייבוע שכבו  רואויישח רהיל עחתו ני
א הי ,מהשיהמקרויה שמה ל עשת יהיווניה תולוגמהמילה הא ,סטמיר)א 17.פולו את משימת גרסמב-1972,באותו בו זעט שמיסון ירוהא

ל אפולו.( ל האאחותו התאומה ש

א ללה יינשהו ,דארסטמה רחבל שה חותיפבת ילאשריל חלת פיחלה שובלת חאה ,הרוזוה גהל- תוובבי תשו פטרצי 1רטמיס אל שסע המל א
גנה ההץ רהאדור מכם חקירתשמכת: ידיעתה,המאוישתמה שימבסכנות התאחון בלידכח, רילרך דבנה יקרקות ידבסע מלאו ציהן  גנה.ה

ו. נתואירובופנוגלעפיע שהלםייוששעה, ניקרלשםיונשםיגולסםפיושחונאוה,ניקריפנמשיונאהוףגהלעהגנהלהקפיסמאלרבכתטיהמגנ

 ,להחליפת חלל שלי אהישרתוח הפיל עמדו לוינה( י)קררך דבשלסכנות  תוודעויח, רילרה החזבות חשיברו ייכם ידמילהתזה  שיעור ערךמב
ם ידמילתהחו תיפיפה, החלת אשרבה ,סוףבל.ץראהדור כלחוץ מתטיסובשיש  םישונהנה יהקרי סוגי פנמגנה הםדאהגוף ללספק  תהטרשמ

 .דארת סטמרל חביה שטכנולוגת החיש אמנה, שתיי קרגנה מפנל להת חלדסק

טרות מ

ח. רירה לחזבות שיש בת החשיזהו ארטמיס ויט אקפרויחשפו ליים ידמילהת

 .רטמיסט אקל פרוימה ששית המטרת מרו אתאים ידמילהת

תה. יכיסוי בעות נמצאל בחלשהות בסכנות בת הרו אייכם ידמילהת

שת אותה. שמיה המטכנולוגת הד ואארל סטמל שיפת החלת חלרו אייכם ידמילהת

 .דארל סטמל שיפת החלל חליה שטכנולוגת המבנה והאשרדה בהסבנו קנו ויתכנים ידמילהת

מיקום השיעור זמן השיעור קהל יעד 

ם ר מדעיחד דקות 90תה ז'–ט' יכ

עזרים וחומרים 

לות התכנון( מהלך פעיתה )ליכם יש בם, אדש אאגם רד

חות צל , 2דחפיסות שוקול , 2לקרוגר מישימכ 1:יסוי נ

ם , מיתשיבון, קק חלק, בועות סשטח פלסטימ 2:יסוי נ

ם ים שונילדגם בשושיבלונה מפי שם, דייעונברס ציי תריגי גרת ספוגלידה, חבסתכנון קר לזפי עדבוצה: כל קל

ל גם, סרעיבם, צייספרבק, מדבוצה: כל קבה ליתי ככל
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מהלך השיעור 

עזרים מהלך השיעור זמן 
מצגת יהטרותמה, משיבות המח , חשירירה לרטמיס: החזת אמשימחה: יפת דק’ 15 ֹ 

חות, צלדחפיסות שוקול , 2לקרוגר מישימכ תהיכיסוי בנמוש וסכנות - , שילחלנה ביקר  דק’ 10

תשיבון, קם וסק, מישטח פלסטימצגת - מ בוןיסוי בועות סמות; ני וקייקרמייומימבנה, בד: ארל סטמשל חליפת חל  דק’ 10

ם ישם, אדש אאגם ר, דרסיי תספוג דק’ הכנה 25 דק’ תכנון, 10ל : ת חלדסתכנון ק  דק’ 35

ם וסיכוםירהצגת תוצ  דק׳ 15

 2שקופית 
ח? רים לשינלוח איום צורך לשם יש כדעתכם להאם: ידמילת התל אאשנ

ם. ידמילשובות התת תסוף אאנ

מי  חרוהתהן  ל":חללרוץ "המ ,המועצותת ירובת ירבהצות רא ,מותעצהמי שתין בם קייהתם יעשרההמאה  לשם החמישינות שבי כר יבסנ
בה. ירל הייונות עלחושת עתת ולאומיגאווה לת ומקור לימות טכנולוגדקל להתתה סמח הייריגעה ל. ההפרטח ברי, וללחלשונה לאיע רתג
תנשבתה הייח רהיל עקרו יבםדהאי בנשחרונה האהפעם  ם.ינשהאורך לחו פותבות רהימלחליות וטכנולוג ,בנהרם מיבה הרפו חלז מא

ת גרסמבא לר בכ)הפעם  חרילחזור ליפה אשהשוב  תרעורתמחרונות האם ינשב 17. פולואת משימת גרסמב ,נהש 50עט מכי פנל 1972, 
ח. רל היעוד עצרו לחזם ידי האד הקרוב בניעתל(, ובחלרוץ להמ

לה!גקרה? היום ני זה יתקרה? מיך זה ימה זה קורה? אל

 3שקופית  
ת זה? עשה איך נח! ארים לירחנו חוזנא-2024ב
ת אצלמורה אאהיהתכנון  פילם. ידמאל עבה מושת ייובנח רהיחקר מתיקרעיהתה טרשמדולה גלחלת יתוכנא הי )Artemis( רטמיסא
 .ם הקרובותייתנשרך בדל

ל החלת חנתל שתה הקמהיה  םהקודהפרק  .ץרהאדור כלחוץ מבות יישבהתחדש  פרק חתתפס"א אנט קהפרוית גרסמבשר יבסנ
נה. טנו הקתנילו מדפייות - ואמארות עציות וחבתלשמל מתוף סוכנויות חלשיעשה בחי נט הנוכק. הפרויISSת אומילניבה

יות: יכמות תהלשימ 3ט קפרוית זה? ליך יעשו אא

ם מה פעמיח כרת היף אקייסוי תח. טיסת הנרב הייבבוב סי מאוישת לסיתת בלילגור חלא שישונה היאמה הרשי: המ1רטמיס א
 .ץרדור האכשוב לות

ח. רב הייבלול ססמשוגר ל, ותשי צוותנעה אבראמה תהיה מאוישת בשי: המ2רטמיס א

כו תהלם שיישונאם הרדי האי בננלו יהיו שרו בו. אאח ויישרל היחתו ענם מהם ייינ, וששי צוותנעה אברמה ישוגרו אשימ: ב3רטמיס א
-1972.ריסון שמיט בז יוג'ין סרנן והאח מארל היע

 4שקופית 
ט קטרות הפרוימ

ח. רל היפרט ע, ובלחלם בי חייאנל תחקר עמ

ח. רל הית עדתפקבה מת מושייבנ

ם. ידמאגון טיסה מאוישת לעמוק, כל החלם ליגורבור שיר עבעת מחנתח לרת היהפיכ

ח. רת הימדל אם עדי אכו להם בנכך שוב יהל



מערך שיעור בנושא 
חזרה לירח ופיתוח 
מערכת מגן משלימה 

             
             

 

 5שקופית  
ח? רימה דווקא ללם: ידמילת התל אאשנ

גם ד בבדוב ,םידמאלרבעמתחנתעין מליהפוך נו, תימאק"מ  384,000ל שעמוצמחק רמבאמצהנלנו, שחרהיי כריבסנ
וחמצן. ם מימו כם מקומיים יאבשמצול יני דכתוך רוכה, אקופה תם ידמאל עם קיילהתפשרות האחן ביתבה שם יסויינת דבעמל

.ץרדור האם מכם נוספייאבשמא צורך בלם ליחרמות אל עולחיות עתן ליי נח לנו כייו תוכלח וערב הייבלה סל קהיהקמה ש

.םיחראתכליבכוכלמות שימבנו ילעקל יחרהיל עזו כרבעמתחנתלשקיומה  ר;בעומחקר מתחנתתרציילתתגרמאת יחקרממנות זהזוהי  

 6שקופית  
 .אבקף השד בחדיהם ונשובותת תסוף אאם? נייפשרח ארל הים עם החייהאם: ידמילת התל אאשנ

 7שקופית 
לה, שממידשרמ,ספרי תב,רמהיט טרנניא,דותבעמם, יאבשמםייכרמצח רהיל עלו פיאאו  חראתכלבכוכל עםחייי כםידמילתלריבסנ
ר יותבהחשוב  רבדה – אבל .ץרהאדור מכנו תיאא יבלהריך צמהם  וחלק חרהיי פנל עמצוא לתן ינם יאבשמהמחלק  ם.ומיחמצן  מזון, ם,יתב
לו אותה. תפעבו בה וים שיששיניכה ארבה צם, מושדי אמה בלי בנללה שם קהיפשר להקיי אם. אשיניך להיות שם הוא ארצש

ח? רל היבה עם מושל להקייבשריך בי מקצוע צלעלו בי: אםידמילת התל אאשנ

 ,חוקרותם, יגרסמ,יותברבשרם, יאבנ ,דסותמהנ)דוגמאות:  םידמאללו פיואח רילםיתאיץרהאדור כלעשיש  מקצוע כל לה,קהיכל במו כ
ח.ריד בא תפקימצכך ייצה ברכל מי שים לעצ..(. בועוד.

 8שקופית  
ל חלדות בהישר

 .עטמכול כם לילסתגם מדי האם, ובננוייד עם המון שימודת להתלסוגנושות מהא
צו לאנחוק הרר בעב .דשורתו ביבלסת ייולוגבם שמותאמי  רק ע,בטהל שין דעהזון יאבאו  ץרהאדור כבנוי שייש  שראכח, והצומהחי  םעולב

חה. א הצללם גם ליתאות – ולעיחקלד ולצים לים, כליתאבוש מא להם לם, להמצישייד עם קמודם להתדי האבנ

בוהה גם חיייכות אבחיות לם ייכולם דהאי בנמה, דִהקבה ישהנאות ההמצל לשועם  ם,יבחשהמיה, טכנולוגהפואה, הרחות התפתעם  יום,כ
 .דם שורא רק המותא, וכך לרבות יותם רינאורך שר ליות

שהות בהם. ת ובכי הלבל כוכא
הקשה במסע לשרוד מתאימים כלים להמציא האדם בני על ולכן אחרים, לכת כוכבי על הנראה ככל תהיה הבאה האנושית ההתפתחות
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 9שקופית  
ל חלתגר בהא

ל? חלם בדגוף האר ליותדול בגתגר הם יהיה האדעתם: מה לידמילת התל אאשנ

ם. דל גוף האלה עכות שלשנה וההידות עם קרמודתגר יהיה התי האר כיבסנ

ם, ינלווייגון כציוד בפגוע ליכולה  זו נהיקר .תקוסמינה יקרת אקרהננה יקרם ירצמיילו אם גופינובה.  וסופר םישחורם יחורם, יבכוכיש  לחלב
ם. י חיילעם ובדי אצל בנחלות אגרום מאות ולירבפגוע בלולה לם, ועיבחשם, מייראם סוליתא

ד ענה יהקרי מפנגנה הספקות ומץרהאדור כתאהמקיפות  לןאואן  חגורות – טימגנדה שתצורבתעיבטגנה היפת חליש  ץרהאדור כל
ת סין(.ל חומכה שמאור 5ערך פי ק"מ )ב 44,000גובה ל

המקיפות  ,ילחשמטען מבם יטעונם קיחלקיל שחגורות  תרדסהן -1958, באותן לה יגשלן, אואן  סמג'יישם  לעהקרויות  ,לןאאן ו*חגורות  
נה. יי קריו מפנלנות עי. הן מגץרדור האת כא

יו לאיע גלהי דכבו.  תמקייתמאלץרהאדור כלשיש  גנהשההר בדהרוש ופי ,ץרהאדור מכק"מ  384,000ל שעמוצמחק רמבאמצנחרהי
.קלשרון שיהיה נוח וקל מנה, פתישפעת הקררון להמצוא פתנו ליל, ערחוק יותמובן גם רוכ

 10שקופית  
נה? ים קרעצאבל מהי ב

נה? ים קרעצמהי בם: ידמילת התל אאשנ
לון אבן שושן(תוך מי." )מתיִ ְ ָניִ ְ ִביטקיואדַ ֶֹ ַניִ ְ ֹ ַניִ ְ ֶ ֶ ִָגְֶנל אֶ ִַינְ ַ ְ ַ ַצפה: הניר"ק מ ה קוסר . קיְִ ְר ר מת חר ם. קת חר ת: קרחה אירם ש ר י אור או קנרת ק ֲָ ְִָ

תה. ביבל סתפשטת אר ומחומפלטת מיה נגרנבהן אתופעות שלי לא שם כלנה הייקרר שיבסנ

לנו? חיי היום-יום שנה בים לקרחנו חשופיניפה אאם: ידמילת התל אאשנ
 ..רי ועוד.לולספון הלט, מהלקרוגנה מהמיי, קרששמנה מהיקר
י כבה, רנה יהקרל חלבם.הקודקף שברנו בסשהפי כגנה, התבשכיש  ץרהאדור כלשיוון מכנות טקמויות כבנוילאיעה מגש שממהנה יקר

.ץרדור האכם להן ביליגחנו רנאגנה שבות ההמות שכא קיישם ל

 11שקופית  
נה ואור יקר

ם רוחקימהםמיישהמי רגלעםעידיוחנו נאשמה ל כבהם. ר בקלתילוגטכנות ליכויום כלנו ין וא ,דמאונו תימאם חוקיררות חאסיות לקוגם יבכוכ
ם.נה שהם פולטיילהם - בקריה שגרנאלנו בפיות שע מהתצלה נובהא

גן טרני קרנמה, גאת ניקרל שמל.אותרלםייכולנו ניאנה יקרל שםיחראםיסוגנו. ינעיבאות רלםייכולחנו נאשדחיהינה יהקרסוג  הוא האור 
יו. דלי רקרו וגלי מידום(, גפרה-אני; אIRדומה )-אתנה תיגול(, קר; אולטרה-סUVגולה )-סלנה עי(, קרXת ני)קר

נה יהקרת יארנםירשימכבם. ימיוחדם קופילסטאו  םירשימכעות מצאברק  אלא,תנושיאעין באותה  םירואנו ניואחב רמבתרעובנה יהקר
ם ריהקצל גהיכראו ,ךרהאופי ל עםינשוהםליגהתאלק חלנהוג  ".טימגנרוטלקהארום טספק"הא רקנםליגהלכףסאום. ינשום יכראובםליגכ
 .ינשד הצם בירוכחד והאד אצב

קום. היל עםיברםירבדדמוללםיליכום ישונהםילגהתאםירהחוקם מירונוטסהאך וכ ,םטיימגנרוטלקאםילגטלפול לחבלשהו כערויאאו ף גו
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 12שקופית  
ת? סוכננה מים קרהא

ת לנו? סוכננה מים קרהאם: ידמילת התל אאשנ

נה: יל קרם שיי סוגניש ש

ם. ינם גרעיינה מכורים, קרעייבם וטייאכותלם מייבטיקיואדם רירחומנה מיגן, קרטת רנניל קרשמלת: נננה מיייקר .1
נה ית יכולה להיות קרנננה מייים. קריטרונלקלו אם שטומיר מהאר לשחר, כלומרנן חומיית ללסוגבוהה המיה גגרננה זו אילקר

ת נננה מיייל קריטה שפלם. בים ופרוטוניטרונלקגון אם כקיל חלקינה שיל(, או קרשמ, לששמגול מהת )אולטרה סטיטרומגנלקא
 .י הפיךתם בליתזק, לעיגוף נת למדנ"א וגורת הת תוקפת אנננה מיייטום. קריפת האם מקלים או פוטוניטרונלקם אפלטינ

ת ניוקרל קרוגמים, ירזיילם,יאנשדילםטיימגנת דוש,לחשמלוח  דילםטיימגנת דוש,תירלולסנה יקרל שמלת: ננמייי תלבנה יקר .2
דום.פרה-אניא

 13שקופית  
ץ רדור האל כגנה שהה

 .לחלנה שמקורה ביי קרגנה מפנבות המה שכץ יש כרדור האכל

 .רל יותילר נהיה דת והאווידטמפרטורה יורם בה היכל שעול. כק"מ-12ת כ, בץרדור האכבה הקרובה לשכהטרופוספרה:  .1

יעה . מגששמת הנינו מקרילר עמצא האוזון המפורסם ששומחתון נחלקה הת, ובלילר בה דייה. האווינשבה השכהסטרטוספרה:  .2
 .ק"מ 50ל גובה של

טמפרטורה בה ם היהיבכל שמג, וכא קרה מאוד. היק"מ 100גובה ד לק"מ וע 50רעת מגובה שת, מתישילשבה השכהמזוספרה:  .3
 .רותמהית בדיור

ם ירם הקצילגגת הל ספישטמפרטורה עולה – בבה זו, השכם ביהיבכל שמג. כק"מ 400גובה ד לעט עמיעה כבה המגשכמוספרה: רת .4
גולה. ש האולטרה-סשמת הניל קרש

א טמפרטורה. הינויי העות לשישמין כל מאד שמוכה כל כך ער נפיפות האוויבה צחרונה, שת והאבה החמישישכהזוספרה: קא .5
 .לל החלתפוגגת אגה מרדם ובהיטרלומל מאות קיגובה שת לשכמנ

ת חגורלחוץ מששמת ניוקרת קוסמינה יקר .ץרהאדור כלשםטייהמגנם יבטהקל שבתרנוצשתילחשמחגורה במוגן  ץרהאדור כ,מוראכ
יע גלהיכול  גנהההת בשכגובה  מהן. םימוגני טרונלקאציוד וםחימצם, חייי לעבוכך  ,ץראהדור כלתיעומגא ללן( אאן ות)חגורוגנה הה

 .ץרדור האי כל פנעק"מ מ-44,000כל
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 14שקופית  
ניסוי - קרינה 

ל קרוגר מישי, מכדחפיסות שוקול :םריזע
 .ריסוי קצערוך נל נקרוגסוג מינה מיל קרשפעה שת הגמדצורך הל
 .דחיאופן אא ב, ולדת שוקולבלי טל פנם עימקומות שונסה בי המדנה יופיעו מוקיל הקרשי באה כריסוי נמהלך הנב

ד? שוקולת הבלל כל טסה שרשמה המא נם, וליסה פזורי המדמדוע הופיעו מוקם: ידמילת התל אאשנ
 .סמיד תשוקולת הבלא כל טכן לכל חלקיו, ולנו "פוגעת" בינה איל הקרקרוגנור המיתוך תב בסתובנו מישר המזון אא: כריבנס

ד ת שוקולבלל טל עקרוגת מינית קרגמדה

ר: זי ערחומ

י תיל בקרוגמי

ד חפיסות שוקול 2

דולות חות גצל 2

יסוי צוע הניאופן ב

שוואה הלשם  אותה רושמ .חתהצלת אאווהוצי ,יותנש-30למובן( כעטיפה האל)לחת אדשוקולת בלטחת צלל עלקרוגמיבמוחמ .1
 .יסויסיום הנב

תו. יחתתבת שבסתובת המיכוכזחת הת צלר אשיאו מהמכהוצי .2

 .בסתובא תוכל להא ל, כך שהילקרוגתוך המית הפוכה ביכוכזחת הת צלחו איהנ .3

עטיפה(. א הלייה )לנשד השוקולת הבלת טת ההפוכה איכוכזחת הל צלחו עיהנ .4

 .לקרוגת המילת דגרו אס .5

ר(. שימכר לשימכנה משתמום מת החימד דקה )עוציות ענש-30ר לשית המכלו אהפעי .

 .חתת הצלאו אל והוציקרוגת המילת דחו אפת .7

יסוי אות הנתוצ

סה. י המדאות מוקרת תוכלו לבסתובחת המא הצללמה לד שחומשוקולת הבלל טע

ר שימכתוך בתבסתובמחת צלל עחה הונא שהייוון מכת אזדה. חיאצורה בסה מנדשוקולהתבלטיכאה רנשונה אהרבלה טב,תאזתלעומ
.לקרוגהמי

חת שהצלא לוודיש  המזון כל תאםחמלחיצלירשישהמכי דוכמזון, בםמיסוימםיזוראבפוגעות  לקרוגהמיי קרני כמזה  מודללנוכל  
 .חופשיותת בבסתובתו מיחתתבש
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 15שקופית  
ח. רים לדי אחו בנלבו ייש, שרטמיסט אקהוא פרוי 21ל המאה ה-ל שגדטי הקחד מפרויאם שידמילתספר לנ

ם דהאי בנגור שית לטובר בעמתחנתשישמוהוא  בהמושבו  בנהיתח,רהיל עפרט וב,לחלבחייה מיאנתחקר מעבוציתיהתוכנת גרסמב
ם. ידגון מא, כרם יותחוקית רכי לבכוכל

ת רזעבם.יחראתכליבכוכלעםחיילתנושיהאתיהתוכנת גרסמבאלמלנוילשעבות רימנחת אמהשימהוא נהיקרימפנגנה היפות חלצור יי
ם. מות חדשיחקור עולחוק לא רד הליעתתן יהיה ביתה נרזעב, שתזת מזוריאכותלעין אבולוציה מר מנושי עוביה המין האטכנולוגה

זה. א הסע המופלמת לאצפשרו לנו לאלה ייות – כל אתרצי, ים החיל עולת שעיבטקוי האבולוציה הבה, חייבסל הרה ע, שמינותחדש

ח? רל הינה עיי קרת מפניבגנה המיטת ההכערת מם אינמיים מדתיך הייאם: ידמילת התל אאשיסוי נחר הנאל

ם ילעם מידמילם שהתיאם לנושיון בהתאם דקיינ

ה 
ינ

קר
ח 

נפ
ה 

מס

ץ רדור האם מכיאשר יוצאכ
גון נה, כית קרם לסכנחשפינ

גן טת רנני, קרתנה קוסמייקר
שפיעות , המת גמאניוקר
ל שאותו ירל ברות עישי
ם. דהא

ל חלצה לקחת לרנמה שכל 
ם, מזון נוסעיציוד טיסה, 

 .תילחליך מקום ברצ- יוחמצן 

סה. ל מער הוא בכל חומ
נו ילע ,רד יותבכל שהציוד ככ

ר בה יותיה רגרנקיע אשלה
 .לחלאו לי להוצידכ

לסיכום 

טענות נגד פתרון אפשרי הסבר 
מו כתיסוי עופרכש במשתתן להינ
גן טרנלום ציעת בםיינשיהרופא  צלא
ל הפה. ש

ל שם ת חשיפתע איסוי מונהכ
גן, טת רנניגוף לקרם ביחרם אחלקי

יהם. לוכך מגן ע

ר דולות יותיות גלת חלייבנ
 .רב יותפח רת נאשיפשרות נהמא

קל שי משור קלתוח ציוד ומכפי
ם ימקום כל, בלחלבמוש ת שילטוב

 .קלשי מדבכ

מוש , תוך שילחלם בירבצור דיי
ם. ירמוחזם מירחומב

נה יל קרם שים שוניי יש סוג, כדבת בלגנה חלקיזו ה
יפת חלשה לנוע ב. קק טובספית מא חוסמת לשעופר

א , ולגוףם במיסוים מל חלקיגנה תהיה רק ע, וההתעופר
ל כולו. ע

 והחמצןלק די האלל מלה שדגיכה הרת מצילת החללדגה
ת ד אצייכן יש לחמצן ולין ל אחלעתה )בת הנלטוב
ל החמצן ף עלק, נוסדל הערה שבחמצן לת גם בילהחל

ת ויש ילחלל מקום בת שיזבלה פיגמה(. יש השילנ
לה. י שברקל המשמצוב וללעיבות חשי

, יש ציוד מושקל יהיה טוב לשישי וחפץ קל מכל כלא ל
ת פשר להפחיי את ואמסויסה מחוצה להם מנם שוחפצי

מום ינם וציוד עם מייתוח כלל פיחשוב עיך לרמנה. צמ
 .דבכציוד סה - אבל עם יכולות שיש למ

 .קלשי מלעלה בכל אצוות - ם ומזון לבודה, חמצן, מיי עכל

 .ץרדור האכחוץ לנה מיד עם קרמודת יוכל להתאכל זסה ובפח והמת הנם אמצצרון שיוכל לי יהיה פתברון המיטהפת
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 16שקופית  
ד ארת סטמרל חבל שיפת החלחל

מוש לשינוחה  ,תסיחילה קליפה חבךרצושיש בנו ה,ללחליפות חזה ל לכבו,םמייתאמדוציום ליכרצוליים ליקושיהלערנו בעשרי חא
 .ץרדור האחוק מכמה לטיסות ריתאומ

 .דארת סטמילארה הישרל החב, שליפת החלל חלתוח החדש שת הפיר איכבואו נ
ם. גפייר מהנה יותים לקרישיגיוון שהם רם, מכמייים הפנירביל האקר עעינה בייפה מגת החלצור

י זוראעם  ם,יבורדתכוורמו כם, שושימלשמבנה בעשויה  אוהימאוד(,  דעמיק )פלסטילן יתאיפולהוא  עשויה אהימנו שמי קרעיהרהחומ
ם. דגוף האם בישונם היזורל האנה שיישות לקרגת הרדפי מי, ללימדריון האשרמו שיש בחפיפה כ

 .רבגגוף הישה ולגוף האת למתוא, וממוש יום-יומיד נוח לשייפה מצופה בהחל
.לחלבת שסוכננה המים בהן לקרי הם חשופים, כידמאח או לריץ - לרדור האם מכדי אל בנחוקות שמות רשימיפה חשובה להחל

 17שקופית  
נה ים לקרם חשופייזורא

נה? יי קרגנה מפנם הדעתכרושה לם ורקמות דירבילו איאלם: ידמילת התל אאשנ

ייה.בת הרכערם, חזה, מעייבה, מם, קיח עצ, מאותיר

 17–19שקופיות  
ישות גפי רגנה לי הזורמפת א

יעה.פגמיוחד לם בידם מועמייים הפנירבינה. האיישות לקרגפי רם, לדגוף האם ביזורל אמונות מוצגות מפה שתב
ל שמזו  שונה ,תממותאגנה הבלו קיםישיגרםיזורא.גוףבםישונההמקומות  לשישות גהרת דמית אםיסמנמהם - םעיבצלבות חשייש  
.ם פחותישיגם הרירביהא

 20שקופית  
גה ת זוהר והלרו איהכ

 1. רטמיסאט קפרוית גרסמבח רהית אף קישת ",יון"אורת ילחלב 2022(, ראורלפב )22... בל חללשיטוסו  בובותהשמות  לואם, תטעיא ל
 .דארחה סטמתת שפיינל חדשיפת חלחלבושה ב, תהיה ל, זוהרבובותחת הא

שמות: עות השממ

 .תילאל הישרטעם סוכנות החלחרות מת תגרסמחר בבני שלאדק. זהו שם ישרבא מה שיינה הייי קר, קורן, כזוהר- מה שר ַזוה

.תכשה ומבורדורושו קי שפימנ- שם גרה ְגלה ָ ֹ

ם יאמצהמפי ול ,זוהרל של החליפת חלל שלותה יעית ואנה יהקרמות רת אדוק בלי דכנה, יקרי אלגפי לאביכוסה  יסויהנבובות  לשגופן  
ם. די אשו אותה בנבלי שיפנמות נוספות ליפה התאחלעו בבוצי
רקיע. ט קפרויבתו טיסבת אזכיפה חלהוא  גם שבלי ,ינשהי לאהישראוט סטרונהאבה, סטיתן יאישה: החדיפה החלת אבוש ללכה זתזוהר  רק אל

ת חנתבדה יב-כתתי אנתבשהות  עתביפה החלל שהנוחות  קתידבלשם  אלא ,זוהרבובה המו כנה, יקרקת ידבלשם  אותה שבליא לבה סטי
 .תאומילניבל ההחל
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 21שקופית  
מי ימבנה פנ

ם. יבורת דאשרבה בהץ עוצרדור האל כגנה שעטפת ההחומי מתר לבעל מחלם בשוהים האוטיסטרונבור ארה עגנה שיוציפת ההחל

בנויה  תהכוורכה. להמל עולשמור  מזון חסןאלי דכת כוורבונות  םיבורדם. יליעיגנה הי גנונמנבו  חוהתפת ,החים עולבהאבלוציה  מהלךב
ם שושיהמם יהתא .תאלתא  יןבםרווחירה ימותנה יואמאוד  חזקה תאזהתהמיוחדת דסיההנהצורה  ם.שושימתצורם יתאולם, ים-תאיתא
בורה. דחסון ומקום לת אם, לטובים חלולמעצ

ם. אוטיסטרונהאצוות  אנוששקל שמבחיסכון  פשרומא ,תחסייר חומעט מבמוש שיתוך  תיברמיגנה הספק מל החליפת חלל שזה  צובעי
 .מותשיצוע מיעת בנועה ביפה, ומאפשר כך חופש תחלקי החלזה גם מקנה גמישות לצוב העיה

פיה ר דומה לטופוגרבדיפה )הת החלש אם הלובדהאל ת גופו שצורם לי שונה, בהתאעובם בשושיגנה יש מלו הרשת דנגוף שזור בכל אב
 ,תישיאמהבהתאיפה חלםירצמיישמשתמכללעשה מולם,ירבוגםשיניןביפה החלת צורובמבנה בםילדבהפיכך ליש ע(.הקרקי פנלש
יו. דותפי מייפה לתפור לו חלחייט ללו הלך ליאכ

מגע.מה לעייפה תהיה נוחה וני שהחלד, כדעטה במהמבנה מכוסה ב

 22שקופית  
קה טימתב מע אוהבטה

 .עיבאופן טם בשושיר מצע מייבטיך האה ארבואו נ

ניסוי - בועות סבון 
הדגמת היווצרות טבעית של צורת משושה בעזרת בועות סבון.

ר זי ערחומ

ם. , מיתשיבון, קק חלק, בועות סשטח פלסטימ

גמה דצוע ההיאופן ב

בה דקה(. בון )שכם עם סעט מאוד מיקת מצק יש לשטח הפלסטיל מע .1

ק. שטח הפלסטיל מרות ערו בועה ישי ִצת הפה ירזעיפוח בבון ונסמי הת בשית קצה הקליבבון: טצור בועת סית יש לשית הקרזעב .2

 .תרנוצגולה שעת הצורה הם אידמילתגו להצי .3

שונה. אבועה הרמוד ל, צבועות 2שטח י המבל גת הוסיפו עשית הקרזעב .4

 .פאות 3ין בחוזק לתילמהאופטית זוויהאוהי ,לותעמ 120ל שאהית זווישהלהם רו יבסוהבועות הין בתרהנוצת זוויהתאםידמילתלאו הר .5

 .מותהקוד-3מוד לשטח, צי המבל גת עיעיברו בועה רצ .

בון. בועות ס 4שיש ת גם כרשמת נזווים שהידמילתאו להר .7

 .מותבועות הקודמוד לשטח, צי המבל גת ערו בועה חמישיצ .8

 .בועותז הכרמשושה בת מת צוררעי נוצבאופן טבם שידמילתאו להר .9

ע. בטטי במתר המדסת החיש אדי להמף עוד בועות כתן להוסיינ.10

גמה דקנות ההסמ

 ,רתויבה בציהיוה דעמיהת דסיהנהה ורצההי וזי כ ,לוכלשמה שושמל שן הת ורצוהנת וורצהועי בטן פואבחד ית ורדתסמן ובסהת וועב
 .ין הצלעותלות בעמ 120ל ת שבה יש זוויצורה ש

ת עיבטההחוקיות  תאחיש להמא בוהוא  ָטו,לְפף ז'וז-עשרהשעהתהמאה  בן יגבלהי קאטימתוהמי קאיזהפיערך  בוןסהבועות  יסוינת א
 .תילמצורה אופטיר בחומש במשתל המבנה ולהס עחסוך עומדי לשושה כל מת שדסים צורה הנירם יוצירבה חומש



מערך שיעור בנושא 
חזרה לירח ופיתוח 
מערכת מגן משלימה 

 

                  

                     
 

 

 

 

 23שקופית  
אהיבו  תזווישכל  שושה,המ ,קצוותופחות  לוימיר יותג שיולהם חלקיין בשטח הרוב  תאסות כלדי שכם ידמילתלדחדוניסוי הנת אםסכנ

 .שולשבוע והמיל הרר ע, גובלותעמ 120בת  

 ,תינאמכנה חיבמריותבבציהיבור החיהוא לות עמ-120בטות מולושה שלשבור שחיא ומצב חיש ָטולְּפףז'וזי גבלהיקאטימתוהמי קאיזהפי
צורה שווה. ם ביי כל הכוחות מאוזנכ

רה לשמילי מינמיכוח  צוליובנם רווחיא לל,ריותבלהיעית דסיהנצורה בעיבטאופן בחדירות דסתמבוןסבועות שאות רלתןינכנושעריסוי בנ
ם.שושית מא צור. צורה זו היבועותין הבות בציל היע

 24שקופית  
ל חללוח לשצור ומיי

חמצן  ריותיכה רמצל ת החלמשימל ציוד זה להוספה ש .תי.אוטסטרונהאגוף לוי בת ,ק"ג-25-27א כהיישה ל החדיפת החלל חלסה שהמ
כן. ם לנו קודצייפי שלק, כוד

לק וחמצן? דחסוך בדי ליפה כל החלצור שת הייל אייעפשר ליך אאם: ידמילת התל אאשנ

פשר ואלן, יתאיפולהוא  יפהחלביקרעיהרהחומי כריכזנם. ירמוחזמםירחוממרה צייללו פיוא ,לחלביפה החלת ארציילפשר אשובה: ת
יותו. ל טרדי לשמור על כחלח ללשת המזון הנם בהן אעטיפות שעוטפימצוא אותו בל

ם ירהחומחזור ִמ.ףסנום לגרחומצל לני מבלל חלבמות לשיפות חלר ציילנוכל  ,מד-מתלתסת פמדבו ין זולהזה הרהחומת איך להתנוכל ם א
שהמגווןת כערמאהיא ָָ יְָ יַקלשפעולות  םהםבהכון נמוש ושי מ קתבתכערמיה, קולוגאבמן. זאורך לבצמאו  יךתהלם "קיימובן ב,מות

".מןאורך זם לירשמיותה נלה ופורי שיולוגבה

 25שקופית  
ל ת חלדסלות - קפעי

עת כםכלשמה שיהמ ,דארסטמת רחבל שיפה החלל שהמיוחד  המבנה תאםתרשהכי חרואנה, יקרל עםתמדלשיחראם, יקריםידמילת
ח! רירטמיס לל אסע שמנה ביי קרם מפנאוטיסטרונל האשם שאל ררה עא שמיהי

ת? אעשו זיך תא
 .דארל סטמל שיפת החלת חלאשרם בהאוטיסטרונאדה לסתוח קת פימשימא לצנ

.בוצותק-4ם לידמילת התלה חלקו אחית

 26שקופית  
 1מה שימ

 ".דארת סטמדסר "קזעף הת דרזעיעשה בשונה תאתוח רת פימשימ
ם ייכרצת שי.אוטסטרונל האשו.ה שארם ביזורת האר אזעף הדם לסמן בידמילל התע
 .תיבת ומיטיברגנה מה

בודה דק' ע 10
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 27שקופית  
 2מה שימ

ם לשרטוט דה בהתאסם - תכנון קלי גרם וחומירזחלוקת ע

גרון(.  ,ףאם, יינעים, ייאוזנ ,שאהר)כל  תילמינמיגנה והת ילמסימקגנה הת לטוב ,אוטסטרונהאש ארבם יחשובם חלקיל שמה רשינו יהכ .1
 .תמר קייבת שכסיסיגנה בת הבא שכת היגולגולבון שהחשא ביבגנה, ויש להת הבל שכחר שי אריך עובזור מצכל א

אה בשפיכגנה, בהלו שהצורך  תדמילוערביאכל לערבסהפורוצם,מייתאהמגנה ההזורי אלםבהתאם כלשדהסהקלשםרשיתנויהכ .2
בה. שכי העוביטוי בדי ביל

פי לגנה, ההת דמילםאותמו ים והתאיספוגהלשםעיבצלבלמו שים. כלשדה סהקת אבנו  רה,ציילםייעונבצרס יתיריגגרי ספוגת רזעב .3
בות חשיין א ,מד-מתלתפסת מדת רזעבע צבתתלות הפעים אמוכה. ננה יקרת מר- חולוכבוהה, גנה יקרת מרמציין  דוםאשת: הקעי בצ
ם. ידם המקרשיתא רק בלמו אפס עצגם המודדע בבצל

.מותגנה והקיי, ההקלש, המדותעמייין החסו לעניים. התכלדה שסל הקצור שת אופן התכנון והייתה איכרו ליבסה .4

 28שקופית  
ם טיקהצגת הפרוי

מה שמוצג: ם ל, בהתאאותבלות האשת הל אאשמהלך ההצגה נב

זה? רון הפתם לגעתיך הא

מה? , ולרגנה טובה יותבלו הם קייזורלו איא

מה? גנה פחותה, ולבלו הם קייזורלו איא

ם? ישונם היזורל האבות שת החשידת מים אפתדעיך תא

פח? צורה? קל? נשקולי מם שיכם היה להא

דה?סד עם הקתפקרוך יל שיער אעם בדיך אא

 28שקופית  
סיכום 

ם ירל התוצם עידמילתא לחמי, נתום כל ההצגותב

דות? סת הקח אפתיך היה לאם: ל אותאשנ

לנו? ש שאל מבנה הרם עתמדמה ל

ל שיפה חלבנויאשרמו כם,תנשתכנרוג ידהפילםחוציהנמקומות בנה יקרי מפנת י.אוטסטרונהאל ששו.ה ארלעתגן  םחתתשפידה סהק
ת נחימבם גרתיובטובה התהיה  יפהשהחלי דכחשוב  גנהההמות רבישונהנה. יקרי מפנשונה  גנההתמרתרשדנגופנו בחלק  כללד: ארסטמ

 '.ל וכו, גודקלשמוש - משית נוחות הנחיגנה וגם מבהה
ם דהאי בנל עגן ולהם חוקירמקומות בנו אותש לשמשיכול  ידיעתל חלד גבלעחשוב לםחתהצלם! כדיףכבשממאמצנלחלבבוש הלד יעת

לנו. ל האבולוציה ששפעה עתכן שתהיה לו ה, וייתסוכננה מיי קרמפנ


