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רקע 

ין. רגאי גאוט יורל הקוסמונחלשון לאם הרדהא 1961ת נשבו שוגר ביך שר, התאליפראל-12ם בתקייי מל יוריל

חתה א נם לת אומנשיארשונה. באת הרילאת הישרילת", החלשיארח "ברייעה לגחר מכן האנה לש 58

יעה גת השיאר. ברךדם בבים רישולל מכר עבמין, לקוות ולהתגפשרה לנו להאא אכה, אבל היתה רחינ

ב. בוד ראה לנו כבי, והתילארך ישרת דציא מהווה פראוד! הים בה מיחנו גאנכן אם ולבים ריגלהיש

שונות  מותשיומיות לחלעם  רותהיכעות צמאבל החלת תעשייבם החשובים יגלהישתוודע נזה שיעור ב

ת ילהחל ,תשיארבלדועין רגאגייורל שמה שימבלחללםדהאחת ילשמהחל  ,תקותרממות שימלחו לשנש

ם ינשהאורך ליה היסטורשעשו  מותשימליות לחלויפתחו  נותכנים ידמילהתזה  שיעורב .תילאהישר

 .אותגרסהבין  וישוו שפותחה תיהמקורת ילהחלתה ארניך אלו גימכן  חראל ,תמיעולהל החלת תעשייב

ם ליוקישהת אם דיימלתהו ניביך כ .ןהריוחאמד מעה מו רפסיות ונושהת ולילחהת או גיצים דיימלתה

 .תילתוח חלמן פיזם בדסיל המהנם שישונה

עזרים זמן השיעור גיל התלמידים 

פי ב, מקרן, דחשמ דקות 90''-טתות זכי

 ,יותל, חלקי חלשרטוט

 ,יותלרטיסיות חלכ

ישות ררטיסיות דכ

ת ילהחל
מטרות 

ת ילאהישרת ילהחל ,תשיארבבין ללחלבששהה  שוןאהרם דהאבין  שרהקת או רביסיםידמילהת

ח. רייעה לגשונה שהאהר

 .תמיעולל הת החלל תעשיים שידולגם היגת ההישארו ם יכיידמילהת

ם. רשידם הנייוניטרפי הקריות ללחלנו תכנם יידמילהת

תפקודה. ת לילבין מבנה החלשרו קם יידמילהת

.לתחום החליה" ב"עשו היסטוריות שונות שלחלגו צים יידמילהת

מהלך השיעור:  

הערות עזרים פעילות זמן 
צגתמ חה: יפת

ת? שיארבין לרגאי גשר בין יורמה הק
ל חלם בייעותשמם מיגת הישייהיסטור

 דקות 10

בוצותבק , חלקי רטיסיותכ
פי שרטוטבה, דכהר

מהשיהמישות רדעם  דותוהתמודת ילחלתכנון    דקות 35

בוצהמורה + ק צגתמ ות ילחללואה שווהו תחשפיליות להחת צגה
יות המקור

 דקות 30

צגתמ שיעורסיכום ה  דקות 15
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2:שקופית  
מי הוא יורי?  

ם, שמייהבול גתאחצה  יןרגאגייוריו: לעחלום לזו עהאליין דעםבישרמה  עשה חדאםדא 1961נת שב

.ץרהאדור כבביסהקפה  םילשוהווסטוק,  תילחלבלחלליע גה,נושותהאל שחרון האבול גההיה  זאדשע

תו שהיימן זב .לחללרוץ מבת ירבהצות ראל עתרון יהמועצות  תירבלקה יענוה ,דקות-108ככה ראטיסתו  

ת יודעת". ד, המולעתת שומדר "המולשית הניגת מנין ארגאם גמזל זחלב

אה. רך מופלת דציבות אותה פרעקאומי בבור ליי נהיה גיור

א בסרטון הת האם ידמילתנו ליהקר

ם: ידמילתת ללו אאש

ל? חלשון ששהה באטייס הרל התם עמדמה ל

זה? יע לגיך הוא החר? אבם הוא נדעתכיך לא

ל?חלשון ששוהה באם הרדעשה האם נדיך אא

סיפורו של יורי  

ת חמלמבבקרטייס  שהיה קהטיתממלמורה  לו היה ,כךל ענוסף  .להחלחקר בייוריין התענרותו עיצב

 ...מועצם להיות טייס בץ אותו וחליערי הייה, ויורנשם העולה

שהיהכ-1955, ב.קלטוס מטיס להגם  מדליו מודילדצולם, יאדסלהנספר התביבייורמד לםמיהיחלוף ב

.סובייטיר הל האויחייייס ליו והתגמודית לם א, סיי21בן  

ב. קרטייס כתרושיחלומו  תאםשיגהמכן  חראל.נותטייבהצאותם  םוסייטייס הימודילתאהחל  הוא שם 

רו בעבוצה הקי רחב .תסובייטיהלהחלת יתוכנבשתתף להם, טייסי 19עוד  עם ין,רגאגחר בנ 1960נת שב

ר האוויל חיחר ביך התהלל שסופו ב.לחלללהם ששונה אהרטיסה התאלקרתם בהכנת ביסינטניאשרה הכ

יפו. חלמן טיטוב - מ, וגרלין היה המועמד המובירגאי גטיסה: יורצוע הבים לם סופיייי מועמדנסובייטי שה

http://www.youtube.com/watch?v=S_DuKu74Hfc
http://www.youtube.com/watch?v=S_DuKu74Hfc
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 3: שקופית 
ם ידמילת התלו אאש

מה שימלשותף ממה  רלומתוכלו  םהאם, עולהלעלושגההיששפיע המה וכייורהיה  מי תםבנשהי חרא

ת? שיארת בילחלי ולל יורש

יהם. ת תשובותם אידמילספו מהתא

ם. חוץ לשמייל מאה אצית קו הרקיע והיחציי, ללחלם לדת האציפרל לין הוא סמרגאי גיור

פרטי  גוףששונה ארהפעם  זוהי .רךדת צפורשונה, ארלהיות  מץאמאותו  תאת לסממשמה, כ ,תשיארב

 ,תמיעולוגאווה  תאומילגאווה  רלעור ,להחלתחום במה ידקד עצלעשות  צהורמה יוזלקח שגוף  ח,ריליע מג

יה. ת עשתה היסטורילאת הישרשיאר. בלחלמדע ולנוך לדע וחיתמוך ביל

)והמדע!(  דעהיל געמתאבחילהר ,יותרחוק רם, שינהאת א,נושותהאת אחוף דלצון הרת אתלסממאהי

 .תמדתקיה מם וטכנולוגקיירעות מוחות מבצמאב

ת ילחלל חלללוח לשפשר אשמין להאם לעולמה גרא הי .ייורמו כשממאה, שרהמקור  אהית שיארב

בתקציב דל - ובהרבה מאמץ ויצירתיות.

שנה לאחר שיגורו של יורי. יור י שוגר ב-12.4.1961; בראשית הגיעה אל פני הירח ב-11.4.2019,  58

פריצת דרך בתחום החלל לרוסיה; פריצת דרך בתחום החלל לישראל.

האדם הראשון בחלל; החללית הישראלית הראשונה שטסה לירח, היש גיי חלל ראשוניים:
 והחללית הראשונה של גוף פרטי שמגיעה לירח.

יורי היה האדם הראשון בחלל בימים שזה נחשב בלתי אפשרי; עשו את הבלתי אפשרי:
בראשית הייתה החללית הראשונה של גוף פרטי ובתקציב קטן ביותר.

4: שקופית 
בואו נכיר חלק קטן וחשוב מהישגי האנושות בחלל  

 .ץרדור האב כבים הקפה סילשין(. הוא הרגאי ג.. )יור...... שמו היהלחלא לצשון יאם הרד- הא 1961נת ש

ח. רל היחת עשון נאם הרד- הא 1969נת ש

תוח ינולשם  םחייחר אחיפוש בם, ידאמתכהלב כוכת אחקור לאה צשישונה אהרת ילהחל-1975נת ש

ם. ידאממה בדהא

ת ילהחלאה צימכן  חראלדק. וצי תאבשלשעות בטהתכערמתאחון בלאה ציחקר מתילחל-1977נת ש

 .תאשונה שעשתה זאתה הר, והייששמת הכערמחוץ לל מא

 .יתאבל ששטח שי הרה ופנטמוספית האחקור אאה לצחקר ית מיל- חל 1997נת ש

שונה. את הרילאת הישריל- החל 2019נת ש
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 5: שקופית 
תגר: שיו יש להם אם שעכידמילתספר לל נתחום החלם ביגי שהתוודענו להישחרא

ם. מעציה ביות שעשו היסטורלת החלתכנן אל

ם? יכפנבב שמוצתגר אבלעמוד  ידכם עושיתם היימה  ,לחללחה לשנשת ילהחלל שהמפתח  צוותבתם היילו יא

ם? כלמה ששימם לת בהתאילת החלייבנם בישונם היקולשית? מה היו הילת החלם אינתכנתם מיך הייא

מה. שימם לית שתתאילב חלכים להריכלם עישונם הת והחלקיילישות החלרת דרטיסיית כרזעב

ם ופרטו מה עושה כל חלק. כלשם מ, הוסיפו חלקישרטוטף הל דם עת החלקיחו איהנ

תם אותו. חררו מדוע בביסבי כל חלק - הגל

מה; שיהממה  ת;ילהחלל שהצורך  מה א;לומה  תקופה אותהביפשראהיה  מה חשובלסות לנם יכלערו, כז

מה?שית המת אמת תואילם החלהא

 6: שקופית 
לו: ם האירזעת הייה(, וחלקו להן אבניות ללחל 6בוצות )יש ק-6תה לת הכיחלקו א

יות לף חלקי חלד

ף שרטוט ד

תילישות החלרת דרטיסייכ

7: שקופית 
הסבירו את המשימה לתלמידים  

ם יכלע- םישונהם והחלקית ילהחלת רטיסייכ- תםבלקישם ירזעהת רזעבת! ילחלב כילהרם יכלע

 .ישותרדת הרטיסייכישות המפורטות שמופיעות ברדם לית שתתאילב חלכילהר

ם חלקיהוסיפו  ם.כלשתילחללםמייתאהמם החלקית אשרטוט הףדלעקו בידוהם החלקית ארו זג

 .שרטוטבשחלק לרוט הפית אשרו ַקם ציחית רזעובחלק,  כל עושה מה פרטו דצב .שרטוטת רזעבם כלשמ

תם כל חלק. חרמה ברו לביסה

 .ארטייסיה(, ומה לכתובה בנה שכשפי האותה תקופה )לי בפשרסות לשער מה היה אם לניכלרו, עכז

מה? שית המת אמת תואילם החלתם. האחרבם שמה עם חלקישית המבו איהצל

מורים יקרים, שימו לב!

בין  להשוות מהם ובקשו המקוריות החלליות כרטיסיות את לתלמידים חלקו המשימה סיום לפני דקות 5

בבנייה? התייחסו הם למה שונה? מה דומה? מה לחשוב: אותם הנחו המקורית. לחללית שהרכיבו החל לית
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שקופית 8:  
ל חלם אותה לחים - שולכלת שילת החלתם איתם ובנני שתכנחרז אא

....אעוד ל

החלליות עוברות בדיקות מורכבות כדי להבין אם הן יכולות לשרוד בתנאים השוררים בחלל. 

האם החללית יכולה לעמוד בטמפרטורה הנוצרת בחיכוך עם האטמוספירה ובטמפרטורה השוררת 

בחלל? האם תעמוד בלחצים שונים? האם תצלח את היציאה מהאטמוספירה? האם תעמוד במעבר בין  

קור לחום, במעבר בין כוחות כבידה שונים?

את התנאים השונים השוררים בחלל מנסים לדמות על כדור הארץ: יש תא לחץ מיוחד לחללית ותא  

רעידות, חדרי טמפרטורה ועוד.

בואו נראה סרטון קצר על תהליך הבדיקה שעוברת חללית לפני היציאה לחלל. 

סרטון בדיקות חללית  

סרטון רעידות 

האם לדעתכם החללית שלכם הייתה עומדת בבדיקות האלו?

בואו נשווה את החלליות שתכננתם לחלליות המקוריות שיצאו למשימה ונמצא את הדומה.  

.לפי השקופיות, קראו לכל קבוצה בתורה לספר על המשימה ולהציג בדף את החללית שפיתחה

בקשו מהן להראות מה היה דומה ומה שונה בחלליות.  

http://www.youtube.com/watch?v=Zvon9nqBA2Q&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=SX3P-foK_mw&feature=youtu.be
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9:שקופית  
החללית ווסטוק  

לה. ט שקת הפרויג אלהצי 1961ת נשת שפותחה בילחלקה בבוצה שעסת הקנו אמיזה
ל שתליחלהםאה.תוריקמהתלילחהןיבלצה ובקההתחיפשתלילחהןיבםלידבההת אדחיוחנב

דה? בעקות המידבת בתה עומדבוצה הייהק

ם: חו פרטישכם נ, אתילל החלדע עהוסיפו עוד מי

גור: יך שירתא
 1961ל יפרא12 ב

מה: שית המטרמ
 .ץרדור האב כבית הקפה סמלשל והחלשון לאם רדחת אילש

מה: שימם לשותפי
דה. בת המועצות לירב

ם: יגהיש
 .ץרדור האב כבית הקפה סמלששונה והאפעם הרל בחלם לדחת אילש

ת: ילבי החלכיר
ם: י חלקינשבה מכיות ווסטוק הורלחלחת מכל א

ו בו יה .תונוט 2.46 ותסמור טמ 2.3ו רטוק ,רודכת רוצו תרוצ :ץראהר ודכלה רזחהא תה יהד חאה

ם. והמנועילק דההיוו  ובו ,רותשיהתא  היה חרהאהתא  .לוטהמית כערומם ישונם ירשימכ ,אוטהקוסמונ

אוט הקוסמונפלט נ ,ץרהאדור כי מפנם יטרלומקי 7 גובהליעה גהת ילשהחלכרה, טמוספיאלרה יהחדעת ב

.דפרחתה בנאוט נת הקוסמונאה אשנח. הקפסולה שנצת מרזעחת בם וניטרלומת קיילמהחל

קושי:  
ב ר חייבד. הרותשיתא הדותו מחר היפרארון לת תמעט כל יכולמתה כא הייץ לרדור האכרה לתא החזל

ת ילשהחלרה כטמוספיעת החיכוך עם האר בד עם החום הנוצי להתמודדיו כדדכיסוי התא מכל צ

 .ץרדור האכת לרחוז

דות עם הקושי: התמוד
י די חום. כנימגיות( וכוסה כולו בקנירמיות האלל החלת החרוט שת צורדור )לעומת כצורבנה בהתא נ

 .דז הכובכרת מנות אי לשדתוך התא כבת הציוד שז איזתן היה להיבל נאופן מוגלנווטו ב
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10: שקופית 
 (Apollo 11 )11 אפולו 

לה. ט שקת הפרויג אלהצי 1969ת נשת שפותחה בילחלקה בבוצה שעסת הקנו אמיזה
ל שתליחלהםאה.תוריקמהתלילחהןיבלצה ובקההתחיפשתלילחהןיבםלידבההת אדחיוחנב

דה? בעקות המידבת בתה עומדבוצה הייהק

ם: חו פרטישכם נ, אתילל החלדע עהוסיפו עוד מי

גור: יך שירתא
 1969י ביול 16

מה: שית המטרמ
ח. רי היל פנם אדי את בנאציח וירל הים עדחתת אהנ

מה: שימם לשותפי
דה. בת לירבצות הרא

ם: יגהיש

ח. רי היל פנם אדי את בנאציח וירל הים עדחתת אהנ

 .ץרדור האכח לרם מן הילעית סאבה

ח. רי היל פנמה עדדות את רעידימדתקן לחת מהנ

דור מכחרהיחק רמלשקתמדוידה ימדלכך חראשהמשיאה רהמנה. יקררה יחזמאהרמעיןמתבהצ

יו. לתה ארמן חזד זמדח, ונריץ לרדור האת אור שוגרה מכלומץ: ארהא

ת: ילבי החלכיר
טה(: מלה לעמלזה )מר הדסם, בחמישה חלקיבו מכפולו הוריות אלחל

סכנה. שהצוות ברום, כמקרה חישי הצוות בנת אלט אמתה לטר- מלוט ת מיכערמ .1

 .ץרדור האכתם לרחזם ולאוטיסטרוני האמגורש לשמ- מקוד תא הפי .2

ם ומיחהת וכרעמ ,רשקהת כרעמ ,למשחהת כרעמ ,קלדהלי כמת אל יכמהא תה-רות שיהתא  .

 .יזכרצן והמנוע ממן והחמי המי, מכלרורוהקי

ח. רל הים עאוטיסטרונם האיבו נוחתב שכ- הרח רל היתה עחיב הנכר .

תה. חיב הנכל רגנה עד לה. נועחירתה היחיב הנכתוכו רבת חרוט שצור- מבנה בת ילם החלתאמ .5
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11: שקופית 
חלליות ויקינג  

לה. ט שקת הפרויג אלהצי 1975ת נשת שפותחה בילחלקה בבוצה שעסת הקנו אמיזה
ל שתליחלהםאה.תוריקמהתלילחהןיבלצה ובקההתחיפשתלילחהןיבםלידבההתאדחיוחנב

דה? בעקות המידבת בתה עומדבוצה הייהק

ם: חו פרטישכם נ, אתילל החלדע עהוסיפו עוד מי

חתת נ.גנקיוית יתוכנת גרסמב"א סאנידילעםידאמלחו לשנששושיות גישתבשונה אהרתה הייג נקיוי

ם ידאמתאחקרה  אהיתה. משימתאמה ילשוהם ידאמלעחתה נששונה אהרמה שיהמתה הייג נקיוי

ם. מיי 2,245ך משב

גור: יך שירתא
 2: 9.9.1975ג נקי; וי1: 20.8.1975ג נקיוי

מה: שית המטרמ

בוהה. יכות גאם בידאל משטח שי הלום פנצי

ם. ידאל מע שרה והקרקטמוספיב האכפיון מבנה והרא

ם. ידאמם בל קיום חיים עידעים המיאצמחיפוש מ

מה: שימם לשותפי
לה. ל ש, סוכנות החל"אסאעות נצמאדה, בבת לירבצות הרא

ת: ילבי החלכיר
לה: ם האביכיג היו הרנקייות וילחלחת מכל אב

ם. ידאדה להקפת מנועת שילמקפת: חל .1

ם. ידאי מל פננוחת עב שכיחתת: הרנ .2

8 ם ייראלוחות סול 3.

עה ת ההנכערמ .4

י ללק נוזמנוע ד .5

12  .לולסי מקוניצוע תבידו לנוערון שמנועי תמ 6.



 מיורי לבראשית 
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12: שקופית 
 (Voyager 1 )1 וויאג'ר 

לה. ט שקת הפרויג אלהצי 1977ת נשת שפותחה בילחלקה בבוצה שעסת הקנו אמיזה

ל שתליחלהםאה.תוריקמהתלילחהןיבלצה ובקההתחיפשתלילחהןיבםלידבההתאדחיוחנב

דה? בעקות המידבת בתה עומדבוצה הייהק

ם: חו פרטישכם נ, אתילל החלדע עהוסיפו עוד מי

גור: יך שירתא
5.9.1977 

מה:שית המטרמ
י תאבשתכהלבכוכעות בטתאמקרוב  םצללמהשיהמדה נועתר היבין  .יתאבושדק צםיזגהקיענחקר  

ם. ילעש פעיי גאן, והרפרט טיטלו, בם שחירק, יענדום התם האגון הכדק כל צם עיתרוא

 .ששמת הכערמחוץ לל מת אאצטרה נוספת - למ

מה: שימם לשותפי
דה. בת לירבצות הרא

ם: יגהיש

דק. י וצתאבל שעות שבטת הכערחקר מ

ם.ינדום, ענתם האיהם הכנדק, בית צכב הלי כוכל פנם עיזורחקר א

לות פעידק, צלשחו רייו, אחרהיל שתעשיגהלות הפעיפרט ובם ילפעיעש גיהרוכן  םחיריחקר  

דק. ל צם שחירת היכערל משפיעה עשמ

 .ששמת הכערמחוץ לל מאה אציי

 2025.ת נד שת עאשיך לעשות זאה תמרץ וכנרדור האכם ליתונת נגרשיין מד'ר עאגווי

ת: ילבי החלכיר

 .ץרדור האל כת אילת החלנטנת וכיוון אילצוב תנועת החליים לקופירוס'יג .1

8 ם. מנועי 2.

11 ם. דירה לבא עם שהיחירת והיכבי הלחקר כוכם לם מדעייירשימכ 3.

ר לה. בעף מש ואשמת הכערד קצה מת עשורתקנה לת שתוכנשורת תקכערמ .4

 .תילחלל לם שיספקו חשמירטורלושה גנש .5

ם. ביחשמ.6



 מיורי לבראשית 
חלליות שעשו היסטוריה

             

  

 	

 	

 	

 	

 

 	

 	

 	

 	

 

 

 

 

 

 

 13: שקופית 
 (Cassiniקסיני )

לה. ט שקת הפרויג אלהצי 1997ת נשת שפותחה בילחלקה בבוצה שעסת הקנו אמיזה
ל שתליחלהםאה.תוריקמהתלילחהןיבלצה ובקההתחיפשתלילחהןיבםלידבההת אדחיוחנב

דה? בעקות המידבת בתה עומדבוצה הייהק

ם: חו פרטישכם נ, אתילל החלדע עהוסיפו עוד מי

מה: שית המטרמ
חיו. רי ויתאבת שכב הלחקר כוכ

חקר: מות משימ

 .יתאבעות שבל טגות שלוי המבנה וההתנהיג

להם. ת שיגאולוגיה הי וההיסטורתאבחי שרל ישטח שי הב פנכביעת הרק

 .יתאבחי שרחד מי, אל יפטוסשחור שער הל החומעותו ששמרור מבי

 .יתאבל שרה שטמוספיגות האחקר התנה

מה: שימם לשותפי
 ASI(.ת )לקייטל הא(, סוכנות החלESAת )ירופאיל הא, סוכנות החל"אסאנ

ם: יגהיש

דק. ת צרטמוספיאין ברוגרות ושחורות לסיצועות בהיל רלוי שיג

ל שלו גודבערך במו, עצב ביסבסתובהמדק, צלשרה טסמוספיאבבוה גשחור  אובך לשתם כלוי יג

דק. ל צי שפונב הצא סמוך לקוטצמתם נלו. הכדול שגדום התם האהכ

 .יתאבל שם שם חדשיחירעה יבלוי שיג

ח. רהיל שחקר  צועובילו שעהקרקי פנל שתמונות  אותמגור שי ,יתאבשלשחו ריאן, טיטל עתה חינ

ת: ילבי החלכיר

 .ץרדור האת עם כשורפשרות תקאנות המטנא .1

ם. טיידות מגנת שדימדר לשימכ .2

 .ץרדור האל כלום תמונות שצימות לצלי משת .3

 .יתאבל שב שכת ההרטמפרטורה ואת התח אי שמנחקרשור ממכ .4

 .וולט 750ל ם כוח שספקים שמירטורגנ .5

 .בוייגחד מהם לם, אי מנועינש .6
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 14: שקופית 
בראשית 

לה. ט שקת הפרויג אלהצי 2019ת נשת שפותחה בילחלקה בבוצה שעסת הקנו אמיזה
ל שתליחלהםאה.תוריקמהתלילחהןיבלצה ובקההתחיפשתלילחהןיבםלידבההתאדחיוחנב

דה? בעקות המידבת בתה עומדבוצה הייהק

ם: חו פרטישכם נ, אתילל החלדע עהוסיפו עוד מי

מה: שית המטרמ

ח. רי היל פנם עיטרמ-500יו. לנוע כל פנתה עחיח ולהנרישונה לאת רילאת ישריללוח חללש

אה. שרתת להם הל ולחקר החלם ונוער בידלל ינותם שיית התענר אביגלה

מה:שימם לשותפי
 .לאישרת לירוהתעשייה האווי SpaceILעמותת  

פרטים גורל שת ילחלתה הייא היח. ריליע שתגשונה אהרת ילאהישרת ילהחללהיות  דהנועת שיארב

אך  ,לגוגל שת אומילנביההתחרות  תגרסמבפותחה  אהי .לאישרת לשממל שא ול SpaceIL(, )עמותת 

 ,תירבהצות ראדה, ימפלורשוגרה  תשיארב .הפרסת אבלה קיא ל ,לגוגעה בקשד מועבעמדה  אלשחר אמ

 22.2.2019.יך רתאב

צה יהאת ילהחל .שעות-19כלשהקפה  מןזב,ץרהאדור כבביסיפטי לאלול סמבתילהחלעה נלה תחיב

ת אועוד  עוד יכהרהאכך וב ,ץרהאדור כלביותר  הקרובה קודהלנלולה סמבבה שהתקרכרותה מהית א

דור מכם יטרלומקי 400,000ל שחק רמליעה גהא הים ירונתמחמישה  יחראמנו. מי למסיהמקחקה רמ

דה שבד כללהיי דכמנועיה  תאלה הפעיח רילקרוב  פהשחלכח. רהילול סמת אתה חצכך ובץ רהא

ת אלקרח. רהיי פנל אועוד  עוד כך בהוהתקרם ינטוקם כיהולם ילולסמבאותו  הקיפה אהילו. שדה ביהכ

היהן ונכתה .תישארבת אה ליאו נוויכוח ריהל עה תיחנלה מיאתמה דוקנם ינשייחו רתיאה תיחנה

י פנל שעדה ביהכי אתנביו. פנל איפול תאהיז ואח, רהיי פנל עמםיטרמ5גובה בפעול לקו יפסישמנועיה  

 ,לפועבץ(. רהאדור כלשמזה  תשישיהוא  שיכההמכוח  חר)ביע פגא לליו לאיעה מגתה הייא היח רהי

קה ספיהאהייו. פנל עמםיטרלומקי 14ל שגובה בתה לשהתגתקלה  בעקח רהיי פנל אקה התרסת ילהחל

קותה. י התרספנלוש תמונות ללוח שלש
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ם: יגהיש

קה(. ף שהתרסיו )אליעה אגח והרישונה ששוגרה לאת הרילאת הישרילהחל

 .יתלשמא מם פרטי ולזמיתה בבננח שרישונה לאת הרילהחל

י פעם. אר מם קצימנתה בלוח זבננ

ר(. יון דוללמי 100ערך ח )בריזולה ביותר ששוגרה לת הילהחל

לק(. דע והנת ההיכערל מם כוללוגרקי 585ח )רית הקלה ביותר ששוגרה לילהחל

ם, יטרי מנשעט יותר מטר ורוחבה ממ 1.53ח )גובהה רינה ביותר ששוגרה לטת הקילהחל

ת פרושות(. ילי החללגשרכ

רטפון. אל סמזו שת חישוב דומה למת עוצילל החלמה ששיב המחשמל

סיכום השיעור 

ת( מיעולל הת החלרה תעשייביך שעת התהלאו אלהן והרם שטיקת הפרויגו אבוצות הציי שהקחר)א

ל להחל שם דוליגהם יגשההית אם ינציימבו שיום  זהו ".תשיארבלי ר"מיויום  םקייתמ 12.4ריך תאב

היה  הוא כולה. נושותאולרוסיה לדולה גגאווה  אביהייור .תשיארבלין רגאגייורבין שםישרהקל עםיועומד

עות צמאבלחללםדאלוח לשפשר אשםלעולח הוכיהוא  מן.אייי תבלהתאועשה  לחלליע גשהשון אהר

ם חייצלומבות כמורמות שימעם  להחלת תעשייבםידתמודמהיום  דע.יותתרציוית מדתקמיה טכנולוג

ם. מים מדהייגיע להישגלה

ת ילחלכל  ם.ירביכםיגהישלעוד  נושותהאיעה גהזאומ ,רךדץופרל חלבםדהאל שסעו מתאלהתחיי יור

ם שינאאות מםינששך מבדו בעתילחלכל  לע.לונותכישל עוגם  חותוהצלם יגהישל עלנו  תספרמרך דב

חיי ל,ייורל יבלת שיארובי יורעם  חגוגלבואו  נודע. אהלר בלעד עצעוד  םדולהתקם יגלהישיע גלהצו שר

ם. ייעותשמם מם מדעייידעען צמקר לעי, ובלונותחות וכישחיי הצל, ללחקר החל


