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קישור לתכנית הלימודים  
 : גאוגרפיה, מתאים לכיתה ח  | נושא מס' 3

תהליכים מחזוריים פנימיים וחיצוניים בכדור הארץ, בדגש על 
רעידות אדמה והתפרצויות געשיות.  

הקדמה 
שיטות התארכיונ ,חשותתרמהן  ומדוע ץרהאדור כבמה דאדות רעימהן  מדלנזה  שיעור ערךמב

לות פעים קיינשיעור המהלך בם. ינלווייעות צמאבמה דאדות רעיזוי חילכיום  םמפתחינו אשיות נהחדש
ב מכוכחדשות  תכערממה דתםידמילתתבוצקכל  ם.ישונת כלבי כוכבמה דאדות רעיל שוחקר  רהקילס

יספקו הם  בלו.קישתכהלב כוכבהחדשות  תדורמהישי ומגם יחוקרם, יסוקרכלו יפעם ידמילהת .חרא
להיות ם ידמילהתל ע .תמאמן זבמה דאת דרעיל עצו רוי ,ותמונותם יסרטונגו ציידה, הרעיל עם פרטי

ם. ייצונחץ קיבי לצמם ובים שוניאתנ, בחרב אכוכת חדשות בדורם מהירדשד מצמיין כידם ולייתרציי

משך זמן הפעילות: גיל התלמידים 
90 דקות תה ח' כי

עזרים 
כרטיסיות מידע 
להקרנה צילום רקעי  , כרטיסיות תסריט

טלפון נייד של אחד התלמידים לצורך צילום 
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מטרות: 

ם. ים שונמי שמייגרץ וברדור האכמה בדדות אחשות רעיבות להתרסית הארו תאם יידמילהת

מי גרבמה דאדות רעיובין  נהבים ילדבההומהם  ץרהאדור כבמה דאת דרעימהי  רובייסםידמילהת
ם. יחרם אשמיי

ם נויישיבחין בלהדעו וילוויין,  לומיצייסוד  לעמה דאדות רעיבות עקבםיילזואוים נויישיזהו יםידמילהת
מה. דת אדחר רעיאץ לרדור האכם בחשיתרהמ

עזרים מהלך השיעור זמנים 

תיתתע כית שמכערחשוב וממ מהדת אדחה: מהי רעייפת  'דק 10
ל מה מהחלדדות אחקר רעימ

SATELLEYE ם ילדבת ההא אצי לוויין, מנ– עי

 דק' 10

בוצה כל קדע לרטיסיות מיכ

בוצה כל קיט לרטיסיות תסרכ

מה דדות אצות", רעיתפרלות: "חדשות מפעי
ם. ים שונמי שמייגרב

 דק' 45

צות"תפרהצגת "חדשות מ  דק' 15

סיכום  דק' 10

המלצת המפמ"רית:
אפשר לשלב במערך זה עיסוק בהתגוננות מפני רעידת אדמה, כדי ללמד את התלמידים 

מה מותר ומה אסור לעשות בזמן רעידות אדמה.
נכיר את המלצות פיקוד העורף

מומ לץ לתרגל עם התלמידים יציאה מהירה למרחב פתוח
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רעידות אדמה 

 2: שקופית

א הבסרטון ת הם אידמילתגו להצי

סרטון? נו ביאלו אותם: מה ראש
ת איש גלהרם ירנדשההחלו  החדשות תדורמהדור שימן זביה. יפורנבקלחשה שהתרמה דאת דרעיבנו פיצסרטון ב

קרו אותה! מן שסיזפן, באולמה גם בדת האדרעי
 .חרונותם האינשה-20יה ביפורנזור קלאמה החזקה ביותר בדת האדזוהי רעי

רו: ביסה
ם. עולבםישונמקומות במה דאדות רעיי יונלמדות מדננה שימד .ץרהאדור כבפוצה נעבטתופעת  אהימה דאתדרעי

 .חשתתרא מיפה עוד הית וארא נוציך הימה, אדת אדבין מהי רעיהיום נ
מה!דדות אץ יש רעירדור האכא רק בל.. ש.םכלה לי אגנא

 3:שקופית  

מה? דת אדיש פעם רעיגם הרם: מי מכידמילת התלו אאש
תם? דיך תפקתם? איפה הייתם? איך זה היה? פחדיפה זה היה? אשתם? אגמה הר

רוע מפורסם. יל א, או ספרו עישים, ספרו מקרה אעולמה מדת אדישו רעיגא הרם לידמילם התא
ל עועמדו  תמיעולת יגאולוגמפה  פתחו מה.דהאת דרעימקום  תאבה  תרואמפה:  תרזעבת אזגו הציפשר אם א
מה.דת האדרעיבה לסיה

 4: שקופית 

מה? דת אדחשת רעיתריך מם: אידמילת התלו אאש
יהם. ת תשובותספו מהם אִא
זה. ם זה בייטונקטל הלוחות השות שגב תנועת חיכוך והתנת עקרמה נוצדת אדרו: רעיביסה
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 5: שקופית 

י?טונקמה הוא לוח ט
לה האק ענהלוחות  .ץרהאדור כלשגה מיהצעטפת המל עם” פיה”צם יבורשקענלוחות מבכמורץ רהאדור כקרום  

.שותבוהים נוסיהאוקיים שתרעימיו לשעזה  ם,עולהלשקהמוצהחלק  כל תאםביכירמוהם  ם,ייטונקטלוחות  םיאקרנ
 .הלוחותבין  רהבישהקווי  אורךלת רבטצהמעצומה  יהגרנאר יוצתנועתם  מןזבם ייטונקטההלוחות  בין החיכוך 

ש גמורץ רהאדור כיפנל וע ,הלוחותבין  םיטרמטינסמה כלשזוזה תחלה  ,חתאתבבתרשתחרמיה גרנהאשר אכ
יה גרנהאבו שמה דהאעמקי מבהמקום  .מושכותמיות נשיה לעשר אוכל  מהדהאעה נדה הרעימהלך בעצום.  זועזע
החזק דהרעם. יהכיוונכל לםחילשנדה הרעיד מוקבםשמקורזוע זעהילגמה. דהאת דרעיד מוקא קרנתרשתחרמ

מה דאתדרעידה. הרעיד מוקללעמיוק דבמה דהאי פנל עצויה המקודה הנ ,לע־הדמוקבהוא  שטחהיפנל עביותר  
.ץרדור האי כל פנב עגרום הרס רלולה לע

 6:שקופית  

להם: ם שים שונלובישים או בילושה אופנשם לנוע בילוחות יכול

ם גורההוא  זהההחיכוך  דו.ציבלבלוח  תחכךמהלוח  לשחלק  בהש ,הזדצלהזות וחללשהוענת:הלקהח .1
מה. דדות האל רעירותן שלהיווצ

 .חרלוח אתחת לחד מל לוח את שיטיזוזה א: תגשות לוחותהתנ .2

לוח חלקי  תרויוצבה, לת צורב ,הלוחותבין  התפר בקו עולה המגמה זהכב צמב :תידדהחקות והתרדות היפר .3
ם. י היפנתחת לל מרך כלדם ביאצמלה נאם כם. חלקיחדשי

נזקי רעידות אדמה 

 7: שקופית

ם: ידמילת התלו אאש

מה? דדות אבות רעיעקם במיגרם נזקילו ניא

מה? דדות האי רעיחרת ההרס שיש אדל מימה ישפיע ע

כוש? רם ובשינאיעה בל הפגמה ישפיע ע

ם, ינייובנם ביתושת רובומדולה גרעיבשת גמורדה הרעים איה. לעמאצמנשמה  לעתשפיע  מהדהאת דרעית מעוצ
יסת לקרת מוגורם יהכיוונכל לשטח היפנת אתללטטמדה הרעי .פשבנוגם  כושרבגם  ב,רזק נגרום ללולה עאהי

ם. דדן חיי אאובם – ולירם וסכישרם, גבישים, כימבנ
ם:מימה גורכם בלויימה תדת האדת רעילחולם שמזקיהנ

 8:שקופית  

דה ת הרעימשון: עוצאם רגור
 .דול יותר, כך ההרס גבה יותרמה רעוצכל שהכ
-10כש 10, עד 0מ-ם סול ,טריכרםסולהוא  מהדאתדרעיל שתה מלעוצדה יהמדם סולדה? הרעית מעוצת אםידמודיך א
 .בה ביותרמה הרעוצת הציין אמ
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 9:שקופית  

דה י: מקום הרעינם שגור
.דול יותרזק גמה, כך הנדת האדד רעימוקע קרוב לפגזור הנכל שהאכ

 10:שקופית  

יה( בניכות הפיפות האוכלוסייה ואם )צי החייאישי: תנלם שגור
.דול יותרם גדאם לגרנזק ש, כך הנדולה יותרע גפגנזור שאלוסייה בפיפות האוכצכל שכ

יכותאבנן יאיות והתשתייה בנהבהם שמקומות בזק. הנת דמיל עא היגם  שפיעהמיעה הפגזור אבייה בנהיכות אבנוסף-  
מות המותאישות חדשיטות בם ביציים ימבנבהם  בנונשמקומות בשמזו  יותר בההרדולה גכוש רובפש בניעה הפגטובה,  

שטח. י הל פנזוזות שתל
נות ימדבייה. בנהל עבקרה והייה, בנהי לכלל עההקפדה  נה,יהמדל שתוח הפית מרלגם  יש זקהנת דמיל עשפעה ה

נות ימדבשמזה  פחות יהיה ההרס מה,דאת דרעיל שמקרה לם מימותאלה אם וחוקיייה, בנהחוקי ל עבהן  םידשמקפי
ם. מיייה מותאין בהן חוקי בנייה, ואבנל הין בהן הקפדה עאש

חיזוי רעידות אדמה 

 11:שקופית 

ם: ידמילת התלו אאש

מה? דדות אחזות רעיתן לים נהא

יהם. ת תשובותספו מהם אא
חזקה  מהדאתדרעיחשות להתררות בסתההמהי  יךערלהתן ינכיום  .אודמיתעייבהוא  מהדאדות רעיזוי שחירו ביסה
ק.מן מדויזקוב בתן לניא נתונה, אך למן נתקופת זם בסוימקום מב

 12:שקופית  

יה סוגבםקיעוסם בירםיחוקרמה. דאדות רעיזוי חיבאוד מדול גקושי  יש ייןדעתהמדעימות דההתקרות מל:תשובה
אה. בדה היפה עשויה להיות הרעייהם אחקרת מרזעם לשער בויודעי

עתק)העתק האותו בושוב  שוב רותחוזמה דאדות רעיכי  רורבשףא.אודמבכמורא נושהוא  מהדאדות רעיזוי חי
סתמך להתן ינא לכן ולרה, ידסנה יאיות חזורהמלע(, סבות שכל שזוזה תבו  שיש ,ץרהאדור כבקרום  רבשזור אהוא  

 .זוייה לשם חילע
ם: ייקרם עייטרמלושה פרל שם עססיבתדות מזוי רעיחייסיונות להנ

מות דות קודל רעי. מקומן ש1

מות דות קודל רעיתן שמ. עוצ2

 .תידידה עתרעים סמוך לם המופיעיימנ. סי3
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 13:שקופית  

ל: את ישרדוגמה אקח לינ
 .רבל רעשי עחשות של יסוד מקום התר, עדותחשו רעיתריפה יתן לשער אימות: נדות קודל רעימקומן ש

המכונה זור אובת יקאיפרת־איסורהרה בישהתכערמהמכונה  זוראבחשו התרזורנו אבמה דהאדות רעית בירמ
הוא ח להמם יבול ג, לאישרל שבולות גהלושת שמבין  .דיעתבגם  הקרישכך  חילהניש וח, להמם יםספורטרנ
י האוכלוסייה. יכוזרתו לבשום קריה(, מבנון וסורדן, לרימו גם לל )כאת ישרניבור מדי ביותר עעותשמהמ
מות קודמות עוצחקר  עותצמאביות דיעתדות רעיל שמה עוצהתהיה  מה לשער תןינמות: קודדות רעיל שתן מעוצ

 .רבל רעשי עש
תפחת  אלד יעתבת ילמסיהמקדה הרעית מעוצכי  לשער תןינמה, עצל עת רהחוזתופעה  הן מהדאדות שרעיחר אמ
החזקות יות ההיסטורדות הרעיל שלוג טהקבות חשיר אשהבין  אןמכ .רבעבקרו  רבשכדות הרעיל שתן מעוצמ
 7.5ל שמה לעוציע גלהלולה עחלהמם יזור אבפויה הצת ילמסיהמקדה שהרעיאה רנ,כךאו  כך תנו.בביסברעו יאש
 .טריכם רסולב

דה. מן הרעיזם, סמוך לים שונמיידם מקימנעות סיצמאתוי בעית התן לשער אים: נימנסי
ם: מיידם המקימנסילו ה. אדות חזקותחזות רעייסיון לע בנקב מושמץ ראמ

שר רעש חזק. ברעש חלש עשוי ל

מה. דל האשטח שי הפנם בנויים, שים חזקיילגון הופעת גע, כבתופעות טם בנויישי

דה חזקה.ם רעיידם עשויה להקי חיילעל בת דופן שאגות יוצהתנה

 14:  שקופית 

מה? דדות אם רעיייך חוקרא
בו חלה ל המקום שיה שת ההיסטורם אתחימה – מנדדות אי רעים – חוקריייסמולוגֵמה סדדות אחקור רעיי לדכ

דות ת רעינחי, מבחקרזור הנל האפי שגאוגרר הבעל הדע עג מישיתן להילות שתכלאם שילעמה. הם מדת אדרעי
זק? ת הנדתה מיחשו שם? מה היים הן התרמה פעמימה? כדדות אי היו רעיתמה: מדא
ם ריבש,דהעיהרד וקמםקומ:ורזאהלשםיפיגראוגהםינתוהנת אומה דאהבכהרת אםחיתנמםגםיוגולסמייסה
ם.יים וגאולוגייגפולם מוריאע, תניכות הקרק, אזוראב

ףמוסישטח היפני תוננלעל־עטמב .ץרהאדור כיפנשתנות התאם,ינלווייעות צמאב,למהחלם יבוחנהם  כך לענוסף  
ת איותר  טוב תחלנם ייכולהם  ם,ינהלווית רזעב ,כך .יתשוואהמד מלהם  ספקומבו,  םישחלם נויישיהל עדע מילהם  
קורה בה. ת מה שע ואהקרק

חקר רעידות אדמה מהחלל 

 15: שקופית

מה? דדות אבין רעיר לנו להל עוזיך החלא

.ץרדור האת כם אם המקיפיינעות לווייצמא, בלמה מן החלדדות אחקור רעיתן לינ

מה. דאדות רעית סכניהוי זלם ילהפוע Sentinel-1( 1(, לנטינסשם בם ינלווייי נשיש  )ESA( תירופאיהאל החללסוכנות  
י נלוויי .טריכרםסולב 7.8ל שמה עוצב 2016, תנשבדלניזיו בנחשה שהתרמה דהאת דרעית אחזות לחו יהצלם ינהלוויי

וכך  )landslides(, מהדאמפולות  לשחשותן התרי פנלחשת תרהממה, דאל שת יטיאזוזה תתר אלם ייכול 1ל נינטס
ת אתח לני דכמן זאורך לם תצלומים שווימהם  .ראדרי תקנמבמוש שים עושים ינהלווייסון. אמנוע וליהן לעיע להתר
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חל  םאאה רממן, זבהפרשי  םמיצולהמם, התצלומית שוואהמה. דאדות רעיחזות לכך  סותולנץ רהאדור כי פנתנועת  
ת מזרהמע קרקתנועת  תמתקיימםאבוע לקפשר אמזה הבעקהמ ,נוישיחל  םאתון. נזור אבץרהאדור כיפנבנוי שי
שעשוי  ע,קרקי פננוי שיבחין בלה – רבדהאותו  תאתפשראמםישתנמרבשבקווי  פייהצבה. ֵקרמה דאתדרעיל ע

בה.ֵמה קרדת אדל רעיד עעילה

חב רמבםמיעצל שםמקומלוי יגלתיטרונלקאתכערמהוא  חק(,רומיוון גלה )מג”ם מכאו  ,ראדרר? אדרתקן ממהו  
ף וא ,יותלוחלם ילטי ,ושיטטיס  יכלתור יאלראשהבין  שלשמיכול  ”םהמכיו. דרילגבעות צמאביהם, חראבעקמול

 .רג אוויכות מזערם ומים, להקות ציפוריהר

למורה:

מותך(  )סלע מגמה זרמי לגלות וכך האדמה פני על ושקעים בליטות ובמהירות רב בדיוק לאתר מסוגלים לוויינים
אדמה.  רעידות של יותר מדויק חיזוי לנו לאפשר עשוי בלוויינים זה שימוש וקווי שבר )fault lines( נסתרים.
הטקטוניים. הלוחות אלו מגמה. של שכבה פני על הצפות משכבות עשויה הארץ כדור של החיצונית השכבה
לשבירה מועדת היא לכן בלבד, ק”מ 70 עד כ-5 ועובייה במיוחד דקה הארץ כדור קרום ששכבת יש לציין
אדמה. רעידות נוצרות כך ועקב לזה, זה מתקרבים או מזה זה ומתרחקים זזים הלוחות לעיתים והעתקה.

התפרצויות  ומחוללת געש, הרי דרך הארץ כדור של השטח פני אל עולה מגמה הלוחות תזוזת בעקבות לעיתים
ש ל לבה.

 16:שקופית 

תקופה מבמה דהאדות רעית איותר  טוב חקורלהיום  םחייצלמם יסיסמולוגהלנו, שם מידתקהמם ינהלוויית רזעב
רורות בזוזות התשטח, היפנל ערור ביבםיארנםנויישיה,ל־עטמבממה דהאת אאות רלתן ינשר אכם. ינהלווייי פנלש

מן. אורך זיהן לנשוות ביתן להייותר ונ
שה, בוים ייטור נם: ישונם כירצלםשישמהמם, יתוננלשחב רמגוון  סוףאלםחייצלמנו א Sentinel-1הלוויין  עותצמאב
 .ע, ועודחות הקרקל ליווח שוטף עם, דייתבביסונות סב ארום עקבי חיצתור מיא

SATELLEYE משחק זיהוי שינויי קרקע -

 17:שקופית 

תמונות לוויין! ם מנוייתר שיאסה לנר ונשחק קצשחק מבואו נ
SATELLEYE ע. נויי קרקיהוי שישחק זהוא מ

ם.ינלוויימו מצולמה שדדות אי” רעיֵ ֵ חר י ואפנם תמונות “ליכפנג לצינ
ע.לה מה קורה בקרקעמלאה מרמה ונדאנוי בשית התר אאבואו נ

 18:שקופית  

-24.9.2013.פקיסטן, במה בדת האדל רעיי” שחרי ואפנת “לזוהי תמונ
ם. חוף היחוק מא רח למצי שם איי” רואחרת ה”אתמונב
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 19:שקופית  

 2019.י יה ביוליפורנמה בקלדת האדל רעיי” שחרי ואפנת “לזוהי תמונ
מה.דאם בדקינוספו סם שיי” רואחרת ה”אתמונב

 20:שקופית  

-12.1.2010. יטי בחשה בהאמה שהתרדת האדל רעיי” שחרי ואפנת “לזוהי תמונ
ב. ת הצלצורלה ברדם לקתגרנזק שת הנל אשמם ליי” רואחרת ה”אתמונב
.מיוחדאופן רעוע ב, ובנוי בירונ, עיאוכלסזור מיעה הוא אזור הפגאם, מכיוון שימבנב לזק רם נגרדה זו נרעיב

 21: שקופית 

 .לפאמה בנדת האדל רעיי” שחרי ואפנת “לזוהי תמונ
נהרס כולו.ל שדזה מגכרמר ובם כיכיי” רואחרת ה”אתמונב

 22: שקופית 

י פנת אם מיצלמם ינהלוויים. עולבחשות תרשמשונות המה דהאדות רעיל שיהן כותלשהת אם חושפילוויין  לומיצי
לנו  םיארמם התצלומי .ל־עטמבמי” חרואי פנ“לתצלומי  מהם קלהפיתן ינכן לאותו,  םיוחוקרץ רהאדור כל ששטח ה
 .י הרעשפנמו לצולת עם התמונות שאשוות זתן להימה, ונדת אדי רעיחרם איינמה חצויה לשדיך האל אשמל

ם. ינעות לווייצמאמו בי”, והן צולחרי ואפנל “לשחק הן תמונות שמנו ביאכל התמונות שר
מיוחד  הוא לנושץרהאדור שכם ביחושתם אםהאזו? ההתמונה  מהצולשםביחושתם איפה אם: ידמילהתת אלו אש
ם?ת? מה דעתכדץ רוערדור האל כמה שדם רק האת? האאזתופעה הב

גון כםנוספים שמיימי גרבוגם  ץ!רהאדור כברק  אלמה, דאדות רעייש  שם גם ח!רהיל עמה צולזו  תמונה תשובה: 
דק(. ל צחיו שרחד מייו )אם, נוגה, אידאמ

רעידות אדמה בגרמי שמיים שונים 

 23:שקופית 

 .שיעורמהלך הנו ביאמו שרם, כייטונקטל הלוחות הל תנועה שלגמות בתקיימה מדדות אץ רעירדור האכב
דות: רעים למים יש עוד גוריחרם אמי שמייגרב

ם. ייטונקל לוחות טזוזות שת

ב. הכוכ/דורת הכביל למות שהתחמ

ם. ים שונמי שמייגרציה בביטגרשפעות הה

ם.מי שמייל גרשטח שי הפנם ביטיאורטל מיעה שפג

 24:שקופית  

חר!ב אמה מכוכדת אדר רעידבואו לש
בוצה קכל  יכהרצסיום באותו.  תוחוקרחר אתכלבכוכת בלמקבוצה קכל  .בוצותקלוש לשם ידמילהתת אחלקו  

לה. ב שכוכמה בדת האדת רעיקר אסר חדשות שמדשיש מגלה
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ות חדשת רדוהמםייולקרע אוהמת אקור חלםליכע.סריטתףודם ינסרטו ,מהדאתדעירלעםירמחום כשותרב
שיעור! התלתחיבנו יאשרזו  מוכשממדורה, מהם צלולם כלשתכהלב כוכבהחדשות  תדורמהליט תסרלהכין  ת:דרוע

ת ועוד!כבי לל כוכם שעי, רקדותיעו עם רעים! הפתכלדורה שת המהמו אבו וצלתחקרו, כ

 25:שקופית  

צוי: בה הרתרו להם מהו מבנה הכביסה

 .תמיהצגה עצ .1

רוע. יל האיווח עד .2

תמונות(. ג להציצוי )רלה שכות לשהההיו  מה מה,דהאת דרעיתה היימה עוצזו יאבלשמלם, יחרואם ייספרמםיתוננ .3

 .ץרדור האת לנו מכרמה המוכדת האדרעית מאזמה הדת האדמה שונה רעיר מקצועי: בבסה .4

סתכל בו.י שיכולו להדבודה, כעמן הזיהם בנקף מול עישת הרו איאשה

 26:שקופית  

להם.ת החדשות שדורת מהין אם להקרידמילת התנו אמיזמה השיסיום המב

סכמו את השיעור:  

 27:שקופית 

אהים. ידאמבמה דאתדרעיאה רהנד תעלאה רהנכל כחה יהצלחתת הנ InSight. תֶתֶחהנת אםירואנו אתמונה ב
דות רעית דימדלר שיומכע הקרקתוך  לאם יטרמ 5לעומק  חהקודחום  חדמקם: מדעיים ירשימכת רזעבת אזעשתה  

המבנה ל עדע מיעט מא ללספק  יכולות עושה חתתשהנפיות התצ ,טקפרויבם ביעורהמם יהמדענפי למה. דאב
ם מימד”א סאבנ . םתפתחיומם ירנוצם לעייסת כלבי כוכד צכייותר  טוב ביןלהלנו  לסייע כךובם, ידאמל שב כוההר

ל שתנודות  החום(, סעת)הטמפרטורה הסיסמי(, )הדופק החולה:  לשם ייחיונם ימנסיקת ידבלת המדעימה שיהמת א
ם( ייראסולההלוחות  י)בלוחצי  טרמכקוטרה שנה, טהקחתת בנם ירשיהמכערך מתרזעבעשה נזה  כל .תכהלב כוכ
ם. מילוגרקי-360קלה כשומ

ם: ידמילת התלו אאש

ם? יחרם אמי שמייגרמה בדדות אבין רעיץ לרדור האכמה בדדות אל בין רעידבז מה ההא

לולותעהן  .ץרהאדור כי פנל עחלוטין לשפיעות מאבל  ,ץרהאדור כבקרום  חשותתרממה דאדות רעיץ רהאדור כב
ם ינשבץרהאדור כבמה דהאדות רעית אלנו. שיות תשתובלנו שבה ביסבם, דאיבנברות ישיפגוע וליות נהרסלהיות  

התרעה  בללקלנו  םיפשראומע הקרקת אם ישחוקרם ינלוויית: מדתקמיה טכנולוגעות צמאבחקור לתן ינחרונות הא
ם יחראםשמיימי גרבמה דאדות רעי .שונותמות עוצבדות רעילגרום לםיויכולמה דאבםחשיתרהמם נויישיל ע
 .חראחד לם אי בין גרי מבנם ושונים שוניאל תנלגקר בעיחשות בתרמ

ם רובוטיאו  בכרי )כלם יררוב ,שושיותגעות צמאבם ידמודם ישונת כלבי כוכבחשות תרשממה דהאדות רעית א
ם דשהאמות מדהייות טכנולוגהן  לואכל  ם.ינולוויים( יחראםשמיימי גרל שאו  תכלבי כוכל ששטח היפנל עםעיהנ
 .להחלל עםישונהםיחקרמבםדולהתקם נוספים שמיימי גרל עמוד לללנו  םיפשראמלו הלם יהכל .חקרמען מלתח פי


