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רקע  

ם, דאיבנבה שתקופה בםחיינו ארכלומציה, זילובלגלשיך תהלר עובם עולה 20ה-אה המל שחרון האיש לשהזאמ

 .תמילה עולל קהישותף שם שוק מירם ויוצייניבולות מדם גם חוציירסף ומוציה, כ, טכנולוגרעיונות

ם צימיאלרק  דונועועוד  יותבותתרחוויות  ,ירלולספון לט,חוקותרנות ימדבטיול  םינשעשרות  מהכיפנלדעםא

טוק. קטיבם ביכשמכאה יקוררום מדם ינצילמד צל שלה התהייות נש 15מ-יהנות לויכולות  םייכולכולנו  היום ם,ירולעשי

 .יותטכנולוגרך דצות יפרלהודות  תרהיבין  תפשרתאמת אזהת יטיהפול ,תיכלהכל ,תיבותהתר ,תיתרהחבהמהפכה  

חותאורל עשפעתם הת אנו ביויל חלבם ייטכנולוגם יישומירך דציה" זילובל"גהמנוח  תאם ידמילהתרו יכיזו  לותפעיב

 ,לחלובץ רהאדור כבת יתרחברשת  עיןמת ריוצתם פעולרך דשם ינלווייתוח פיל עהוא  זו לותפעיבש גדהקר עיחייהם.  

 .ץרדור האכשונות בנות היבי המדת בין תושית רעיוניתרורשת חב

מטרות הפעילות 

ציה זילובלג גת המושרו אבים יסידמילהת

ציה זילובליכי גל תהלשפעתם עת הם ואים שונינזהו לוויים יידמילהת

 GPSל ה-ת עקרון הפעולה שרו אם יכיידמילהת

עזרים

לווה צגת ממ

שר?" רטיסיות "מה הקכ

זמן השיעור

 דקות 45

קהל יעד 

מה ', בהתאתה זי כידמילת

פיהגאוגרבם ימודיהלת יתוכנל

מערכים נוספים בתחום  

דול גם הינדון הלווייחי

ת שורי תקנלוויי
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מהלך השיעור  

עזרים מהלך השיעור זמן 
 דקות 5

 דקות 10

 דקות 10

 דקות 8

 דקות 10

 דקות 2

פתיחה 

ציה זילובלג גל המושרה עחה: חזיפת

ציה? זילובלת גאטבתיך מא
ם רועייאם לינשר בין לוויים, והקיילובלבות גי תרבורים וגרועייל איהוי שז
לו ם איבוריוג

שר?" שחק "מה הקמ
ם או רועייאם לינשר בין הלוויייהוי הקזרטיסיות ל, עם כבוצותשחק בקמ
יהם לשפיעו עם הינם שהלוויייילובלם גיכיתהלל

יון ם ודישרהצגת הק
ם ידמיליהו התזם שישרהצגת הק

גה שהמ
יכי תהללהם לשר שם והקיני המורה: הצגת הלוויידל ייעשה עגה שתשהמ

ת יניווט לוויית נכערל מאופן הפעולה שדות בציה, התמקזילובלג

ש סיכום המפג

לווה צגת ממ

צגת מ

רטיסיות כ

ל ם עינשפעת לוויייון: הד
ציה זילובליכי גתהל

ציה.זילובלג גל המושרה עחזשיעור בת הפתח אנ

 2שקופית  
ציה? זילובלם: מהי גידמילת התל אאשנ

 .יסוח חופשיל פה, בנעג בת המושר אביסש מהם להבקנ

רה דגההת אףדלעתוב כל.ה דמילתמכל  שבקולר( בעכהלעשה )בהקת קופישבםילהמיחסן מתאתה כילגלהציתן ינ

ת אגצינוהצגתן,  רותדגההת ביתכסיום בם. ידמילתבו תשכרות דגהמה כעשמנמכן  חראולציה, זילובלגללו.ה ש

אה.ברה הדגהה

 3שקופית  
עם  םדהאי בנם שטווים, יטייופולם ייבותתרם, ייתרחבם, ייכלכלם ישרקתרציילשםיכיתהלללכולשם  אהיציה זילובלג

ם. ייזם או פיייניבולות מדגבות בא התחשלעט למ, כץרדור האחבי ככל רלות בם ועם קהיידחיי

נוך ד החישרל מאה שי ההורדל עובתוך פורטמ

ציה. זילובליכי גתהלאות לתת דוגמתה לש מהכיבקנ

חזק. קף ונשם, נידמילת תשובות התסוף אאנ

https://bit.ly/3a18aSV
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 4–11שקופיות  
ציה? זילובלת גאטבתיך מא

ם. ידחיזוגות או בי, בבוצותע בקצבתן ליאה נבלות הת הפעיא

תוב כול,תקופישכל בהמוצג  רועיהאת אזהות לשובקתיםשתתפיהמ .דבבליות נשמה כלתקופישכל  תהכילגצינ

 .דולב גתכף בל דאותו ע

יהו. ם זתוכמה מאה כרם, ונפידת הג אם להצישתתפיש מכל המבקקופיות נשסיום הצגת הב

קופיות: שב

 1969. יג(, ביולסטרונמרל איחד עם נשונה )יארח לרל היד עין צוערדז אולאב

 .לדו מפורטוגלאנו רונאיסטירל כגדורשחקן הכ

יה. לגנ, אלסביטי להקת הרחב

ם. ילדי המגנל שם אטוסי נוסעיי מנדה שעילקי אחבלקו מיסבו ריו יורק, שם בני התאומילדמגטרור בגוע הפי

 2010.ת נשאומי בלנם ביקיעישס מכנב 4ייפון ר האשית מכגאווה אג בציס מ'ובב גסטי

י חלום" אום "יש לל התנועה בנם שבולטים היגחד המנהיח וארזכויות האען זמ, לוחם לגנין לותר קיתרמ

 1963. אוגוסטטון, בגנבוושי

לה. ם שמייעצאות היוקנדכות הזשר התפרסמה בלו, אדה קאיי פרקנסיא מקמוצת מרהציי

לות: פעיבוד לעי

ציה? זילובלגלו לם ארועיימויות ואשר בין דם הקדעתכן.תה: מה לת הכיל אאשנ

ל: אשב ונחירנ

מויות שהוצגו? דם או לרועייאשותף לם יש מכנה מהא .1

ם עולם בם מפורסמירועיימויות או אדאות נוספות לאו דוגמביה .2

יהטכנולוגם, ייהיסטורם רועייא ,יבותתרטען מחלוק לת היכולהוא  מהם חדאנו. חייבם בירם ביטוייציה זילובלגל

י בנשוהרעיונות  דעהיתוך מטן קר ירבשרק  הם צגתמבדוגמה כנו אבשהמויות דוהם רועייהא .בולותגא ללורעיונות  

 .תילובלצורה גם בם חולקידהא

פשרות האדוגמה: ללהם, שם מהחיים ירמכישהם  ציהזילובלגיכי תהללאות דוגמלות עלהם ידמילמהתש בקלפשר א

-YouTube, ב ,יותתרהחברשתות ב ,טטרנניהארשת  תרזעבם דאכל  עטמכעם  דעמיף יולהחלרעיונות  לשמוע ,רבדל

 .ועודם עולהחבי רמכל  קהימוזליןזלהאם, עולהחבי רמכל  םירמוצרשת בלקנות  ,חופשותלטיסות  מיןזלהפשרות הא

תם. יהיזשציה זילובלגהביטויי  תאפשרו אשר אם ייטכנולוגם תוחיופימפתח  יגמושמה כר כינהיום  לנוששיעור ב

ם. ינל תחום הלווייש עגד, בלחקר החלציה לזילובלגיכי הבין תהלשר ששיעור יעסוק בקה
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 12שקופית  
שר?"שחק "מה הקמ

או  תכלבי כוכם מקיפיח, רהימו כם, עייבטםינלוויי .תכלבכוכל כלרך דב,חראגוף  ףומקיל חלבאצמנשגוף  הוא לוויין 

ם.דהאי דילעבו שהוצם ינלווייהם  ,תאזתלעומם, ייכותאלמםינלוויים. דהאי דילעבו הוצא לוהם  ם,יחראםשמיימי גר

 .המועצותת ירבי דיל ע 7591 תנשבשוגר  הוא תמונה(.)ב 1 קינספוטהיה  לחללח לשנששון אהרי כותאלהמהלוויין  

ל שרה סוספיקהאל עדע מייסוף אלדו נועשיו דרידשרמינשתוכו בהיו  .הכולסך בםבועיישלחלבשהה  1 קינספוט

מו כםיחראםשמיימי גרובץ רהאדור כברה, טמוספיהאל שביותר  יונהלעהבה שכהאהירה סוספיק)אץ רהאדור כ

ת(. כבי לכוכ

לעמוד  ידכ – להשל החלת יתוכנת את ירבהצות ראצה יהא ,המועצותת ירבי דיל ע 1 קינספוטל שגורו שיבות עקב

טרות מלם ינלוויימה כגרה ושי – תירבהצות ראל שיונותה לעת אח ולהוכיאותה  חצלנ ,המועצותת ירבעם  תחרותב

 .מדעיות

משימה לכיתה 

 13שקופית 
 11ורק  ם,ינלווייבונה  תנוימדל שתר יוטן קספר מם. ישונם יגסומםינילווית לומפעים עולבתנוימדם יחמישכ,כיום

חלקם ת את גרשומם, ינלווייבונה  לאישרת ני)מדי אמעצאופן בל חללאותם  גרותשמוגם  םינלווייבונות  גם נותימד

 .(חרותנות אית מדרזעב

ם? מים קייינזה לוויייא

דוגמה: ם, לייהם שונבוע, וייעודאופן קץ ברדור האת כם אם המקיפיינל לווייחב שיש מגוון ר

ר ג אוויי מזנלווייגול יי רנלוויי

עות צמאי באורולוגטדע מם מיאוספידע ם מיאוספי

ם יפשראם, ומים שונירשימכדות בימדי אביעין צמודל

ר ג האוויל מזזוי שחי

ת שורי תקנלוויי

 ,ץרדור האכקודות שונות בם אותות בין נירביעם המינלוויי

ם ועוד יפונליה, טזלוויי טדורם כך שייפשראומ

ציה. זילובליכי גתהלם בייטכנולוגם הצייאחד המם הם אינלוויי

 .דצנו מדוע וכיביאה תבמה השימב
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מה: שיהמ

מה: שית המתה אכיג לצינ

בוצות(. ספר הקפי מפיס לדרטיסיות יש להספח הכת נקולך; אבוצות - לשיספר הקבוצות )מתחלק לקנ

י לושה סוגב שיש שמו ל. שישונותרטיסיות השר בין הכת הקדקות א-10תוך כצוא במבוצה לי הקרל חבע

רטיסיות: כ

שם הלוויין  .1

מה שיי / המרוע ההיסטוריאור האית .2

סוג הלוויין  .3

ת ילובלגהמה שיהמאו  רועיוהאשמו  מדיוצלוויין  סוג כללשכך  ,רטיסיותהכבין  שרהקת אצוא מלבוצה הקי רחבל ע
ם לו. מייתאשמ

 .קול דעתל שייכה להפעירבוצה צכן הק, ולרטיסיותכרש בדם הנספרמם מיני לוויייש יותר סוג

ם. ביחשם או מירטפונאסמעות הצמא, בדע מהרשתמיר בזצוי להיעפשר ורא

מה: שיחר המאל

יון ם ודישרקַהצגת ה .1

 .רטיסיותאו בין הכצם שמישרת הקגו אציבוצות יהק

לו אותן: אש

תם? חנבם היני לוויילו סוגיאב .1

לו? ם הלינל הלווייד שמה התפקי .2

כל ט בטרננירשת האבור ליות: חיפשרלו? )תשובות אם הלינלווייציה לזילובלגיכי השר בין תהלם הקדעתכמה ל .3

יטור ציה, נזילובלגף התעופה לשר בין עניווט טיסות והק, ננותים בין מדשותפיבות מרועי תרי, אץרדור האחבי כר

 .(שותףמי ממץ עולאמחלק מם כיקלנויי אר ושיג האווימז

ת אחבה בהרעת כגצינם, ינלווייי סוגלושה ששר?" הק"מה  לותפעיברנו שהכי חראם: ידמילתלרו ביסהלות הפעיחר אל

ציה.זילובלגיכי התהלתם לת תרומתם ואת אופן פעולם, אינהלוויי

 14שקופית  
דור כל עיותר  או קודותני שתבין  יודרי לגבם ידורשית רבעלהסר ממתחנות כם שישמהמם ינלווייהם  תשורתקי נלוויי

ם עינלה האם ינהלווייכן  לעבועה. קקודה בנע הקרקל עמלהיות  הלוויין לע ,לותביעים ילגהת אר ביעלהי דכ .ץרהא

תנועת  עם תרנכסונמהלוויין  תנועת .ץרהאדור כל שבוב סיהכיוון בשווה, המקו  לעמ ,ץרהאדור כב ביסי לגעמלול סמב

ם. חייילו הם ניאץ כרדור האצופה בהם מכמי שם ליארקודה, ונל אותה נעעת מם כל היראש, וכך הם נץרדור האכ

 yesמו )כבלוויין  יהזלוויטידורשים, יינלוויים יפונלטירותשיגון כם, ירותשיל שחב רמגוון לםשישממתשורתקי נלוויי

כי רדם ישונת שורתקי נלווייל .ועודם, רוחקיממקומות לט טרנניאת שורתק ,חשותההתרמקום מחדשות  יווחידץ(, ראב

ם. דפי תפקים, לים שונילולסמם בביצי, והם נפעולה שונות
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 15שקופית  
י נלווייחד ילו שהפעינות ימדמה כלשותף מגון רא ",לסטטני"אגון ראהוקם  םיעשרהאה המל שםשישיהנות שמהלך ב

 ,פתרצ ,תירבהצות ראלשותף מיה זלוויטערוץ  סיפק והוא Early Bird, אקרנגון רהאל שהפעישון אהרהלוויין  .תשורתק

חבי רמנות מדי 14נה שואהרעם פוביו, לעםתאקרשחד המיור דשהמר שודזה הןווייהלת עוצמאב.ועודיה ניטרב

.נותיל מגוון מדבות ש, וחלקו כך תררדשמם היו שותפות לעולה

 16שקופית  
יות תשתת הקמיך רצמט טרנניאלבור החי .טטרנניהארשת  לשת שורתקהוא  תשורתקי נלווייל שם היישומיחד א

מקומות ובב, רסף וכמן זדורשות  לואבודות עם.מיי-יתתם יבלכחת הנם יתולעי ,ץרהאדור כחבי רמבקרות ייות זפי

עיה. בלפתרון  םספקימת שורהתקי נלוויי – קרותייות תשתרות מהיבם להקיפשרות אבהם  יןאשם עולבם ישונ

פר כולת מיעולהםיתונהנרשת למקום  כלבםדאיבנר חבלוכך  ם,עולבנה פיכל לטטרנניאלספק  תןינעותם צמאב

 .ילובלגה

יות תשתת הקמא ללטטרנניהארשת לקה יפראשת ביבור חילביותר  רההמהירך דהכי  נויארלות הפעירטיסיות כב

עו קשווהת בורתיושתתומוקהות ונחראהםינשהתרועשך הלמבשףא.תרשותקי ניויולות עצמאבהתיהיות יזפי

פה רויאמםלקיחובון יכתהחרזמבקה, יפראבםחידינםירזואב,נותשוות נידמבטרנטניאהתחום בםבירםיאבשמ

ת" שורתקל "חלת רחבבור ער שיוצ 17, עמוס הלוויין ם.ינלווייעות צמאבת רבהמועט טרנניאת שורתקבצורך  יש ייןדע

 ,טטרנניאם ספקישמת שורתקי נלווייעוד  לחלבשיש  ומובן לו,אכקודות לנט טרנניאא מבי-2019, בושוגר  תילאהישר

.ת ועודיאבת צשוריה, תקפונלט

 17שקופית  
טר ולנר האוויג מזת אחזות ללנו  םסייעישמם יתונונדע מים ואוספיץ רהאדור כתאםמקיפים בירראוויג מזי נלוויי

ב צמל ערה, טמוספיהאבות שכב צמל עב רדע מים אוספיבה, רבותם שחשילו, אם ינלווייבה. ביסהיכות אב צמת א

יכות אי נלוויילומי צי .ועודחייה, מהצב צמל עקן, יהורסופות  לע ,עשיותגצויות התפרל ע ,יפותשרל עם, נוסיהאוקיי

חשוב  זה דעמיכן  מוכיהם. מפנולהתגנון  םשיקר אוויג מזרועי יאחזות לם יפשראמם אוספישהם  םיתונוהנבה ביסה

בה.ביסת הגנא התופי פעולה בנושם לשיעולחבי הרם ביגונרנות ואיש מדשמבה, ומביסם בנוייי שיחרב אעקמל

18שקופית  
ל שטמוסיפרה האחקר ולם נוסיאוקיילת אומיהלהרשות  לשלוויין  הוא NOAA-20, הנוסף שמובאו  JPSS-1, הלוויין 

בה ביסהל עמוד ללי דכ ,דה"אכלב ביסמם ילולסמבם ישונם ינלוויי-15ככיום  להמפעיזו  רשות .תירבהצות ראת לשממ

דה בליע גלהיכולה  אהיין א ,תיקאירמהאהרשות  להשמפעיר המפואם ינהלווייערך מרות מל .רהאוויג מזת אחזות ול

ם,עולהחבי רבנוספות  נותימדעם  דוקהפעולה  תוףשיבת דעובא היכן  לוע ,דה"אכשטח  לשצויה הרהכיסוי  תמרל

הרשות  תמתורכך  ם.נוחיקיפות שבלה שם ינהלוויים אוספישדע המית אוחולקת  ,ירופאיהאחוד יהאנות יומדיפן  בהן 

דע מית בלומקשתפת מ ,אומיבין-לחקר מל ששותפת המלה לקהירה טמוספיוהאם נוסיהאוקייחקר לת יקאירמהא

בה. ביסל הרה עען שמימ, לנותיל מדב שספר רמם לשותפים, המכים ומהלצימאלה מומובי



הרשת החברתית

 

 

 

  

 

 

 

 GPSלווייני  

 19שקופית 
-GPS?פשר לעשות בם אמושילו עוד שיי? וא-GPSם בשישתמתם מי אתתה: מת הכיל אאשנ

צות ראא בצבור עשפותחה  תינלוויייווט נת כערמא הי Global Positioning System, לשבות יתשי אר GPS, ר:ביסנ

מה כבין  רוןכנסעות צמאבחרות(. אנות ימדל שיווט נכות ערמגם  מותקייזה;  סוגמדה חיהית כערהמנה יאא)הית ירבה

ם: ייקרם עיביכירלושה מת שכערמ. לרשיי המכלעל בק של המקום המדויביע עת יודעת להצכערם המינלוויי

ם ינלוויי 24,תכערל המיווט שי ננם לווייביסתובמה, מדל האעק"מ מ 20,000 חקרמ, בדה"אב כבים: סינלוויי 1.

תון כל ע נגכל ר, ובדה"אב כבים סבועים קילולסמם בעים נינמקרה תקלה. הלווייבוי ביגם לינ-7 לוויים ועוד כבועיק

 .ץרדור אם כל חצי מכסים מכינלוויי 12

להם. ק שבוע והמדוילול הקסמתם ברת לשמייאחרם ואינחר מקום הלוויית אבע עוקת הקרקע: תחנת קרקתחנ 2.

ם ילה כלאא בם וכיוצילטים, בטוסימ, באבצם ביייווט ייעודי נרשים, מככלפון שלטי הרשילה מכי קצה: ארשימכ 3.

מושיו.ל שילל ש, עGPSל בהם ם שמופעירשיומכ

ם נוסעיטוס מרט ייסובייטי  בקרטוס מ 1983ת נשבר: ייאאן יקורהתעופה  תרחבל ש 007טיסה  לעם ידמילתלספרו  

זה, כמקרה  לשנות הישמנוע לי דכגו. נהרם דאי בנ .269 המועצותת ירבל שי רהאווישטחה  תוךלס כנונשטעה  חירזא

ם. נם, וחיעולכל ה, בחירזמוש אתהיה פתוחה לשי GPSת ה-כערגן, שמייד ר, רולנזת אירבצות הרא אשיז נירהכ

ד? יך זה עובא

הקצה,  רשימכחר אםביעוקם ינלוויילושה שפחות לשר אכ.דה"אכבםירשימכבםקלטינםחישולם ינשהלוויים ירדהת

דול ג– זוראלשיותר  דולגיוס דרבל קנהקצה  רשימכחר איעקוב  חדאלוויין  רק םאק. המדוימקומו  תאבוע לקתן ינ

ק. קום מדויבל מית לנו לקפשראם או יותר מינלושה לווייל שבה ש. הצלל ערךעדע בי לספק מידמכ

אום יתב ,שותפתממה שימבבוצה, כקם ילשפועם ינלוויימה כלר כלומ ,ינלווייערך מלדוגמה  עשהמלהם  GPSי נלוויי

.יווטי נרותספקת שי, לשם הדה"אכל כא ללפשר כיסוי מאי לדלהם, כהמקום ש

 20שקופית  
GPSד ה-יך עובגול: אתר

ר מואשיו עכנו ילאשר התקר חבהמקרה:  תאגו הצי .רחבלזור לעיהם לשעלהם  רומִואהמפה,  תאםידמילתלחלקו  

יוק. דיפה הוא בר אא יודע לומ, והוא לבישכב בכע עם הרתקשהוא נ

ם חקירוהמהמקומות  תאדק בהוא  .בישכבםפיחלומם יתמצמה מכחק רהמת אציין המלט שרך דהדצבאה ררהחב

סר: ם שמיתונלו הנמפה, ואב

ף ח"ן. חלממפה מ"מ בס 10פון ו-נה צא רענבפר סף כחלממפה מ"מ בנה, 5 סת רענצוממפה מ"מ ב.5 ס5

 GPS. ל ה-ת עקרון הפעולה שרזע, ברצוא היכן החבמם לידמילשו מהתבק

ת? אם זיך עושיא
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 21שקופית  
עיה: בת פתרון הג אצינ

ף דהל עמו יגד)ה .רהחבל שאו צמהימקום  תאלנו  תסמן םיגולעיהל שקה שההת קודונהציון,  קודותנמ-3  יוסדרסמן נ

פשות(ת ההנרזעצגת במוגם ב

 22שקופית  
סיכום 

ם: ידמילת התלו אאש

שותפת? ת מילובלבות גת תררצים ביסייעים מיניך לווייא

דע? תוף מים לשימים תוריניך הלווייא

בה?ביי סאתופי פעולה בנוששים בסייעים מיניך הלווייא

יכי תהללם מיתורלו אם ינלווייכי  נויאר .דה"אכת אם המקיפים ינהלווייי סוגמגוון מם יסוגמה כהיום  רנוהכלסיכום,  

ם שותפימםצימאומנות ימדבין  בורחי ,טטרנניאבדע מיתוף שי ,שותפתמבות תרגון כםתחומימגוון בציה זילובלג

המגוון  יבלנו חיים יארנהיו  יךאמיין דלשה קי: נהלוויייווט הנתחום ב – סוףבולבה, ביסהיכות ואר האוויג מזיטור נא בנוש

-GPS. מוש בשיבות העקחשו בשר התרם איילובלגם הנויישיל החב שהר

חת להצלזה בזה  םלוייתביה כירשמבוצה כק ,רשתכם ילפועוחלק  יותאמעצדות חיכים ילפועם ינמהלווייחלק  כי נויאר

חד יפעול לשונות הנות יהמדת איע מנמהם  סףאנשדע המי – םינלוויית בוצקאו  םידחייםינלוויי ,כךאו  כך מה.שיהמ

 .תיתר, רשת חבשותפתרשת מכ


