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רקע 
נושות האעשה, מלתון. נעגרכל בטי לוונורמין זדע מילנו  םספקימץרהאדור כתאםביסובהםינהלוויי

נו.חייבמושם לשים מודעיא לנו ארוב לם. ינבלוויימוש שיהלוא יאם ירנהמודם החיית אם לקייתוכל  אל

ם נויישיי חראב עקמ ,ראוויג מזזוי חי ,יווטנ ,מקומותתור יא)בלוויין(,  יהזלויטבפייה צמו כפשוטות  פעולות 

מן. זם כל הינמוש בלוויים שילו ועוד עושים. כל אייטחונם במושיחקר ושי, מיכי עיורם, תהלמיייקלא

ג להציחרנו בם?ימודיהלת יתכנבםישונם יאנושמד ללעותו צמאובתה כיבזה  דעמיבששתמלהתוכלו  יךא

טמיע להשונות  םכירודצות להמלוב שיביתמיאינלוויידע מיבמוש לשים ישיגונם פשוטים יכלספר מםכל

תה. כימוש בהם בשית הא

ם כירצלאותנו  םיתשרהמם ינהלווייל שםקיומם עצת אםידמילהתל שמודעותם לאבילהד נועזה יך רמד

ן פואבם ידימלהתו לעיפ ,םיכנפלת וגצמוהת ומישמב .ונייחל והינלה ברהם ותביחשת אום יימיו-םוי

מוד ללויוכלו  םינלוויימבל תקהמדע מיבמוש שים עושיהםייליטגידםיכלעות צמאבתופי ושיבי טיקאטרניא

ם.ים שוניימודים ליאק בנושעמיולה

פיה אוגריוגם מדעיבחקר  בודותעת לטובם ידמילהתת אש לשמיוכלו  אןכם יהמוצגם ימהכלחלק  

יכול חקר מבודות עם ינהלווייעות צמאביו, ותופעותץ רהאדור כל עלהם שסתכלות ההת אק עמיולה

אן.ם מכיא רואלם שירבדל הט חדשה עת מבקודתקות ולספק נרלהיות שונות ומ

גוגפתוח איש או לגלון נד עם מיטייצוי להצת ורילגנאם הם ביכפנם לים המוצגיהכל *  גום ולהנות ל תרת

םידמילי התפנם בחשפינם שם החדשיחימהמונ

 Worldviewשם הכלי:  
י: ל הכלע

Worldview  תרהאם, צלומרואה  שהלוויין מה שממאות רללנו  פשראמשר א"א סאנ"י עשפותח  יכלהוא

נות בונלהתדע מיל שם ישונם ידברז כרומץ רהאדור כת אם בישסובת פיהתצי נהלווייב מייטל שאגר מהוא  

מושושית ביטיקאטרניאחוויה  פשראמתר האם. ינלוויל שטמבת קודמנץ רהאדור כלשרבעוהההווה  לע

צהרנשם ספצייפיימקומות ל ZOOM INע צבוללנוע  פשראמהוא  בנוסף ,יותנלווייתמונות  900מ-  ביותר 

יפות שר ,ראויג מזאבק,  סופות כורדאות רלתן יננו. יינלעים פרשינם ישונם יתוננשר אכבהם  להתעמק 

ם. יתונל נרה שקיר וסבעמה

ם ישונההמקומות  בין לנווט תפשראשמת ילזואויצורה בם יסיפורג צימשהוא  תרהאל שיין ענהמבונוס ה

בלומדות  ועוד םינענם, ימוגלאיות שונם, והמיע הקרקי פנ ,ץרהאדור כל שת יזהפישתנות ההת אאות רול

תר: ת האם אשפותחית כקופצת שיחלונעות בלו מוצא, לומדות תופעות שונותבנו לניות שיעוד

https://worldview.earthdata.nasa.gov/


היי לדאטה! 
 יישומים פדגוגים עבור 
המורה מדאטת לווינים

 

 

 

 

ם: ידמילתעות לעות הלומדות שמוצצמאתן לעשות בינלויות שלהלן פעי

הצעות לפעילות 
יה לאוסטריפות בשרחקר ה. מ1

לבסו לקישור הכנ אן חץ כא <<

STEP( תימין . )חלונם מייאצמניפה ששריך הל תהלם שישונם הידעבור בין הצלע

בלומדה  םידעצלושה לשם יינשבין  גלהצייכולה  בוצהקכל  בוצות(,ק )3-4בוצות לקם ידמילהתת אחלקו  

ק. שמעות המצמאיה בלאוסטריפות בשרקרו בש

פשרות איש  ישילשהב לשבל שמלפיה, צל ששונות  אופציות אותרלתן ינם בילשהבין  םירעובשר אכ

עי: צמת החץ האזזעות הצמאי בחרי ואפנאות לרל

שוואה חץ ה
י חרי ואפנל

יפות שרהשפעת ה 5(, בל)שעשן הת דידנל שתמונות  4( , בל)שציה מינאגם  אותרלתן ינם בילשהשך בהמ

שונה, ם יתוננתצוגת בש שתמלהם ייכולם ידמילהתסך המל של אשמד צמ 7( בל)שהאוכלוסייה  לע

 .נות ועודיבולות ושמות מדד גילהור

חלונית תצוגת 
נתונים 

צעדים בלומדה 

https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=85.48875208417866,-48.20074873233189,177.97709458977198,-6.43648156964991&t=2019-09-07-T15%253A25%253A24Z&l=VIIRS_SNPP_Thermal_Anomalies_375m_Day(hidden),VIIRS_SNPP_Thermal_Anomalies_375m_Night(hidden),Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines,VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor,MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden)&tr=australia_fires_2019_2020
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ת רז ע ב ם  עולה אודות  ם חדשים  יר ב דלות  גל לנו  פשר אומ ץ  רהא דור  כבלה  יל סיור  ת רתא מ הלומדה  

לה.  יל תאורה בלחקר ש נות ומבונהת

יהום האורת זם בלומדישונם הידע ת הצבוצה תחקור א כל ק ,בוצות  ק-4ם לידמי לת התחלקו א

אותה ש התופעה  ל עב  חילהרם  יד מי לת לתן  יותם  החציעות  צמ אבאה  יל מ ב סיור  הל  עבור  תעהמורה  

גה.   ציא מהי 

ם: ידמילדונו עם התבות -  לות ראם ש ילע ם ומיסיור מגוונם ביאהנוש 

ץ? ר דור האכקום בל אופי המי ת עיכותאל דה התאורה המעיזה אופן מי ארו בתא

ם שם? בייישתם משינ, מדוע אץר דור האכיכוז התאורה בי רזור יאשותף ל מה מ

סיור?   בענה בל מם זה מקלה – האי ם בליגם דיגיימה דל

אור יום? אות בר יך שהן נאס ל פרנם יש להם רזה סופות? והאילות – אי סופות בלאות הריך נא

 

  

  

 	

 	

 	

 	

 
 

  

 

  

 	

 	

 	

 	

 	

 	

         

  

ץ רדור האכי בלי. סיור ל2

לת כאצמנמפה שסו לכנ אן חץ כאן <<

ם בלומדה ידעצ

ת תצוגת יחלונ
ם יתוננ

לי ל.ממורה - שיל שתוכלא זערך בנושמב  .תוגרסמזה בל היגת התרב אלי לש.יהום אור

ל סופה תה שלשיעור: תחיא הם לנוששיעור בהתאם בימה סיפורכמוש בשי 3.

תה הכית אחלק לאהילנו שצה לההמ ,שונותסופות  אגרמלשםיילזואוים יסיפורלנו  גצימאגר המ

ע: בטתופעות  לעשיעור בדוגמה לאלנושם מייתאשמם ישונהםיסיפורהפי לבודה עבוצות לק

קלון טרופי צי ,סופת אבק ,אןיקן דוריהור

לוי( מיף קובץ לז: ) נוסי.בלה תא קיסופה אותה היבור התוב עבוצה תככל ק

רוע: ישם הא

סופה: ב היתקום / נמי

יך סיום: ריך התחלה – תארתא

ם: ייחודם יציפיים ספיינפייאמ

חב: אור מורית

סופה? ל הם שינפייאמה המ

סופה: ל היך שאור התהלית

סופה?ל הכות שלשמה הה

תמונות:  

ה פוסהת אה פוסל כל שם יבלשהור תאהת ועצמאבאה ילמבגו צייםידמילהת ,חקורלמו שסייחר אל

לה. שתנות שב ההבלו וקצקיש

ת אגו הצים, יתונהנת יחלונבם יתוננוהוסיפו  דויהורלנו:  פשראמתר שהאשונות ההתצוגות  גוהצי

יהם. לרו עביסי" והחרי ואפנת "ל, אתראבם שיסרטונה

https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-133.37623915735156,-59.67435222984959,167.45421066963803,76.16939777015038&t=2016-01-01-T00%253A00%253A00Z&l=VIIRS_SNPP_DayNightBand_ENCC(hidden),Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines(hidden),VIIRS_Black_Marble,VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor&tr=explore_the_earth_at_night
https://www.space.gov.il/lesson-plans/132104
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=17.312252524473145,-28.291373467405606,55.344259444888344,-11.117545342405618&t=2019-03-14-T00%253A00%253A00Z&l=Reference_Labels,Reference_Features,Coastlines,VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor,MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden)&tr=tc_idai_march_2019
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-212.88056028645886,-95.47050496575888,190.64852607034734,86.74809809223642&t=2019-02-01-T00%253A00%253A00Z&l=Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines,MERRA2_Dust_Surface_Mass_Concentration_Monthly,MERRA2_Dust_Surface_Mass_Concentration_PM25_Monthly(hidden),MERRA2_Total_Dust_Deposition_Dry_Wet_Monthly(hidden),VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueCoINCLUDEPICTURE
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-94.75869301977531,18.074163862096906,-59.3737449228895,34.052679487096896&t=2019-09-01-T17%253A00%253A00Z&l=Reference_Labels,Reference_Features,Coastlines,VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor,MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden)&tr=hurricane_dorian_september_2019
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 N2YO.COMשם הכלי: 
לעזהות  תתעודעין מאות רלפשר אמהוא  ,תמאמן זבםינלווייל עדע ומיב עקמגצימתר הא :ילכהל ע

הלוויין לעקעמימרבסוהתון נעגרכל באצמנהוא  יפהאלו, שמה שיהמת את אגצימחץ: לניו לעהלוויין  

הוא אן ולהיה  הוא יפהאלו- שלול סהמת אצהוב באות רלתן ינ,לעטמבמלולו סמלעסתכלות התוך  

שיך לנוע. ממ

ם יני לווייחרב אעקלות: מפעיעה להצ

ר מהיחיפוש  תחרות םלקייפשר אם ינלווייבור עדע מילהם  ולספק תרהאת אם ידמילתלר להכית מנל ע

תה. כיבוצות בבין ק

בוצה( ם בקידמילת 2-4בוצות )תה לקת הכיחלקו אם? תקיייך זה מא

 N2YO.COMתר ת האפתוח ארו להם למ. אפחותחד לב אחשבוצה יהיה מכל קאגו כי לד

תר אותו אם לידמילתרו למחול ( ואל הכגסרב Most trackedת ה-ייגורטחור מקבתן ליחרו לוויין )נב

שונה אראצשתמבוצה הקמי - יתחרותאופן באותן  גציונתגר אלות אשתה הכיי פנבגצינמכן,  חראל

תון? ת הנא

לות: אאות לשדוגמ

ל הלוויין: ת שיזכרמה המשינו מהי המציי

י הוא שוגר? תמ

ל הלוויין? מהו הקוד ש

לו? ץ המקור שרמהי א

ם: מידתקמלות לאש

לו? לול שסמה המ

ל? את ישרנימדם יש לינמה לווייכ

<<orbiton- יוןלעחול כלג)סרנה ימד"פ עחיפוש  םעיצמביך אאו צמאולדה מיבלהם  מויגדה Satellites 

 ISRAEL ( ל. << חיפוש שMORE OWNERS/COUNTRIESם << ילגדתחת למין מד יצמ

לנו. ץ שראאן בם כידמיל"י תזהו לוויין שפותח עוספרו להם שלווין דוכיפת לסו הכנ

אן <<דע כהמיעות צמאיו בלב עחיתן להרינ

https://www.n2yo.com/?s=25544
https://www.n2yo.com/?s=25544
https://www.n2yo.com/?s=25544
https://www.n2yo.com/satellites/?c=most-popular
https://www.n2yo.com/satellite/?s=40021
https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2593%25D7%2595%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%25AA_1
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 Zoom Earthשם הכלי: 
עבם, תופעות טיקל, ארג אויזוי מזא חיפיה בנושאוגריי גשיעורדה במילם ליתאמ

Zoom Earth?מהו  

ר האוויתצוגות  תוא ,ץרהאדור כבר אוויג מזל עת מאמן זבדות עיהמלווין  תמונות גצישמק שממזהו  

ע בטתופעות  חקורלבואו  רה.ומהינה מיזמפה בץ רהאדור כל שבוהה גזולוציה רבביותר  טובותה

ל לוויין. ט שמבת מממן אזאות אותם ברר ולבעחשו בשהתר

 ,JMA Himawari-8ו-  NOAA GOESמו כם ישונם ינלויימף ציראופן בכנות דתעמק שמהמל שם התצלומי

EUMETSAT Meteosat לום. י צינם ולווייפיים גאוגרינלו הם לוויי. א

https://zoom.earth/
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ד? ק עובשמיך המא

תצלומית אאות רללנו  פשראמק שמהמ

תון,נמן זכל בר אויג מזם שסורקיהלוויין  

ם יכירתאלשת גללנו  פשראמובנוסף  

אותומם התצלומית אאות רולם ספציפיי

ל שהתחתון  לגסרהעות צמאבהיום,  

 .יךרהתא

שתגלתן ינמין מיל גסרהעות צמאב

 ,ספציפיותוסערות  תמאמן זבלסערות  

שך מבסערה הלששתנות האות רלתן ינ

 .ם ועודיאצמתן לשתף מישעות היום, נ

ק: שמעות המצמאתה בכייות בפשרלויות אפעי

ת ל הלוח )חלקו אעות מקרן עצמא" ברג האוית מזישת תחזגעות "הצמאבחי שר הנוכג האויאור מזית

חדשות!( מו בש כמם מעולר בג האוית מזית תחזגו אנות שונות והציים או מדיזוריאתה להכי

חר יך מיוחד ארתאלהם או בת שדר ביום הולג האוית מזרחקי

חרונה( אקן שהיו לי, הורמיא' צונדוגלהם )לר שבעם מהירתה והם זוכקרע שבת תופעת טרחקי

ם ינשתר סערות שהיו באתן לינאה כך רמין ונל מיגסרא בצמפתור ה-STORMS )נעות כצמאב

להן( שתנות שת ההחקור אסתכל ולחרונות ולההא

צות: לתוספות והמ

אן חצו כלי נועה << נלוויית היום מתמונם בכלם שישיעורת הפתחו א

אן חצו כל"א << סאל נאגר תמונות שמ

אןחצו כלמורה << לויות לאגר פעי, מ"אסאל נייה שספרה

 IN THE SKY ם ועודרועי שמייים, איני לוווייחרב אעקסטרונומיה, מתר חדשות וא- א. 

אן חץ כל <<ייךלעם מינטות ולווייפלנ

https://www.nesdis.noaa.gov/satellites-image-of-the-day
https://www.nasa.gov/centers/marshall/images.html
https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/tag/search/5-ESS2-1
https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/tag/search/5-ESS2-1
https://in-the-sky.org/satmap_planetarium.php
https://in-the-sky.org/satmap_planetarium.php

