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רקע  

מנויות דזהרו נוצתו גרסמב .רבעהת לעוממוכות נלויות עבהאוכלוסייה  לכללל החלחום תדום וקיחות להתפתל כולשם  הוא החדש להחל
 .לחום החלתח לח להם פתפתמון, ונלי מעם בשינם ואם חדשימיז, מירות פרטיותחבחדשות ל

 ".ל החדשדן "החלעילויות בעת הלב הוזל עקת החלעשייל תחבה שחות והרייה, התפתלחרונות חלו עם האינשב
ם שינאלתומאפשרחום התת אישה גמנא הימנו; מחלק  להיות םחדשים יולשחקניו לאסלהיכנם חדשים מיזמילתמאפשרחום התת לוזה

 ,להחלת חנתללטוס  םייכולם פרטיים שינואם פרטיים מושילשים ינלוויילוח לשיכולות  פרטיות רותחבבו.  לעסוק פרטיות רותוחבם פרטיי
 .לחלבדה יב-כתתי אנתבאבל - תאזלעשות  נוכל שיועכ .חוקותראו  קרובות צותראלטיסות  לעם יועולנות ימדין בם ירעובחנו נאשמו כש ממ

או רייד ציכמיין דולחום תד ביעתהמי זת מיאחפתף: לטרלהצם ידמילהתת אםינמימזחנו נוא ,חרונותהאם ינשחדשה ברך ץ דפורחום הת
 .לחלל בדגנלו מזון שפישחק וא, מרותיים, תקי, עסי נופשרתם: אים שוניאם בנושטיקם פרויינמה שעוד כב

טרות מ

 .ל החדשי החלנת מאפיירו אתאים ידמילהת

 .לחלם בקיל ועסרות חליייום: תל כחלר ביותם ביידטרנם החומית התרו אייכם ידמילהת

 .ל החדשחום החלתם במיזחו מייפתם ידמילהת

תה. יכיהם ברחבלהם לם שמיזת המיגו אציים ידמילהת

עזרים וחומרים קהל יעד 

שיעור ת הר איבעץ להלמומצה: להמ ,פי שרטוטדע, דרטיסיות מיפסה: כדם להירזע׳ תות ז'-טיכ
סע שיעור "מערך הממוד לצזה בהציה טזנפי פרד

ד הקרוב" ילעתנה, ילמו פלסטם כירה שונציי ירגם: חומדציוד לזמן השיעור 
י שות )קרטונשומזות מירצוע, איפה, קרטון בקא

 ,סףר כיים ועוד(, נבוקי, בקףזות חטיירקה, אשמ90 דקות 
 ,ץק, מקלות עעצוע מפלסטי, חיות צדורי קלקרכ

ץ ועוד ם, קיסמי עישיפוד

ם, ם, טושיייספרבק, מבוצה: דכל קבה ליתי ככל
ל גם, סרעיבצ

מהלך השיעור 

עזרים פעילות זמן 
מצגת לחלם בקיל ועסחלרות בייל תמה עדהק  דק’ 10

דע רטיסיות מיכ

ם ידמילתטמפלט מצגת ל

פי שרטוט ד

גם ת דם להכנירחומ

ל החדש!מי החלזבוצות: מיבודה בקע  דק’ 55

ציהטזנגם + פרד תהיי כל הכפנם במיזהצגת המי  דק’ 20

שיעורסיכום ה  דק’ 5
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 2שקופית  
לות: י הפעיפנחיות לל החדש? הנם: מהו החלידמילת התל אאשנ

י אנתלשיפור  םטיקפרוים עשינתו גרסמובם, פרטיים מיזיולחב הרבור צילגשתו והנל החלחות להתפתל כולשם  הוא החדש להחלי כר יבסנ
 .ם ועודיים, פסיכולוגם מדעיייחקר, מלחלחיה בהמ

אותו ישה גמנא הימנו; מחלק  להיותם חדשים יולשחקניו לאס להיכנם חדשים מיזמילת פשרמאחום התת להוזפתאום?  קרהזה יך וא
רות פרטיות לעסוק בו.ם וחבם פרטיישינאת לומאפשר

 3שקופית  
נות ימדין בם ירעובחנו נאשמו כש ממ ,להחלת חנתללטוס  םייכולם פרטיים שינואם פרטיים מושילשים ינלוויילוח לשיכולות  פרטיות רותחב

 .לחלדה ביב-כתי תאנת, אבל בתאשיו נוכל לעשות ז. עכחוקותצות קרובות או רראל טיסות לם עיועול

פשה ק להניקל

אוטסטרונאהוא  חומו:תבחלוץ  והוא ט רקיע,קפרוית גרסמבל חללבה יטוס סטיבה? סטיתן יא ,ינשהי לאהישראוט סטרונהאל עם עתשמ
ם יסוייהנין ב.לחלבםהחיים יאנתתאחקור לםירעוזשר אםיסויינלשברספר מתאומילניבהלהחלת חנתלתו יאאימבא הול(. חלר יית)פרטי  

ל חלבע צבישהוא  םיסוייהנ .לחלבל מנוזדשות עת רצייביסוי ונל חלי אנתבחומוס  דוליגל עחקר מל שמליש  לחלביעשה  שהוא םיחקרוהמ
ם. עותמצאצור ביתן לינם שירבדל הם שם ועיאנל התמוד עלם לנו לירעוז

 .לת החלחנתם בתיד אמודתבה ים שסטייאנמה מהתר כיכבואו נ

ם: ידמילת התחה אנם ניאבם הקפישלושת המהלך שב

.ם.ותירם.ן מוותתת זה, או שהייחוות אם.ות לם.ן רוציתם הייי אדו לים, תגיאנת התר איכני שחרא

 4שקופית  
דה יב-כתתאות במצהי

ח, רילנה טקצה קפילעשות  רוצה היה אלמי  .ונופשרות ייתלףואם ייטכנולוגם מיזמיל,חקרלם, דושיחילבות רתות לדחפותל החלחום ת
דה?יב-כתי תאנתר בדה שהמזון המוגש בה מיוצסעמ, או בלחלחוף בירחה בירר בחדבלות בלון, לת מיבפוש בלנ

ת אמצנאהיאך  ,ץרהאדור כתדיבמכמושפעת  םאומנל החלת חנת.ראוויבחף רלאולץ רהאדור כזכרמליפול לםירבדלםגורדה יבהככוח  
מין בלהיות  םאוטיסטרונהאל שגופם לםגורזה  במצדה. יב-כתתלשבמצבםיאמצנבה  םשוהיהכן ול ,ץרהאדור כביבסלול סמבחק הר

 .קלשלו הם חסרי מיאחנה, כתד במיתחוף מיר

דופנות בק ילהחזם אוטיסטרונהאל עמקום למקום מלנוע  ידכ .להחלת חנתבם יאמצנשם גופיל שחופם ירבאפוא  תאטבתמדה יב-הכתת
חופשיות בלהם  חפוריא לשי דכם(, קוצ'י)סם ימדנצת רזעבחנה התרות לקים עימקובואוכל  ציוד .צויהרמקום לם מעצת אחוף דולחנה הת

חנה. תוך התב

אן חצו כלל << ת החלחנתדה ביב-כתל תאה סרטון ערבואו נ

ל? ת החלחנתדה ביב-כתל תזו שחושה הת התחוות אתה רוצה לם.ן היה/היימי מכם: ידמילת התל אאשנ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=82t9Tk9dUHs&feature=youtu.be
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 5שקופית  
ל! ת החלחנתאוכל ב

 .ץרדור האם מכיריחנו מכנאא חוויה שונה מאוד מזו של היחללה ביכא
ישותרדלחת אדוגמה  רק זולהם. קו יזוים יבחשמלרו חדי,רבעכל לחפו רוירו תפזילו שםירורהפיל: החלת חנתבבון חשבאבאלחם ל

צורה יע בגהמזון יכול לה .תמיוחדקום ואקיות שמאוחסן בל החלמזון  .לחלם באוטיסטרונאם יאוכלשהמזון  לעמוד ריךצבהן שהמיוחדות  
ם טיאסטרונאלם ינתינת יבכל בשיש  פלופלח לממו כם יניבלתלו אפיזה. ירמהארות ישיייה לשת- תילנוזצורה באו  לה,יכאלמוכן  קה,מוצ

ל ענוסף  יכה.רהצי פנלםמילהם  ףלהוסיויש  לוחשהמי פנלםשימיובהמזון  יכרמצמחלק  .תילנוזצורה באלאאן, כשהם  פיכאלחנה תב
 .ץרדור האספקה מכיות אלחליע בי שמגם גם מזון טריבלם מקאוטיסטרונלו, האמנות א

ר אושי ותכאלמאור  ם,ינחיישת רזעבמבוקר  דוליגזהו  דה.יב-כתתי אנתבל חלברקות ידול יגבם סינתמם טיסטרונאהמזון,  לוחישמל ענוסף ו
 .מידול עציגא בירצור מזון בם יייעי בקרה, המאפשרמצא

אן חצו כלסרטון << ת האה ארבואו נ

ל?חללה ביכחוות אתה רוצה לם.ן היה/היימי מכם: ידמילת התל אאשנ

 6שקופית  
ל חלדוד ביב

.ץרדור האכם שיש לנו בילגנוי הרם או לשישיידות עם קמודאה להתמנות מופלדזל הוא הת החלחנתקור ביב

י רלולספון לטבבוע קמוש שילו פיואם, ירוחבשפחה מיכה, הללה, יכאנה, שי- םהחייחומי תמגוון בםיגומנהם ילגהרם, דהאי בנלנו,  יש 
ר אשנשםלעומהתוק ינחושת תויש  ,הקצהל אמהקצה נה שתמםהחייח ראול לחבםטיאורונטסהאל שםשהותב(.ידמריותלו פיאםיתעיל)
תוק ינבכה רואקופה תםדידמותמםדאינבךיאין בלהר פשאםתרזעבשםינשום סוייינםיעושלו להםיישקהעם ד דמולהתדי כ.טהמל

יהם. לם איליגם שהם רמהחיי

ת רועוז ,פחותא לחשובה  תיתרהחבלות הפעי .תיגופנלות ופעים, יסויינם, עיסוקיל לשבל החלת חנתבם יומת אם יריבעמם אוטיסטרונא
הם - דועוהיר מהמוכם חוקירשהם כגם  רהחבחיי  םמימקייל החלת חנתבםאוטיסטרונהאטה. מלשםמהחייתוק יהנחושת תתאגלהפי

ם. מיעים הפנוי בנמנת זם איריבעת ומדמי הולם ויים חגיגם, חוגשחקים משחקימ

אן חצו כלל << ת החלחנתם בשחקיל מר עאה סרטון קצרבואו נ

ת?מסויקופה מתתה רוצה לשהות בה לם.ן היה/היי, מי מכלת החלחנתם בי החייתגרל ארנו עבחר שעאלם: ידמילת התל אאשנ

 7שקופית  
ם( ידמילל התם שיידת הימחר הרא)ל

מנויות דזמההמה כרק  הן לואכל  ל?חלברק  חוותלפשר אשהמיוחדות  חושותהתת אחוות ולל חלבלהיות  ם.ותרוצים.ן מכמה כם.ן תיאר
לו. ם האמיזת המיתכנן אזור ול, לעמיותזם וימיזתור ים.ן, בתיך תוכלו אבו אשִאה חבלות המהלך הפעי. באיל החדש מבשהחל

 .קיעסחום התתוח בפימנויות לדזזהות ה", ותוכלו לל החדש.ות החלמיזם.ות ל"יים.ן הופכתשיו אעכ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=onm7P_iFueE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uE4k4P1nKuk&feature=youtu.be
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8שקופית  
ל! חלבקי עסהםחותהתאחו תַשיפם טיקפרויהתאנו תכנתם.ן תא.חדשל חלת מיוזוימי זיתלהיו ,תדומילתוםידמילתם.ן, כלשתמנודזההזו  

ל? חלק באה עסריך נמיין אדם תוכלו להא

 ,להחלת חנתבשיש  דהיב-הכתתל לגבבות כמורנהיות  םאומנפשוטות  פעולות ם.יסרטונבנו יאשרמו כ ,בהחלטם יבכמורהם  לחלבם החיי
ם. תכת איך זה יכול לשרחשוב אסו לם נכלם שזמיאבל זוהי חוויה עצומה! ב

ל? חלם.ות בחים.ן פותתם הייקילו עסיאם: ידמילת התל אאשנ

ם יוליכם שינאועוד  עוד ,תיואמצועת יוסחרמלחלת חנותתנותכנמתפרטיות רוחבשר אוכ ,רתיום יזולם עשינגור שיהירחישמכר: יבסונד חדנ
מיות זוימי זיםתאםתהיילו יאם. אותת לשרם ייכולקל שהמר חוסי אנתיך אםיבחושם מיזיהיום  רבכ.לחלבשתהמיוחדבה יבלסיע גלה

ל חלמות שימתלטובמזון  צורויירות ופירקות ידול יגבקיעו שתםהאל? חלי רייתללונות מתכנן לםכליאדכםהאם? עושים תהיימה  ,להחל
דה? יב-כתי תאנתם ביסויירות שרוצות לעשות נחבדה לבעי מרותי תציעו שיד? או אוליעתרוכות טווח בא

לה אכל - רהוהאוויהנוף  לוואפיבו שם יאנהת ,המיוחדחב רהמלקוח. לם קייענמם תאשמהחוויה  חלק להיות הופך דהיב-הכתתתגר א
 .בולגם הניר אבם כשמיישיו הי עכ, כץרדור האכבלה שם מאים, שונם חדשיייוונכבה לת החשים אחיפות

רך!דא לצבואו נ

 9שקופית  
מה שיהמ

עם  ,חראםזמית בלמקבוצה קכל  .לחללרות ייתחום תבםמיזמיח פתלם.ן יכלע,בוצותבקבודה עבלהם: שמה שיהמת אםידמילתלריבסנ
 .פי שרטוטדע ודפי מיד

חיות: הנ

בודה שונות: בוצות עק-4חלוקה ל

 Space Motelלון - ת מית בהקמ

 EXSpaceל - ת החלז חווייכרמ

 Hummus HALALל - חלחומוסייה ב

SpaceWorkל - ת החלחנתמות בזז יכרמ

 10שקופית  
 .פי שרטוטדע ודרטיסיות מישונה. חלקו להם כאמה הרשימם לידמילת התאו אהוצי

להם.ם שזמיל תכנון, שרטוט ורעיונות לבודה עדקות לע 15ר( מת טיירזעבו להם )בהקצי

 11שקופית  
גם. דת המשימם לקו אותיזנגם והת דייבנם לחוציבה הניתי הכרה וכלציי הירת חומם אידמילתל תכנון, חלקו לדקות ש 15י ראח
דוגמה: ת חלקו. לם.ן או אכלט שקת הפרויר אתאגם שמבנות דם.ן ליכלמה: עשית המדו אחד

דומה )בהחדשה  חיההמת ביבלסם יתאשתצורה בוהכול - גשתןוההמנות  תהכנם, דוליוגהמזון  יוכן שמהם םחימהצטת בהנסייה חומ
ל(. חלטת חומוס בבל הנבה עתן סטייל איסוי שקה לניז, ובלחלל האוכל בסרטון ענו ביאמה שרל

י אכותלאור מדקקו לזם תהאמקום? חסוך בי לדם כרעיזת היט אבי להנאדיפה כאב: בו היטהחומוסייה חשת ם אינתכנם מתאשכם: טיפי
ל? חלר במנוע מהכול להתפזדי לש כמשתריך להם צילו כליאדול? בגחומוס לפשר לאדי לכ
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צול ינתוך  ,ריותבתוהמיוחדהנוחה  צורהבלון לצו רילהחלי רייותמי זי.ץרהאדור כבשלה מאמאוד  םישונל חלבחיה המי אנתלון מת יב
ם. ת כל החושיל אנה, שתפעימית בם יספק חוויה חדשה ומיוחדכללון שת המיצורך החוויה. בל לחלם ביאנהת
ם. אוטיסטרונל האחיה שי המאנת תאות ארדוגמה ולי הסרטונפות בצי לאדסיה כלקגם בדקתלון המת המבנות אדי לכם: טיפי

עופה התמות דקהתעם  קרהשפי כ,דיעתבשםינמימאנו אםאול ,ברמון מילעבםשינאלתדמיועל חלרות ייתהיום  יכםידמילתלרו יבסה
 .רחב יותח אוכלוסייה רפלישה לגנה ונמיא תהיה זדו, והירל ירות החלייל תלויות שע, הנותיין מדטיסות בוה

 ,לחלבחוף יהרחושת תלעבושִח.חוףירלשחושה תיש ץ:רהאדור כלעשרמאתחראגנהתמגוף הלחלבל החלי מבקרליתחווייחם תמ
דור כלקר עיובם, יבכוכל- חםתמהמקף שהנא המופלהנוף  לעבו חש .ולהפךפה צהרגם  להיות םייכולרות והקיקרה התבו שהאופן  לע

חלונות  ,לותעמ-360בשחק מיזוראקל: שהמחוסר  יאנתתואל החלת אאה בהנוות חלםימבקרלתפשרהמאבה יבסנו תכנשיו ועכ .ץרהא
 .ע, ועודל הקרקעם מיטרלומגובה עשרות קים בתדר הולם, נוף לעייחולם הכשמייל העחה מירזחזות בדי לץ כרדור האכם למייפנור

רך דדות בעומאומנות  ריחד,בותישיר חדאה, יקרירחד,חקרמימכונ ,דשרמירותשיבשות משתמבות ררות חבבודה עת ביבוסמות זיז כרמ
החדש!  להחלדן עיבגם  כך ם.אותרות שוכא לא,הציודת ואם ידשרהמת אשות רוכנן יאבות ררות חבדוגמה, ל,ץרהאדור כבם. ייצונחים ופיג

בקידה; יב-כתתי אנתבם יינסרטם יתאם יגנהתמד ציכם ישחוקריות ומדענם ימדענם; ישונם דקיחייל שדות עמיבוחנות הרופות תרות חב
ם, מדעיים טיקפרוילהם  שיש םידמילותדות מילתיו; סטודם ייכרצשיות ואומנם יאומנל; חלבר יותמהר  יין יישןלפשר אם אדוק בלשרוצה  

 .לחלדה בבעבודה או מת עביבצו לשכור סרם להיות לקוחות שילה עשוייועוד - כל א

 ,דשרהמדה, בעהמת אלשכור  צהרימי  ם,כלשהלקוחות  היותלם עשויימי  בו:שִחלה חיתזו. כבודה עת ביבסתכן להוא  םכלשד תפקיה
בו אותו? עצד תצים? ככלדה שמירה או הלציל היחל

ת אלנו  איבלהם יואומניות מדענ ,מיותזים, חימפתם אותלפשרו אשיוהם  ,ץרהאדור כבשמה מם ישונוהנוף  חושההתבה, יבסהקום, המי
 .רנושות טובה יותען אמ, לאבדול הגר הבדה

ל לול שסמנוי "שי-Double Asteroid Redirection Testחדש:  טקפרויבציה. טזנפרת + הכנגם דת ייבנלדק'  40ר( מטיית רזע)בבו הקצי
.ץרדור האכפגוע במנו למנוע מדי ל, כדיסטרואל אלולו שסת מנות אסות לשא לנט היקת הפרויטר. מDARTצור ", או בקיפולד כיסטרואא

 12-15שקופיות  
'.גם וכוד, הטקפי הפרוית דלה ואם שזת המיג אתורה, להציבוצה בם, כל קידמילש מהתבקנ

 16שקופית  
 .שיעורת הם אידמילם עם התסכם נמיזתום הצגת המיב

ל? חלמות בזא היל נושם.ן עמה דעתכם: ידמילת התל אאשנ

לו פחות? ים ואיילאים.ן רכם ליארם נמיזלו מייא

ץ? רדור האכחוץ לם מיללו שפועאם כמיזל מיבה עחשממה היה מיוחד ב

דול מאוד? ץ גרדור האכמות בזין יבל למות חלזין יי בשונם ההא

י? שונא הטבמה התם כן, בתה? איכם בם עושיתאם שיליגם ריליגרתם זה היה שונה מהא

ם לו. יליגחנו רנאמה שד מיוחד ושונה כל כך מינו לעתם אותל לוקחימי חלזם שמיידמילתר ליבסנ

ל חלת חנתלאו  חרילטיסה  אבל- חדש בודהעמקום לאו  ופשהחליע גלהי דכם טוסימבלו ואפים אוטובוסיב ,יותמכונבסוע לנם יליגרחנו נא
ם כל כך! ים שוניאנת, בחוק כל כךמקום רקור בילנו ובטמוספרה שאה מהאצי, יתילחלייה ללריכה עמצ

יש גוני אפשרר בדיהיה  לחלבקור יבה,בולגהאלהם  םשמייההחדש  להחלכות זבאבל  נו.תימאכך  כל חוקראה רנזה  יכמיוחד?  זה מהול
חוק ריהכיע גלהפרטיות  רותחבולם שינאלתומאפשרר סחרמבבקצחת תפתשמיה, טכנולוגהכות זבזה  כל ם.ינשמה כעוד בנושות אל

 .אותרך מופלצות דיפשר לנו פרל החדש מאחלה! החלשרק אפשר - וזו רק ההת


