
 
 

 

ועדת
האתיקה 

גיל התלמידים: כיתות ז׳-ט׳
דק' משך השיעור: 90

השפעת האדם 
חקר החלל והפסולת בחלל 

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכלות זה נערך פעימ
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קישור לתכנית הלימודים  

מותאם לתוכנית הלימודים של גאוגרפיה, כיתה ח'

השפעת האדם - חקר החלל והפסולת בחלל נושא 5:

הקדמה: 

תלתועלבו ששתמלהויש  ,כושרלנוילשעחדש  דעיםקייששום מזה ההחדש  םביגה להפלם יאיוצחנו נ"א

ת יקאירמהאל החלת יתוכנדוד לעיא שנשאום בנ ,ידקנ'ון ג,תירבהצות ראאשינרמא"ם,שינהאכל  

לה אשהמו. עצל שמפון צמין איה, טכנולוגכל למו וכי נגרעיחקר מלמו כ ,לחלחקר מ"ל 1962. רספטמבב

תהיה  תירבהצות ראלשדה יםאורק  ם,דאבלויה תתשחימכוח לאו  במיטיכוח ליהפוך  זההדע הים א

ד יחרמזור אאו  לוםשלשםייהיה  זהההחדש  נוסהאוקיים אבוע לקנוכל  – להחלבוש כיביונה לעהלע

 "חמה.לל מש

בו? לעשות  סוראומה  מותר מה ל?החלמי  לשלות: אשהל עחשוב וניות תאתהיות  להענזה  שיעורב

עולה הכל כבו  לעשות פשראשרבדהרוש פילהם,  ישגננו יאוהוא  להחלת אםירואם ניאםדהאי בנם א

ל? חללות בשר הן פועארות פרטיות כחבלות ומשממם לה מפיצנו מאיות שחרת האדדעת? מהי מיל הע

עזרים זמן השיעור גיל התלמידים 

דע,רטיסיות מיכ דקות 90 ׳ '-טתות זכי

ם, רטיסיות שופטיכ

בייט ירטיסיות דכ

מטרות: 

בה.ביסעת בא פוגד היצר כיביסדעו להל וית חלפסולרו תאם יידמילהת ֵ 

ם. ייתטיה האבל והית החלת פסולייסוג, בבייטיגנון דסיהם, ברעם חבדונו ם יידמילהת

גו אותה. ציל ויחלת בת פסולראשל הת שיתיה האסוגבטו עמדה קנם יידמילהת
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מהלך השיעור  

עזרים מהלך השיעור זמן 

צגתמ ל?מי שייך החלחה - ליפת 10 דקות 

צגתמ ל?חלקה ליתשר בין אמה הק 10 דקות 

סרטון לחלקה ביתת האדוע 15 דקות 

צגתרטיסיות + מכ לת חלבייט - פסוליד  דקות 45

פלקציהסיכום ור 10 דקות 

המלצת המפמ"רית:
זוהי יחידה מעניינת, מאתגרת, חשובה ומחנכת לערכים, והיא בהחלט מומלצת לשימוש בכיתה. 

היחידה מתאימה לנושא 5 בתוכנית הלימודים של כיתה ח': "השפעת האדם - חקר החלל 

והפסולת בחלל".
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פתיחה / 10 דקות 

קה? יתמהי א

ם? תם עושיתם היישחק: מה אמפתח בבואו נ

ם בהם.יגתם נוהיך הייי ארו למתם תאם, ואים שונביצם מיכפנג בציי אנא

שקופיות 5-2  
ם? תם עושיתם היימה א

א: בב הצת המם אמכנו לעצמיי. דציות שונותעות סיטואצמאקה ביתבין מהי אסה להנבואו נ

עליכם לשלוח בעלי חיים לניסויים למען פיתוח תרופות. האם הייתם עושים זאת? 

וענו להם בסיבות מנוגדות לתשובתם: שאלו את התלמידים למה כן ולמה לא, 

למי שאמר כן, תענו:

אבל מה יקרה לבעל חיים אהוב? לא מגיע לו לחיות חיים טובים? למה צריך לשים אותו בכלוב 

ולנסות עליו 

חומרים כימיים שונים? 

למי שאמר לא, תענו: 

הפסקת הניסויים בבעל חיים תפגע בפיתוח תרופות לבני האדם, כי כך יחסר מידע רלוונטי בנוגע 

לתרופה. זה עשוי להוביל לניסויים בבני אדם וסיכון לפגיעה בהם.  

כדי לעזור לחבר, הייתם מגלים להוריו סוד שיש לו? 

וענו להם בסיבות מנוגדות לתשובתם:שאלו את התלמידים למה כן ולמה לא, 

למי שאמר כן, תענו: 

האם היית מסתכן בפגיעה באמון של החבר שלך בך? החברות עלולה להיפגע מזה.  

למי שאמר לא, תענו: 

אם לא תספר את הסוד שלו, אתה עלול לסכן את חייו. החבר עלול להיפגע מזה. 

מחשב, טלוויזיה, (האם הייתם מזהמים את הים בשביל לייצר חשמל להפעלת מכשירים חשמליים 

 ?)מזגן וכו'

 : וענו להם בסיבות מנוגדות לתשובתםשאלו את התלמידים למה כן ולמה לא, 
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למי שאמר כן, תענו:  

אבל מה יקרה לים? למה לא לשמור עליו? כדור הארץ נמצא גם כך בסכנה בגלל זיהום אוויר.

למי שאמר לא, תענו: 

איכות החיים שלנו תיפגע משמעותית. אנו עלולים לחזור לחיות בלי חשמל, בלי אינטרנט, ועוד. 

בין אילו ערכים היו לכם התנגשויות בתרחישים שהצגנו? האם הרגשתם צער או כאב כשדיברנו על 

הנושאים האלו? המחשבות האלה נקראות אתיקה. אתיקה היא הפילוסופיה של המוסר, היא מנסה 

לעזור לנו לנתח מה נכון ומה לא נכון בצעדים שאנחנו עושים. האתיקה מנסה להשיב על השאלה מהם 

עקרונות המוסר שעלינו להביא בחשבון כאשר אנו עושים פעולה מסוימת. היא מבקשת מאיתנו לבחון 

במי אנו עשוים לפגוע, מה מועיל יותר ומה מזיק יותר, בין שמדובר בסביבה, בבעלי חיים, בחברים, בבני 

משפחה, ועוד.  

מה הקשר בין אתיקה לחלל? / 10 דקות 

שקופית 6 
ם דולהתקיותר  םטובים חייחיות ללנו שיסיון הנת גרסמב ,ץרהאדור כבת פסולם ירצמיינו אששם כש ממ

ל? ת חלז מהי פסול. אלחלת בם פסולירצנו מייתעשייה, כך איה ובטכנולוגב

אן <<< חצו כלסרטון ת הם אידמילתגו להצי

רו: ביסה

מוש שיבםניואץ רהאדור כבביסלול סמברוב  פי לעםיאצמהנם ישונם מילעצל כולשם  אהיל חלת פסול

ם פלטיהנם ישונם ירוחומע בצל שפיסות  ם,אוטיסטרונאם ידאבשמציוד  אהיל חלת פסוללדוגמה  .עוד

ל החלת פסול ,תאזעם  .לחללשממלשזק נבהם  יןאשםיבורסחנו נאשםינטקםירבדראושיות לחלמ

ם ינולווייל חלתחנות  מוכםיוכלם ימבנל שמלם, ידולגםמיעצא היביותר  תיתעייבוהת יעותשמהמ

שויות גהתנגם  .לחלת פסולם המהווים מיעצהספר מל ֵדגוכך  ,רבלהישאו  להתפרק םעשויילה אם. יניש

ם מיעצבפגוע לדיעתבלולה שע ,תחסיידולה גלחלת פסולרות צמיים ינלווייבין  םיתלעיחשות תרשמ

 ,לחלבםצוייהמם ישונת פסוליטי פרבין  שויותגהתנל שבםינשהעם  בהתרמלהחלת פסולם. יחרא

א שיוצאוט סטרונא .שממל שעיה בלהוות  החלה אוהי ,יכותחתלעוד  םתפרקימם יטיהפריהן בותעקבש

ם. יחדם וחפצים יכלי רבשגם  להשמכי ,לחלת מפסולע להיפגלול ע ,לשמלקון, יתצורך ל "לחלת יכ"הלל

לו.ל שיפת החלת חלחדור ארות עצומה ולמהיאוט בסטרונאפגוע בם לילוללה עא

שקופית 7  
ת שהפסולי מפנוגם  לחללםינלווייויותר  יותר םחישולנו אשימפנגם  מן,זהעם  בהתרמלהחלת פסול

ם. ים שונמיפי עצלאדול לחד גם אעצחד יכול להפוך מ. לוויין איכותחתת לרבשתפרקת ונת ממהקיי

אן <<< חצו כלם ינשאורך הל לת החלת פסולסרטון אאה ברבואו נ

https://www.youtube.com/watch?v=anPzXf9yxWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=anPzXf9yxWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wPXCk85wMSQ
https://www.youtube.com/watch?v=wPXCk85wMSQ
https://www.youtube.com/watch?v=wPXCk85wMSQ
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 8שקופית  
 .למי שייך החלם לבין קוד. בואו נלת חלל פסוללות עא, בהן שבותיות רתלות אאלה שעל מחלמוש בשיה

ם: ידמילת התלו אא, שלת חלפסולעסוק בני שפנל

ל? ם שייך החלדעתכמי לל

חמה, למכי צורלבו  ששתמלהין אשכך  ומכיוון ,כלשהיאומה לאו  נהימדלשייך  נויאהוא  ם,כוללשייך  להחל

.יד'ון קנפי שהציע גלום, ככי שצורא רק ללא

סיסבהא היזו  מנהאצון". החיל החלת מנ"אל עם עולהנות ימדרוב  חתמו 1967ת נשבשם ידמילתלספרו  

ת דתמקמאהיכן ולהקרה,  חמהלהמל שאה שיבנוסחה  מנההאאביו. שמובל חלבמוש לשיהחוקי  

ק שניכלל חלבבלהצית אוסרמנה הא ,לשמל,כךלום. שטרות מללחלבאום לנות ימדל שמוש שיב

.תישמדה המונלה

 ,המועצותת ירבשו ארוב ,חירהמזגוש הבין  שךתמממות עיתה הייהקרה  חמהלהמהקרה?  חמהלהממהי  

בהתפרקות  םייסתוהייה נשהםעולהתחמלמתום בהחל  מותעיה.תירבהצות ראשו ארוב ,ביערהמגוש ל

ם.יעשראה הל המם שנות התשעית שלתחית המועצות בירב

9שקופית  
'ון גתירבהצות ראאשינאשנשאום בנ .לחללרוץ המת לתחיברבכעשה נלחללקה יתאבין  הקישור 

םביגה להפלם יאיוצחנו נ"אר: מאהוא  ,תיקאירמהאל החלת יתוכנת אדלעודי דכ 1962, רספטמבבידקנ

 ,לחלחקר מלם.שינהאכל  תלתועלבו ששתמלהויש  ,כושרלנוילשעחדש  דעיםקייששום מזה ההחדש  

במיטיכוח ליהפוך  זההדע הים אלה אשהמו. עצל שמפון צמין איה, טכנולוגכל למו וכי נגרעיחקר מלמו כ

נוכל  – להחלבוש כיביונה לעהלעתהיה  תירבהצות ראלשדה יםאורק  ם,דאבלויה תתשחימכוח לאו  

 "חמה.לל מד שיחרזור מלום או אל שם שזה יהיה ינוס החדש הם האוקייבוע אלק

צור יולל חלבתנושיהאלות הפעית ארידסלהי דכל? חלבםיחלם חוקילו יאלה. שמםחוקייש  נהימדכל ל

מהכל עמבוססות  נומיבימנות הא .אומיותלנבימנות אמה כנוסחו  ,אומילנביפעולה  תוףלשיטוב  סיסב

ת לשריהם לעוכי  ,נותיהמדכל לםפתוחיל חלבמוש שיוהלהחלחקר  כי מהסכההל שמלם,יילכלעקרונות  

סות ולנ ,קולושי אחראאופן בל החלחקר  תאלנהל  שיש אהינוספת  בנההכולה.  נושותהאל שתה טובת א

בה. ביסם או בדי האבניעה בע מפגמנלהי
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 דקות 15ועדת האתיקה של החלל /  

 13-10שקופיות 
 .י לנהוגאדד כצחשוב כיפעולות שונות ונדון ב. נלל החלקה שיתת האדתם ועא

מהם  צייןנשרן. אלתן ינם איט חלונלה האשות בקבדון נ .שונותל חלסוכנויות  לששונות  שותבקנו יפנל

שות בקהנויפנלבות צימםיתגראלויאבין להסה ננתה. חיידלםיקולשיהומהם  שהבקהתבללקם יקולשיה

חות: לות מנאלוש שת שרזע, בשונותה

שת? פעולה המבוקיות שיש לכות המוסרלשמה הה .

שת? פעולה המבוקדקה למהי ההצ .

יהיה מה  רכלומ ,בולגהר עובוהיכן  ,שתהמבוקהפעולה  םעצמם פגעינומוסר  םכיערדה מיזו יאב .
א?ת ומה ליתנה אחינו מבילמקובל ע

בו  קרביא לם דשהאנוגה,  תכהלב כוכבדות ההישרי אתנת אחון בלי דכשת: מבקסין  לשל החלסוכנות  
ב. לה כללוח לשם תחים לשינייעוננו מם, אעולמ

רשת? דפעולה הנע ללות בנוגעפשר להאיות שלות המוסראשם: מהן הידמילת התלו אאש

.ללעיחות שלות המנאשלוש הת שרזעבו בחיהר

לע,חישתרכל לםימוכנלהיות  םורוצים עולת חמלממםחוששינו אשת: מבקקו סימקל שלהחלסוכנות  
גר לשי דכצות פצל חלללוח לשתן ינםהא .הצורךת דמיבלמהחלחם ללהיפשרות אבםינייעונמנו אכן  

נו? חירזל אגן עת להל מנחמה, עלעת מץ ברדור האל כשם אאותן מ

רשת? דפעולה הנע ללות בנוגעפשר להאיות שלות המוסראשם: מהן הידמילת התלו אאש

.ללעיחות שלות המנאשלוש הת שרזעבו בחיהר

ם ינייעונמנו אאומיות לנביהלהחלגות יחגת אאוי רכחגוג לידכשת: מבקת לקייטהאל החלסוכנות  
רו איישהמופע  סיוםברופה. יאבי תושלמיוחד  י-קולאורמופע  גוצישים ינלוויי-50כל חלללוח לש

 .מושא יהיה בהם עוד שי, וללחלם בינהלוויי

רשת? דפעולה הנע ללות בנוגעפשר להאיות שלות המוסראשם: מהן הידמילת התלו אאש

 .ללעיחות שלות המנאשלוש הת שרזעבו בחיהר
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 דקות 45דיבייט: פסולת בחלל או חלל בלי פסולת כלל? /  

 14שקופית 
בות רבה םידנבה ביסיכות אשינואםיחוקרם, ימדענ .יותתאלותאשבההרלה עמלהחלת פסולת ייסוג

 .צוא פתרונותמם לסיומנ

כדי להבין את ההיבטים השונים של הסוגיה נקיים כעת דיבייט.

למורה: 

מהו דיבייט?

ש אלו את התלמידים אם הם יודעים מהו דיבייט. אם אינם יודעים – הסבירו: 

לליבון כאמצעי בעיקר משמש והוא בעל-פה, פורמלי ויכוח של מאורגנת, לעיתים מסגרת, הוא ּיבֵּיְט ד ִ

במהלך ביניים. וחטיבות תיכוניים ספר ובבתי גבוהה להשכלה במוסדות נפוץ הוא פוליטיות. סוגיות

כללים פי על מראש, מוסכם נושא ונגד בעד – דברים נושאים מנוגדות עמדות של נציגים ה דיבייט

סוג לפי בהם, הרצויים והסגנון המבנה התוכן, את וכן ואורכם, מספרם הנאומים, סדר את המגדירים

הדיבייט. את התוצאות קובעים שופטים.

בוצות: ק-3תה לת הכיחלקו א

 .מיעולל הלות החלגון פעירא .
 .לת חלפסולפשרות לטפל בין אע אגרגון: כרת האעמד

 .לחלבה בביסיכות האהאגודה ל .
 .מה שיותר מהרל כת חלפסולת האגודה: יש לטפל בעמד

ם. שופטי .
יע בוויכוח.רל להכיהם מוטלע

 15שקופית  
ל חלבבה ביסהיכות אלוהאגודה  מיעולהלהחללות פעיגון רא- םיתתעמהמם גופיהתאםידמילתלגו הצי

 .תמאם במים קייני, ואבייטידצורך האו לצם שהומיימיונם דלה גופיאנו שוציי

ג אותה.יהם להצילכל גוף יש עמדה ועלרו להם שביסה

 16שקופית  
 .ם לשיפוטיטרמת הפרג אצינ
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 17שקופית  
בייט: ידי הלת כלם אידמילדו עם התחד .1

 .כל היותרדקות ל-5תו בת עמדג אם להציל כל נואלה עאחר כל שאל .2

עמדו. ת מד אבכם ויש לי הנוארבדץ לין להתפרא .3

 .יו לקום ולעמודלם, על נואיו שרבע דצמאר בבדייה רוצה לנשבוצה השתתף מהקם מא .4

, תודה". אלול אותה: "לשה", או לשבקשר אותה: "כן, באשה זו ולבקחס ליים להתל הנואע .5

 .חדאום אם בנת רק פעמייאזשה כש בקבקתן לינ .6

 .דבחת בלת פעם אאזשה כבקב למותר לסר .7

בלה. טם ביטרמפי הפראום לת הנד אקם לנשופטיל הע .

ם.ימנזם לדקות" בהתא 2לט "נותרו עוד ם שים להרשופטיל הע .9

 18שקופית  
אום מול קהל: ב בנזהי הלת כלם אידמילתרו לביסה

ם. קים ומדויירר רעיון. היו קצביעי להדיך כרצמה שם מילשו ביותר מיל תשתמם אלעול .1

 .דבות תמילהתשוקה ובהתרו בבד .2

ם שובים וקמיתם נואאשם כירורכן - היו בדע, ולם לקהל דעה ויירביעתם מארו שכז .3

ם. יכלם אירבשמדכ

בוצה. כל קרטיסיות - סט לם בקובץ הכיאצמנם שישונם הירזעת הם אידמילתחלקו ל

ם.רטיסיות שופטים, חלקו גם כשופטי, התישילשבוצה הלק

 19שקופית  
ם.אומית נביתכם ולירת החומאידק' לקר 20ב קציר: נמל טייפעינ

 20שקופית  
בייט ידת ההתחל

ת תעמגוף המהצגת ה

ג ציכל נל הלוח לדק' ע 4
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 21שקופית  
שונה: איה הרסוגדון בם ליגצית הננו אמיזה

ם(, ינת לוויילבות הפערל )לחללות בקת כל פעיהפס
 .לת חלפסולטיפול בם בייכלם הכלאבישת המקיע אשי להדכ

ם. כלעמדה שת הם אקיידצם שמיטיעונ 2-3גו הצי

.גציכל נל הלוח לדק' ע 4ר: מטיי

 22שקופית  
ייה: נשיה הסוגדון בם ליגצית הננו אמיזה

ת? ל מן הפסולת החלקות אתנו לנחובם כי מינמיאתם מם אהא

.גציכל נל הלוח לדק' ע 4ר: מטיי

 23שקופית  
ת: ישילשיה הסוגדון בם ליגצית הננו אמיזה

ל? ת החלת פסולנות אפם לדעתכאוי לאן רל

ל ת החלת פסולעייפתרון בהציעו רעיונות ל

 .גציכל נל הלוח לדק' ע 4
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 24שקופית 
דעתם למי םשופטיהתאלואש.קודותניותר  בלקיגוף  זהיארומואםשופטימהקוד יהנת אספו א

 .בייטידי החרל את חלפסולע לתם בנוגם מהי עמדידמילת התלו אאמה. ש, ולע יותרשכנהיה מ

ם.עולהחבי רבםדסיומהנם ימדענקה עסימלחלת פסולרות בטהצל שעיה בהכי רוביסוהמו סכ

 .לחלבםינותרשםהחלקית אםיחוקרבות רםינשרבככי  ם,יריוצנו אשזק לניותר  םמודעינו אהיום  

 ,מוששימאו צשייות לחלחלקי  ם,ינישם ינלוויים, ילטיחלקי  להמכיל חלבםיריאשמנו אשתהפסול

ף לדשלק דלו פיואם, ידולגת פסולחלקי לם ינלווייבין  או םינלווייבין  שויותגבהתנרו נוצשם ירבש

ת א ,להחלת תחנת אלסכן  םילולעת פסולחלקי  ,להחלכלוך ללר בעמ .לחלבוקפא  םינלוויימ

לולה עםיידםידולגםחלקיי נשלששות גהתנ .אוישותמאוהלאוישות המיות להחלת אם, ינהלוויי

עיה. בת הף איל ולהחרחלם בירבל עוד שזור שפיגרום לל

ת מפסולץ רהאדור כב ביסמוך הנלול סהמקוי ילנמות והיוזהרעיונות  בוהתרחרונות האם ינשב

אך אותה,  סוףאוית פסוללמד צשיילוויין  לחלללוח לשם יהיפניסו נחרונות האם ינשב .תסוכנמ

 ,תהפסולחלקי  חראב עקמלחרות אשיטות  בוחן תירבהצות ראוברופה יאבחקר מ .לשכניסוי הנ

בוה גלול סמלחקתם הראו  רהטמוספיאבפה לשרם כיוונעות צמאבלול סמהמלוקם וסיתם דכיל

מן. מפשר לאלה שאא כי לא, ודרותבה פייא הנמה לם, שום יוזייתנ. ביבה יותרהר




