
כישלונות בחלל

 

 

 

כישלונות בחלל

 ''-טתות זכיגיל התלמידים: 

 דק' 45משך השיעור: 

עיה" "יוסטון, יש לנו במומלץ להעביר לפני מערך הפעילות: 

ד ם אורער יורכה | ייעוץ מקצועי: מרדתוח החלקת פי"ר(, מדע )עתוף עם תעשיישיב בתכערך שיעור זה נמ

https://www.space.gov.il/lesson-plans/131770


כישלונות בחלל

       
 

 
 
 

 

 	

 	
 	

רקע 
רך דבם. סישמנשונה אהרפעם בםחייצלמדתמיא ל,אודמתבכומורת כסובמלחלבםחוקירםידיעליע גלהרך דה

לו יפה. א עלם שבייסיונות רדולה יש נחה גי כל הצלפנל לכל

ם להיות ים ותקלות שיכולחישים, תריחזות סיכונם לסיי כן, מנפנ. אבל עוד לטעויותם מיל - לומדחלם, גם בחיימו בכ
הצוות  ירחבל שעיות בלו פיוא ,ועוד ,יווטבנקה, יטרונלקאבדה, ביהככוח בשורות הקעיות בנודע:  אלמקום לרך דב
מה. שימערך לנש

יש  דולהגחה הצלכל  יחוראשמם כרדבין ונ ,להחלתחום בםחימוצלם טיקפרוים ידמילתלגצינזה  שיעורב
סהננלו פיואח רילת" שיאר"בל שסע מהמלנו שם ידולגהם יגההישל עספר נהופק.  קחםלשם ביריסיונות נ ִ 
 .בותכמות מורשימדולות בעיות גחזות בל

מטרות קהל יעד 
-טתות זכי

זמן השיעור 
 דקות 45

הכנות 
ד צר לביעץ להלמומ

י פנלות לערך הפעימ
עיה" "יוסטון, יש לנו ב

אן חץ כל

ת רבל שעשו כתחום החלם מטיקלושה פרוישר איתד מילהת
חתם ד הצלרוכה ערך אד

לון טרה וכישם, מידחה, יעבין הצלחין ביד מילהת
בות כל מורמות חלשידות עם מם להתמודכירדר איתד מילהת

ם פויים הציסיכונחנה בבת הרזעב

דגשים ועזרים מה עושים זמן 
ומכל לחהם וחתבם ינושם יגשיה–ת גצמב

גנו ש"הם", ידאמל עחתנו "נח", רהיל עם ד"הא
חוק" ל הרתמונות מהחל

ל שחה הצלכל  יחוראמעומד  מה ל:חלמות שימ
לת חלמשימ  דקות 10

ת"שיארל "בסיפור שרך היון דד לון, כישר ידמגמה  חה,הצלר ידמגמה  גה:שהמ
או בי טיקסובייהוא  לוןכישם האם. ידויעטרה מ

ם יכיתהלבלון כישל שעות שמהמבי? טיקאוביי
ם ייחקרם ומיטכנולוג

 דקות 20

ת אר תאלם ידמילהתל על: חלמות שימהצגת 
פרוט לאה: ילמב .רךדבלהיות  םישיכולם יסיכונה
חה להצלמו תרשים יינבימות שימלם יסיכונהת א

ם ית סיכונכערל היגתר
 דקות 15
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משימות חלל: 

 2:שקופית 

"כוון אל הירח, גם אם תחטיא תנחת בין הכוכבים..." 

ם?תכנחיזה מבשפט הל המסר שצגת? מה הממשפט שמופיע בם המכר בעורמה מ

 ,חסיהיג ההישת אצוא מלפשר אמץ אמכל באותנו;  דלהפחייך רצא ללון הכישסיכון;  לקחת יאדכיות: פשראתשובות  
מוד ללם ייכולחנו נאומה  ,לחלמות שימבחות והצללונות כישל ע – לנוששיעור הא לנושר ישיקישור  עשהמלזהו  '.דוכ

מהם.

 3: שקופית 

חת נםדהאב, הכוכת אחקור ולם ידאמלעררובת חילהנחנו הצלם: ידולוגם בירםיגהישיש  םעולבלהחלת תעשייל
כל  יחוראשמכור זלחשוב  אבל .האבלל החלקופ לסטכות זבחוק הרל מהחלם מימדהים תצלומיבלנו קיח, רהיל ע
ד צכיותכנון  בהחשי ,רךדהתרחיבלםייתרציירעיונות  ,רךדהלעבה חשמלשיך תהל ,רוךאיך תהלהיה  תאזכמה שימ

 .תנה מדעיחידול כל כך מב, גנושותאדול כל כך לעשה גם מעושי

כוחות  תאםישחוקרם יקאטיתממבה, ביסהיאתנת אםישחוקרם בירםימדענלו האם יכיתהלבםביעורממה שימכל ב
 .ם ועודם, טייסיאוטיסטרונ, אלשי חלנם, איקלשי אנחשוב, אשי מנקה, אאוטירונדסי אווים, מהנחצינויי לדה ושיביהכ

גם  אשהישרה והכ ,יקפדנמיון  יךתהלם ירעובם אוטיסטרונהא ,ציותמולוסייסיונות נבה הרם עושייך התהלאורך ל
 .תפשית וגם ניזפי

ם ישונהם החייי אתנלם אוטיסטרונהאת הכנתכנון, - רובלהכנות  יש אהרהמכל  תאולקר ,חששותא למתוח הפי
 ,גורשיהתר אבם יאהתנל ש ,לחלבם יאהתנל ש ,תילהחלל שם, אוטיסטרונהאל שקות: ידבל לשמובן וכ ,לחלב
י דכם עשינלו האיסיונות הנכל  .ועודב חשמקות ידב ,יותזפיקות ידב ,תכנותהיקות ידב ,דיעלרך דבם יאהתנל ש
מה שימבשיש  םבירם יטרמפרל שיהם שפעותהת אדוק בולאותן,  מנועולטעויות  תראל ,ותקלותם חישיתרחזות ל

 .תבכהמור

לה מהם. גמדנו מהם. בואו נליסיונות של נר שב, ערבסתתר עזו מדולה כמה גשיי כל מחוראמ
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 4: שקופית 

הכול  סךובלו, שכנם ידאמלאו ירשהמשונות אהריות להחלעשר  תוךמתשע  .מיוחדבשה קמה שימזו  םידאמליע גלה
ם. ידאמם ליגורשיה43תוך מ23ולכש

חרונות האם ינשהםחמישיבם. דהאי בנל שםמיונדתאדתמית ציה,ששממהחקו רמבביעי הרת כהלב כוכם, ידאמ
ם. יו חיילם עתן לקייים כי נים טוענבים רי, וחוקרחקרמי לזכרד מש יעשמהוא גם מ

חו: א צלסוף לבם, ולבים רצימאם ומאבישעו בהן מקמות שהוששיחלק מהמ

תה. חימן הנזד במה אבשר עים, אך הקידאל מחתת" עת "מנחייסתה להניה נניטרב 2:גל יב

מה. שר עיד הקם אבידאמרך לדרון בתמבת שת סובייטישושיג 2:ד זונ

 .ישונאלול הרסמסה לכנא נא לגור הישיבות תקלה בעקם. בידאחקר מת לינת סישושיג 1:גהו ניי

 .גורשית החה אא צללת שיקאירמת אשושיג 8: נריראמ

 .שרמה הקד עים אבידאב מבילול ססמיסתה לי כנפנם למילושה י. ש"אסאל נת שת רובוטישושיגר: ברזרס אובאמ

ם. ידאל מרה שטמוספיאיסה למהלך כנפה בשרנם: ידאל מם שיקלמקפת הא

.שרמה הקד עיייה אבנאותה שם אך בידאמיעה לגהם: ידאל מב שחתת הקוטנ

 5: שקופית 

 2גל יב 2דזונ

ל החלסוכנות  תהבנשחקר מחתת נתה היי 2ליגב .דזונת יתוכנת גרסמבתה בננשתסובייטית שושיג
והחלה  2003ר נואבי 10-בשוגרה  לגבי .תיטירבהם. ידאמיפנל עיעף  עהצבישתהחמישיתה היי 2דזונ
ל עתה חיהניך תהלב.רמבצדב-5בםידאמבתה חיבנתחום בםיטרטרומספקי נשתלעבמה צלמאה שנאהי
א שהיחשש  והיה ,תילהחלעם  שרהקד אבב הכוכי פנשו מששיפלסמה  מנועי שישה לה היו .גול־סלעה
ת נשבב. כהכות רוספיטמאליסתה נכתאדה רשאלשה שתמשהשונה אהרת שושיגהתה הייא והירון, תמל
אה רונע, הקרקל עחתת הנת אתרו יא MROלומי צי 2015.דקות 70שך מבחנו בנרון התממנועי  זה. סוגמם מנועיב

בתמרון בנובמבר 1964. ב-30 שוגרה 2 זונד
הסולאריים הלוחות ניזוקו במאי 1965 שבוצע
לחצי ירד וההספק חשמל, לה שסיפקו
הגשושית.  עם הקשר אבד כך עקב מהמתוכנן.
באוגוסט  ב־6 מאדים פני על חלפה הגשושית
ובמרחק לשנייה ק"מ 5.62 של במהירות 1965 

ק"מ מהכוכב. של  1,500

ת אפרוס לחה יהצלא לםאולחה, בהצלחתה נאשהי
ם. ייראסולהלוחות ה
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 6:שקופית  

יסונות(נ 116תוך לונות! )מכיש 53ספרו דה נבח לרירך לדב

ת שורהתקבי כירבאו  םינחיישב,טיסהיכלבםקוייילמעו בנאלחריליות להחללוח שית ייבהיסטורלונות הכישרוב  
כן  לעצו התפוצפשוט  םילטיהם: מעצת אח להוכימנות דזהבלו קיא לל כללה אכל  םיהמקררוב בעשה, מללהם. ש
 .ירחר היאר למן קצלוח או זשיה

ם יחראםטיקפרויל שלונות כישלגם  מוכח,ריליות לחלדן אובלביותר  פוצההנבה סיההם  גורשיהיכלבםילשכ
 .לסחור החלתחום חקר ומב

לונות: מה כישעוד כ

גור שיעת הצו בהתפוצ 2ו- 1'ר גנייר

רך דלו בשח או כרת היאו אהחטי 5ו- 3, 4'ר גנייר

לה שז כורק א 1964ר נואחתה בינ 6'ר גנייר

 1964י ח, ביולרי הים מפנרה תצלומיביעשונה שהאתה הרמה, והיישימעמדה ב 7'ר גנייתן, רלעומ

 7: שקופית

 2'ר גנייר

ל ש'ר גנייהרת שושיגליסוי נתמשימתה היי 2'ר גנייר
חת ילשתה הייתה טרשמ ,'רגניירתיתוכנמחלק כ"א סאנ
יו. מפנקרובות  תמונות בללקי דכח רהיל אשושיות ג
מה כעצבליה, כותערמתאחון בלידכשוגרה  2'ר גנייר

ם, טיימגנדות ש ,תקוסמינה יקרל עמדעיות  פיותתצ
ר גרהנמן מיז גלש"ב"זנחפש לאבק,  קיוחלקינה יקר

 .ץרדור האי כחרא

 1'ר גנייר

ל ש'ר גניירתיתוכנבשונה אהרמה שיהמתה היי 1ר'יגנייר
יות טכנולוגהתאחון בלתה היימה שיהמת טרמ."אסאנ

טרה מח. רהיל אמות שימגור שיי פנלהלוויין  לעםיוהכל
חב רמבדות ושם קיחלקיחקר מע צבלתה היית ינשמ
ב קע ,דבלבת יקלחה חליצהה מישמה .ריטנלפ־ןיבה
אוחר מב לשבגר שהמת פעולל שחרון האב לשבל שכ
מה. שימב
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 8: שקופית 

נו תקין? ישהוא אל כחלח ללשדעתם שהוא נ". אבל יל "האבלקופ החללסטעו בקבודה הושנות עש 12יותר מ-

מה כוהנה,  ם.דסיומהנם ימדעני דבימקיפות  קותידבל שם רוכיאם וחודשי ,בהאבלעו קהושר דולד ראילמי 1.5
ציפו.לה שיכות אבהיו  אלל החלקופ לסטמיעו גשההתמונות  דולה:געיה בתה להתגגור שיהחר אלבועות ש

קנה סמלם חיהמומיעו גהבות רקות ידבחר אללה.  ציפושחדות בא ל ,טושטשותמטובות;  אלתמונות  חלשהאבל  
לוטשת מתה הייא לקופ לסטהל שביותר  החשובות דשותעהחת אדשה! עבסטייה  עם לחללח לשנקופ לסטשה

כל שהקדו בעהם  ,תיאנורת יתקרתה הייזו - מהשימלםשותפיהלוכלם דסיהמהנ- םחישולהתנחימבטוב.  קספימ
חמורה ותקלה ביותר קריהיה  טקהפרוייבה. רמבוכה  תההיי"א סאבנ .ספקתמתה הייא לאה והתוצם ינשהכל  כך 
"התקלה  גוןככותרות  םיתונעיהכל בהופיעו  תחרמל.אודמםבוכיונם ביזאוכמהיו  הם .להיפתרת בחייתה הייכך  כל 

 ".לשוכלקופ המלסטל הדולה שגה

ר זלהיע ,טותפלנב ,סיותלקגבם, ביהכוכבוצות בקהאבל  עותצמאבפו צשם סטרונומיהאצו לאנם ינשלוש ששך מב
התחזוקה מות שימלוש שמשונה ארב-1993, בשד עסטייה. הל ער בלהתגי דכשונות ומשונות  בחשמתוכנות ב

אותרמל שת מתוחכמת כערמלהאבל  נוהתקיוהם  ם,אוטיסטרונאעה בשובה  תבורעמאה ירהמ ,שארמנו שתוכנ
תפקודה.  תאלשפר  ידכם חלקיהוסיפו  אלאנה, הישדשה עהת ארו סיהא להם  קופ.לסטהל עבו כשהורנוספות  

ייה. את הרתקן אי לדם כקפיישם מביכירם מדי אבנמו שש כממ

נושות שהאביותר  אותהמופלהתמונות  תאלנו  קיענמהאבל  וכיום חה,בהצלר בע־פשוט אהלבה כההריך תהל
.לבל מהחליכולה לק

 9:שקופית  

קון: יי התחרי ואפנתמונות ל

אל משממין מי

קון. יי התחרסיה, אלקל אותה גתמונה ש .תילרסיה ספילקל גטושטשת שקון, תמונה מיי התפנל

"א סאל האבל | מקור: נקופ החללסט
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מהי הצלחה? 

 10: שקופית

יו.לאממובן  נויאר בדשלנו  רורבעת וכיהן. לאמלנו  מובנות שהיו להחלחקר בחות להצלאות דוגממה כשיו עכנו יאר
ם כול – להםשחה ההצלל שתיתמיהאעות שמהמת אםינמבינו אעת וכחה, הצלי סיפורלנו  אורנלו הלם יגההישכל  

ם. לוצייספור אנילנות וארך כישרו דבע

חה? לו הצלבישא בר מה היידגסות לה, מי רוצה לנם כךא

ם: תכרחיבם - לים שונידגג היצים נידמילל התיהם שת דעותר איון ולעורדת הם אדי לקדכ

מי ל עצי עתילשהתעא כחה היהצל

ת הוקרה י תעודתבלקישא כחה היהצל

י בו לם שהציידדה ביעא עמיחה היהצל

טעויות י מהתמדי אבל לתשטעיא כחה היהצל

מי י לעצתבם שהצידדה ביעא עמיחה היהצל

יי רחבחר מל מישהו אבות רעיון שעקג בגה היששיי הלבוצה ששהקא כחה היהצל

רך די מהתמדא לם לטרה גם את המי אגתששהא כחה היהצל

י ני אעתבות רעיון שהצעקג בגה היששיי הלבוצה ששהקא כחה היהצל
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 11: שקופית 
ם: ידמילתרך למיון מודד

טרה". שחק "מם לוח מכנו שיש מולמיים ודיינמו עיעצ

 ,זכרמת החץ לב אם היטיתם מכוונאנו שמייד
ע בלוח. נו פוגיל אש חזק, והוא כלמם אותו מזורקי

שתם? גמה הר

טרה. מת החץ היישר לזו וכוונו אכסו שוב, התרנ

יה. לש קרוב אמ, אבל מזכרת המקודיוק בנדא בם לע! אומנהפעם החץ פוג

בה? זכם? אביעס? עצחה? כשתם? שמגמה הר

.תמתם מהפעם הקודשתפרש המחתם, כי מח ששמיר להנביס

םאומנ .זכרהמת קודבנעתם פגלו יאם חוויתם שהייהתחושה  מוכש ממחה, הצלתחושת  אהיזו החה שמהתחושת  
ם דלהתקחתם הצלבהחלט  אבל ם,מכלעצתם בשהצד יעלעתם גהי רגמלא לכי  חזקה, פחות טיפה זוההתחושה  

 .תמפעם הקודתם בו בב שהייצמהמ

ע פוגישר  הוא שונהאהרפעם ברבכהחץ!  תאזורק  דומייייה נלשש ממזכתרמהוא  ם.כלשרחבף טרהצשחק מל
ז! כרת המקודבנ

שיו? ם עכישיגרתם ממה א

תה? שתנדולה, ופתאום התחושה הג גשתם תחושת הישגע הרגי רפניך יכול להיות שרק לא

שוואה: ל המד שא שהפעם יש פה מל. אנויתם שיתם, עשימדב - התקצם אותו מכלב שצהמ

יפנלגנו שהאלשדיעג שילהחנו שהצלחנו שכחד אעגרבכן לתנו. יאממנוסה  או טוב מישהולמנו עצת אםשווימנו א
זו ההתחושה  .לשוואמנו עצמם ביזאוכמלהיות  לנו תמוגוראותנו  מיכהמנת אזההתחושה  שתפרנו.שהחנו שככן.  

היה  אלשג הישגנו שה ,תהיכולת אלנו שכלחנו, הצלשתפרנו, שהבנה ההת אלנו  שתבשמא היכי  לנו, אהירבנה יא
ם. לנו קוד

גנו:שם שהירבמה דכ

מה עוצהמה  מהלוח, לנושחק רהממה  ם,זורקיחנו נאיך אם: חשובים ירבדקנו סוהבנו הנו. סהתנשון אהריסיון בנ 1. 
.דגת היעשם להחנו קרובינמה א, כקת החץירזחוצה לנש

ק יידוליך רצשמו ככוון לחנו הצליו, לאבנו התקראבל  ,זכרמביוק דבענו פגא לם אומנחנו! הצללנו שי נשהיסיון בנ 2. 
לנו. קה שירזיותר ב

בוד: עי

ם? כלבישחה בז מהי הצלא

א היחה הצללון. כישכאה ריתלנו שחה ההצלחר אולחד אב צמבח ילהצלם ייכולחנו נא ,תיליוודואדניאא היחה הצל
חה הצלאותה.  חוותלם רוצינו איך ואחה הצלמהי  מנולעצם ירידמגחנו נאלנו. שיפות אולשלנו שיכולות לם בהתא

ם דא.עותשמומיעוד  לשתחושה מקר עיבעת נובא הים. גרסטניאבםקיייבללנו, שתביהלגודב,יותלמדבתדמדנאל
יו. לאאה מובן מרלו לנו זה ני, אתכלחזור לשר יארה כידחה איש הצלגרם יכירת דחר תאונאל
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טרה? ם מעצא בז מה היא

 .תי, תכלגשים להנו רוציאשהו שא מטרה הימ

טרות ומר הקצלטווח  טרותמיש  לון.כישמכונה  גתהשי־האלו יואחה, הצלמכונה  טרההמגה הושבו שב צמרוב,  פי לע
 .רוךלטווח הא

חה כל הצלשון לאא המפתח הרטרה הימ

ב לשה – חראר בדכל  או יתרהחבהתחום  ב,תחבים, ימודיהלתחום  – חילהצללנו  חשוב תחום זהיאבנה שמא ל
כל לרך דב.דהיעת אגשילהם רוצינו אבה שרך דהתאציומלנו שטרה המת רדגהיך תהלהוא  חהלהצלרך דבשון אהר

מנו לעצבנו הצם. מקודנו מיידשטרה והמם ציהחישחק מבמו כשממ,בורלעיך רצשםינטקםבילשיש  דולהגטרה מ
 .יךבהתהלמות דההתקבי לשתאבור לענוכל שידכםיינביטרות ממנו לעצב להצים יכירצנו היירך דוב ,תיקרעיטרה מ

מנו, לעצבנו שהצם ידביעשעמדנו  מןסימנו, לעצבנו שהצטרה המת אגנו שהם א .גלהישדה, ימדלי כלא היטרה המ
חנו. מן שהצלסי

חה. צלא לשמה שימלרך דבבו שהוצם ידביעחנו הצלם אחה, הצלתחושת  דצללון כישתחושת  חוותלגם  םייכולנו א

תרגיל הערכת סיכונים: 

 13: שקופית

צגת מל התמונה בחצו עא: לבסרטון הת הם אידמילתגו להצי

אן חץ כל

".סקת "ספייס ארזהו סרטון שפרסמה חב

שון ארבלשתחילהנחה ישהצלדה( חיהיכה  ד)ועשונה אהרא הים; בירםימובנברך דתצפוררה חבא היס קאספייס  
ת שפרמאהי .דבכלקון פאכיום,  ביותר החזק לטיהתאלה מפעיא הי .גורלשישוב  בו ששתמולהק מדויבלטיל ש
לשגור שיהירחיממבה בהרם יזוללה שגור שיהירחימתאזועם  ,ינוחדשז נועאופן במן זהכל  יהרמוצת אגת רדשומ

ל שם יגורשי 21עם  ם,עולבדולה גהם יגרשהמת ירנציא היס קאספייס  עשהמלכיום.  מותהקייחרות האטות הרקרוב  
 2019.־תוכנן לם דומה שמיגורספר שיומ 2018נת שב 9לקון פא

זה? סרטון הת הס פרסמה אקם ספייס אדעתכמה לל

רו להם: ביסחר מכן האל

ת ואלונות הכישת אר יסתלהיך רצא לשנה מביס קאספייס  זה?הלונות הכישף צרבתגאה מס קאספייס  מהל
סרטון בתם יאשרלו האם עיגהרכות זבלה. שדולה גהחה להצללה שמובירך דבאבן  הוא יסיוןנכל  לה,שיסיונות הנ

י התעשייה. ת פננה אשרך שמץ ד־פעמי פורבגר רשר מבל דסופו שר בציימדה לס לקספייס א

https://www.youtube.com/watch?v=bvim4rsNHkQ
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יו. ליעה אגעט המח וכריחה ללשנלנו שנה שטת הקילת", החלשיארת "בילת החלם אירכולנו מכי

א לשמי  היו ם,ילולסמבב לשתלהח יתצלא לל כלא שהיבו שחשמי  היו ם.יסיכונהמון  לקחו לנושת ילהחלל שתכנון ב
חות לנחה יהצלא לאהים אומנ ... חרילתילחלחנו לשםיסיכונוההחששות  כל רותמלאבל  ח,יצליגור שישהנו מיהא

ר! ידג אענו להישגח, אבל הרל היע

נה יהמדת ונהיייה היסטורעושה  תההייל אישרחה, יהצללו יאח. רהיל עחות לניסתה נת" שיאר"בת ילאהישרת ילהחל
ת חילהנלון הכישי חראגם  וסין(. תירבהצות רא ,המועצותת ירברק  יולעחתו נכה  ד)עח רהיל עחתה נשת ביעיהר

יות לחלל שאוד מיתיוקרדון מועלפה טרהצא היד: מכובג להישיעה גהאשהים יודעינו אח, רהיל עת" שיאר"בת א
ח. רל היקו עשהתרס

ת": שיארל "בם שיייה ההיסטורגהיש

ת יתלשמא מ, לתמה פרטיח ביוזריאה לצשונה שיאת הרילהחל

קלה שמת הקלה ביותר בילהחל

ם ם דומיטיקפרוים בירי דולדראילת מי, לעומדבר בליון דוללמי 100מוכה: לות ותמיכה נעתה בבנפותחה ונ

יון ק”מלמי 6.5ח, ריד לרוך ביותר עסע האת המעשתה א

 15: שקופית 

ל עעשה נשביותר  רוךוהאד אמב כמורלול סמזהו  ח,רילרך דברה בעת שיארבשלול סהמת איש  םיכפנלשתמונה ב
ח. רייע לגת להמנ

בו צינסכנות שם והשייר מה הקת", כלומשיארת "בילתכנון החלם שהיו בביכם המוריתגרר מה האמי יכול לומ
ח? ריכה לרדב

ח: ריסע למם בייקרם עייתגרחמישה א

ם יר סיכוניב עתל, שהוא שגורשיב הלש .1

ח רילה לרך שדכל אורך המה לשר עית וקיום קילתור מקום החליא .2

 GPS( אלב )לכיווט מור, נלחלם בייצונם הקייאתנת בילל החלתה שדעמי .3

ל עכך  צורךלח. רהילהקפת  ץרהאדור כלשמהקפות  בורלעיכה רצתילהחלבו שבלשה- חרהית דכילבלש .4
כוד ליחרהיל שדה ביהכשכוח  ידכתאוזם, מייתאהמכיוון וברות מהיבכון, הנמן זבכון, הנמקום ליע גלהת ילהחל

קפי לול היסמס כך ליכנא תאותה והי

ח רל היכה עתה רחיב ביותר - נכחרון הוא המורתגר האהא .5
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ח! רל היקה עת" התרסשיארזו "בקודה הבנ

ח? רייעה לגא הם היהא

כן 

לה? מה ששימא עמדה בם היהא

לא 

ג? ת הישאכל זם זהו בהא

ת:יר, יו"ר התעשייה האוויל לוקראי הררבד

יע גלהחה יהצלשר את', שיאר'בשונה, אהרת ילאהישרת ילהחלת אתה בנ ,SpaceILעם  חדי ,תירהאווי“התעשייה  
דון מועלסה כננשר אלאישרת נימדלרידאיטכנולוגג בהישר מדובח. רהימפתן ולל אמישרק”מ  ףלא 400ק רחלמ
 ,תילאהישרל החלת תעשיילבות רם ותרם ינששמונה  רךאט קהפרוייח. רילזו כבה לקריעו גשהמות עצהמע בשל ש

דע היד מוקא הית ירהאוויהתעשייה  אה.שרהרעורומר סעימעצום,  חברמהוא  להחלם. עולבלות המוביחת אאשהי
י דעובזה.  תחוםבם ייטכנולוגם יגלהישל אישרת נימדת אל להובישיך תמא והיל החלת ייטכנולוגבל אבישראומי הל

ם שמייהם בורעטחונה. ובנה יהמדת לטוביות טכנולוגתוח פיל על יולם יומם ידעוב , תירהאוויהתעשייה  דסיומהנ
, הם רק ההתחלה”.בולגם הניא

 17:שקופית  

חה? מהי הצל

חנו נאבו גערכלבתרנוצחה הצל .שארמרהדשהוגת יעותשממטרה מרבלעתביעקעשייה  לשסעמאהיחה "הצל
כה( לי)יואב ז ." נה' ביותרטפעולה 'הקלו לפים, אחנו עושינאמה שאה ללב מת לם תשומיאמבי

מה, שימבגנוששהםידביעתדמדנחההצלמנו. לעצבנו שהצת סופיהטרה המלע"וי" מוןסיברק תדמדננהיאחההצל
אה. תוצרך לדמדנו בלם שירבדב

י דיעג שיולהיהם לעחשוב לנו ילעם; קיעישמנו אמה כדוק בלם, עושינו אשםידעצללנו, שפעולות לחס יילהתנו ילע
חה. מוד מהן. זוהי הצללטעויות ולת התח אם – לננו טועיאשם, וכיינבי
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ם סיומנדולה גמה שימםלוקחייך אדולה. גמה שימיפנללנו שםיסיכונהתאלנהל  םייכולחנו נאדצכיבין להסה ננבואו  
ם? ילתם פועם היידעתכיך ללעמוד בה? א

ח. רל היפחות עם לשינל חמישה אבה שם מושטרה: להקיהמ

יכה? רצמה משימהן הפעולות שהמ

מה? שימבון בחשא בבייך להרצם שיסיכונמה ה

מה? שיל המפה שקודות תוריפה יכולות להיות נא

מה? שילוי הממירך לדם בירתם עובם שהייבילשמהם ה

מה? שית המם אחלקיתם ממות היישילו תת־מיאל

יון: דת הד אמקיע לגי להדחות כלות מנאאול שתן לשינ

מה? שימם יהיו בשינמה אכ

מה? שימם בשתתפיל המם שידי התפקילעמה יהיו ב

ח? רימה לשית צוות המחו אליך תשא

ח? רל הישהות עחד בר ידסתח להיצליך הצוות יא

ח - טמפרטורות רל הים עשים הקיקליזם הפייאת התנח אצלט יקי שהפרוידם תציעו כילו פתרונות טכנולוגיא
ל? שמנה לייות וקרצונקי

בה? ת המושבנות אם לציעיתם מד הייצכי
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 19: שקופית 

ם. דבות אא התערלץ לרדור האכח לרע מהיבאב טשת מאבטרה: ההמ

יכה? רצמה משימהן הפעולות שהמ

מה? שימבון בחשא בבייך להרצם שיסיכונמה ה

מה? שיל המפה שקודות התורמהן נ

מה? שילוי הממירך לדם בירתם עובם שהייבילשמהם ה

מה? שית המם אחלקיתם ממות היישילו תת־מיאל

יון: דת הד אמקי לדחות כלות מנאאול שתן לשינ

זו? מה כשימם לחימה שול

ת? רובוט? ילם? חלמה מפתחי

רות? ם? מה המהילולסמה יהיה מ

דה? ביח הככם לח בהתארח וביריד לת עילתנועת החלם לישונם היטרמת הפרעו אביך תקא

או? ביאב שתשמהו המ

או אותו? בייך תא

נו אותו? חסיך תאיפה ואא
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ם. ידאל מם עמיל חמישה ים לשהות שדי אחת בנילטרה: שהמ

יכה? רצמה משימהן הפעולות שהמ

מה? שימבון בחשא בבייך להרצם שיסיכונמה ה

מה? שיל המפה שקודות תוריפה יכולות להיות נא

מה? שילוי הממירך לדם בירתם עובם שהייבילשמהם ה

מה? שית המם אחלקיתם ממות היישילו תת־מיאל

יון: דת הד אמקי לדחות כלות מנאאול שתן לשינ

ם? ידאמיע לגמן לוקח להמה זכ

מה? שימקחו חלק בם שיישינמי הא

ם? ידאמם במיל חמישה ייך לקחת לשהות שרמה צ

ם? ידאל מם עי החייאמה הם תנ

ת? ילאה החלרייך תא

או לשטח? צם הם יהא

לק? מה דכו לקחת? כטרצצן הם ימה חמכ

לסיכום: 

 21: שקופית

ם בירםיטרמפרבון חשבםיאמובבו שרוך איך תהלבלכלרך דבלוות מיות טכנולוגחות הצלכי  נויארזה  שיעורב
י תנועה.דמוד תוך כלם לפעמימות ולדם יש לעשות הכנות מוקפעמים, לבים ריוסיכונ

זהו  אך .החוץמן  טמבבםידמדננו ארוב  פי לעבו שבלשההוא  סופיהבלשוהמהתמונה,  חלק הוא יךתהלבבלשכל  
כל  תאענו, צבישהפעולות  תאתח לנם ייכולכולו,  יךהתהלת ארנו בשענו, א .יךתהלבי זכרהמהחלק  חרבהכנו ניא
רנו, ולהתגאות בהם. בם שעבילשה

עם דההתמוד ,לחלבתה חילנרך דבםישולהמכלול סמתארה בעלאישרת": שיאר"בת ילהחלקות התרסמו כיוק דב
זה  םהאלון? כישר בדהרוש פים האאך  חה,צלא לאהיסיום המקצה  תאםאומנ .רידאגהישגה שיוהבות רתקלות  

חה לשנשביותר  נהטהקת ילהחלת אחנו לש ,לאבישרל החלת תעשיית אחבנו הררך? דבם ירבדגנו שהא לשר אומ
 .רךדבם בירם ישולמכרנו בוע GPS, אלליווט נעם  דנוהתמוד ,תיתלשממא ולת פרטימה יוזת רזעבת אזנו עשיפעם,  יא

ח. רעת ביגחנו להצל

ם ): ביכוכגענו גם בח, נרילנו שם. כיוונו לם שיגחה, אבל ההישיא הצלמה לשיהמ


