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חיבור לתוכנית הלימודים 

"בי + חטיה: יסודמדע וטכנולוג

 שעות 10סה"כ  יות: גאוספרה.קולוגכות אעריה, מ: ביולוגםפרק מדעי החייכיתה ה׳:  

חקר לם עיצמאבה, ביסהל עם דהאשפעת הסטרונומיה: א :קוםוהיץ רהאדור כמדעי  פרק

 שעות 14סה"כ  ם.יים טכנולוגטיבל - היהחל

 שעות 12סה"כ  נה )אור(.ית קרייגרנ: ארפרק מדעי החומכיתה ו׳: 

בה.ביסוהרה החבל עיה טכנולוגהשפעת הם: דאידיעשה מםעול :יהטכנולוגפרק  ז׳: כיתה

 שעות 4סה"כ  

הקדמה: 

ם ביאות כוכרי לדר כבמדד לק עחייך להררמה צם? לבירועי כוכם זתם שמיייאחרונה רפעם האי בתמ

ם? בים יש שם יותר כוכם? האשמייב

תו רלוא תפאמע בבטם התקיים, כך מצות וחרקיציים מים, ציפורחים, פרעצים בנו מוקפיאשם שכ

שם את רם אדי האאו בנשם נינפי שלשך אמם. בצינצם המנשמייבי הכוכנו – בשיאל רעחק מגם הר

רוב , כי ביפשרי אתעט בלמר הפך כבדחרונות הם האינשעשרות הם, אך בביאו כוכלה ורים בללשמיי

 .דבד כי ענוניהום אור ביל יש זאל ישרשטחה ש

מהו זיהום אור? 

ע ם, המהווה מפגסויתחום מחס לערך המקובל בטה( בילה או מעפי מגה )כלייהום הוא הפרה או חרז

בה. ביסבם שביכירחד המבור אע

בה, ביע ולסבם לטקיים המזיים או ביולוגמיים כיירחומר בבהם מדובם, שר או מייהום אוויזגוד ליבנ

י חוב, גנת רת )תאוריכותאלל תאורה מיות שלילששפעות ה. זהו מכלול ההיקליזב פיציהום אור הוא מז

קום מיעות מלה נובשפעות א. היותקולוגכות אערל מם ועוד( עם, חופיבישים, כיתבם, אורות בשעשועי

ר טשטוש , כלומסטרונומייהום אור אם: זילושה סוגחלק לשיהום אור נתה. זמרה ועוצמן ההאהתאורה, ז

יות; קולוגכות אערמיעה בנו פגיי, שעניקולוגיהום אור אל תאורה; זשם בשמיימי הם וגרביאה הכוכרמ

ם. די האל בנאותם שירביעה בנו פגיי, שעניאותיריהום אור בוז
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יו, שפעותרותו, הם להיווצמיגורת ה, איהום האורא זת נושם אידמילתג לציערך שיעור מקוון זה ימ

מגוון מוש ב. ייעשה בו שילת החלתחניעוד מם ותינגון לוויי, כלחלם בים שונעיצמאתו בדימדם לכירדה

ם. יילטגים דיכל

עזרים

ד: מילכל תל
 ,אבלטטב/חשמ

ד ייפון נלט

זמן השיעור

 דקות 45

גיל התלמידים 

תות ה'-ו' כי

שפעת פרק "השך ל)בהמ

רה ל החביה עטכנולוגה

תחום שך לבה", או בהמביסוה

קום"( ץ והירדור האהתוכן "כ

-במוש לשייך רמד

מטרות: 

בה. ביסם והדל האיו עשפעותת ה" ואיהום אורג "זת המושארו ם יכיידמילהת

 .מפותמוש בעות שיצמאיהום אור בזם למיגורת האזהו ם יידמילהת

הכנות למורה: 

וצמצומו". אור "זיהום לפני העברת המערך מומלץ לקרוא את הדו"ח של ועדת מומחים:

כדאי לפתוח את האתרים הבאים בדפדפן:

בלילה ערים צילום פרויקט

לכוכבים מבט - Stellarium

לוויינים נתוני על המתבססת אור מפת זיהום

בלילה" "אבודים פרויקט אסטרונאוטים, מתמונות ערים זיהוי

ולאפל(. לאנדרואיד )לחצו כאן להורדה << Loss of the night רצוי להתקין את האפליקציה

https://www.isees.org.il/committee/light-pollution/
https://www.isees.org.il/committee/light-pollution/
https://www.wired.com/2014/11/thierry-cohen-darkened-cities/
https://www.wired.com/2014/11/thierry-cohen-darkened-cities/
https://stellarium-web.org/
https://stellarium-web.org/
 https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.00&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFF
 https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.00&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFF
https://lostatnight.org/project/lostatnight/task/24111
https://lostatnight.org/project/lostatnight/task/24111
https://lostatnight.org/project/lostatnight/task/24111
https://apps.apple.com/us/app/loss-of-the-night/id928440562
https://apps.apple.com/us/app/loss-of-the-night/id928440562
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosalux.welovestars&hl=iw
https://www.youtube.com/watch?v=pd98G2ou5Zo
https://www.youtube.com/watch?v=pd98G2ou5Zo
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הכנות לתלמידים: 

-SIDE BY SIDE.פייה לרות הצדגת הנות אם יש לששתתפיא מליסה לפרפות בצי לדכ

 (.לאפלוד ירואדנאלLoss of the night )קציה יפלת האהתקנשיעור: סיום הב

צוע ביא: הנושעם  רותהיכשך להמת בימות שימי שתם ידמילהתבלו קיש המפגסיום בת: בית משימ

מהרשת דע מייסוף וא ,תפיהתצזור אבהאור  יהוםזת כערלהקציה יפלאת רזעבת סטרונומיאת פיתצ

בה.ביסל השפעתו עצום המיהום האור וצת זעייבא פתרונות לבנוש

מהלך השיעור  

הכנות תוכן זמן 
 1 + 2ם יתרחת האיפת

ן דפדפב

 ,א אורלר לתמונות עיפייה בם: צבירועי כוכם זשמייחה: יפת

חוויות תוף ב. שיstellariumתר אם בשמיית מפת ההקרנ

ם. ביי כוכאלם משמייפייה בצ

 דקות 5

יהום אורל זיוויה עלות טראצגת ושמלווה בר מבסה  דקות 15

תר מפת חת איפת

 3(יהום אור )ז

חת יל. שLightpollutionmapתר איהום אור בהצגת מפת ז

ל אם בישרימקומות שוניהום אור בקת זידם ובידמילתק לניל

ת המפה. רזעיהום האור במי זיהוי גורם. זעולוב

 דקות 10

ט קפרויסך בתוף משי

 4(לה" )ים בלי"אבוד

יהום חר זב אעק, והמCities at night"א סאט נקהצגת פרוי

 .לת החלתחנאור מ

 דקות 7

צוע יהום אור ובית זדימדא: במפגש המות לשיהצגת המ

 Loss of the night.ת קציייפלרך את דסטרונומית אפיתצ

יעתו.יהום אור ומנת פתרונות להפחתת זאצימרשת לחקר ב

 דקות 8

טיפים לשיעור מקוון מוצלח: 

תה, כיבל יגרשיעור מביותר  ףאבוהה גלהיות  יכהרצתוכן ביטה לשהמקוון  שיעורב :בוההגמוכנות  תמר

ם. ידמילב התב בקרשדן קאובלו לתרה יוביבה יחששהייה ומ. גמגום, התורלאב יותר לבו יש מקום רש

יין. ענד אבלםידמילתלםגוריטי אבור יד.יותרבה הרר מהילהיות  בחייבור ידהבקצבור: ידבקצ

תה. ת עם הכישורל התקאופי המקוון שמות ליתאנן מיבור אידשהיות ברות והעצי

-שיעור הידכתוך  שהומםעושיאו  םביכותתם אםאאו  ,תיטכנעיה בבםיתקלנתם אםאקוף: שי

 .יכוזת הרדו אאבא ים ולשובירו קאי שיישדם, כתם עושירו להם מה אביסם, הידמילתת לאקפו זש
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הנחיות טכניות יסומנו לאורך המערך באייקונים קבועים:  

ם: ידמילהתל שםיקרופונמיבלוט לשיש  תימנזבו  חושיב שקרציילידכם: ינוופרקימבה טילש

ת או לטב –לה אשם ליאושם תאשכ .םהלשם ינפוורקמיהת או קיתשה- םריבדמתם אשכ

וט ללשד צכים יודעיתם אששארמואוד .רורובם רול בקם כלתענולםאותו חהנוהשתקהה

ם. יקרופונשתקת המיפשרות האב

בקול התשובות  תאא ילהקרדו הקפי .'טצביהן לעלענות  תןינשלות אשיש  'ט:הצעם  בודהע

 .תממן אזם בשובייהן תשובות ומלתת עול

'ט צבחה יללשק ניהלת אשארמנו הכי .תדעובהקוד  לשקה יסרהכי  אווד QR: קותיוסרם יקישור

פ. אאו בווטס

אה, צבהרט אבלטבאו בחשמבששתמלהםידמילהתת אחוהנ :דיינפון לטלו  רשדנששיעור ב

.קציותיפלל האבישד בייפון נלטר בזל להיעבימקוב

 דק' 5פתיחה |  

 2שקופית 
נושות: הנורה.ת האנו אאות ששיצחת ההמת אר ולשווק אציינה החלו לש-100י כפנל

 3שקופית  
י שהיו נורות? פנחובות לת הרם ואיתבת הרו איד האצכים: ידמילת התלו אאש

4שקופית 
שמן,מנורות  ,רותבנקר עיבשו שתמהםיינביהמי בידוגמה, לתקופה. בלויה תזו  להאלשהתשובה  

תאוחרמתקופה בהחוצה.  תאצלומיעטו  יהםתבבם שינאסו התכנש שמהעה קששוכדומה, וכעששיות  

ם שינאלשיהם תבבאור מלשה משיא היז גהתתאורל שמיה יתשיארב.זגתתאורבגם  שושתמהיותר  

 .דולותם גיערם בשייאחובות רת ררם, ולהאידמיא

נו אשהנורות  לשזו לשווה התאורה  תמעוצביבורהציחב רהמת אריהאא ללו הלם עיצממהאחד אףא

חנו נאנו, חייח אורת אנה שמא ללה יללהיום  בן רבעהמכיום,  .רהואי בורהציחב רהמכל  אולהיום,  םירמכי

לה יוהלב ערהשעת ביות קנלערוך  ,לסרטת כלל ,חובותהרת תאורכות זבחובות רבל לטיישיך להמם ייכול

לה. יחנו מהו חושך בלי כך ששכדד ככל מקום, עת במ. תאורה קיי, ועודרותחנויות מואב
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 5שקופית  
ל? א תאורה כלל, לחושךם ביתם גרבו אאה המקום שריך נתם אי פעם תהים אאבל הא

 .האורותכל  תאבהן  בויכם אםעולבדולות גםיעראו רייד צכיאה הרבו שטקפרויר ציכהן  ית'רשם ביפתרצםצל

למורה 

הבירה בעיר צילום האחת תמונות: שתי לשילוב הודות התאפשר השמיים של הצילום פרוי קט

ויש ומוארת, אורבנית מאוכלסת, כה שאינה בסביבה רוחב קו באותו צילום – השנייה בלילה,

הלילה  שמי נראים היו כיצד לראות אפשר יחד התמונות שתי משילוב כוכבים. מלאי בה שמיים

בערים המוארות אלמלא זיהום האור.

 6שקופית  
אן << חצו כלקופיות שצגת המת התמונות בם אידמילתג לצינ

ם: ם פתוחייקרופונמיט או ב'אצר בם לומידמילת התמין אזנ
תם?חנבמה הלו? בתמונות האמה מיוחד ב

7שקופית  
תמונה  דצל ,ליזרבברו 'נזדה  יורר עיהל שתמונה  ם,קודתם יאשרלום הציט קמהפרויהתמונות  חתאהנה  

ם.ביא כוכלם ליארם נשמיי, והתרר מואעיאות שהרפשר לל איגלום הרצילה. בימה בלצוללה שיגר

8שקופית  
וזה  ,אוריהום זם יאקורזה כב צמללה. יהלשמי  תאאות רלתנו יאמע מונמהתאורה  המוקרן החזק האור 

לנו היום. שיעור שא הנוש

ץ רהאדור כלבביסמם.ביהכוכת אאות רליוכלו  םידמילשהתכך  רבעכהתאזיזונר אתלהקישור  לעחץ לנ

אות חלק מהם.רתן ליש ויש חושך מוחלט נשמת הדשיורם, וכביי כוכדראילאות ממ

יהם לעמדו לשתכלבי כוכתר אלאו  ם,ירהמואם שמייהאה רמלישו גהרמה  לספר םידמילתמין זלהנוכל  

כן. ם לם קודישיעורב

https://www.wired.com/2014/11/thierry-cohen-darkened-cities/
https://www.wired.com/2014/11/thierry-cohen-darkened-cities/
https://stellarium-web.org/
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 דק' 15שאלות טריוויה על זיהום אור |  

 9שקופית 
ם? גרם נעציך זה ב. אבל איהום אורזרורה ביותר לבחשה הא ההמם היבילה והכוכית שמי הלסתרה

ב, כרי כלסי פנם, יתבת תאורתאורה: לשת משמם עולבמופקת שת ילהחשמיה גרנהאמכל  תחמישיכ

.לטי פרסום ועודשם, אור מבישים, כמיים ייתקנם, מרקים, פאי שעשועיחוב, גנת רתאור

 10שקופית  
תקופישבהנורה.  וכיוון סוג מה,עוצבלוי ת ,שונותצורות בחב רמבר תפזמהוא  למופעי כותאלמאור  שראכ

אור מקורות  פילאאות משר אכבה. ביסהת אר יאממנורה מא שיוצאור  .כךלחשה המאות רלתוכלו  

 ".ם "זוהר הרקיעיאשתקפת מהרקיע קורתאורה שמלה. לית שמי הלם איריאחד - הם מם ייריאמ

המ לצת המפמ"רית:

כדי להמחיש את המושג "פיזור אור" מומלץ להוסיף התנסות )אחת מתוך שתי האפשרויות(:

על  בזה, ופעם בזה פעם שונה, עוצמה בעלי פנסים בשני יאיר התלמיד חשוך בחדר א: אפשרות
המעגל  היקף את הדף על ויצייר לאור(, רגיש צילום נייר גבי על )או 3A-מ בגודלו כפול בריסטול גבי

זווית  הפנס, גובה ההארות שבשתי להקפיד כלומר הניסוי, תנאי כל אחידות על לשמור יש המואר.

ההארה, מידת החושך בחדר וכד' יהיו זהים.

בעלי  פנסים בשני הרצפה על המונח בריסטול גבי על יאיר התלמיד חשוך, בחדר ב: א פשרות
כמובן, משתנים, בידוד על להקפיד יש כאן גם הבריסטול. מעל שונה בגובה הניצבים זהה, עוצמה

ולשמור ע ל אחידות שאר התנאים: זווית, מידת החושך וכד'.

האור פיזור על תלויים( הבלתי )הגורמים המשפיעים הגורמים מהם למדנו זו בהתנסות מסקנה:
)הוא הגורם התלוי, המושפע(: עוצמת מקור האור וגובה הפנס. 

)עוצמה, המגורים ביישובי התאורה מקורות מאפייני ובין ההתנסות תוצאות בין לקשור היא המטרה

גובה( בזיקה לתקנים, ובזיקה למציאת הפתרונות המיטביים לצמצום זיהום האור ביישובי המגורים.

 11שקופית  
מכלול  ח.והצומם החייי לעבם, דהאי בנל עיות לילששפעות הל שמכלול  רותיוצחזק  אורבבה ביסהת רהא

 .יהום אורא זקר, נתיכותאלתר מת יתאורם מגרזה, הנ
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 12שקופית  
נו? ילשפיע עיהום אור מיך זא

תם שמי אוד .עונותהיות חזורמומלה יוהלהיום  יותחזורממםמושפעים חימוהצם החייי לעבם, דהאי בנ

ם ילעםחיצומב אביביהם, לעתאםירשימםעצימהחלק  יוסתבנה. שהמהלך ביו פנת אנה שמץעשהב ל

ם.ילעת הרשייו תחל שוב נסתם, ובים נושרחים, והפרחירות מהפרם פיירץ נוצח, בקיץ פורעם והחדשי

13שקופית  
יתמלהם  סמןומם החייי לעבל שיהם נעיבקלט נהאור  עבטבם. חימוהצם החייי לעבל עשפיע מהאור  גם 

א )וליום  לאככך לחס ייתמגופנו  ,החושךמן זבםישונם יסוגמתאורה לםחשפיננו אשר אכלה. יליתומיום  

נה שיהפרעות  גרוםל ,ערותוהנה שיהחזור מת אש בלשיכולה  להייום-לל שיות חזורמלהפרעה  לה(.יל

און ועוד(.יכ, דתר, סוכתרת ישמנחלות שונות )הל מי עאופן מהותשפיע בולה

 14שקופית  
 .יהום האורם מזעיפגם ני החיילעגם ב

יהום האור? נה מזי שפגעות מדם נדעתכם לימה ציפוריוויה: כטרת הלאת שם אידמילתג לצינ

שות גבהתנם יציפורד ראילמיליון למי 100בין  גותנהרנה ששכל  םיכיערמד בבלת ירבהצות ראב

דן אובללהן  םגורב רי כותאלמואור  לה,יבלדות נודם יהציפוררוב  קורה? זה מדוע ם.ינייבנב

ם.ינייבנשות בגד התנחב – ערמאות בצהתמ

 15שקופית  
לה טההת עונבנה שכל בשה. בביציהם בית אםילטימאבל  ם,בים חייהם  ם.מיייםיזוחלהם  םהיבי צ

ם, ציבילות טימם,יטרמטינסעשרות  עומקבבור  חופרות ם,עולהחבי רכל בםחופילעולות  םהיבי צבות קנ

שר אם, ינטנטקםיבי צאו ציםתוכומם ציביהעו בקיםחודשייכבור עכם. המיל ארות וחוזאותן  סותמכ

 .תלשושת השיכו אמם ויל הירו אחזי

יעה ופגר בעבםשהתקייג ידללגבקר עיבחדה, הכת סכנבםצויימלאבישרם יבי צלשםמיסוימםינמי

ל אתכללםיודעים עיבוקהםביהצ .אוריהום זם: ינטנטהקם היבי צלעםייאמרבדעוד  אבל .דוליגהיתבב

ת אדאבלםינטהקם ביצלםגורהחוף  תבביסבהתאורה  בוייראך  ם,ביוהכוכח רהיאור מםצינצהמנם המי

.תשישותם מיתם או מפיבן לטורם קורים, והם נופלכרד

 16שקופית  
ם? ד חופיית לרתגורם מעולת האוכלוסיים מיחוזמה איוויה: כת טרלאש

ל שרושו פי .מהחוףטר לומקי-100כל שחק רמבת רתגורמם עולהת סייאולוכמ 23%התשובה: 

מנה. לה ומושפעות מית בליכותאלתאורה מבות חשופות ליות רקולוגכות אערר הוא שמבד
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 17שקופית  
דוגמה לכך  .האוריהום מזם מושפעים חייי לעבל שם בירם ינמיכי  םיארמם ישונם חייי לעבל עם יחקרמ

ם מית עופול שםישונם ינמיתם; נזותעת פגנכך וב ,ףטרתר אלםשיתקמלה ילדורסי  לשםישונם ינמי

ם יחראם ינמיבה;  םעיופוגם יגדהת אוכלוסייל עם שפיעימכך ובם יגדיותר  םכיצורתר ית תאורלם החשופי

 ,פחותם יאוכללה, יבלם ילפעים ונהייהיום  מהלךבפחות  םילפועלותם: פעית אם ינשמם חייי לעבל ש

.לה, ועודיא בלם ביום ולידנוד

 18שקופית  
ם ימדענהם  םסטרונומיאקום. היל עלנו שדע ביגם  אלאבה, ביסובאות ירבברק  אלע פוגאור  יהוםז

ל ע,ץרהאדור כלעדע ינושות האי דבייש  םסטרונומיהאכות זבם. מקומת ואם שמייהמי גרת אםיהחוקר

פיות תצליקרעיהחקר המי כל .להחלל ע...לכלובשונות  מיותסטרונאתופעות  לעם,לולסומתכהלבי כוכ

ם עצל שמות דר ויוצאות רמת רזעבאור  זכרמזה  קופלסט .האופטיקופ לסטההוא  תקופתנובלהם ש

יע מפרם שמייבהאור  יהוםזם, מידתקומם קייענם קופילסטלהם  יןאשם, ביחובם סטרונומיאלרוחק. מ

מוח מהן.צדע המדעי שעשוי לע ביסטרונומיות ופוגפיות אתצם ליתלעי

 19שקופית  
יהנות ולם קיינםמילשתות  ,קינראווישום לנם רוצינו אלה. יהלשמי מיהנות לכות זהיש  חדאכל ל,לכלוב

ם שמייבםביכוכאות רולת אצלפשרות האלהיות  יכהרצחת ואחד אכל לם. שמיימהיהנות לוגם - עבטמה

ם.ידם ומבודרוחקימקומות ממיוחד לסוע בי לנגם בל

 20שקופית  
ב שחנמה בל א.תאוירבולה ביבסלתמרוגאהישקזנהלועור האום זיהת יעיבלענו רבידכה ד ע

יהום אור? זל

יהום אור? ת זדימדסייע לם מדעתכי לזה כלייוויה: את טרלאג שצינ

 21שקופית 

 .ל אורוע

באיכות צילומים ובעזרת האוויר, מזג של וחיזוי מדידה לצורך לוויינים לחלל נשלחו שנה כ בר לפני כ-70

נשלחו כעשור לפני הארץ. בכדור מאוד מוארים אזורים לזהות מדענים הצליחו מהם שהתקבלו גבוהה

אלו לוויינים ביותר. והמתקדמות הטובות ובעדשות רגישים בחיישנים המצוידים חדשים לוויינים לחלל

אוספים  הם ביום. פעמים 14 אותו ומקיפים הארץ לכדור סביב במסלול קילומטר נעים במרחק של כ-800

העננים  מצב על לחות, על טמפרטורה, על האוזון, רמות על נתונים כגון הארץ, כדור על רב מידע ומעבירים
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 22שקופית  
מותכתאבריוק דביך ערולהם בישיכמו כתחסייםינטקםמיעצאות רלםייכולם החדשיר האוויג מזי נלוויי

אה רממפה בעבצכל  ם.יכפנלשזו  מוכ,האוריהום זלשקות מדוימפות  בלותתקמכך  קודה.נכל בהאור  

אות רולמפה בבולהתקרחק להתרפשר וא ,אוריהום זלשרכלומ ,תיכותאלמתאורה  לשתחראמה עוצ

תם.זה גם אסו בד תתנם. מייים שוניזורם בין אילדבה

 23שקופית  
ל גרסבםשימשתמםינעדהמ ,תמורגאיהור אםוזיהה מכלו,שיתיתוכאלמהוראתמה כדומדלדי כ

ת אציין מ 9 )9עד  1מ-לה יהלשמי ביהום זהתמרתאגרמדל בורטם סול .לבורטם סולא קרנשכה ערה

בוהה ביותר(. גיהום הזת המר

ת: קופישאות ברתוכלו ל

מה רואים? רמה
בסולם  
בורטל 

 1 .תנצויאות מרם בם חשוכישמיי

ם יארל התאורה הקלה נש, אך באודר מנו מואילה איי: הלפרזור כאלה בישמי ל

אה. ריין נדב על החלבים. שירם מואינאופק ענב

3 

 ,לותת המזם אילסמם המבית הכוכאות ארתן ליב ני: בקושי ררונל פרוור עים ששמיי

 .לאה כלרנו ניאוד או אאה חלש מרב נל החלבי, ושאודם מירם בהיינענה

5 

ם, יריכם נם, מקורות אור חזקייפוראם לשמיית היהום אור הופך אר: זי / עירונפרוור עי

שה קופ קלסת טרזע, ובלאה כלרנו ניב אל החלבי, שרע בהיבצם בירם מואינענה

סיה(. לוג מטם )קמיסוים ממי שמייגרחין בבלה

7 

ם ביבוצות כוכם קירם היוצבים רבי, כוכאודד מם עירם מואשמייר: העיב הם בלשמיי

.דבם בלירם בהיבית וכוככבי למה כוככח וברחין ביבתן להית נפיתצם, ביארם נניא

9 

 דק' 10זיהום אור בישראל ובעולם | 

 24שקופית 
ם. עולל ובאחבי ישרריהום האור במות זת רזהות אם לידמילת התמין אזנ

עת: רנו כם שהכינם מהלוויייתונל נססת עבתיהום האור המת מפת זא אבם בקישור הידמילתג לצינ

 <<<אןחצו כל

מוש: שית הלה אם תחייגדנ

ר בעכת צחילדוק. בלצה רנשזור אלנוע ונב תקרנרבעכהתרזעב< מפהלאותנו  רביתעהקישור  לעצה חיל

 .לם בורטסוליהום האור בת זמת רנצויבה מת שיל המפה תפתח חלונע

 https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.00&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFF
 https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.00&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFF
 https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4.00&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFFFFTFFFFFFFFF
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ם: ידמיללה עם התפשרויות להפעחר מכן, אאל

ם רוציהם  םעולבאו ץראבמקום  זהיאט'אצבבותיכםידמילהתם. ידמילהתעם  המורה לשסךהמתוף שי

ל ששפעות ההמה  חשובלסו נוי ,ירונעיז כרמלבה לקרא צמהמבין  שרהקל עיעמדו  הם קהידבבדוק. בל

בה. ביסם והדל האזה עיהום אור כז

אות בלתחישמץ ראבמקום בהאור  יהוםזתמרתאדוק בלשבקתידמילתכל  ם.ידמילתלקנילחת ילש

ם יזוראבם,עולבשונות  רהביי ערביהום זהמות רעם  תאזשוות ולהיו, מגורר עיבאו שמו, לששונה אהר

.ם, ועודחידינ

 דק' 7אבודים בלילה: פרויקט האסטרונאוטים של נאס"א |  

 25שקופית 
 .תיקאירמל האל סוכנות החל( שlost at nightלה" )ים בליט "אבודקת פרוים אידמילתג לצינ

חבי רמכל  םאוטיסטרונאם. יטרלומקי-400כלשחק רמבדה"א כבביסהחג  בועקלוויין  אהיל החלת תחנ

ם ישונהם אוטיסטרונהאם ינשהמהלך ב .מדעיחקר מלשם  ,שתנותמתקופות לתחנה בם יאצמנם עולה

ל שעיה בה.מוששיעשה נאלרובן ובלה, יהלשעות בץרהאדור כלשיות עונבצתמונות  יוןלמימיותר  מולצי

ל תמה צולם האבהן:  םצולמקום  זהיאםיודעינו ניוא,גותלמקוטנן יאלוהלמהתמונות  בהשהרא הי"א סאנ

בה?קנו או מוסאלב, מיאבי

 26שקופית  
ת? אם זיך עושימו. אצולם שיעריהוי הזשתתף בבור להמן הצילה" מוזים בליט "אבודקפרויב

ל שתמונות  מהכמוצגות  דהיל .יאהוודשמה  ציוןבלה, יבלמה צולשר עיל שתמונה  מוצגת פעם כלב

מו לצישהמקום  תאזהות ולבקלות  שוותלהנוכל  יוןגוההים יינעיהת רזעבדועה. ינה יאזהותן שם יער

ם. אוטיסטרונהא

ם, ינשהאורך להאור  יהוםזבשחל  נוישיבח ולהיווכהאור  יהוםזמפות  תאל לשכלסייע מזה  טקפרוי

ת התמונות החושפות אותו. רזעב

אן <<חצו כלם. ימה ערחד כזהות יסה לננ

 27שקופית  
 .יהום אורל זד כה עמדו עלת מה שם אידמילם עם התסכנ

 .עטת הרזעל הלוח בתוב עכ, או ליהום אורל זמדו עלדות שעוב 3ט 'אצתוב בכמין אותם לזנ

חקר לם עיצמאת רזעבבה. ביסוהם דהאאות ירבל עשפיע ומיות קולוגאעיות בלם גוראור  יהוםזם: סכנ

לה ששפעות ההת ואלה שקף ההית אבין לההתופעה,  לעיותר  מודללםחייצלמםימדענל מהחלדה"א כ

בה. ביסם והדל האע

https://lostatnight.org/project/lostatnight/task/24111
https://lostatnight.org/project/lostatnight/task/24111
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 דק' 8סיכום |  

 28שקופית 
ם! כלת שבייהום האור מהל זם עיתוניסוף הנאשתתף בם להיתם יכולגם א

ת? אם זיך עושיא
פל(. אד וגם לירואדנאם ליתא)מ Loss of the nightקציה יפלת האם אידימור

ו לוכת .החיתהפך סמבת אזשר אלו רשדיתו ,םכלשם וקהמי וזיהת אריך צמיה צקפליאבוש מישה

ם. חיאורשיך כרשם או להמלהי

חר אלרק  תפיהתצת אלערוך  תוכלו ם".ביכוכבפות צללו "התחית יבלשונת פיתצלערוך  תוכלו מכן חראל

ם. כלפי המקום שם, לשמייא בלשישרור חושך מ

קציה? יפלאיהום אור בם זידיך מודא

ם, לשמייפון לטהת אתכוונו  פעם כלבם. ביכוכר בלעת סטרונומיאת פיתצלערוך  תפשראמקציה יפלהא

דום אגול עיסך המלעיופיע  אותו תםתריאשחראלב.כוכתר אלםמכשבקתקציה יפלהאםציחיתרזעוב

אותו, זהותם אפה. צהנב הכוכלהופיע  מוראבו שהמקום  לאפון, לטהי בלם, שמייבנו בונתתתם וא ,דולג

ת אחרו ב– תםיהיזאלםאטובה.  תההיית פיהתצמה כדעשם  נוותצייתם, יהיזשקציה יפלאבתקישו  

 .יהויזי-האבה לסיה

תם אשלה יהלשמי  אור יהוםזבם ירמואמה כד עיך ערלהם ייכולם ימדענם כלשם ביהכוכיהוי זת רזעב

ם בהם.צופי

 29שקופית  
את לצמצם אפשר כיצד אבל השפעותיו. על ולמדנו אור" "זיהום המושג את הכרנו שלנו המפגש במהלך

לפגוע  בלי ומוארים מודרניים חיים ולחיות להמשיך אפשר איך לה? זקוקים שכולנו התאורה של הפגיעה

באדם ובסביבה?

נבקש מהתלמידים לחקור ברשת ולמצוא פתרונות להקטנת זיהום האור. 




