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באופן  התמקדות  עם  ציפורים,  נדידת  אחרי  לעקוב  השונים  באמצעים  עוסק  זה  שיעור 
הפעולה של שיטת המעקב הלווינית.היחידה מיועדת  לתלמידים המשתתפים בתוכנית 
הציפורים  נדידת  לנושא  סגירה  להוות  יכולה  הפעילות  וט’.  ח'/  ו’  בכיתות  ציפורים  חקר 

בכיתה ו’ במסגרת תוכנית זו.

רציונל למורה
 

התלמידים יבינו את הסיבה לנדידת ציפורים ומדוע חשוב לאדם לחקור אותה.	 

התלמידים יכירו שיטות שונות למעקב אחרי ציפורים.	 

 	.Argos התלמידים ידעו כיצד פועלת מערכת המעקב הלווינית

 	.Argos התלמידים יציעו דרכים לשפר את זמינות המערכת

 	.SARAL הלווין –Argos התלמידים יבינו מהו מבנה אחד הלווייניםבפרויקט

התלמידים יבינו מהם מסלולי הלווין השונים וכיצד מתאים המסלול למשימת הלווין.	 

התלמידים יציעו פתרונות טכנולוגיים לבעיות הנוצרות בעקבות נדידת ציפורים.	 

מטרות )ידע ומיומנויות(

מקלט, משדר, נדידת ציפורים, מכ"ם ציפורים, מערכת Argos, סוכנות החלל הצרפתית, 	 

תחנה  והעבר”,  “שמור  לווין  תקשורת,  לווין  אוויר,  מזג  לווין  צילום,  לווין   ,GPS מקלט 
קרקעית ראשית, תחנה קרקעית משנית, פענוח ועיבוד תוצאות, הנעה, מערכת הכוון, 
פאנל סולרי, ציפוי תרמי, חיישן כוכבים, שליטה ובקרה על לווין, מסלול לוויני, התותח 

של ניוטון, נתוני זמן-אמת.

מושגים עיקריים

לטוס עם הציפורים – אוגדן למורה ולתלמיד בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב ולחברה 	 

להגנת הטבע, בשיתוף משרד החינוך. 

מידע  על נדידה וציפורים נודדות ניתן למצוא באתר ציפורי הבר בחצר הבית.	 

מדוע כל כך הרבה ציפורים חולפות דווקא מעל ישראל? מהי נדידה? איך עוקבים אחרי 	 

נדידת הציפורים? כיצד הציפורים מוצאות את דרכן? על התופעה המופלאה של נדידת 

הציפורים אתר מטח.

לשם י,  חסידות משדרות לחלל, טבע וארץ, 1990. הופיע גם ברשת באתר סנונית 	 

מקורות מידע

הקדמה

http://www.birds.org.il/he/articlepage. aspx?ar ticleId=14
http://www.yardbirdsil.info/daf/migration.htm
http://www.yardbirdsil.info/daf/migration.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12707
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12707
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12707
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12707
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/32 6036.html
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/326036.html
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רקע
למורה

נדידת ציפורים
ציפורים נודדות בסתיו )חודשים אוגוסט עד סוף נובמבר(, הן עפות מצפון )אירופה, צפון אמריקה( לדרום  )אפריקה, 

דרום אמריקה( ובאביב )ממרץ עד סוף מאי(, הן חוזרות לארצות שבהן הן מקננות. כמובן שיש יוצאים מהכלל. 

הגורם העיקרי המכתיב  את התנהגות נדידת הציפורים היא זמינות המזון, הנובע משילוב של היבטים אקולוגיים 

ואקלימיים. ההיבט האקלימי-אקולוגי המרכזי הוא האור והטמפרטורה הקובעים את זמינות המזון במקום כלשהו ואי לכך 

את מועד היציאה והחזרה.  

מדוע חשוב לחקור נדידת ציפורים?
אוכלוסיות רבות של ציפורים נמצאות בסכנת הכחדה בגלל מגוון גורמים כמו: בעלי חיים פולשים, מחלות, צייד, הכחדות 

יערות, דייג זהום ים, הרעלות, גורדי שחקים, קווי מתח גבוה, מגדלי תקשורת ותחנות רוח, שינוי והרס מקומות החיות 

 הטבעיים, התחשמלות,  היפגעות עופות מרשתות בחקלאות, ועוד . 

ניתן להרחיב על הגורמים לסכנת הכחדת ציפורים באתר ציפורי הבר בחצר הבית.

חקר מסלול הנדידה של הציפורים מאפשר למדענים בין היתר, ללמוד על אורח החיים של הציפורים וכיצד להגן עליהן. 

למחקר נדידת הציפורים נעזרים החוקרים במיגוון שיטות. חלקן שיטות ותיקות, המשמשות כבר עשרות ואף מאות שנים, 

כגון תצפית וטיבוע, וחלקן שיטות מתקדמות הנעזרות בטכניקות עכשוויות, כגון הצמדת משדרים נקלטי לווין לציפורים 

ומעקב אחריהן, או מעקב אחרי ציפורים באמצעות כלי טייס שונים.

מערך שיעור זה יתמקד בסקירה של שיטת הצמדת לווין לציפור נודדת.

http://www.yardbirdsil.info/daf/endangered birds.htm
http://www.yardbirdsil.info/daf/endangered birds.htm


מידע כללי על מערכות הלוויין: 
מטען ייעודי, הידעו בשמו - מטע"ד )payload( – החלק האחראי על ביצוע משימת הלווין. בלוויין צילום המטע"ד יהיה 

המצלמה, ובלוויני Argos מדובר במערכת הקולטת את השידורים מהמשדרים הניידים, אוגרת אותם בזיכרון ולאחר מכן 

משדרת אותם לתחנות הקליטה.

מערכת בקרת חום – מהנדסי הלווין משתמשים בציפוי תרמי ובאמצעים נוספים כדי להבטיח שהלווין לא יקפא או 	 

יתחמם יותר מדי.

בקרת הכוון – סיבוב של הלווין במקום, כך שיהיה מכוון למקום המתאים.	 

מערכת הספקת חשמל – פנלים סולריים וסוללות הינם מרכיבים עיקריים במערכת הספקת החשמל.	 

מערכת הנעה – כדי לשנות את מסלול הלווין במקרה הצורך.	 

תקשורת – משמשת לקבלת פקודות )לדוגמה – הדלקת מנועים לשינוי המסלול( מתחנת השליטה ובקרה הקרקעית, 	 

וכן העברת נתונים לתחנת השליטה ובקרה הקרקעית. 

 מסלולי לוויין 
מקובל לחלק את מסלולי הלווין ל3 קטגוריות:

מסלול נמוך )Low Earth Orbit( – עד גובה של 2000 ק"מ. רוב הלווינים בגובה זה הם לוויני צילום על מנת שתהיה 

רזולוציית צילום גבוהה.

מסלול בינוני )Medium Earth Orbit( – מגובה של 2000 ק"מ ל35760 ק"מ. לוויני הGPS נמצאים במסלול זה היות וכך 

הכיסוי של הלווין גדול יותר וניתן להשתמש בפחות לוויינים מאשר במסלול נמוך.

מסלול גאוסטציונרי )Geostationary Orbit(. במסלול זה הלווין משלים סיבוב סביב כה"א ב24 שעות בדיוק. לכן במבט 

מהקרקע הלווין נראה עומד במקום. הרבה לוויני תקשורת שוגרו למסלול זה. היות וכך, האנטנות הקרקעיות יכולות 

להביט תמיד לאותה נקודה קבועה בשמיים )בדומה לאנטנות טלווזיה של חברת Yes(. בשקופית 12 במצגת ניתן לראות 

אנימציה הממחישה כיצד נראה מסלול גיאוסטציונרי.

מערכת Argos למעקב אחרי ציפורים
מערכת Argos הינה מערכת מבוססת לווין המשמשת במחקרים רבים, בינהם: חקר אוקיינוסים, חקר ההתחממות 

הגלובלית וחקר נדידת ציפורים. הלווינים במערכת קולטים נתונים המשודרים ממקלטים ניידים, המוצמדים לציפורים, 

חיות בר שונות ומצופים ימיים. המערכת החלה לפעול בשנת 1978 בזכות שיתוף פעולה אמריקאי-צרפתי. 
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כיצד פועלת המערכת?
משדרים קרקעיים: מחובר לאובייקט/בע"ח שמעוניינים לחקור. למשדר מחובר מקלט GPS המחשב את המיקום, וזכרון 

השומר כל זמן קבוע את המיקום. פעם בכ2 דקות כל הנתונים השמורים בזכרון משודרים. במקרים בהם בעל החיים קטן 

מדי מכדי לשאת משדר עם מקלט GPS , מחברים לבעל החיים מקלט ללא GPS המשדר אות קצר אחת ל2 דקות. מיקום 

המשדר מחושב בהמשך באמצעות תופעה הנקראת אפקט דופלר.

אפקט דופלר: כאשר אמבולנס עובר לידנו ברחוב, הסירנה נשמעת בטון הולך ועולה ולאחר מכן בטון הולך ויורד. 	 

תופעה זו נקראת אפקט דופלר: עיוות בתדר בגלל מהירות. באמצעות תופעה זו ניתן לגלות את המהירות ואת המיקום 

של המשדר הנייד.

לווינים: במערכת קיימים 8 לווינים. כל לווין יעבור בממוצע פעם ביום מעל משדר, לכן בערך אחת ל-3 שעות השידורים 

של המשדר יקלטו. הלווינים פועלים בשיטת "שמור והעבר": כל השידורים נשמרים בזכרון בלווין, וכשהלווין נמצא מעל 

תחנת קליטה ראשית הוא ישדר את כל המידע השמור בזכרון.

תחנות קליטה: 

תחנות קליטה ראשיות – ישנן 3 תחנות קליטה ראשיות: 2 תחנות של NASA  באלסקה ובאי Wallops במזרח ארה"ב, 	 

ותחנה מסחרית בנורווגיה.

תחנות קליטה משניות – ישנן כ-60 תחנות קליטה משניות ברחבי העולם. ההבדל בין תחנה משנית לראשית הוא 	 

שהתחנות המשניות יקלטו רק מידע הנקלט בזמן אמת בלווין ולא יקבלו את הנתונים השמורים בזכרון. 

תחנות הקליטה מעבירות הלאה את המידע שקיבלו למרכזי עיבוד מידע בעיר טולוז בצרפת או בוושינגטון הבירה 

בארה"ב. שם מפוענח המידע ומועבר לחוקרים.
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תקציר
השיעור

סרטון הקדמה על נדידה

הסבר תוך כדי שימוש במצגת על הצורך במעקב ושיטות מעקב 

דיון קצר על היתרונות והחסרונות במעקב לווייני 

הסבר על מסלולי לוויינים ושימוש בסרטון מבריינפופ
על תחנת החלל הבינלאומית 

 תיאור מפורט של מערכת המעקב הלוויינית 

  פעילות כיתתית בנושא איסוף וניתוח נתונים מהלוויין במטרה להציע 
פתרון טכנולוגי יצירתי לשיפור הזמינות של מערכת ארגוס.
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השיעור מתחיל בסרטון מיוטיוב על התנהגות בעלי חיים בחורף, נדידה ושנת 
חורף, סיפור על אווז ודב בקנדה הנפרדים בחורף ונפגשים שוב בקיץ.

הבר  ציפורי  באתר  הקטנה  הקנית  על  בסיפור  להתחיל  נוספת   אפשרות 
בחצר הבית:

סיפור הקנית הקטנה ממעגן מיכאל:
הקנית הקטנה היא ציפור גדולה רק במעט מפשוש ושוקלת כ- 9 

גרם בממוצע.  זו ציפור שמקייצת בארץ בטיבוע שהתקיים
במעגן מיכאל, על ידי הצוות של אלי עטר,  ביום  10.4.04 

נלכדה קנית קטנה עם טבעת. בעיון במאגר הנתונים הסתבר שהציפור 
טובעה על ידי אותו צוות כ- 10 שנים קודם לכן, 

ב 2.7.94 ואז נרשם שהיה לה מחשוף דגירה.
מחשוף הדגירה מעיד על כך שהיא דגרה בשנה זו כלומר שהיא הייתה כבר 

 בשנה השנייה של חייה לפחות.
ציפור זו נלכדה שוב ב- 31.3.01 הפעם ללא מחשוף דגירה. היא

 נלכדה שוב ב- 26.5.01 ושוב עם מחשוף דגירה.
בלכידה האחרונה לא נמצא מחשוף דגירה.

מכאן אנו למדים שהציפור, בתאריך הלכידה האחרון, הייתה בת
 לפחות 11 שנים, נתון מרשים לגבי ציפור כל כך קטנה ובמיוחד בתנאי טבע.

בהתחשב בעובדה שקניות קטנות מבלות את החורף באפריקה, מדרום 
לסהרה, לפחות 3,000 ק"מ דרומה מישראל, מיצאו וחשבו כמה קילומטרז' 

עשתה הפיצפונת הזו בחייה!

2 מדוע נודדות הציפורים?

הזווית הישראלית – מידע על מספר הציפורים שעוברות מעל ישראל בשנה. 
קישור לסרטון  בריינפופ.

3 נדידת ציפורים בישראל

מענה על השאלה: מדוע עוקבים אחר נדידת הציפורים? 4 מדוע עוקבים אחר 
 ציפורים נודדות? 

שקופית פתיחה לנושא שיטות מעקב אחר ציפורים.באלו שיטות עוקבים? 5

שיטה  כי  להדגיש  יש  צבעונית.  טבעת  שלרגלו  שחף  לראות  ניתן  בתמונה 
זו אינה מאפשרת מעקב רציף אחרי הציפור, אלא רק מאפשרת לדעת אם 

הציפור תשוב לאותו מקום בעונה הבאה.

6

להסביר על שיטת המעקב באמצעות מכ”ם ציפורים. כאן חשוב להדגיש את 
השימוש במכ”ם ציפורים כמונע התנגשויות עם כלי טיס, ואת החסרונות: לא 
ניתן לדעת את מיקום הציפור לאורך כל מסלול הנדידה, ובדרך כלל לא ניתן 

לדעת את מין הציפור.

7

להסביר על אופן הפעולה של מעקב באמצעות משדר רדיו, ועל היתרונות 
חיים  בעלי  אחרי  למעקב  יותר  מתאימה  זו  שיטה  השיטה.  של  והחסרונות 

שאינם עפים. היתרון של השיטה הוא שלא צריך לתפוס את בעל החיים.

8

הנחיות למורהמס’ הנושא

http://www.youtube.com/watch?v=ctvdV_BCv98
http://www.yardbirdsil.info/daf/migration.htm
http://www.yardbirdsil.info/daf/migration.htm
http://www.brainpop.co.il/he/category_9/subcategory_362/subjects_3059/
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להסביר על אופן הפעולה של מערכת מעקב לוויינית. להסביר על היתרונות 
והחסרונות של מעקב באמצעות לוויין. לתת את משימת המעקב בבולגריה 

כדוגמה.
היתרונות: ניתן לדעת במדויק את מסלול הנדידה בכל מקום בכדור הארץ, 

בדיוק גבוה של כ8 מטרים.
לכמה  אחת  המיקום  נתוני  את  מקבלים  גבוהה.  המשדר  עלות  החסרונות: 

שעות.

9-10 מהם היתרונות והחסרונות 
של שימוש במערכת 

מעקב לווינית, על פני 
השיטות האחרות?

להציג את שני המקרים בארץ בהם נעשה שימוש במעקב לוויני אחר נדידת 
ציפורים – חקר נדידת הנשר המקראי בשנים 1994-1996 וכן המעקב אחרי 

החסידה פרינצסה.

11 מעקב לוויני אחר ציפורים 
בארץ

של  שונים  לסוגים  מתאים  מסלול  שכל  להראות  חשוב  כאן  לווין.  מסלולי 
 brainpop-מ סרטון  תריץ  הבינלאומית  החלל  תחנת  על  לחיצה  לווינים. 

בנושא לווינים.

12 מסלולי לווין

הסבר כיצד יכול לווין להישאר בשמיים. חשוב להסביר כי הלווין נופל כמו 
כל דבר אחר על כה”א, אך בגלל המהירות הגבוהה שלו הצידה הוא “מחטיא” 

את כה”א וממשיך בתנועה מעגלית.
בשקופית ניתן לראות 2 אנימציות: עצם שלא שוגר מספיק מהר, ולכן פוגע 

בקרקע. ועצם ששוגר במהירות מספיקה כדי להפוך ללווין של כדור הארץ.

13 כיצד מצליח לווין להשאר 
בשמיים?

שקופית פתיחה לנושא מערכת המעקב הלווינית Argos. המערכת פותחה 
תיאור  לאמריקאית.  הצרפתית  החלל  סוכנות  בין  פעולה  בשיתוף  ב1978 

המרכיבים העיקריים במערכת המעקב הלוויינית.

14 מערכת המעקב הלווינית 
Argos

המשדר הקרקעי. כאן חשוב להסביר את אופן הפעולה של המשדר, הפועל 
עם רכיב GPS וזכרון. אין צורך להזכיר משדרים הפועלים בשיטות אחרות.

15 המשדר הקרקעי במערכת 
Argos

שמדובר  לומר  ניתן  הראשונה  בשקופית  במערכת.  הלווינים  על  שקופיות 
בסך הכל ב8 לווינים במערכת.

בשקופית השניה יש להסביר את שיטת “שמור והעבר”.  

16-17 Argos הלווינים במערכת

תחנות  את  להציג  יש  הראשונה  בשקופית  הקליטה.  תחנות  על  שקופיות 
הקליטה הראשונות ולהסביר את מטרתן.

בשקופית השניה יש להסביר את ההבדל בין תחנה ראשית לתחנה משנית, 
וכיצד התחנות המשניות מאפשרות למדענים לקבל את הנתונים מהר יותר.

18-19 תחנות הקליטה במערכת 
Argos

הנחיות למורהמס’ הנושא
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צורך  אין  אך  במערכת  הפענוח  מרכזי  את  להזכיר  ניתן  התוצאות.  ניתוח 
עובר  המקראי  הנשר  כי  מהגרף  לראות  שניתן  להסביר  מומלץ  להתעמק. 

במסלול הנדידה בישראל, לבנון וסוריה.

20 ניתוח התוצאות במערכת 
Argos

:Argos המתארת את פעולת מערכת powerpoint אנימציית
המשדרים משדרים באופן קבוע, אחת ל2 דקות.

הלווין עובר מעליהם וקולט את השידורים.
באותו  שנקלט  מידע  רק  משנית  לתחנה  ומעביר  במסלולו,  ממשיך  הלווין 

אזור. 
לתחנת הקליטה הראשית הלווין מעביר את המידע שנשאר שמור בזכרון.
תחנות הקליטה מעבירות את ההודעות למרכז הפענוח, ומשם למדענים.

21 סיכום אופן פעולת מערכת 
 .Argos

הצגה קצרה של הרכיבים המרכזיים בלוויין.
מומלץ לבקש מהתלמידים לזהות את המטע”ד )מטען ייעודי(בלווין )אנטנת 
הקליטה מהמשדרים ואנטנת השידור לתחנות הקרקע(, זוהי בעצם המערכת 

החשובה ביותר בלוויין שלשמה הוא נמצא בחלל.

22 פירוט המערכות של אחד 
מלוויני Argos – הלווין 

SARAL

ושמסלולם  הגובה של הלווינים  לציין את  זה מומלץ  מסלול הלווין. בשקף 
עובר דרך הקטבים. 

נמוך,  מסלול  מסלולים:   4 לראות  ניתן  בו  סרטון  תריץ  התמונה  על  לחיצה 
לתלמיד  להסביר  יש  אליפטי.  ומסלול  גיאוסטציונרי  מסלול  בינוני,  מסלול 
מתאים  שפחות  מסלול  הוא  האליפטי  ושהמסלול  בסרטון,  מסלול  כל  מהו 

להשתמש בו.

23 המסלול של הלווינים 
Argos במערכת

הנחיות למורהמס’ הנושא
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הגדרת הבעיה הטכנולוגית: המדענים לא יכולים לקבל בפעם אחת את 
כל המידע שנאגר על הלווין.  כדי לאפשר מחקר מדויק הם זקוקים לכל 

המידע. 
 שלבים בתהליך פתרון הבעיה:

 הגדרת הדרישות מהבעיה
 סקירת פתרונות קיימים רלוונטיים

הצעת פתרונות יצירתיים חדשים )סיעור מוחות, בחינת הרעיונות מול 
הדרישות לפתרון והמלצה על הפתרון המתאים(

פתרונות לדוגמא:
שיגור לווינים נוספים.	 
שיגור לווינים נוספים עם קצב שידור גבוה יותר. 	 
הוספת תחנות קליטה ראשיות.	 
הוספת תחנות קליטה משניות במקומות בהם ידוע מראש כי מרוכז 	 

מספר גדול של משדרים.
 הסבת תחנות קליטה משניות לראשיות.	 

24  נמשימה לתלמיד: 
כיצד נוכל לפתור את 

הבעיה הנ”ל באמצעים 
שונים?

חישבו באופן יצירתי 
והציעו פתרונות.

בתום הזמן לפעילות, בחרו 
נציג והציגו בפני הכיתה 

את הפתרונות שהעליתם.

הנחיות למורהמס’ הניות לתלמיד

לתלמיד

הפעילות לתלמיד:

האתגר: 
העברת כל הנתונים מהלוויין לתחנת קרקע ראשית בפעם אחת!

הצורך: 
לאסוף את כל המידע שנאגר על הלוויין בכדי לאפשר חקר מדויק.

הבעיה: 
היות והלוויין נע מהר, הלוויין יראה את התחנה הקולטת רק 10 דקות ולא יספיק לשלוח את כל המידע. 

אי לכך, ייתכן והמדענים לא יקבלו את כל המידע.



שיעור
מהנה!


