
איך נוצר הירח?

 

 

איך נוצר הירח?

 ''-טתות זכיגיל התלמידים: 

 דק' 45משך השיעור: 

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



איך נוצר הירח?

 

 

 

 

איך נוצר הירח? 
י יונלמיעשרות  מהכיו, חרארקצמן זרנוצח רהיכי  םיכיערמםיומדענם, ינשדראילמי-4.5כיפנלרנוצץ רהאדור כ
 .דבם בלינש

סיפקו א להן  אך ,יותתאורמה כלו הועם ינשהאורך ללומה. תער דגביין דעא היח רהיר נוציוק דבד צכילה אשה
 .רבל דסופו שלו בלש, ורובן נדעתת הם אחיים מנירבסה

ח. ררות הישונות להיווציות הת התאורבין אחן ונבערך זה נמב
 ...חרר הייך נוצמנו אעצלה בגי נואול

מטרות קהל יעד 
חרמהו היר ידיגד מילהת –ט תות זכי

חס ח ביריע ליות בנוגקליזדות פיעובציין יד מילהת
דה ועודביקף כוח כ, היץ: קוטררדור האכל זמן השיעור 

שונותיות הש התאורת חמלו אם שילמיבר בייסד מילהת  דקות 45
ח ררות הילהיווצ

הכנות 
שחק פי מת קלריזג

"FULL MOON" 

הערות תוכן זמן 
צגתמ חרל הידות נוספות עם ועובייקליזם פיפרטי  דקות 7

צגתמ חרר הייך נוצלה אאשיות שונות בח, תאוררל היהאבולוציה ש  דקות 8

שחקקובץ מ םידמילל חמישה תבוצות ש" בקFULL MOONביעיות "שחק רמ  דקות 20

צגתמ בודסיכום ועי  דקות 10
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 2:שקופית  
תולדות הטלסקופ 

דה. בישפעת כוח הכל השמנו, בדול מגחר הם אסי או עצנת נכב ל, כוכתכב לף כוכעי המקיבם טח הוא עצרי

הוא  ץרהאדור כלשחרהיאותם.  םהמקיפים גופי – חרותאםילמיובם, ינלווייאו  םחירייש  לחלבםישונת כלבי כוכל
 .ץרדור האל כהלוויין ש

אה, יגיפרת אקרנזו  קודה)נביותר  נוילאהקרובה  קודהבנתנו יאמחקו רמ .יפטילאלול סמבץ רהאדור כב ביסע נח רהי
Perigee ( 405,400 אה,יפוגתנו ביותר )איאחוקה מקודה הרם, ובניטרלומקי 362,600( הוא Apogee ם. יטרלומקי

רותו. שונות להיווציות הת התאוריו, ואלנות עייענדות ממה עובח וכרת היג אציערך זה נמב

 FULL MOON" א "קרנביעיות שמוי רשחק דשחק מחר מכן נאל

 3:שקופית 
הירח שלנו 

ח: רל הים עיתונע ונת רקם קצידמילתגו להצי
 4ערך פי ץ ברדור האטן מכקח: רל הילו שגוד

 ק"מ 10,921לו: קף שההי
 3,474.2לו: הקוטר ש

 1737.1לו: יוס שדהר
ם ינד שראילמי 4.5י פנ, לץרדור האחר כאר למן קצר זח נוצרם כי הייכיערמ

פסל האעלות מעמ-110פס לאתחת ליוס מזלות צלעמ 180ם: בין חיירלה והיום הייצון בין הלטמפרטורות קי

 4:שקופית  
עובדות על הירח 

ץ אור? ח מפירם הים: האידמילת התלו אאש

ת אור ר איחזא מלמו, אעצץ אור בנו מפייח ארהי
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 5:שקופית  

המילה "חודש" נקראת כך בזכות הירח!
)לפי ספירת חודשים עבריים ומוסלמיים(.  מתחדש החודש מתחיל כשהירח

יום בערך. לעומת זאת, משך הזמן שחולף בין  הירח משלים הקפה שלמה סביב כדור הארץ אחת ל-27.3
יום. מול ד ירח אחד )התופעה שבה הירח נראה כחרמש דק( למולד הירח שלאחריו הוא 29.5

 6:שקופית 

ץ רדור האל כשיכה עח שונה מכוח המרל הישיכה עכוח המ

כון? ם הוא נשפט והאל המם מה דעתם עידמילת התל אאשנ
שיכה. כוח המל בדבב ההד שונה עקמדקל הנשסה, אך המא אותה מסה היהמ

דור כלעםלוגרקי 1תבסה )מח רהיי פנל עיוטון נ 100רק  קולישץ רהאדור כיפנל עיוטון נ 600ששוקל  םדאדוגמה, ל
יוטון(.נ 10א ץ הירהא

 7: שקופית 

יך? ערח? מישהו יכול להרבין הינו לחק בירמץ ברדור האס ככנם נמה פעמיכ

ת(קופישל הצה עחי)ל

יס להכנפשר אזה החק רמבחשה, המלשם  .טרלומקי 384,403הוא  חרילץ רהאדור כבין  עמוצהמחק רהמתשובה:  
 פעם. 30ץ רדור האת כא

 8:שקופית 

ר א לסיור קצצנמן שזיע הגח? הרתם ביקרפעם בי

יע לסרטון(. גי להדח כרל היל התמונה שחוץ על)יש ל
חרו. בטע שתכל קסרטון בת התן לעצור אינ
אן חץ כל



איך נוצר הירח?

 

 

 

  

 9: שקופית 
תאוריות להיוצרות הירח 

ם: ידמילת התלו אאסרטון, שחר האל
ח? רר הייך נוצנו? איליע אגח הריך היז אא

כיום,  ביותר פוצההנשערה ההם מנאזוהי שציין ליש  .גשותההתנת ייתאורציעה מהרווחת  תיפשרהאהתשובה  תא
 .חלוקותיה מליין יש עדאך ע

 .. ז.א

ם ינשייונלמיעשרות  מהכיו, חרארקצמן זרנוצח רשהים יכיערמםיומדענם, ינשדראילמי-4.5כיפנלרנוצץ רהאדור כ
מה כלו הועם ינשהאורך ל.תעישמ-מוחדאה למתשובה  בלהקיא ליין דערנוצהוא  יוקדבדצכילה אשה.כךחר א

 .רבל דסופו שלו בלש, ורובן נדעתת הם אחיים מנירבסא סיפקו ה, אך הן ליותתאור

שחק משחק נמכן  חראלרותו. להיווצשונות היות התאורת אוכן  יו,לענות ייענמדות עובמה כח, רהית אגצינזה  ערךמב
FULL MOON".א "קרנביעיות שמוי רד

 10: שקופית 

שונה: איה רתאור
 Capture( דה )כית הלייתאור

 .יאקראתו בבביקלע לסנחר שאץ לרדור האל כדה שביכוח הכד בכלחר ונמקום אר בח נוצריה זו, היל פי תאורע
לול סמלסכנונץ רהאדור כלששיכה המכוח לקלע נמהם  חדאם. גופיי בהמונמוקף  ץרהאדור כתאםמכלעצנו מייד
בו.ביס

 11: שקופית 

ייה: ניה שתאור
 Fission(תקות )ת ההתנייתאור

ר בסהוא  האבולוציה. תתוראבי  לשבנו  רווין,ד 'ג'ורגיטי רבהסטרונום הא 19ה-אה המסוף בהציע  זוהיה התאורת א
 .טקשנוס הל שהוא כיום האוקיית החלר אידול והותלע גמנו גוש סתק מיץ נרדור האל כבוב שסירות הל מהילגבש
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 12: שקופית 

ת: ישיליה שתאור
 Accretion(חה )ספית הייתאור

יות ראשלשבור חימיותר  אוחרמעט מרנוצח רשהיאו  ,רחומענן  אותומחד ירו נוצץ רהאדור וכח רהיזו,  יהתאורפי  לע
 .ץרדור האב כבילול ססמעו בנענן שה

חה?מהי ספי

י דיל ער נוצת כלב כוכזה,  למודפי ל .תכלב כוכרות היווצאור יתלם יהמקובלם התאורטיים ילהמודחד אמכונה  כך 
ו בשב לשלד עה לשה דיבכהת אה לעמך כבו ,החיפסהת ובקעבה לדגות כלוהשה בילי נפל ער מוחל שה חיפס
.תכב הלר כוכד להיווציבה עתבה שביסא בצמר נת החומבירמ

 13:שקופית  

ת: ביעיייה רתאור
 Impact(שות )גת התנייתאור

דור כבש גהתנם ידאמל שזה לדומה  לוגודשגוף  זו, ישהגפי  לעכיום.  תהמקובליה התאורא הישות גההתנת ייתאור
לול סמולל חללץרהאדור כעטפת ממםוחלקימנו מםחלקירה זופיע הפוגגוף התאיכה התשות גההתנ .רעיהצץ רהא

מותך  גוף חרהיהיה  להתחיב.ץרהאדור כלול סמבשהיו  שותגההתני דישרשות במהתגר נוצח רהי .ץרהאדור כבביס
ק. מוצח והפך לרר הינה התקריון שלם מיאה חמישימשך כמניטי שיך אתהל. ביל, נוזירגמל

ל שמה א,תיהיווניה תולוגמיבםינאטיטמהחת א– אהת'ישם התאץרהאדור כבשגשהתנגוף לקו יענהםימדענ
ח.רת היללנה, אס

 14:שקופית  

ם – יילאם ישריתחו חוקריה חדשה שפיעת תוצג תאורר שכם ולומידלה יש להקתחי
לוקה רופו. לו רחקר שת המדמילמדע ותמן לצמכון ויסון מד אהרוניון, פרופ' עודטכנץ מהי פרפרופ' חג

ת: ייה חמישיתאור
 Multiple Impact(רובות )שויות מגהתנ

ם גופימה וכמה כאלא,ץרהאדור כבשגהתנדול גחד אגוף  אלפיה לםאול ,שותגההתנת ייתאורלדומה  זו יהתאור
רה. עיש הצשמת הכערמאוד בם מפוציאה נרלה היו כנ. אץרדור האת מכירד עשית עיאם מלגודם שינטק

ם לעיסל שדולות גמויות כם לשמייף עילהיכולות  היו בוההגרות מהיבם ינטקם גופיעם  שויותגהתנם, יהחוקרי רבדל
רו צוידו כלהתקה סִדהירחומ .ץרהאדור כבביסלול סמבםעיהנואבק  רחומי נענ – חהספיקות סִדצור יולאבק  לוש

ד עזה בזה  גוהתמזהם  רבדל שסופו ובדומה,  רךדבם נוספים ינטקם חירית רציילמו גררות חוזשויות גהתנטן. קח רי
ר לנו. ח המוכרת הירצייל

אן חץ כל
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 15: שקופית 
משחק 

 FULL MOONא ל וכיפי בנושישחק קלשחק משונות ניות הת התאורחר שהצגנו אאל

שחק:אות מהור
 .ףשון קלארוק רזשחקן שים – הוא יהיה הפיקל 5ם חלקו ישחקנחד מהאבוצה, ולד בקמילכל תם לפיקל 4חלקו  

חן. שולז הכרממו בם שיים הנותררטיסית הכא
הוא  ביעייה,רם ילשלהי נשהלשחקן  רעוזזה הף הקלם איו. חראשלשחקן  מיותר חדאף קלזורק  לתחישמשחקן ה

מקומו. חד בחר מהקופה, וזורק אף אם לו, הוא לוקח קליתאא מף לם הקל. אחרלוקח אותו וזורק א
 .בלקייה שת התאורם אשתתפימא לייה ומקרלז עיר, מכר ביותרמן הקצזמה בלביעייה שג רשיח להימי שהצל

בלו. קייות של כל התאורם עירד שהם עובם לשחק עשיכימם מידמילר התאש
דעתם.ת ביותר לייונגיה ההר מהי התאורביסם להידמילל התיות עחשפו התאורנחר שאל

 16: שקופית 

ח? ררות הית היווצם חקרו אדעתכיך ל, אשונותיות התאורחשפתם לנחר שאל
ח?רחקר הישו לשתמם הילו כליאב

קף( שת הרזעציין אותם בשערות שונות )לה 5הצגנו  
ת? חרשערה איע להגמישהו יכול לה

שחק: חר המאל

לה אשעה בבהצ
ת ביותר? ייונגיה ההדעתך התאורמהי ל

שחק? חר המארה ביותר לביסעת להם השמיה נזו תאורים: אידמילת התלו אאש

ח? רם הידעתכר לם נוצכירדזו מן היאב
ח? ררות היחר להיווצר אבסם הדעתכם עולה בהא

ם?ינששך המח בררות הית היווצם חקרו אדעתכיך לא

לסיכום  

בות ריות תאורעוד  יש ,יותקרעיההן  שהוצגו יותהתאורח. רהיר נוציך אבין להסות ולנתהות לםשיכיממםבירםיחוקר
ם להתקיים ייכולנו הייא ליו דבלע ,ץרהאדור כל שעי בטההלוויין  הוא חרהיביהן. גלגם  תהותלסות לנתן יונ ,רשתב
 .ץרדור האל כאן עחיות כול

ץ? רדור האל כבו שכלו דומה כל כך להרב שכמה ההר, לריך הוא נוצמיין אדסו לח ונרביטו בילה, היבל


