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רקע  

מנויות דזהרות נוצכך  .רבעהת לעוממוכות נלויות עבהאוכלוסייה  לכלבור על החלחום תדום וקיחות להתפתל כולשם  הוא החדש" ל"החל
ת לזהוב עק ,לחללתרוייתתחותתפבהייה לעהחלת חרונואהםינשב.להחלם חותלסלהיכנם שיחדם מיזומית רוחבם, שינאלתחדשו

ם? מיזהמיין בםילדבבהחין בלהם יודעינו ידמילותחנו נאםהאאבל  חום.תבםיברםמיזמיוהוקמו  ",החדשל "החלתו יאאיבשהלויות עה
ם יינשין החין בבזור לנו להיפי שיעשחק כשחק מל הישן ונמי החלזמיל החדש למי החלזין מיל בדבל ההגש עם דשילות זו נפעיב

טרות מ
ל הישן ל החדש ומהו החלרו מהו החלידגים ידמילהת

ל הישן ל החדש והחלחומי החלתם ביל שונמי חלזמי 7רו תאיים ידמילהת

שחק עות ממצאל ישן" בלו "חליל חדש" ואם הם "חלמיזלו מייזהו אים ידמילהת

עזרים זמן השיעור קהל יעד 

שחק מפי קלשחק, מלוחות  ,ישן/חדשל חלרטיסיות כ דקות 45תות ד'-ו׳ יכ
ם ידמילספר התפי מפסה לדלה

הכנות לשיעור 

תה יכבבוצות הקספר מפי לחדש" ל חל // ישן ל"חלשחק הממקובץ  םקיעות 4-5פיסו דה
חד(. ב שחקן אחשם נידמילם; כל זוג תידמילת 8ד כלול עבוצה יכולה ל)כל ק

שחק. פי המת קלזור אגנ

מון. סיפי קו השחק לת לוח המקפל אנ

בוצה. כל קשחק לת מכחלק ערנ
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 2שקופית  
לות: י הפעיפנחיות להנ

ת ועשממ.לחללהאצייוול בגתציפרבןהיניבוחרתהתוצועהמת ירובת ירבהתוצראתומצעהמשר אכ 50, ה-ת ונשבחל הלחללוץ רהמ
ן היניבורשר ;תודודמיו היא לןהשון וימכו להלת נוימדלהובשחהתהייזו  תוונילועה, יינשההנימדלחס יבתיונולעהתהייוץ רמבןורתהי
בה.יחות ואיתמ

מן לעצמו שהקינות יומד ,בותאויהיו  רבעבשנות ימדאותן  פעולה. ףלשתדולות גהמות עצהמל ועם כולל שהוא  לשהחלנו יבהם ינשהעם  
ל חלת מושימתלטובם וחכתמציוד וםיגרְשמ,תיולחלם היות חותפמ,תרויומיאוהפן יהודו,  ,פירויאהחוד יאהתונימדגון כ,לחלת וסוכנוי

חמה. לבות ומירת יגרסמא ב, ולרד טוב יותיען עתמול

 .לחליות תוכנל שד מיתמשיפור  צורךלדע מים יפיחלמם עולהל מכוחוקרות  םיוחוקרפעולה,  םשתפימשונות  נותימדמם אוטיסטרונאיום כ
".ל הישןם מכונה "החלירילות שרובנו מכרוב הפעי

 3שקופית  
ל הישן? ת החל, לעומל החדשמהו החלם: ידמילת התל אאשנ

ם טיקופרוייות תוכנל שתוח פייום כחדשה.  שורהבתו יאא ימבוהוא  ,חרונותהאם ינשבשהחל  חדש דןלעינוי יכהוא  החדש להחלשובה: ת
 .ג'ן ועודי, בלו אורסקק, ספייס אטילקג'ין גרמו וירות פרטיות כי חבדל יעשה עם ניילחל

 .ל החדש. החלתיכלת כללות יכולענות בימו מדזחו ויתיות פיתו את אותן תוכנגרסמב", של הישןת "החלת לעומאז

חת ופותחום תליסה הכנף רת אדה ימורם ירחיהמת דירים. ירחימת דיריללה יהובוזו  ,תיטכנולוגנות חדשללה יהובהפרטי  שוקבחרות הת
ם ייטכנולוגהם תוחיהפי .לחלברות ייהתדום לקימנויות דזהלהן קה יענמף וא ,בום תוחיופיל החלחקר ם עוללת לדפרטיות רות חבועוד לעוד 

 .ל החדשת החלבות מהפכעקת בריכדה נמילו בלו וגם הוזשתכלשתפרו והה

מות דשמקכות ערמבונות  פרטיות רותחבאותן  כך ,יותטכנולוגתוח פית רזעבנו חיייכות את אשפרות מפ( רט-אא)סטק זנהרות שחבמו כ
 .רטוחות יותל זולות ובל ומאפשרות טיסות חלחום החלת תא
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 4שקופית  
מה? מה וכ, למי

לויות: עלהם, והיע שם, המניבעורם המגופיפי הם לילדבת ההחלק אל ישן. נחלל חדש לין חלם בילדבת ההאה ארבואו נ

לויות( מה )עלהם( | וכציה שבמה )מה המוטימי | ל

 .דפרף בנמה, כל סעימה וכ, לם מיידמילת התל אאשבלה ונל הלוח טשרטט ענ

חדש ישן שאלות 
 ,נותטנות קי, מדמותעצלות ומשממ

פרטיותרות חב
מותעצלות ומשממ מי? 

ם, יים טכנולוגתוחי, פילחקר החל
י סחרתוח מחקר ופי, מיארות ופניית
רופות( תוח תל פישמ)ל

ם, יים טכנולוגתוחי, פילהחלחקר 
יטחון, בחרותת

מה? ל

בהמוכות בהרלויות נע בוהות מאודלויות גע מה? כ

 5שקופית 
ל ישן. י חלנשדו הציל חדש ובחד חלדו האציף מקופל; בד דמילכל תחלק לנ
 6-12(. קופיותחום הוא שייך )שזה תיאל לאשם שיוצג נזל כל מיע
ל ישן.זה חלב של חדש ומי חושזה חלב של מי חושאשם ונמיזל המיבור עענ

 6שקופית  
הלוויין ונוס 

יכות ואבה יבסהמור שיקת ידב ,כלמאלרות והפים חימהציכות אקת ידב ,אותוהחקלהייעור  חייה,מהצע, הקרקב מציטור נקט: הפרוית טרמ
 ".חוקרת "חישה מאקרשיטה הנע בם בקרקמקווי מי

 .תיפתרל הצת וסוכנות החלילאל הישרצוע: סוכנות החליב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל ישןפשה - חלק להניקל

 7שקופית  
נה יד קרגת נילאד הישראריפת סטמחל

ה נילקרם יפושחםהןהבש,ץראהור דמכת ווקחרתוטיסבםיוטאונסטראששמתשה, ניקרי פנמהגנהתפיחלח ותפי :קטהפרוית טרמ
 .לחלנה בים לקרישותגת רמפי רם למייים הפנירביל האנה עיצורה שמגיפה בנויה ב. החלשצויות שמת והתפרקוסמי

ת ילאד הישרארת סטמרצוע: חביב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל חדש פשה - חלק להניקל
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 8שקופית  
זשיפ ראסט

 .ץרהאר דוכביבסללוסמבםדאיבנוםינלוויי ,דציול שטונות  100ת אלשת לסוגמהדה בכתמושי-שיברתיללחרצוייט: קיורפהת רטמ
ם. ידמאח ולרי, ללת החלחנתץ לרדור האין כבורה בעתת לדת מיועילהחל

ס קת ספייס ארצוע: חביב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל חדשפשה - חלק להניקל

 9שקופית  
סי מוק

מות שימבור עמה, שילנחמצן  מנומקה ומפים ידמאת טמוספראבם קיישי נדו-חמצההפחמן  תאהמפרקת  תכערמתוח פיט: קהפרוית טרמ
ם. ידמאמאוישות ל

 .תיקאירמהא JPLת רצוע: חביב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל חדש פשה - חלק להניקל

בוהה גרות יבסבשיהיו  ם,יידיעתם מיזמילחרהיל עחמצן  צוריים יגדלהד נועשס"א( אנל)שי תלשממיסוי נזהו  ".חדשל "חלם זמיהוא  סימוק
ם.ייתלשמר מיותב

 10שקופית  
יוס הל

ם יאבשמבמוש שיפשר תאת כערהמם. ידמאת מדואח רהית מדמאייה בני רוחומל זרב,חמצןלהפקת  תכערמתוח פיט: קהפרוית טרמ
 .תידיבות עתיישת התח לטוברדום והית האכב הלי כוכל פנם עמיהקיי

 .תילאיוס הישרת הלרצוע: חביב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל חדש פשה - חלק להניקל
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 11שקופית  
ד יו שפרנ
 .מוךל נלול חלסמרות בייטיסות תם בסעת נוסעי, להמושי-שיבל רגר חלשת מייבנט: קת הפרויטרמ

 .תיקאירמג'ן האית בלו אוררצוע: חביב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל חדשפשה - חלק להניקל

 12שקופית  
ל חלאות בחקל

 .ץרדור האכחוץ לרוכה מת שהות אדה, לטוביב-כתי תאנתכל בחי מאמם וצחידול פריגט: קת הפרויטרמ

ס"א(. את )ניקאירמל האצוע: סוכנות החליב

ל הישן? חלל החדש או לחלם ששייך לזם זה מידעתכן.ם להאם: ידמילת התל אאשנ

ל ישןפשה - חלק להניקל

 13שקופית  
 ".ל חדש// חלל ישן "חלשם , בלמי חלזשחק חמישיות מישיו מם שהם ישחקו עכידמילתר ליבסם, נישונם המיזל המירנו עביי שעחרא
 ".א "שחקןקרם ייידמיל, כל זוג תבוצותק-5-4ם לידמילת התחלק אנ
בוצות(.ספר הקפי מ, לשארפיס מדם )יש להפישחק וקלשחק, לוח מאות מם: הורירזעת הבוצה אכל קחלק לנ

 14שקופית  
סיכום 

ם? תכן.יין אי ענם הכזזה מיישחק, ואיך היה המאם: ידמילת התל אאשנ

בות ותושי בתושכל לףשותמתגר אהוא  להחלחקר  .נותמצוילםפיושואלות אשםילשואם, יחוקרם, ייקרנסםיצוריהם  םדהאי בני כריבסנ
ם. יבכוכיע לגת להמאפשר בת איתרציבה יתופי פעולה וחשית שירזע, ורק בץרדור האכ

מה. ידבה קחה וחשימיצד במיאות תמצנל שרות פרטיות וסוכנויות חלת חברזעמיון, בר דדגד כה בתות שהיו עלח דל החדש פותהחל
 .דמיתאה טוב מרנושות נד האיעת


