
 
 

חלוצי
החלל!

 לוציח
 לל!חה

 ובהווהר בעבל א חלוצי החלי בנושתת חוויילופעיערך מ

תות ד'-ו' יכקהל יעד: 

 דק' 45משך השיעור: 

י ריב המאבה: יעקיתד | כם אורעצועי: יורכה | ייעוץ מקרדתוח החלקת פי(, מדע )ע"רעשייתוף עם תשיב בתכלות זה נערך פעימ



 תחפושת 
במיקרו־כבידה!

                  

  

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

רקע  

גם חשפו יים דימילהת !ללהחחום תבךרדצי רפולםיבחשהנ ,ללחלסו טשםישונארהםשינהאת אםדימילהתרו יכיזה לות עיפךרעמב
מה המדהייה בהיסטורם ידמילהתעם  דוןנ .כלשהיפעולה  שעשו םישונאהרהיו  אלם אגם  ,להחלחום תלדולה גרומה תמו ישהרם שינאל
י עותשממדעצכל  דציוכרך דהישיכממתאחד מיימה  יהם,בותעקבאו בשלו אלעלהחלחלוצי  שפיעוהדציכאה רונלות הפועמויות דהלש
רך! ת דציעשה פרמל הוא לחום החלתב

י לאהישרם אומנהוא  בהסטי .ֶהסטיבתן יאי נשהי לאהישראוט סטרונהאל שלו פועהצגת  עותמצאבנו מייאות מצילם ידמילהתת אר חבנ
 .לת החלחנתיע לגשון שיאי הרלאל הישרר החליי, אבל גם הוא חלוץ: הוא תלחלי שיטוס לנשה

א קרנשי תחוויישחק מעות מצאבאותן  זהוויל החלחומי תבחלוציות  חמפתמויות דלם ידמילהתחשפו ייזה  לותפעיערך מב
ד(. פרשחק בנתן גם לשחק כל מיגו )נניבב בשולרון מיכשחק זת החלוץ!"- מץ אחל"ל

טרות מ

ל חום החלתח במויות מפתדחשפו ליים ידמילהת

ח "חלוץ" ת המונרו אידגים ידמילהת

מה "רקיע" שימדו בת תפקירו אתאויבה תן סטייאזהו מי הוא ים ידמילהת

רך צי דם ופורם היו חלוצימיל מדורות קודשי החלנד אצירו כתאים ידמילהת

ת החלוץ!" ץ אחלשחק "לעות ממצאל בת חלוצי החלזהו אים ידמילהת

עזרים וחומרים זמן השיעור קהל יעד 

רהיזגשחק לפי מקל דקות 45 ׳–ו׳ תות דיכ

רה יזגשחק ללוחות מ
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 2שקופית  
מונות? תבל שת החלחנתמויות ולדף לשותמה מם: ידמילת התל אאשנ

ל ת החלחנא תמונה היתבל שת החלחנ, ותלחום החלתם בירבמגוון דרך בצי דם ופורישונאמונות הם רתם בשינהאשובה: ת
מונות? תם בשינר מהאחד או יותזהות א.ה לשונה. מי יכולאהר

חומן. תשונות באת הן רקופישם ביחנו רואנאמויות שדכל ה

מונות: ל התם עידמילבור עם התעשונות? נאמה הן רב

 .ץרדור האב כיבדקות ס 108ל א לטיסה שצי 1961ת נש. בלחלשון באם הרדהאין - רגאי גיור

 .דבבל בלכיו בלר אחוב", מ2ל "ווסחוד ב החלכרחוץ לדקות מ 12 היה 1965ת נש. בלת חליכע הלציבשון שאם הרדהא-אונוב ילסיי כלא

ם, דְאטן לד קעם: "צילת המר אמח ארל היתו עתחיחר נאד ל. מי1969ת נשח, ברת הימדל ארך עדשון שאם הרדהאג - סטרונמרל אינ
 ".אנושותדול לד געצ

תה טייסת א הייקובה ל. טרשץרדור האב כיבלול ססמשעות ב 71ת היי 1963ת נש. בלחלשונה באישה הרהאנה טרשקובה - טיולנ
מנו. בלו מקטיסה שהתי התונת נבקרה וטענה אז הכרדיו עם משר רא עמדה בקל, אתילת החלטיסה אא הל ולכל

ת אומילניבל הת החלחנתה ת, היי1986–2001ם ינשמה בקיי, שהתרם, אבל מידא אם ולם דומא עצם היאומנר - ל מית החלחנת
נות שונות ימד 12ם מ-אוטים וקוסמונאוטיסטרונקרו בה אי, ובץרדור האב כיבלול ססמנועה בי תדל תוך כחלבה בכר הורשונה. מיאהר

רוסקה תחנת החלל אל האוקיינוס השקט באופן מבוקר. 2001 מבקרים סה"כ(. בשנת 104( 

למורה 

חברת של עמיד לחלב פרסומת בחלל: שצולמה הראשונה הפרסומת מיר החלל בתחנת צולמה 1997 בשנת
תנובה. אם תרצי להציג זאת בכיתה, יש לינק בהערות המצגת.

צג ייחר לבני שלאמון היה טייס ישר. רSTS-107יה ת קולומבמשימל 2003ת נשא בצשון. יאי הרלאאוט הישרסטרונהאמון - לן ריא
 ,ץרדור האכתה לרעת חזרה בטמוספיאיה התפרקה בת קולומבילם. החלים שוניסויימו נ, ולקח עילחלמה מאוישת לשימל באת ישרא
ספו.י הצוות נרר חבאמון ושור

 3שקופית  
ה, יוגולטכנהלשתיחנהודחבודלעמי דכםמצעתאויכנשסם שינא,לחלהותושונאהםוחתברךדתוצורפןהוצגוהשל(חלהתחנתו)תווימדה
ם. ם, מהחייייתמים איבורילו הם ג. ארד טוב יותיען עתמל
ם. אופקיב חירלהצון רתוך מדחירו בחזוא ,בותרםינשזו בזו רו חשהתמות עצמין בעולה פףתושיל שתו לחיתתאתלמסמרמיל החלת חנת

 .נושותאמה לרך מדהית דציזה היה פרתוף הפעולה השי
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 4שקופית  
 .לחום החלתצגות חלוציות במויות שמיימה דנו כיאמות רקופיות הקודשב

ת זו, מה מיוחד בהן? קופישמויות בדמי הם: ידמילת התל אאשנ

ם צולשון שא, אבל הוא הרגסטרונמרל איי נחרת אילא מהחלצז יא. ב1969ת נשח, ברת הימדל ארך עדי שנשם הדהאין - רדז אולאב
 .יבותרקון תייאתו הפכה למונח, ותרת הימדל אע

ם דאת לב רשמיחש, נלחלשון באי הרקאירמ, שהיה האדין. שפררי גגאי יורחר, א1961ת נש, בלחלי שטס לנשם הדהאד - לן שפרא
א לתה אחית הנם אילשא הין לר. גגאץרדור האכרה בחזל בת החלבורעת מחתל והנחללול טיסה לסלה מי טיסתו כל, כלחלשון באהר

ל חלף שהיה ב", אלחלשון באם הרדר הרשמי "האתואכה לא זל כן ל, ועלגר 20,000גובה א מפלט ביסת כרזעת בבורעת המטש אנ
 .די שפרפנל

ת שטס בהיל. החלידנלון יח סידקת ארזעל בחלמו בת עצג אנהשון שא, והר1965ת נש, בלת חליכע הלציבי שנשם הדהאד וייט - א
אונוב(. יסיי לכלם מאיינעט פי שמדקות )כ 21שך מת בילחלחוץ ל, ווייט שהה מץרדור האב כיבם סיבובסי 62עשתה  

 ,לחלת בתכתוך מיעה רציבשונה שאישה הרא הא. הילחליום ב 19 שהתה 1982ת נש. בלחלייה בנשישה ההאיה - קאציבלנה סטבס
 .וחצי שעות 3שך מ, בלת חליכחנה, בהלתחוץ ל", בהיותה מ7ליוט אל "סת החלחנתתכות בתוך מיתוך ורחייסוי בת נגרסמב

 סוכנויות 6תוף שיתה בבנחנה נד היום. התת עלא פועוהי 1998ת נשתה החלה בייבנל שת חלחנתת - אומילניבל הת החלחנת
חנה ל התסה ש. המאומילניתוף פעולה בשיעשה ברוכה. כל זה נשהות אם בדי אמגורם וליסוייצוע ניבת לדא מיוע, והיל שונותחל
.רת מיחנל תא פי חמישה מזו שת היאומילניבה

 5שקופית  
ם? דעתמהו חלוץ לם: ידמילת התל אאשנ

ה שעאלשיאשולה פעון שארהששעומי  אהוהחלוץ  תבורםפעמייו. חראםיאבלרך דלוסולש א ָרבולך שהמי  אהווץ חל :םיגדונר ידגנ
י פתרהצהמדען  ,לשמלבוצה. קל שאו  ,דחיים דאל שלהיות  יכול ,רךדץ פור ,חלוציעשה מאותה.  לעשות םיחראגם  יוכלו יובותעקוביו, פנל

חלות מלם יחיסונח תפיהוא  יויותלתגבות עקב – םיוהחיסונם( קופייקרוסהמים יצורהי)חקר  יהיולוגקרובהמיחום תבחלוץ  היה רֵטְסַפי לוא
המאה  סוףבבו זשעם יהיהודי שונאר ,לשמלאו  .סטורִפשמו:  לעיום כהקרוי  ,בחלגון כקאות שמחיטוי לתהליך  אוהמצי ,תבכלבהן  ,ונותש
ם ימכונגם  הם וכך ,תחלוצית בחשנםתפעול – םישיבכלו לוסבות מושמו הקי ,נה-א"ייפלשתבביישלהתלו וערופה יאביהם תבתא 19ה-
 ".םנו: "החלוציפיב

ב חלוץ? חש, יכול גם הוא להילחום החלתל בשמשהו, לי שעושה מנשם הדם האהאם: ידמילת התל אאשעת נכ

 ,דמיוחשהו מעשות ל,דשחלםלייכולות עיפחום תאותו ביו רחאםיאבהגם ל בא,לשהיכלה עופשון ארעשה שמי יהיה ד מיתבה: ושת
םיכרדתצופורת ועשנשתפעולומהת בור,להחלם וחתומכתחסיירעיצוועף סמםחותבם. יהחראםיאבלרך דהתאתתווהלםמצעוב

ם פעמיבה הרל כלבםחייובל החלחום תבשון אהראותן:  עושה שמישהו שונהאהרהפעם  זו יןאםאגם  חום,התת אמות דומקחדשות  
רומה תיש  לו גם אותן, שעושה ינשהם דהאלו יואעשו, נם שטרפעולות  לעשות פשרומא- יתבחשמ ,יגופנ ,יטכנולוג- םסוימבול גקו  ץפור

מה. ידחום עוד קת התל אים ולהובים חשובידעמו, והוא יכול לעשות צת קודם מפעולי יש לו תובנות ולקחי, כשמל מש

חנו תשפייה טכנולוגהעות מצאבאבל  ,תמבוקרתה חיבנצויה, הררך דביו לעחתה נא לא הים אומנח. ריליעה גהת" שיאר"בת ילהחלדוגמה, ל
ם עקרה שינו צישרמו כטוחה, בתה חינתחולנחו יצליהן  יאולו- חרילתנוספות יולחללוח לשם ידיעתנו אולנו תכלשהמדנו, לבורה ע

שונה. את" הרשיאר"ב
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 6שקופית  
ם הוא חלוץ?  ּה - האֶבתן סטייאם: ידמילת התל אאשנ

ל שטיסה ה .להחלוחקר  לחלרות ייתחום תבחלוץ  הוא אבל ,לאישרטעם מל חללח לשנשי נשהאוט סטרונהאהוא  בהסטים אומנשובה: ת
אוט סטרונאהאהוחומו: תבחלוץ  בהחלט אהובה סטיכן ול ",החדשל "החלא קרנשרך דץופורחדש  םחותלתשייכא הי ,אודמתמיוחדבה סטי

ת נימדבנוך החית אמו דקשים מדעיים יסוייניערוך  גם אלא,לחלבבקר ירק  אלהוא  בושזה, שכם מדהיסע מלאשיוצשון אהרי לאהישר
לו.סע שמל יוכלו לקחת חלק באי ישרדמיל, וכך כל תלאישר

כך  .רבעהתלעומת מוכונתלויועבאוכלוסייה הלכלבור עלהחלם חותםדווקית חותפתלהל כולם שאהו "החדשל "החל "?החדשל החל"מהו  
.ללחלסה טיס טירכלקנות בה טיסתן יאלרפשהתאגם ך וכ ,ללהחחום תלסלהיכנם דשיחםמיזמיורות בח,םשינאלדשות חמנויות דזהרות נוצ

 7שקופית  
ל! אל ישרשון שאל הרר החלייל ותאל ישרי שנשאוט הסטרונ, האֶהבתן סטייאת ר איכבואו נ

ף תשתהם,ייעתבגבבליך  יכוןתבמד לחיפה, ב 1958ר נואיב-12בדנולהוא  .צה"לבבקרטייס  רבלשע ,ילאישרבן דונם קיעסיש אהוא  בהסטי
ל פעיהיה  יועורבנם. ידליללאישריפות לאבםפעמייכה וזג'ודו בלאישרת חרבבנמן התא ,ספרהתיבלשדידורוהכקה לטיתהאחרות בבנ
ם.יי בננאורה ואב לששוי לבה נ. סטיתירבצות הראץ בחנות קימריך בדנועה להטעם התח מלשם וננועת הצופיתב

 8שקופית  
שירותו הצבאי 

 .בת קרם מגמר וסייל האוויל חייבה לקורס טייס שייס סטיהתג 1976ת נשב
ל חיל שלטיסה  ספרהת יבבטיסה  ריךמדכת רושי F-16טייס  היה שך,ובהמטום נפאטסת להב הוסמכן  חראלקייהוק סטייס  היה חלהבהת
.תאם שעשה זעולד בחיהי F-16, והוא טייס ה-בטוסי אוימ 4ל חת להפיחה( איטיסה )גח בישונה הצלאבנון הרת לחמלמהלך מ. ברהאווי

 9שקופית  
איש עסקים 

 .יותשתיטחון והתבחום התח בים מצלקייש עסאגע, והפך לרבה לח סטיא נר לל האוויחיחר שחרורו מאל
קה. יפראחדשת בתיה המגרנפואה והאחום הרת, בתיבנדלות נפעישיך בלו המת שררה המפואיימהלך הקרב

מון. לן רידו ארו ומפקג חבבו נהריה, שסון הקולומבחר אאמון לל קרן רתה שף להקמף היה שותבה אסטי
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 10שקופית  
ע צבליו לע.דתפקייש  בה, לסטידבבלקור יבלםָלשם נוסעישלחלרי ייתתלעומי! תמיאאוט סטרונאגם  הוא ,לחלר ייתרק  אלהוא  בהסטי

 .רךדלא ֵציאוטוטו שלו,שסעמבחשובה  מהשימלו יש .לאישרדי מילתלדעיריבעלהידכ,חותילשבלשם  א ֵציהוא  ,לחלבםיסוייונמות שימ

אוט סטרונאהוא  ,רייתרק  אלהוא  בהסטיאבל  זה(,כסע מחוות ולת אצלידכסף כבה הרם ללשריך )צל חלי רייתםנהיייך אםיודעיחנו נא
זה. יע לגי להדרוך מאוד כיך אר תהלבוהוא ע

אוט? סטרונאבה לם הפך סטידעתכיך לאם: ידמילת התל אאשנ

טיסה  רטיסככוש רלקספימאלאוט סטרונאלהיות  ידכאבל  .סףכבה הרל חללסע המל עםלשיהוא  רכלומ ,לחלר ייתמור אכבחשנבה סטי
י חראטיסה.  יכולות םדורשישהמיון  יבלשת אר בעהוא  ,טייסשהוא  יווןמכם. ימוניואם ימיונל שכלתהליך באוט סטרונאנהיה  בהסטי .לחלל

י פנלמו כמה שימלאותו  יןולהכם ימיוחדם ימוניאבור לעז וא ,יותגופנהיו יכולותמהן  אותרלדי כתבולסיקות ידבלעשות  יולעהיה  םיהמיונ
ג'ה. נילול נסחרות שחייה או מתון, תררוץ ממ

ר: בבה עם שסטיים מיוחדימוניא

מצגת(. דה ביב-כתל סרטון תחצו על )לחלם ביאנת התמה אטוס מיוחד שמדמדה ביב-כתי תאנתמון ביא

מצגת(.ב Gמון יל סרטון אחצו עתה )לחיאה ונרעת המם ביאנת התאמות די לד, כץרדור האי כל פנבוהה מזו שעדה גיבי כאנתמון ביא

 11שקופית  
 לא טס לבדו

ל סמלו אפילהם  )יש 1סיום קאהוא  להכולמה שיהמשם  .שונותנות ימדמצוות  ירחב 3עוד  תויאיטוסו  ד:בלבה סטיל שאלאהיזו  טיסה
ם. ם פרטייאוטיסטרונת כולה מאבכא מורמה(, והישימ

מין. יל לשמאטה, מממונה לתב

ד( ספר/"ברהטיסה )אד היה, מפקגרל-אקל לופזמיי

"ב( רה, טייס )ארי קונראל

דה( )קנ 1מה שיחה מ, מומת'ירק פאמא

ל(א)ישר 2מה שיחה מבה, מומתן סטייא

 12שקופית  
פשות( מה: )הנשיל המל סמר עבסה

 ISS.ל ת החלחנז - תכרמב

ם את הצוות יצגם מייילגד. הלת החלחנל תש ששמם כקולטי הצישוב, מי הצוותרנות חביע מדברל אם שילגדם היעטרמ ISSת ה-א
 .לחקר החלאומי בלניתוף פעולה בל שיבותו שת חשים אישיגאומי ומד-לבהר

זה, דן החדש היע לעיגי להדנושות כרה האבסע שעת המעותה אמצא, ובץרדור האל כרה שטמוספית האצג אחול מייי כגוונע ברק
 .ץרדור האב כיבת סנושיחות האת הנוכחבם בהרישונאם הריבלשחד השהוא א

 .י הצוותרעת חבברת אם איצגם מייירם בהייבעה כוכברא

 ...טרותת המצג אם – מיייבי כוכלולסר גם מיכטום – המזל האסמ

 .לסמל היון שלעחלקו הם בי הצוות מופיעירחבחד מל כל אשפחה ששמות המ

-ISS". שון לאמה: "הצוות הפרטי הרשיאור המיל מופיע תסמל החתון שחלקו התב

MMXXII ספרות רומיותנה בשזו ה. 

 .לאת ישרנינושות ומדת האל חקר לטובת שילאמה הישרשי", המל "רקיעת הלוגו שאשרצ' הוא בהב הפאיבב סזהגול העי



 תחפושת 
במיקרו־כבידה!

 

                    
                   

 

 	

 	

 	

13שקופית  
משימת רקיע  

ת להכולמה מדהימה שימ","רקיעת משימתא,יותלאישררות וחבם ימדענם, ימורם, ידמילתעם חדיבה, סטיע צבילחללטיסה התגרסמב
מדע  דע,יםדמקר יגרלשהופך  ליאהישרר ייהתעשה מלשכך  ,תירבעהשפה בוהכול  – להחלחקר  ,לחלבםמימצולם ישיעור ,לחלבםיסויינ

 .תאומילניבל הת החלחנתיה בוטכנולוג

דור כתאםילסממדור כלחד יםפיטרהמצם יגולעיהמה. שיהמל שיות תרציהית ואבולות גהתציפרת אלסממ"ע"רקית משימלשהלוגו צוב עי
בה. טיסתן יאתאייה נשוהמון רלן יאתאחת האצגות מייבנות הלקודות הני שתם. ומיש אםילסממחרו בנשםעיבוהצ ,םיבהכוכת כערומץ רהא

למורה 

אתר פרויקט רקיע הרחבה למורה:

 14שקופית  
משחק "לחלץ את החלוץ!" 

ר כל היותם לידמילת 8ל בוצות שם לקידמילת התחלק אנ

א שחקן קרבוצה ייכל זוג בק

א בקף השת הרזעשחק - בת חוקי המר איבסנ

https://www.rakiamission.co.il/


 תחפושת 
במיקרו־כבידה!

 

שקופית 15 
איך משחקים?  

ם(. ם רוציד אפרשחק בנתן לשחק כל מיגו )ננישחק במב בשולרון מיכשחק זזהו מ
יסמנו  םתפישתהמל וכל ,החלוץשם  תאבקול  אויקרי- "חלוץ" אותו לשםמיילשמםפיקלמו יהרם אם. פיקלזוג  מויריםתורבםידמילהת

גו. ניבי לוח הבל גת החלוץ עא
ד עאו  ספואיים פיהקלל שכלד עלשחק  שיךלהמתן ינ.בובסיבםחיצהמניהיו  סוןכלאאו  שורה ,טורגו ניבהבלוח  אולמישר אםישחקנה

 .יעיבישי ורל, שינזו מקומות שרשיוכ
שחק. ם + 4 לוחות מפיקל 24לה ישחק שמכת מכת ערבלבוצה מקם: כל קירזעת הבוצות א ַקחלק לנ
שחק. מהלך המל הלוח בם עת החוקיר איאשנ
ם עוד(.ם ורוצימיסיים מם אשחקיין המגוון בתן ליבוצות )נשחק בק20 דקות מ-לא צנ

שקופית 16  
סיכום השיעור 

שהו,מםשעושים יינשהחנו נאשכגם שםסכונלהם  ריכזנם.ותאיין ענמי  רו,חבהתהם  םפימהקלמות דזויאלםידמילהתת אלאשנסיכום: 
עשה. נר בכשהכול  אהרנם אגם  ,פרוץלתן ינשבולות גיש  דמיתחומנו! תבם חלוצילהיות  םייכולחנו נא- םיחרונהאלו פיואם ישיילשהאו  

ת! אתן לעשות זים, ונר חותיאשרך או להפרוץ דח, לים ושואפות להצלכולנו שואפי

ם עושיי כם, חותבו  ריאשלהת אזכל ובאותו,  עשו רבשכי חראגם  שהומלעשות  פשראשהו, מלעשות  םישונאהרלהיות  םיבחייד מיתאל
 .רי יותעותשמר ומ, טוב יותתחראותו א


