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מלון בתחנת החלל הבינלאומית 

תיירות חלל היא תחום שמתפתח וצובר תאוצה בשנים האחרונות. כיום אנשים 
פרטיים יכולים לטוס לחלל ולחוות את התחושה של תת-כבידה. בעקבות זאת 
משימתכם היא לפתח מיזם: בית מלון בתחנת חלל. ִחשבו: מה יהיה בתוכו? אילו 
אלמנטים ופעילויות מיוחדות שמתאימים לחלל יהיו בו? סרקו את הקודים וצפו 

בחיים בתחנת החלל.

משפט שיווקי נסחו משפט שיתאר את המלון שלכם בצורה הטובה ביותר, 
באופן שיווקי:

תנאים בתחנת החלל שיכולים לשמש את המלון שלכם לדוגמה, כוח כבידה, 
אביזרים בחלל, חלונות, מחשבים, תמונות וכו'
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תיאור המלון שלכם מה הקונספט שלו? מה מייחד אותו? אילו אלמנטים 
בתחנת החלל יכולים להיות אטרקציה יוצאת דופן למבקרים בו, ועוד 

קשיים מהם ומה עושים כדי להתגבר עלהם?

אלמנטים מיוחדים לדוגמה, מה לובשים במלון שלכם? מה השירותים שהמלון 
מציע? מה אוכלים במלון שלכם?

SPACE MOTEL



חומוסייה בתחנת החלל הבינלאומית 

בימים אלו מתוכנן ניסוי לגידול חומוס בתחנת החלל, במסגרת פרויקט רקיע, בעזרת 
האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה! בעקבות זאת משימתכם היא לפתח מיזם: 
חומסייה בתחנת החלל. בחומוסייה שתַפתחו יאכלו הסועדים חומוס מקומי וגם 

ייהנו מחוויה מיוחדת במינה, וכל זאת הודות לגידול החומוס בתנאי תת-כבידה.

משפט שיווקי נסחו משפט שיתאר את החומוסייה שלכם באופן שיווקי

תנאים בתחנת החלל שיכולים לשמש את החומוסייה שלכם לדוגמה, כוח 
כבידה, אביזרים בחלל, חלונות, מחשבים, תמונות וכו'
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HUMMUS HALAL

תיאור החומוסייה מה הקונספט שלו? מה מייחד אותו? אילו אלמנטים בתחנת 
החלל יכולים להיות אטרקציה יוצאת דופן למבקרים בו, ועוד 

קשיים מהם ומה עושים כדי להתגבר עלהם?

אלמנטים מיוחדים לדוגמה, מה לובשים במלון שלכם? מה השירותים שהמלון 
מציע? מה אוכלים במלון שלכם?



מרכז יזָמּות וסביבת עבודה 

משימתכם היא לפתח סביבות עבודה לאנשים שרוצים להשכיר מרחב בתחנת החלל 
לצורך ביצוע ניסויים, משימות ומחקר. בעזרת המרחב שלכם הם יוכלו להגיע לתובנות 
חדשות, להגות מחקרים מיוחדים ולקבל נקודת מבט שונה מזו שיש להם בכדור הארץ.

משפט שיווקי נסחו משפט שמתאר היטב את המרכז ואת התהליך שעוברים מי 
שיושבים בו

תנאי סביבה ייחודיים התנאים שמאפיינים את המרכז )ִחשבו למשל על הנוף, 
החוויה, פעילות חברתית ותנאי תת-הכבידה(
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תיאור המכון מעבדות, אזורי מחקר, גינות חלל וכדומה

קשיים מהם ומה עושים כדי להתגבר עלהם?

אלמנטים מיוחדים מה מייחד את המכון שלכם לעומת מקומות אחרים על כדור 
הארץ? מה יש לתחנת החלל להציע? כיצד האמצעים בתחנת החלל משמשים 

אתכם?

SPACE WORK



מתחם חווייתי למבקרי החלל 

משימתכם היא לתכנן סביבה המאפשרת למבקרים לחוות את החלל האינסופי 
דרך שהייה במרחבים פתוחים, אזורי משחק ב-30 מעלות, חלונות פנורמיים 

לכדור הארץ כדי לחזות בזריחה מעל השמיים הכחולים, נוף לעיר הולדתם בגובה 
עשרות קילומטרים מעל הקרקע, ועוד.

משפט שיווקי נסחו משפט שמתאר היטב את המיזם

תנאים בתחנת החלל שיכולים לשמש את מרחב חוויית החלל שלכם לדוגמה, 
כוח כבידה, אביזרים בחלל, חלונות, מחשבים, תמונות וכו'
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תיאור אזור חוויית החלל מה המוטיב? באילו אמצעים הוא ימומש? מה תרצו 
לראות שם? אילו משחקים, וכדומה. ניתן לחפש מידע בתחנת החלל

קשיים מהם ומה עושים כדי להתגבר עלהם?

אלמנטים מיוחדים לדוגמה, מה הביגוד? אילו כלים יש לשימושם של 
המשתמשים?

EX SPACE



בקישורים שלפניכם )QR( מוצגות פעולות יומיומיות של 
האסטרונאוטים השוהים בתחנת החלל הבינלאומית.

 סרקו את הקודים וגלו כיצד תנאי המחיה בתחנה ישפיעו 
על המיזמים שלכם.

שימו לב: בתחנת החלל יש אלמנטים מיוחדים שמאפשרים שימוש 
קל ונוח עבור האסטרונאוטים בפעולות היומיומיות בחייהם.

לדוגמה, התקני אחיזה לרגליים, המאפשרים לאסטרונאוטים 
להישאר במקום אחד בעת ביצוע פעולות; צמדנים לקיבוע הציוד 
למקומו; שקיות שתייה עם קשית, ועוד.ִחשבו בצורה יצירתית איך 

אלמנטים אלו ואחרים יסייעו לכם במיזמים שלכם.
החלל החדש 

מהו? 

 סיור וירטואלי עם
 הסברים על המקום

בתחנת החלל 

תנאי החיים בתחנת החלל



ספורט בחללמים בחללנוף בחללשתייה בחלל

סיור בתחנת החללאכילה בחללמקלחת בחללשינה בחלל


