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חליפת החלל 
ם. עולבמה  והחכקרה  הייפה  חללת בחשנהפתוח  ל חלבם אוטיסטרונהאל  ענה  יהמגל  החליפת  חל

אוט סטרונאלספקות  המשונות  יות טכנולוגכות  ערמל  שב  רספר  מומבות  שכ 13־מת  בכמוריפה  החל

ם,ישתנמם יאתנבבה  צייגוף  ת טמפרטורל  ערות  שומ , תיזפיגנה  והצן  חמם,  מי , תשורתקתוכה  בש

מה יתאהמל  חליפת  חלתכנון  בם ידמילהתסו  תנישיעור  המהלך  ב. ועודם,  יזגלקות  סמ, חץלמווסתות  

 . לחלם בדל האם עשפיעים הממיגורדות עם הלהתמוד

אן << חץ כל . ליפת החלא חלשיעור בנושערך הממה לידלות מקא פעילות היהפעי

מטרות: 
 .תתשרא מם היכירלו צידעו אל וייפת החלל חלצותה שחית נ ארו בים יסידמילהת

 .לחלם לשרוד בדל האתו של יכולם עשפיעים הממי גורזהו ם יידמילהת

ם בהם. יתקלם נאוטיסטרונשונות שהאישות הרדם והלוצייפי האל ליפת חל חלנו תכנם יידמילהת

עזרים זמן השיעור גיל התלמידים 
ף  , דצגת ב, מקרן, מחשמ

ף  בוצה ודכל קמה לשימ

כל  ל ליפת חל תכנון חל

בוצה ק

''-ט תות ז כי דקות 45

דגשים  פעילות זמן 
לחל ם ביאאור התניצגת תמ ל:  חלם בדל האם עשפיעים הממיגורהצגת ה

צן,  ר חמד, היעיטמוספרחץ אר לדנה, היעי קר

שתנות ם, טמפרטורות מידי סטרואא

 דקות 10

בוצהכל קף תכנון למה ודשיף מד פי  ל ליפת חל בוצות: תכנון חלבודה בקע

ישות רדם והלוציי הא

 דקות 25

ליפת החל שיעור: הצגת תכנון חלסיכום ה  דקות 10

לשימושכם - תכנים נוספים בנושא חליפת חלל: 
ל << יפת חלמהי חל

ל << יפת חלא חללת לילחלפלט מאוט היה נסטרונלו אימה היה קורה א
ל <<  יפת חלתוך חלם בכירם צם ועושיים, אוכלייך שותא

אות? <<  צימלה באנן דומות לים אסרטיל ביפות החלמדוע חל
ל הפתוח? << חל, בתילחלחוץ ליש להיות שם, מגריך זה מא

https://www.space.gov.il/inspiration/188
https://www.space.gov.il/node/1556
https://www.space.gov.il/node/1557
https://www.space.gov.il/node/1558
https://www.space.gov.il/node/1559
https://www.space.gov.il/node/1559
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131549
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2:שקופית  
פתיחה  

שונה אהרנה  ימדלתה  והיייה  היסטורת  ירבהצות  ראעשתה  נה!( ש 50עט  מכי  פנ)ל 1969י  ביול 20ב־

ת צרופיה גלוונטכהח ותפיבםימכית לוליו עשם סידהנמוהם  ינעמדהיובטח. רהיל עם דאה תחינשה

אוט  סטרונאלפשר  אשזה  הא המופלהמכלול  תוך מחד  איט  פרללנו  ששיעור  הת איש  דקנהיום  אבל , רךדה

ם.  אוטיסטרונל האל שיפת החלחללנו יעסוק בשיעור שח: הרת הימדל אתמונה לקפוץ עבש

ם: ידמילת התל אאשנ

ל? יפת חלם חליכירם צאוטיסטרונמדוע הא

יפת  חלבצורך  ין אץ רהאדור  כבמדוע  ל? החליפת  חלעונה  ל חלבם יאמהתנם  עינובשם כירצלו  יאל ע

ל?חל

 3:שקופית  
אין אוויר בחלל 

קום. מדוע? , יש בו וארין אוויל אחלב

לו,  ששיכה  המכוח  ל לגבדה"א  כלם  שכימנם  יזגהטמוספרה.  את  אקרנדה"א  כת  אשמקיפה  ם יזגהת  בשכ

ד  ע , יותרלה  ילדת  נהייטמוספרה  האגובה,  בם  ישעולכל  כע.  לקרקקרוב  יותר סמיכה רה טמוספיהאכן  ל וע

.לל החלי ארגמת למלעעט נמא כם הייטרלומאות קימה מל כגובה שבש

 4:שקופית  
לחץ אטמוספרי 

 . יטמוספרחץ אין לב כך גם אר ועקין אווידה"א אכחוץ למ

אן<< חץ כלת:  קופישבסרטון בקישור שת הג אפשר להציג את המושרבסלה
סרטון: מהלך האול בי לשאדכ

 .(גת האוורסטח ופסלם המם ייסרטון מוצגדה"א? )בכמקום במקום לשתנה מר מחץ האווימדוע ל

י? טמוספרחץ האם מהלחצימם ננים אדי האמדוע בנ

ם.( יפנר בחץ האווילדול מחוץ היה גר בחץ האוויסרטון? )לט המכל במדוע התקמ

י? טמוספרחץ אא ללם לדגוף האמה קורה ל

ק,  יִריש  מו עצל  חלב. לכלר  אוויין  אכי  , רהאוויחץ  לם לעניה  לעמם יועולטמוספרה  האת  אם ביעוזשר  אכ

רות מהיבגוף  מהת  אצלם  יזגהלו  תחייקום  ואל  שב  צמבחר(.  אר  חומוכל  ר אוויין  אבו  שב  צ)מקום  וא

ם  מיכי  , מוךנחץ  )בלתוח  רלל תחיים דה, תאזבות  עקב. חוץבשמזה  דול גגוף  התוך  בר האוויחץ  לששום  מ

גופו  בם חיהלם  יזורוהאם  ביקהנכל  רך דאו  צים יזגוהר  האווים(.  מייש  ם דובמוכה,  נטמפרטורה  בם רותחי

קול  שיובת  יהמוטורת  ביכוליעה  פגשונות  אהריות  נשבם  דהאחווה  יצן  חמא  לל , כךל  ענוסף  ם. דהאל  ש

שך  בהמ . תדרלתחל  גוף הת  וטמפרטורהתכווצויות  חלו ירה,  ההכת  אד  אביהוא  ספר מיות  נשחר  אל . דעת

ב.  ת הלק פעוליפסת

https://www.youtube.com/watch?v=LkWrf0QeCYA
https://www.youtube.com/watch?v=LkWrf0QeCYA


 איך לתכנן חליפת חלל  
מערך פעילות תכנון ועיצוב חליפת חלל לאסטרונאט

 
 

 

      

 

 

 

 

    

 

 5:שקופית  
קרינה קוסמית 

 –ל החלחבי  רמנו  ילאם יעישמגם  קיחלקימגוון  לל כולשם  א היקוסמיות(  ם ייקרנ)גם:  ת קוסמינה  יקר

נה יקרא  והיבה,  רמה  עוצת  הקוסמינה  ילקר . לחלבם יחראם יכיתהלומסופרנובה  צוצי מפי , ששממה

אותם  להפוך כך ובמולקולה,  תוך מיותר  או חד אטרון  לקאלוש  תליה  גרנאי  דיש  קיה חלקילר  כלומ , תננמיי

יעה  פגלא  בילהויכולה  ם, דהאי  בנאות  ירבלת  סוכנמבוהות  גמות  עוצבת  ננמיינה  יקרשמה(.  אן )ומכיון  ל

 . ציותצור מוטילול לר שעב, דDNA־נוי בם ולשייתאב

ל? חלת בנה הקוסמייל הקרר עבפשר להתגד אצכי

ת דמדילר ושכמם ייקן כו מכה. ובגרדתבנה ירקיט סהלם ילכוית ילמחשת כוילומלי  עבם ירמחוהב רו

תון. מן נכל זנה ביהקר

 6: שקופית 
טמפרטורות משתנות 

ם אוטי סטרונ א לנו.  שש שמה - זה המקרה  בחום.  מקור מחק  רהמ פי  לשתנה  מטמפרטורה  הל חלב 

דה"א  כת  אם  מקיפישהם  כלות  עמ 120־כשתנות:  מטמפרטורות  בם  שוהיל  החלת  תחנלחוץ  מם  יאצמנש

. ששמד המוסתר מהצ פס באתחת ללות מע מ 120־, וכ שד הפונה לשמצ ב

 7שקופית  
מיקרו־מטאוריטים ופסולת חלל 

הם  ייה נלשק"מ  80ל  שרות  מהיבאבל  , חולגר  מגרם  ינטקרוב  לם, יאורטמרסיסי  הם ם יטיאורטקרו־ממי

ס  כננם יחראם שמיימי  וגרם  ביטישם, ידיסטרואאאבק  ל שטון  60־כיום  י מד . אודמם יסוכנמלהיות  ם ייכול

קרוב  , כךל  ענוסף  דה"א(. כבאו  צמנשם  יטיאורטקרו־ממיתמונה:  )במה  דהאל  ער  תפזומץ רהאדור  כל

דה.אותה מית בסוכנחד מהם מאיעה מם. פגינד לוויים ועינם ישילטיבה: מל רת חלצויה פסולדה"א מכל

 8:שקופית  
מתי אסטרונאוטים נמצאים בחלל? 

ל? חלם ביאצמם נאוטיסטרונם אביצלו מיאם: בידמילת התל אאשנ

פולו  את משימבח רהיל  עת יההיסטורתה  חיהנז  אמח.  רהיל  עג סטרונמראל ינת את מקודת  קופישבנו  יאר

ח. רל חקר בי שעות ש 160־כו כ, וערמות נוספותשיש מחמח ברל הים עאוטיסטרונחתו עוד עשרה א נ 11

מן  זב . ץרהאדור  כת  אהמקיפה  ת ילחלבאו  בוע קלווין  א שהיל  החלת  תחנבם  יאצמנם  אוטיסטרונאכיום  

ם  חיית  בביסספקות  מל החלת  תחנבכות  ערהמשכן  ם, יליגרם ידגבבם בושילהם  ל החלת  תחנבשהייה  ה

־ חוץמה  שי"מא  קרנשמה  בותחזוקה  קון יתמות  שימצוע  ביצורך  לל החלת  תחנמם יאיוצשהם  כ. תמוגנ

 . לחלם ביאי התנם מפנמל עצגן עם להיכיר(, הם צEVA - Extra Vehicular Activityת" )ביכר
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 9:שקופית  
המשימה 

להם.  מה ששית המם אידמילתגו להצי

 . תביכ־רלות חוץם פעיעיצם המבאוטיסטרונאם ליבוש שונבו פרטי לנו ועצתכנ

ם יאנהתום צילויאהי פל, ושבלהט ירפת אה לםיתאהלשקבתתוה, ונשה מישמבל תקה  וצבקלכ

ב.  כם שמהם הוא יורירת החומחור אבבו ולנו, לעצתכנר ל  כלומבה, צימה משישהמ

יכהרצל  החליפת  חל . להחלל  אם יאיוצשהם  כע  צבלם  אוטיסטרונהאל  שעמות  שיהמת  אכור  זלי  אדכ

תנועה  חב רמל  ערה  שמיתוך  והתחזוקה קון יהתמות  שימת  אע  צבלם  בייהמיטם  יאהתנת  אלהם  לספק 

 .וגמישות

. דקות 25ם  רשותכל

סיכום השיעור:  
הצגת התוכניות לחליפת החלל 

 . ליפת החלחלם בישונבוש היטי הלפרם לשרטוטית הגו אצים יידמילהת

ם: ידמילת התאול אפשר לשא

לוץ?  יאיט לת הפרתם אמד התאצכי

תם? מדוע? חרבם שירמה הם החומ

בנו? ישות שהצרדתם עומד בבציט שעים הפרהא

תם אותן? ד פתרצמהלך התכנון? כילו בעיות עלו בא

ת? אתם זד פתרצלוץ? כייאישות לרדשות בין הגתה התנם הייהא

חת?  יפה אחלם ליטית הפרר אחבתן לים נהא

ם יחרם אחלקים בתם מיישמייפה הייחלם בים שונחלקיעתם לשר הצרעיונות אלו מיא
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ם  אוטיסטרונאלת  פשר

ת דס קת  אנו  תכנ . לחל 

דה.  סר הקיוצם שמהם ת

 

 	

 	

 	 

 

 

 

 

 

תכנון ועיצוב 
קסדה לאסטרונאוט  

מה שיהמ

א מא  והי , תיטכנולוגנה  חימבב  כומורחשוב  בוש ליט  פרא  היאוט  סטרונהאת  דסק

ם.  שים הקיאתנל ולשרוד בבי החלכת רתחזק אתקן ול, ללחלחקור בל

ב ת ביכ־רחוץלות  פעיצורך  לאוט  סטרונאלדה  סקב ולעצתכנן  לא הים  תכמשימ

י רת החומנו אבו ושרטטו. ציי, עצישותרדם וללוצייאם לאוט בהתאסטרונהא

קסדת האסטרונאוט 

ישות: רד

ם  ירחוממעשויה  להיות אוט סטרונהאת  דסקל  ע

יעה.  י זם סופגירם וחומחישיק

חב  רייה  ארדה  שת לעבלהיות  יכה רצדה  סהק

 . נוורי סאוט מפנסטרונל האגן עולה

י דכת שורתקבי  כירא צמלהים  יכירצדה  סבק

וכן  , להחלת  תחנעם  ציפה רת שורתקפשר  אל

מה.  שימות לנדתקיות מכות טכנולוגערמ

ת  קוסמינה  יקרלוץ:  יאלדה  סהקת  מהתא

שם א  היקוסמיות(  ם ייקרנ)גם:  ת קוסמינה  יקר

חבי רמנו  ילאם יעישמגם  קיחלקימגוון  לל כול

ם  יכיתהלומסופרנובה  צוצי מפי , ששממה- ל החל

נה יקרא  והיבה,  רמה  עוצנה  ילקר . לחלבם יחרא

ת  סוכנמבוהות  גמות  עוצבת  ננמיינה  יקר . תננמיי

ם  יתאביעה  פגלא בילהויכולה  ם, דהאי  בנאות  ירבל

 .  ציותצור מוטילול לר שעב, דDNA־נוי בולשי

ת?הקוסמינה  יהקרזקי  נת את להפחיפשר  אד צכי

ם ייכולת  ילחשמיכות  מולי  לעבם  ירהחומרוב  

שור מכם  קייכן  מו כבוה.  גר דתבנה  יקרסיט  לה

תון.  מן נכל זנה בית הקרדימדל
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תכנון ועיצוב 
כפפות לאסטרונאוט  

מה שיהמ

ם אוטיסטרונאלפשרות  אמוהן  , תיטכנולוגנה  חימבב  כומורחשוב  בוש ליט  פרהן  אוט סטרונהאפפות  כ

ם.  שים הקיאתנל ולשרוד בבי החלכת רתחזק אתקן ול, ללחלחקור בל

פפות כת אנו  תכנ . תביכ־רחוץלות  פעיצורך  לאוט  סטרונאלפפות  כב ולעצתכנן  לא הים  תכמשימ

 . פפותרו הכם שמהם ייוצירת החומנו אבו ושרטטו. ציי, עצישותרדם וללוצייאם לאוט בהתאסטרונהא

כפפות  האסטרונאוט 

ישות: רד

עשויות להיות  אוט סטרונהאפפות  כל  ע

אך  ם, יידהיל  עם ינימגשר  אם חישיקם ירחוממ

 . חותיעה ולם זיגם סופג

תוישגרוה  שוחתשר פאלת  וכריצת  ופפכה

יוכלו  ם אוטיסטרונשהאי  דכ , עותבצהאבקצוות  

ם לבודה ולהפעיי עק כלילהחז

לוץ: י אלאוט  סטרונהא פפות  כת  מהתא 
ת  ופסולם  יטיאורט קרו־ממי יעת  פגת  סכנ
ל  חל

רוב ל ם, יאור ט מרסיסי  הם ם יטיאור ט קרו־מ מי 

רות מהי ב ם עינ הם  שר אוכ  , חולגר  מגרם  ינטק

קרו־ מי ל  ענוסף  . אודמ ם  יסוכנ מ הם  בוהה ג

ת  פסולחפת  רמץ  רהאדור  כלקרוב  ם, יטיאורט מ

דה"א כ ב ביסלול  סמבם עיהנם  מיעצבה:  רל חל

ם,י ניש ם  ינלויי  – מוש שיב עוד  ם יאצמנם  ניוא 

 . ועוד , יותלחל מם  ירוחומע  בצפיסות  ם, ילטי חלקי  

שעף יט  אורט קרו־מ מי או  ל חלת  מפסוליעה  פג

להיות ף  ואזק,  נגרום  ליכולה  בוהה גרות  מהיב 

 . תני ל טק



 איך לתכנן חליפת חלל  
מערך פעילות תכנון ועיצוב חליפת חלל לאסטרונאט

 	 

 	 

 

 

 	 

 

 

   

 

המשימה 

תכנון ועיצוב 
חליפת חלל: פלג גוף עליון 

חקור  לם  אוטיסטרונאלת  פשראמא  והי , תיטכנולוגנה  חימבב  כומורחשוב  בוש ליט  פרא  היל  החליפת  חל

ם.  שים הקיאתנל ולשרוד בבי החלכת רתחזק אתקן ול, ללחלב

נו  תכנ . תביכ־רחוץלות  פעיבשת  שמהמל  החליפת  חלביון  לעההחלק  ת אב ולעצתכנן  לא הים  תכמשימ

ר  יוצתשמהם  ם ירהחומת  אנו  צייושרטטו.  בו עצ , ישותרדולם  לוצייאלם  בהתאאוט  סטרונהאיפת  חלת  א

 .ליפת החלחל

חליפת האסטרונאוט 

ישות: רד

ם ירחוממעשויה  להיות ל החליפת  חלל  ע

גם  אך אותה, ש הלובל  עם ינימגשר  אם חישיק

ם טווח תנועה.  יפשראמ

בועה קגוף  ת טמפרטורל  עלשמור  יה לע

ולספק  , רורקית  כערומדוד  ביעות  צמאב

לשהייה ם  מייתאמם חייי  אתנאותה  ם שילובל

 . לת החלתחנחוץ ל שעות מ 8ד  ל עש

יפה החלש  לובלג ציהמבקרה  לוח גם רש דנ

צן. ל וחמם, חשמם: מיאבישב המצת מא

לוץ: יאלאוט  סטרונהאיפת  חלת  מהתא
צן ר חמדי והיעטמוספרחץ אר לדהיע

כל כע.  לקרקקרוב  יותר סמיכה טמוספרה הא

 , יותרלה  ילדת  נהייטמוספרה  האגובה,  בם  ישעול

ת  מלענא הים  יטרלומקיאות  ממה  כגובה  בשד ע

ה פרוסטמאהתאם ביוזער שאכ.לחלהל א

 . לכלר  אוויין  אשכן  , ראוויחץ  לין  איה  לעמם יועול

קום ק, ואימו יש רל עצחלב



 איך לתכנן חליפת חלל  
מערך פעילות תכנון ועיצוב חליפת חלל לאסטרונאט

 

 	  

 	 

 

 

  

  

 

 

המשימה 

תכנון ועיצוב
חליפת חלל: פלג גוף  תחתון 

חקור  לם  אוטיסטרונאלת  פשראמא  והי , תיטכנולוגנה  חימבב  כומורחשוב  בוש ליט  פרא  היל  החליפת  חל

ם.  שים הקיאתנל ולשרוד בבי החלכת רתחזק אתקן ול, ללחלב

ת  אנו  תכנ . לחלבת ביכ־רחוץלות  פעיבל החליפת  חלבהתחתון  החלק ת אב ולעצתכנן  לא הים  תכמשימ

ר יוצתשמהם  ם ירהחומת  אנו  צייושרטטו.  בו עצ , ישותרדולם  לוצייאלם  בהתאאוט  סטרונהאיפת  חל

יפה.  החל

חליפת האסטרונאוט 

ישות: רד

ם ירחוממעשויה  להיות ל החליפת  חלל  ע

גם  אך , אוטסטרונהאל  עם ינימגשר  אם חישיק

ם טווח תנועה.  יפשראמ

בועה קגוף  ת טמפרטורל  עת  רשומיפה  החל

ספקת ומ , רורקית  כערומדוד  ביעות  צמאב

ל שלשהייה  ם מייתאמם חייי  אתנאותה  ש לובל

 . לת החלתחנחוץ ל שעות מ 8עד  

לוץ: יאלאוט  סטרונהאיפת  חלת  מהתא
שתנות טמפרטורות מ

מקור מחק  רהמפי  לשתנה  מטמפרטורה  הל חלב

ם  אוטיסטרונאלנו.  שש שמה– זה מקרה בהחום.  

ץ  מם  יאצמנש היל החל ת  חנתלחו ם שו

שהם  כלות עמ 120־כשתנות:  מטמפרטורות  ב

 120־וכ , שלשמהפונה  ד צבדה"א  כת  אם  מקיפי

 .ששמד המוסתר מהצפס באתחת ללות מעמ




