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 ''-ט תות ז כיגיל התלמידים: 

30 דק' משך השיעור: 

ל  י חקר החלת עם כלסיסירות בהכרקע נדרש: 

     הכלים 
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הכלים שלנו בחלל 
 )YES(.יה  זלוויטבם  צופילו  פיוא-GPSבם  מנווטי , רהאויג  מזת  יתחזת  אם  בודקינו  אביומו  יום ןיי מד

 .ללחהוץ ראהר ודכר קחלו חתופשת ואצמהת רזעבם ימייקמו נאו לאהת וטושפהת ולועפהת א
אבו". שחק "טעות מצמאם בדי האדל יל שפותחו עי החלת כלר אכילות זה נערך פעימב

מטרה 

ם מוקמיל והיכן הם מחלם במים קייייתם תעשייירלו מוציאר  ביד יסמילהת

מהלך הפעילות 
אן << חץ כללות זה.   ערך פעיממה לד" כהקMEOשיעור "מי הוא  ערך הת ממד אלץ ללמומ

עזרים זמן השיעור גיל התלמידים
ם י פונ ל ט ב,  חשמ מקרן,  

רטיסיות וכ צגת  מם,  יד יי נ 
אבו ט 

30 דקות ''-ט תות ז כי

דגשים  פעילות זמן 
צגת אבו ומרטיסיות טכם י"הכל- אבו טשחק  ומל חלי  רמוצל  עצגת  מ30 דקות 

 " לחללנו בש

הערות למורה 
המלצה! 

במידה ותר צו לייצר תחרות -  

ניתן להג בי ל את זמן הניחושים  

)ל דוג ' : 2 דק' לכל ניחוש( .  

רה: שיעור בקצת ביזכרלה המף ההפע צ, ר מושךלשי

בוצות תשע קם לתחלקימ .1

צגת מת 2 בקופים שינימקר .2

ת  צגת המוקרנמ' בס י מאקר את בבוצה בוחרכל ק .3

חרו בספר אותו של המאבו ש ת ט רטיסייבל כקתה וי ז הכיכרמש לגג שיצית נחורבוצה בהק .4

אבו ט ת הרטיסייכם המופיעות בילא המילבל ל קיר שת המוצר אתאד למילל התע .5

ר תאג מציר שהנחש מהו המוצבוצה לנל הקע .6

ר ל המוצצגת עמר בביסחשו המורה מינחר ש אל .7

סך מל באד שמצ יון מלעפתור העות הכצמאשי באף הר דר ל המורה חוז .8

http://space.gov.il/node/131493
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הסברים על הכלים 

חללית  

 .לעות טיצמאל בחלשוגר לי המא כלת היילהחל

ת  כערמת אחקור  לטרה  מבאוישות  מא ולל  חללם דאא בילהטרה  מבאוישות  מלהיות  יכולות יות לחל
ש. משה

ת  תחנלספקה  אר בישעמי  גם 11, פולו אם, שינאי בלל  החלת  תחנלשטסה  ת ילחליות:  לחללאות  דוגמ
 .תילל זו חלהחל

 .לבורות חלעעשה ממב פעמיות הן לאוישות ורדה והן ממיב

מעבורת חלל 

 .ץרדור האכרה בא ונוחת חזירמ, שמב פעמיי טיס רכלת/ילחל

.לעות טיצמאץ ברדור האאו מכצד ישיו תמיד עכבורות שהיו עעהמ

ב-2011  ם. דאחיי  לם יאהתנכל  ת אבה  יש ם, אוטיסטרונאעה  בשל על כלרך  דבעולה  נו יאת בורעהמצוות  
 .לבורות חלעממוש בשים הייסתכך הץ וברדור האכרה בחזטיס בלנטל את החלבורעחתה מנ

 .חתת את רוסיבורעגם( ומאותו דיות )מקאירמבורות אעסה"כ היו 5 מ

לוויין תצפית 

 .חרף גוף אלוויין הוא גוף שמקי

ירח = לוויין טבעי .

לוויי נים  מל אכותיים  = נוצרו  ע"י  בני  אדם  ומקיף  את  כדוה"א. לוויין  תצפית  מקיף  את  כדור  הארץ  לרוב  
.)LEO  ( במס לול לווייני נמוך - הקרוב ביותר לכדה"א
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לוויין ניווט 

 .GPSמו  י כנכות לווייערמל לרך כלדם בשישמ ומ MEOי -  נוני בינלול לווייסמם בעייווט ני ננלוויי

לוויין תקשורת 

תר היבין  ם שישממשווה.  המקו  ל עמם  ביומוצ GEO- בוה( )גי  נלוויילול  סמבם  עינת  שורתקי  נלוויי
 YES.יה בלוויין -  זלוויטי הדורלשי

תחנת החלל הבינלאומית

תן  ידה"א(ונמכק"מ  )LEO 400מוך  ני  נלווילול  סמבץ  רהאדור  כת  אף  המקית  ידתמיאויש  מי  כותאלמלוויין  
.ץרדור האאותה מכרל

 . שונותל  חלסוכנויות  ש חמי  דיל  עת  מומנמם,  אוטיסטרונאם  יאצמנבה  חקר מת  תחנכשת  שממהתחנה  
ת 2028. נד שפעול עפויה לא צל והיגדור מגרשי כ 1.5לה כ  גוד

ננו לוויינים 

ם. ידם בודמילוגרם עשרות קיישוקלם הינקרו - לוויימי

ם ידולגם  ינלווייל  שמות  שימע  צבלויוכלו  ת ירשתנה  בי"י  עיהם  בנם  ישרתקממבנה  בבוצות  בקם  עינ
ק ההייטת  תעשייכות  זבתוחם  פיבת  יהחנחוד  נה היל  אישרת  נימד 1995, מ-ם  מפותחי . יותרבה  הר

 .מתדקמתה

פסולת חלל 

 .לחלם בעים נייתם תעשייירל מוצת שקי פסולי חלקילונאות מימ

ת  ילחללחמור  זק נגרום  ללול  ערה  זעית  פסולת  יכחתבין  לת  ילאוט/חלסטרונ/אלווייןבין  פוי צי  תבלש  מפג
ם.ולנוסעי

רובר - מעבדה ניידת  

-2012.ם בידאמחתה בנ ."אסאל נם שידאחקר מר( לת )רובדיידה נבעמ

ם. חיים  להתקיים ייכולבו  מקום היה, או , הואם  ידאמם  האיך  ערלהלסייע  , תרהיבין  תה, משימטרות  מ




