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דברי פתיחה
ליל יורי נחגג בכל העולם כמחווה ליורי גגארין, האדם הראשון בהיסטוריה שהגיע 
לחלל ב-12 באפריל 1961. ב-11 לאפריל 2019, הגיעה לירח החללית הישראלית 

בראשית. 

לרגל שני אירועים פורצי דרך אלה, סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע 
והטכנולוגיה בשיתוף עמותת SpaceIL ורשות הטבע והגנים מזמינה את הציבור 

לקחת חלק בפעילויות למשפחות ולמטיילים הלנים במספר חניוני לילה של רשות 
הטבע והגנים.
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לכבוד ליל יורי, אספנו עבורכם עובדות שלא ידעתם על יורי גגארין:

גגארין היה רק בן 27 כשהוא שוגר לחלל.   	

בדרך לשיגור, גגארין ביקש מנהג האוטובוס   	
לעצור רגע כדי שהוא יוכל לצאת להשתין. זה 
 הפך למסורת של שאר הקוסמונאוטים אחריו: 
בדרך לשיגור, האוטובוס עוצר תמיד )כבר לא 

צריך לבקש(, הקוסמונאוטים יוצאים לעשות את 
צרכיהם ואפילו מקפידים לעשות זאת על אותו 

הגלגל - אחורי ימני - בדיוק כמו יורי. 

לקפסולה שבאמצעותה המריא גגארין לחלל   	
יכול היה להכנס רק מי שגובהו פחות ממטר 

שישים, גובהו של יורי תאם לדרישות.

במהלך טיסתו לחלל גגארין לא עשה דבר ואף   	
הקפיד לא לגעת במערכות החללית.

בארישת יורי 
 ב-11 באפריל 2019 החללית בראשית1 של עמותת SpaceIL הגיעה לירח! 

זו החללית הפרטית הראשונה בהיסטוריה שהגיעה לירח וגם הקטנה ביותר עד כה. 
בזכותה ישראל הפכה למדינה השביעית שהצליחה לתפוס ירח! בראשית ריגשה 
מיליוני צופים ברחבי העולם ונתנה השראה לדור חדש של בוני חלליות וחובבי 

חלל בישראל ובעולם כולו. 

הישגיה של בראשית1 זכו לתשואות רבות בכל רחבי העולם, הן מטעם אנשי 
מקצוע בתחום החלל והן מכלל האוכלוסייה. פרטי המשימה הונגשו וריגשו מעל 

לשני מיליון תלמידים וחיברה אותם ללימודי מדע וטכנולוגיה.
עמותת SpaceIL פועלת ברוח של "השראה מתוך עשייה", והצוות ממשיך לתכנן 
את המסע הבא לירח. בימים אלו פועלים בSpaceIL לפיתוח החללית בראשית2, 

בהמשך לעשייה החינוכית ולעידוד דור חדש של מהנדסות, מדענים ויוזמות - דור 
העתיד של מגשימי החלומות!

	 משך הזמן בו הקיפה החללית "ווסטוק" את כדור הארץ: 108 דקות.

 לפני 57 שנה אדם אחד עשה מה שרבים עדיין לא העזו לחלום: 
יורי גגארין חוצה את גבול השמיים, שעד אז היה הגבול האחרון של האנושות, 
מגיע לחלל עם החללית ווסטוק, ומשלים הקפה שלמה סביב כדור הארץ לפני 

 שהוא חוזר בשלום לארצו, ברית המועצות. 

יורי הפך לגיבור לאומי בארצו בעקבות אותה פריצת דרך מופלאה, אך כיום 
ברחבי העולם חוגגים את ההישג שלו בכל רחבי העולם. 

להזמנת הרצאה על מסע בראשית 
 במסגרת הלימוד שלכם,

SpaceIL מוזמנים להיכנס אל אתר

לעוד עובדות וחומרים נוספים: 
אתר סוכנות החלל הישראלית 

במשרד המדע והטכנולוגיה
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תציפת יללה עצמאית
 תצפית ליל כוכבים ניתן לבצע גם באופן עצמאי, ניתן לבצע לילה על חלל 

מכל מקום, ובכל זמן!

איך?
	.  אורזים מחצלת, סנדויצ'ים כמספר האנשים )ועוד אחד לאליהו(, 

תרמוס וכוסות, פנס עטוף בצלופן אדום )שלא יסנוור אתכם(, שמיכות, 
 מזרנים, אוהל ורשימת משאלות להביע אם יופיעו "כוכבים נופלים".

לא לשכוח- לבדוק מראש לאן הולכים והיכן ישנים. לוודא שלא מדובר 
בשמורת טבע או גן לאומי שבהם השהייה והטיול בלילה אסורים.

2. יוצאים מהבית לאחר החשיכה למקום בו יש כמה שפחות תאורה, מומלץ 
 להתרחק מאזורים עירוניים בהם זיהום האור גבוה. 

למי שמוכנים להשקיע - מזמינים אתכם לחפש במפת זיהום האור בישרא ל )2 א׳( 
אתר מתאים קרוב למקום מגוריכם. מומלץ ללון באחד מחניוני הלילה של רשות 

הטבע והגנים. פרטים באתר רשות הטבע והגנים www.parks.org.il .)2 ב׳(

3. מתמקמים במקום נעים, פורסים מחצלת, שוכבים על הגב ומביטים לשמיים. 
נמנעים משימוש בתאורה מלאכותית - עיניכם מתרגלות לחושך רק אחרי 

כחצי שעה של שהייה בחושך.
4. חפשו קבוצות כוכבים, בעזרת אפליקציות כוכבים, כמו זו לדוגמה )4(

5. אור הירח בוהק מאוד ביחס לכוכבים, ולכן התנאים הטובים ביותר לצפייה 
בכוכבים מתקיימים דווקא כשהירח אינו זורח בשמיים. מוזמנים לעקוב אחרי 

 מופעי הירח וזמן השקיעה והזריחה שלו באפליקציה מתאימה לכך, 
כמו זו למשל )5(. כך תוכלו לתזמן את לילה התצפית המושלם עבורכם.

	. טיפ נוסף? מידי פעם עוברת תחנת החלל מעלינו וניתן לראותה. רוצים לדעת 
אם תחנת החלל מבצעת מעבר בזמן שאתם צופים בשמיים? כנסו לאחת 

האפליקציות של ה-ISS לדוגמה זו )6(.
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עשר אצבעות ל י יש-
כל דבר יודעו ת הן-

אפילו את זמן השקיעה!
כאשר רוצים להקים מחנה למשך הלילה רצוי להתחיל כשעתיים לפני השקיעה 

לפחות, כך נוכל לסייר באזור וללמוד אותו באור יום. רוצות לדעת איך לחשב 
מתי תהייה השקיעה בעזרת האצבעות?

	.  הושיטו את הזרוע שלכם וכופפו את כף היד כך שהאצבע כמעט נוגעת 
בקצה התחתון של השמש.

2.  בדקו כמה פעמים ניתן להכניס במרווח בין השמש לקרקע באופק 
את אצבעות ידיכם.

3. כל אצבע שווה בערך ל15 דקות, כל כף היד בערך לשעה.

4.  באיור שלפניכם נותרו עוד שעתיים לשקיעה! זה הזמן לסייר מסביבכן 
ולאסוף עצים למדורה.

5. מכיוון שכפות הידיים שלנו שונות בגודלן, בצעו הערכה בקבוצה ובדקו את 
טווח הדיוק של הידיים שלכם וזכרו את התיקון

הסבר: השמש שלנו נעה בתנועה מדומה לאורך כיפת הרקיע, תנועה זו של השמש 
נקראת יממה שמשית והיא נמשכת 24 שעות. מאחר וכיפת הרקיע מהווה 180 

מעלות למסלול השמש אם נחלק את 180 המעלות במספר השעות ביום נקבל 15, 
כלומר, השמש נעה בכל שעה 15 מעלות בכיפת השמים. אם נרצה לדעת כמה נעה 
השמש בכל שעה נחלק את מספר הדקות בשעה ב 15 ונקבל 4. כלומר בכל ארבע 

דקות נעה השמש במעלה אחת.

אצבעות ידינו המופנות לשמש מהוות בערך 15 מעלות - כלומר שעה אחת, אם 
נחלק אותן בארבע נקבל רבע שעה לכל אצבע - בערך.
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הידעת?
השמש היא מקור האנרגיה העיקרי לכדור הארץ, היא מאירה ומחממת 

ומאפשרת את תהליך הפוטוסינתזה וגם הפקת חשמל בעזרת תאים 
סולאריים. גם לחללית בראשית1 היה מערך של תאים סולאריים שהמירו את 
אנרגיית האור מהשמש לאנרגייה חשמלית שנדרשה לפעילויות השונות של 

מכשור החללית. 



ילמוד מפת הכוכבים 
משחר ההיסטוריה רצו לגלות מה מסתתר מאחורי הכוכבים. בעבר הקדמונים 

הביטו בירח וחילקו את הכוכבים לקבוצות. לכל קבוצה ניתן שם של חיה או דמות 
מיתולוגית מוכרת. להלן שתי קבוצות לדוגמא: קבוצת כוכבים 1, וקבוצת כוכבים 2. 

בחלל אין ווייז או GPS ואסטרונואטיות חייבות להכיר את מפות הכוכבים על מנת 
לדעת היכן הן ממוקמות. בואו ננסה להכיר את מפת הכוכבים באמצעות אבנים ואוכל.

איך עוישם את זה?
 תוכלו לסדר את קבוצות הכוכבים באמצעות אבנים, מקלות או כל חומר 

 אחר שתמצאו בשטח.
אם נמאס לכם מהנשנושים תוכלו לעשות דגם של מפת כוכבים באמצעות קיסמי 

שיניים/שיפודים ובמבה או מרשמלו, מפות כוכבים לדוגמא: 

מזל תאומים

מזל אריה

מזל גדי

הכלב הקטן

קבוצת כוכבים 2קבוצת כוכבים 1

		 	0

 רוצות לתכנן לכן בראשית משלכן? 
מצאו לכן כוכב בשמי הלילה, ותכננו חללית שתצליח להגיע עד אליו,  השתמשו 

במקום הריק כאן לתכנן ולצייר את החללית הפרטית שלכן ואל תשכחנה לתת לה 
שם ולהעלות צילום שלה לעמוד הפייסבוק של בראשית!



 לינק לסרטון
 מופעי הירח

 קובץ 
מופעי הירח
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מופעי הירח
בואו נבדוק עד כמה אתם מכירים את הירח שלנו? 

כאשר אנו מעוניינים לתכנן משימה אשר מטרתה להכיר את הירח חשוב מאוד 
ללמוד ולהכיר את המידע והתכונות השונות של הירח שכבר נמצא בידינו. 

התצפיות הראשונות על הירח, כמו אלה שבוצעו על ידי תרבויות שונות כבר לפני 
אלפי שנים, מאפשרת לנו ללוות את מופעי הירח מכדור הארץ ללא ציוד מיוחד 

וללא הכנה מוקדמת, רק כלי כתיבה וסבלנות. תצפיות אלה מחייבות מעקב אחר 
המופעים מדי לילה ולילה במשך חודש. 

 לפניכם, בתחתית העמוד לינק לסרטון התבוננו בו ונסו לאתר את הזמן בחודש
 בו אנו נמצאים כעת.

מהו מופע הירח שהכי מתאים ללילה הזה? 

פעיולת לבית

	. הורידו והדפיסו את קובץ מופעי הירח )עדיף על נייר בריסטול אבל לא חובה…(

2. גזרו לפי הסימונים.

3. חברו את שני חלקי הפריסה בעזרת סיכה מתפצלת. 

4. סובבו את הידית כדי לראות את מופעי הירח השונים לאורך החודש.

5. תוכלו בכל ערב להתבונן לשמים ולגלות את התאריך העברי לפי מופע הירח 
או להפך, לנחש את מראה הירח לפי התאריך העברי.

הירח הוא הלווין הטבעי של כדור הארץ, כלומר הוא מסתובב סביבו ומלווה אותו. 
הירח משלים סיבוב שלם סביב כדור הארץ כל שלושים ימים, זהו החודש הירחי. 

לירח אין אור משל עצמו והוא משמש כמראה המחזירה את אורה של השמש. 
מופעי הירח השונים נגרמים כתוצאה משינויים במיקומים של כדור הארץ, השמש 

והירח האחד ביחס לחבריו. לדוגמא כאשר הירח נמצא בין כדור הארץ לשמש, 
חציו המואר ע”י השמש אינו נראה מכדור הארץ כלל, זוהי תחילת החודש העברי. 

כאשר הירח עובר לצידו השני של כדור הארץ, חציו המואר פונה כולו לכדור 
הארץ,  זהו הירח המלא של אמצע החודש. בין שני המצבים המנוגדים האלו ניתן 
לראות את הירח הולך ומתמלא או הולך ונגרע. כדי לדעת האם הירח מתמלא או 

נגרע אפשר למתוח קו דמיוני מעל לירח, אם מתקבלת האות ז )באותיות כתב( 
 סימן שהירח מתמלא או “זורח” ואם מקבלים או האות ג’ סימן שהירח הולך 

וקטן או “גורע”.

 בונוס- משחק היכרות 
עם אתרים בירח
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בעקבות העקבות
הפעם נתמקד בעקבות של בעלי חיים, חפשו בסביבתכם אזור בו האדמה חולית,  על אדמת הירח, בדיוק כמו על אדמת כדור-הארץ, ניתן להשאיר עקבות ברורים. 
בחרו אזור צדדי וישרו את החול. חזרו למקום לאחר כמה שעות )רצוי ליישר את  אם תוכלו לבקר על הירח תוכלו למצוא שם עקבות של אסטרונאוטים! 
האזור בערב ולחזור למחרת בבוקר( ובדקו מה התגליות שנמצאו באזורכם, האם 

ישנתם ליד אורחים שתוכלו לזהות?
 בשנת 1969 פסע האדם 

הראשון על אדמת הירח. 
עקבות של ציפורים הן מאוד  בתמונה לפניכם העקבות 

ברורות, נחשים ישאירו  שהשאיר בירח.
אחריהם שביל מפותל, 

לחיפושיות עקבות שדומות 
לגלגל של טרקטור... נסו 

לזהות את העקבות שאתם 
רואים ולגלות אילו בעלי חיים 

נמצאים בסביבה.
המושג עקבות מתייחס לסימנים שמעידים על נוכחות של מישהו או משהו במקום. 

אם תתבוננו היטב סביבכן תוכלו למצוא עקבות שונים שיעידו על המצאות של 
בעלי חיים שונים בסביבה.

נוצה על הקרקע תעיד עם הימצאותן של ציפורים, טביעות רגל יעידו על בעלי 
חיים שהסתובבו במקום, עלים מכורסמים יעידו על חרקים או חלזונות שביקרו 

על הצמח וכ”ו...

תוכלו להיעזר במדריך 
העקבות בברקוד



 יורי גגארין היה לאדם הראשון שטס לחלל, ולאחריו באו עוד 
 אסטרונאוטים )אנגלית(, קוסמונאוטים )רוסית(, טייקונאוטים )סינית(,

 ואפילו ספאסיונאוטים )צרפתית(. 
כולם שמות שונים, בשפות שונות - לאנשים שטסים לחלל. 

בשביל לדעת מה נחוץ לאנשים שטסים לחלל, תוכלו ללמוד ולהתאמן כבר 
 במהלך השהות והשינה בחיק הטבע ובכך להיות מוכנים ומצויידות בדרך 

למסע על-חלל.
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ישנה טובה בבית, בט בע ובחלל 
אז, מה משותף לשינה בחיק הטבע ולשינה בחלל?

בשניהם ישנים בשק שינה, צופים בהמון כוכבים, מתרגשים, קשה לישון וחסרה לנו כרית!

בתחנת החלל הבינלאומית, שהיא מעבדת חלל בגודל של מגרש פוטבול אמריקאי 
אשר חגה סביב כדור-הארץ ומאוישת ברציפות באסטרונאטים וקוסמונאוטים 
החל משנת 2000, פשוט לא ישנים עם כריות - בדיוק כמו בשינה בחיק הטבע. 

לוח הזמנים של הצוות עמוס בפעילויות מחקריות רבות כך שהתחנה פעילה מאוד 
וגם זוכה לשש-עשרה זריחות שמש ביממה ארצית אחת! )התחנה משלימה הקפה 

אחת מלאה סביב כדור-הארץ בכ-90 דקות( הצוותים בתחנה ישנים במשמרות 
ועוקבים אחר נתוני השינה שלהם, כל זאת מפני שחשוב לשמור על עירנות 

בסביבת העבודה החללית. 

במחקר שערכו במנהל התעופה והחלל של ארה”ב - NASA, גילו כי צוותי החלל 
ישנים שעת שינה אחת פחות בממוצע בכל יום. במקום לישון שמונה שעות הם 

ישנו שבע שעות ורבים מהם נעזרו בתרופות לסידור זמני השינה.

 NASA אז אספנו עבורכן כמה עצו ת מחקורי
לטובת ישופר איכות הישנה בחיק הטבע ממש כמו בחלל:

	. תזונה וכושר: הקפידו על תזונה נבונה וכושר גופני נאות. השתדלו לאכול ארוחה קלה 
בערב, את הפעילות הגופנית המשמעותית בצעו לפחות שלוש שעות לפני השינה.

2. "מסיחי דעת בשינה"- הכירו את עצמכן ואת המצבים בהם אתן ישנות טוב יותר.

3. סביבת השינה: לא על הספה בסלון או על אבנים וקוצים, מצאו מקום מישורי  
ונוח יחסית, פרסו מזרון שטח אם יש ברשותכם.

4. חשיפה לאור: כמה שפחות! האור משרה תחושת ביטחון בלילה אך אורך הגל הכחול 
הנפלט ממסכים ומנורות גורם לעיכוב בהפרשת המלטונין - הורמון השינה ובכך דוחה 

את השינה שלנו.

5. הרפייה ומנוחה למוח: אימוץ טכניקות התנהגות לוויסות המחשבות המציקות לפני 
השינה. נסו לחשוב על פתרונות מעשיים ואפשריים לדאגות שלכם והשאירו את 

הביצוע לבוקר, בינתיים עליכם לאגור כוחות ליום המחרת.

 הידעתן? 
חומר מיוחד בכריות שלכם הומצא בכלל עבור תעשיית החלל.   

שמו העברי הוא ספוג זיכרון! ספוג זיכרון הוא אחת ההמצאות השימושיות  
ביותר שהומצאו עבור תעשיית החלל ומצאו את דרכם לחיים בכדור הארץ.הוא 

“זוכר” לחזור למצבו הקודם לאחר שאנו קמים ממנו.  

הוא מתחמם ומתרכך מחום גופנו ונעשה רך בהתאם ללחץ המופעל עליו.  
כך הוא מתאים עצמו ככפפה לכל גוף שינוח עליו. הספוג פותח עבור שמירה על 

הגוף מהלחצים והזעזועים בטיסה לחלל. בארץ חומר זה מוכר בשם “ויסקו”. 

בדקו ממה עשויות הכריות שלכן וחשבו על המצאות נוספות שיוכלו לשפר  
את איכות השינה של כולנו.

 הידעת? 

כבר בשנת 2003 היה לישראל אסטרונאוט ראשון בחלל, אילן רמון ז"ל, 
שהיה חלק מצוות המעבורת קולומביה. בשנת 2022 עתיד לצאת הישראלי 

 השני לחלל, איתן סטיבה. רוצים לשמוע עוד? 
כנסו לאתר סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה.

 רוצות לחקור את השינה שלכן? 
 ערכו מעקב, הורידו את הטבלה, הדפיסו ומלאו. 

נסו ללמוד מן הנתונים מה משפיע על איכות השינה שלכן.



אתגר החלילת!

	. תפוח אדמה מבושל במים - רך ומוכן לאכילה עם הקליפה.

2. רדיד אלומיניום עבה במיוחד.

3. רדיד אלומיניום דק.

4. מספריים.

הוארות

	. בשלו את תפוחי האדמה במים עד שיתרככו.

2. לאחר שהתקררו עטפו אותם ברדיד אלומיניום דק.

3. גזרו ארבעה ריבועים בגודל של 4 ס"מ על 4 
ס"מ מרדיד האלומיניום העבה וקפלו אותם 

לאורך האלכסון כך שיווצרו משולשים - 
אלו הם המייצבים.

4. נעצו את ארבעת המייצבים בבסיסו של 
תפוח האדמה כך שיהיה יציב.

5.  גזרו מהרדיד העבה צורת דגל או 
סימן חללי אהוב.

	. נעצו את הדגל בראש החלליתפוח.

7.  הניחו בזהירות בעזרת מבוגרים את 
 החללית שלכם ושלכן על הגחלים 

)ולא על להבות!( כסו אותה עם גחלים נוספות וחכו כחצי שעה.

8. בינתיים תוכלו לצלם את החללית שלכם ושלכן שורדת במקום הכי לוהט!

קסדת יורי גגארין מצלחת נייר
 בואו נהפוך לאסטרונאוטים ואסטרונאוטיות שחוקרים וחוקרות את החלל.

הדבר הראשון שעלינו לעשות כדי להגיע לחלל הוא ללבוש חליפת חלל וקסדה. 
חליפת חלל היא המעטה החיצוני שמגן על אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות 

מפני התנאים הקיצוניים השוררים בחלל. החליפה מתפקדת כמו חללית קטנה, 
שמספקת את התנאים והציוד הדרושים לשהייה בחלל.

לשם מה יש צורך בקסדה? 

	 הקסדה עצמה מגנה מפני פגיעות ולתוכה מוזרם החמצן מהמיכל הנישא על הגב. 

	 למשקף הקסדה יש שכבת מגן, המסננת את קרינת השמש

	 מתחת לקסדה, בכובע מיוחד יש אוזניות ומיקרופון לשם תקשורת

	 חוץ מזה, אם מתחשק להם שוקולד, אז בתוך הקסדה יש להם גם פיה כדי 
 שיוכלו לשתות ובהפעלת מתקן מיוחד, מוגש לפיהם גם חטיף שוקולד...

ַ ְׁ ִ

רוצה לעושת קסדה מלשך?
לשם כך הצטיידו בצלחת חד פעמית מנייר. 

 ציירו עיגול פנימי וגזרו 
)טיפ להצלחה- קפלו את הצלחת מנייר באופן 

 סימטרי וגזרו חצי עיגול. 
מיד יהיה לכם עיגול סימטרי שאליו תוכלו 

 להכניס את ראשכם(. 
הוסיפו לקסדה, דגל, אמצעי תקשורת וכל פריט 

אחר והצטלמו – עכשיו נותר רק להחליט מתי 
תצאו להליכת חלל!

איך אסטרונאטוים ואסטרונאטויות עוישם יפיפ עם חילפת חלל?
כדי למנוע אי נעימויות, כשיוצאים החוצה לחלל לובשים מתחת לבגדים חיתול.  

זה כמובן חיתול גדול יותר מזה של תינוקות אבל העיקרון דומה. על מנת לא 
לשחות בתוך הזיעה של עצמם, האסטרונאוטים לובשים חליפות קירור מיוחדות 

הפועלות באמצעות הזרמת מים בצינורות סביב הגוף.
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חל ילתופח   
נלחיתה בקמום הכי ולהט!



לעיתים, כאשר מסתכלים אל הירח רואים כתמים שונים, אלו המכתשים הפזורים 
על-פני כל אדמת הירח. לירח שלנו אין שכבת אטמוספירה אשר מגנה עליו, כמו 

שיש לנו כאן בכדור-הארץ, ולכן כל פגיעה של גרגר אבק או אבן קטנה שטסים 
להם ברחבי החלל, מותירה על הירח סימן בולט.  

מיפוי הירח והיכרות עם פני השטח שלו חיונית במיוחד כאשר אנו באות לתכנן את 
מקום הנחיתה של החלליות שלנו. אם החללית תנסה לנחות על דופן המכתש היא 

עשויה למעוד ולהתרסק. לכן חשוב לנו מאוד לנסות ולנחות בסביבה מישורית 
יחסית על פני הירח, ואם בחרנו לנחות במכתש, ננסה לכוון את הנחיתה למרכזו. 

עכשיו היו אתם חוקרי פני הירח ונסו לייצר כאן על כדור-הארץ את המכתש שלכם!

מצאו אבן )לא כבדה מדי ובזהירות, לפעמים יש חיות שזהו ביתם, הזיזו קודם 
את האבן עם הנעל ורק אחר כך הרימו( וגשו לאזור חולי יחסית והטילו את האבן 

)חשוב לוודא שאין אף אחד בסביבה, שלא נפגע בשום אדם(. כעת הרימו את 
האבן בזהירות. מה שהתגלה מתחתיה זהו המכתש שלכם. 

נסו לחזור על הפעילות עם אבנים בגדלים שונים ועם קרקע שונה. האם התוצאות 
המתקבלות דומות? האם תוכלו את ההבדלים ההבדלים?

פע יולת אסטרואידים: 
מכתישם, זריקת אבנים על החול

מצאו לפחות 10 הבדלים בן האיוריםמצאו את ההבדילם

תרון בעמוד 23 במהופך
הפ

*
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תפזורת
חפשו את המילים הבאות מימין, משמאל לימין, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה:
עוקר כוכבים, בראשית, ספייס אי אל, ירח, אסטרונאוט, פיצוץ קוסמי, דגל, ישראל, 
סבא, לגו, רונה רמון, אטמוספירה, תמרון, אליפטי, חדר בקרה, חיישן לכידת הירח, 

מסע, חלל, שמש

מבוך: מי רוצה לבוא איתי לירח?

תפזורת: ירח-6, בראשית-3

פתרונות:
גלו איזו חללית מחוברת לכל אחד מהאסטרונאוטים:

קווים מבולבילם
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בארישת2 - מהשיגור ועד ההגעה לירח
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איך מתגוננים אסטרונאטוים מאור שמש מסנוור?
	. עוצמים עיניים

2. מרכיבים משקפי שמש

3. לקסדה מנגנון מיוחד המשנה לה את הבע משקוף לאפור כהה

4. מורידים משקף מיוחד בצבע זהב שמכסה את הקסדה

מלה יש מארה על היד לש חילופת חלל לריחוף בחלל?
	. כדי לבדוק אם לא תוקפים אותנו חייזרים מאחור

2. על מנת להקפיד על הופעה נאה ומסודרת

3. כדי לקרוא בנוחות מה שכתוב על יחידת ויסות ובקרה של החליפה, 
הממוקמת באזור החזה

4. כדי לאותת לחלליות מתקרבות שלא יתנגשו באסטרונאוט

מדוע חילופת החלל לש ארה”ב הן כתומות?
	. כי החליפה הראשונה נלבשה בנובמבר, בעת חג האלווין

2. כי כתום בולט מאוד, במקרה שיש צורך לחפש אסטרונאוטים שנטשו את החללית

3. כי מעצבי החליפה קיבלו הנחיה ממחלקת יחסי הציבור של נאס"א, שהחליפה 
צריכה להיות גם יפה, ולא רק שימושית

4. כדי לייצר הבחנה בין אסטרונאוטים אמריקאים לקוסמונאוטים רוסים

מדוע צריכים חילופת חלל?
	. כי זה נראה טוב

2. כדי לספק חמצן לאסטרונאוטים

3. על מנת להעניק הגנה מאובדן לחץ

4. 2 + 3 נכונות

כמה שלאו ת 
)מתוך אתר וסכנות החלל הישארילת במשרד המדע והטכנוולגיה(

	 איך מתגוננים אסטרונאוטים מאור שמש מסנוור? )4( 
	 למה יש מראה על היד של חליפות חלל לריחוף בחלל? )3( 
	 מדוע חליפות החלל של ארה"ב הן כתומות? )2( 
	 מדוע צריכים חליפות חלל? )4( 

פ תרונו ת
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"החלק המדהים ביותר 
בלהיות אסטרונאטו הוא 

לצא ת החוצה להילכת חלל. 
אתה זז ביקום יחד עם 

העולם. 

זאת קנודת מבט אחרת 
לגמרי; אתה אל מסתכל 

מלעלה לא היקום, לאא אתה 
והעולם טיסם ביקום יחד".

האסטרונאוט כריס הדפילד
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עובדה נחמדה על זיהום אור 
  גם פיראטים סבלו מזיהום אור! 

 בעוד שסיפון הספינה היה שטוף שמש, מתחתיו היה חושך. 
על מנת להרגיל את עיניהם במהירות לחושך, כיסו הפיראטים עין אחת 

ברטייה; כך שעין זו הייתה מורגלת לחושך וכשירדו הפיראטים מתחת לסיפון 
הצליחו לראות בקלות!

זיהום אור
פעילות עצמאית: התבוננו לשמים, כמה כוכבים אתם רואים?

כעת עברו למקום חשוך, עצמו את העיניים ותספרו עד 20. התבוננו עכשיו לשמים 
כמה כוכבים אתם רואים?

בפעם הראשונה ראיתם מספר כוכבים בודדים, אך בפעם השנייה כשעמדתם 
בחושך, והעין התרגלה לחשכה, ראיתם הרבה יותר כוכבים! למה?

מהו זיהום אור? 

זיהום אור הוא תוצר לא רצוי של תאורת חוץ מלאכותית, אשר כולל בתוכו שלוש 
תופעות עיקריות: שמיים זוהרים, אור מסיג גבול וסנוור.

השפעות לש זיהום אור

	. זיהום אור אסטרונומי- תופעת טשטוש מראה כוכבים וגרמי שמיים על ידי  
תאורה ישירה או השתקפותה.

2. זיהום אור אקולוגי- תאורה מלאכותית הגורמת לשינוי במשטר התאורה של 
אור וחושך במערכות אקולוגיות.

3. זיהום אור בריאותי – זיהום אור אקולוגי המשפיע על בני האדם. הזיהום 
פוגע לא רק בבעלי החיים, וישנה גם השפעה על בני האדם. בעקבות תאורה 

לא מתאימה או שאינה מתוזמנת ופגיעה בסנכרון גוף האדם עם מחזור אור 
השמש עשויות להיגרם הפרעות בריאותיות המסכנות את איכות החיים 

ומגבירות סיכונים למגוון מחלות.

אם אנו הולכים בחושך, לשושה ד ברים שאפשר לעושת 
כדי להשתמש אבור בבטחה:

	.  נמוך - האירו קרוב לפני השטח ככל שניתן כדי לא לגרום להארה 
של מקומות נוספים ללא צורך.

2. ארוך - האירו באורכי גל ארוכים כלומר האירו באור אדום וכתום ולא באור 
סגול או כחול.

3. מוגן - הקפידו שהפנס יהיה מוגן מצידו העליון עם כיסוי דומה לכובע סיני 
כדי שהאור לא יגיע לכל הכיוונים.

 סדנת 
שיגור טילים
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כוכבים
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*לפעילויות נוספות באתר סוכנות החלל: סדנת שיגור טילים, מציירים כוכבים.
*לפעילויות נוספות באתר SpaceIL: אתר ילדי.דות הירח 
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 תודה גדולה לכל המתנדבות, המתנדבים, כותבי וכותבות התוכן, אשר תרמו 
מזמנם, יצירתיותיהם וכשרונם: תרה אלעד, קרן ברנד, אור ברשדסקי, יהונתן גבאי, 

ניסים חכם, ענבל ישראל, טלי מנשס-רז ונקטר שביט.
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