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מערכי פעילות למשתתפים  

עם הנמכה קוגניטיבית



כדור הארץ והחלל–מפגש פתיחה 



:מטרה

"חלל"היכרות ראשונית עם המושג •

פיתוח הסקרנות להמשך למידה•

:ציוד

נספחים מודפסים•

(לא מותאם לקבוצות של לקויות ראייה)מקרן , מסך•

ניילון גדול/ ניילון מלחמה•

מסקינטייפ•

צהוב, כחול כהה, שחור-צבעי גואש•

מדבקות כוכבים זוהרות בחושך•

צהובים/ בריסטולים לבנים•

טושים ומדבקות לקישוט•

את השיעורים ילוו בובת אסטרונאוט עם  : הערה חשובה להבנת המערכים

זה יהיה עזר מלווה אשר יוצג בכל  . ולוח חלל(. 1ב נספח "מצ)משקפת 

עליה , בכל שיעור נתייחס לנקודה אחרת הקשורה לעולם החלל. שיעור

.דרך העזר המלווה, ישקיף האסטרונאוט



דקות10–פתיחה 

נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אם)כדורבזריקתהפעילותאתנתחיל:פתיחהמשחק

יותרעוד,הארץכדורדמוימתנפחכדורמוצאים

ובכלבינהםלהתמסרמהמשתתפיםנבקש(..טוב

אתישנההמורה)כלשהיקטגוריהעללענותמסירה

מקום,מגוריםמקום:(ההתמסרותכדיתוךהקטגוריה

לאטלאט,בחולשביקרומקום,לטיילשאוהבים

יגידהמורהזהבשלב..להתרחקתתחילהקטגוריה

נמצאיםשצויינוהמקומותושכלגדולעולםלנושיש

שלהדפסעםבאמתהכדוראם)הארץכדורעל

בזוםישראלכמוהיכןלהראותגםאפשרהארץכדור

חלקהואהארץכדורכינסבירזהבשלב.(אאוט

להפנות)בחללהנמצאת–יותרעודגדולהממערכת

למרות.וכוכביםלכתכוכביעודישבו(המלווהלעזר

רואיםאנחנוחלקםאתרחוקיםמאודשהכוכבים

מעטנכירהקרוביםבשיעורים.בלילההארץמכדור

.בוישומההחללאת

.האסטרונאוטאיורנמצאבו,המלווההעזראתנראה

לקראתמתכונןואיתן,איתןקוראיםלאסטרונאוט

.החלללתחנת,הארץלכדורמחוץאלמיוחדמסע

נסביר.שםישומה,החללמהויודעיםהםהאםנשאל

יכוליםאנחנובלילההשמייםעלמביטיםאנושכאשר

אינםאלהכל–השמשאתוביוםוכוכביםירחלראות

.בחללומצוייםשלנוהארץמכדורחלק

לוחלהכיןמומלץ,ראייהלקויותעםלקבוצות

.(בטוליפלהשתמשניתן)בולטיםמתארקוויעם

נוספתאפשרות.המשתתפיםביןהלוחאתנעביר

אנועליהםהאמצעיםשלדגמיםלהעבירהיא

('וכוגדולהבובה,שוניםכדורים)מדברים

מתודה מלווה-1נספח 

חלל, כדור הארץ-סמלי תקשורת-2נספח 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ענניםרואיםולפעמים,מאירההשמשהיוםבמהלך

זהבעצםאבל,קרובמאודנראהאוליזה,בשמיים

הכחולההשמייםלכיפתומעברלענניםמעבר.רחוק

,"החלל"לוקוראיםשאנחנוומופלאגדולעולםיש

הקרוביםהשיעוריםבמהלך.ממנוקטןחלקואנחנו

אתוללוותלהתכונןכדי,החללאתקצתלהכירננסה

"השמייםאתלחצות"שהולךסטיבהאיתןשלהמסע

.החלללעברולטוס

לנושצפוימהעלנדברוגםיסודמושגישנינכיר

עליהםנחזורשאנחנומיליםכמהיש.הזהבמפגש

נציגפעםבכל.הקרוביםהמפגשיםבמהלךהרבה

האםונשאלשלההתקשורתסמל/התמונהאת,מילה

המושגאתנסביר-שיענואחרי.פירושהמהיודעיםהם

.שובתמונתואתונראה

:הםזהבשלבלמשתתפיםלהכירשחשובהמושגים

הםשבולמקוםהאדםבנישנתנוהשם-הארץכדור

ישכימאודמיוחדוהואבחללנמצאהארץכדור.חיים

החייםבעליושלשלנוהביתוהואואוירמיםבו

.והצמחים

נמצאהארץכדור.הארץכדורעלחייםאנחנו-חלל

השמשגםבושנמצאיםענקמרחבהואהחלל.בחלל

.והכוכביםהירח

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

עםמעטשחקו,המושגיםהסבראחרי

ובקשוסמלפעםבכלהראו-הסמלים

.בסמלרואיםמהלהגידמהמשתתפים

המייצגותנוספותתמונותלהביאגםאפשר

.בסמלשרואיםמהאת

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

סמלי  , מפות שמיים וחלל עתיקות-3נספח 

.אסטרונאוט, תחנת חלל: תקשורת

שלעתיקותמפותהשולחנות/הריצפהעלנפרוס

יחדלהביןננסה.הכוכביםשלשוניםורישומיםהשמיים

מאזשרואיםשבגללנסביר.זהמההמשתתפיםעם

האדםבני,ביוםוהשמשבלילההכוכביםאתומעולם

טובלהביןכדישונותדרכיםוחיפשוסקרניםמאודהיו

היוהם?זאתעשוהםאיך.בשמייםקורהמהיותר

,שראומהאתומצייריםהשמייםעלהרבהמסתכלים

נראה)ללילהומלילהליוםמיוםשינוישישגילוהםכך

יש,היום.(השונותהמפותשלהדוגמאותאת

יותרלהתבונןשעוזרות,וחכמותחדשותטכנולוגיות

לשםלשלוחאולחללממשלהגיעואפילוטוב

יותרוללמודלחקורלנושעוזריםומכשיריםמצלמות

.החללעל

.חללתחנת-היאהחללאתלחקורמהדרכיםאחת

:תקשורתלוחבעזרתנוספיםמושגיםנסביר

יכוליםובוהארץכדורמעלששטמבנה-חללתחנת

לנשוםאפשרבהםתנאיםבוישכיאדםבנילהיות

שקורהמהאתולחקורלצלםאפשרממנו.ולחיות

.בחלל

לובשהוא.בחלליתלחללשטסאדם-אסטרונאוט

בתנאיםגםולחיותלנשוםלושעוזרתמיוחדתחליפה

.החללשלהמיוחדים

מפותלהכיןניתןראייהלקויותעםבקבוצות

בעזרתמודגשיםמתארקוויעם/מותפחות

אתלהרגישכדיסלוטייפאופלסטלינה

.השמייםגורמישלהשוניםהמיקומים

דקות25–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ונגידהמלווהלעזרהאלההמושגיםאתנחבר

איתןהואושמולחללבקרוביטוסישראלישאסטרונאוט

בחללהשניהישראליהאסטרונאוטיהיההוא.סטיבה

מצלמותדרך,מכאןשלוהמסעאתללוותהולכיםואנחנו

.אלינווישדרושלוהמסעאתשיצלמו

ויזואליתהמחשהקצתשנותןסרטון.בחללמסע:סרטון

מןחלקלהראותניתן.הלכתוכוכביהחללנראהלאיך

.הסרטון

איזהלראותמהמשתתפיםנבקשבסירטוןהצפייהלפני

משהופעםראואםלחשוב,מכיריםהםדברים

.האלהמהדברים

,מכוער,יפה-בעיניהםהיהזהאיךנשאלהצפייהבסיום

הרבהבויש.החללנראהשכךנסביר.מסקרן,מפחיד

.הבאהבפעםנכירבינהםההבדליםואת,כוכבים

כדורעלשישממהשוניםדבריםישבחללכי,נסביר

.חייםובעליעצים,בתיםאין,למשל.הארץ

?בחללישמהיודעיםאנחנולדעתםאיךנשאל

קוליתיאורלעשותניתןראייהלקויותעםבקבוצות

לייצרהיאנוספתאפשרות.המסךעלשמתרחשלמה

במקומותשיונחוכדורים/בלוניםבעזרתבכיתה"חלל"

.אותםוירגישובינהםיעברווהמשתתפיםבחדרשונים

יורגששגםכך,בתוכופנסעםאחדכדורלהוסיףניתן

.השמשיהיהוהואהכדורשלהחום

קולבפסמלווההסירטון-שמיעהלקויותעםלקבוצות

משתתפיםשלבמקרהמשמעותלואיןאךמוסיקלי

שמיעהלקויותעם

https://www.youtube.com/watch?v=p5jJDhpNSsI

דקות25–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=p5jJDhpNSsI


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ומחקרבדיקהבזכותהוא,יודעיםשאנחנושמהנסביר

מאודוגדולותחזקותמשקפותשהן,טלסקופיםעם

.הכוכביםכמורחוקיםבדבריםלצפותשמאפשרות

מצלמותעםחלליותבזכותגםזהאתיודעיםאנחנו

חלק.שםשישממהחלקלנווצילמולחללרחוקשטסו

לחללשטסואנשיםידיעלנעשהמהמחקר

.אותווחקרו(אסטרונאוטים)

.לחללשייךלא/לחללשייך-כרטיסיותשתינציג

ננסה,הכרטיסיותאתנגזור.המלווההעזרבלוחנשתמש

.לאומהחלללתחנת/לחללשייךמהיחדלחשוב

,הלוחשלהעליוןבחלקונניחלחללשייכותכרטיסיות

.התחתוןבחלקונניח"הארץכדור"לששייכותוכרטיסיות

לשייךנדעשלאכרטיסיותיהיוזהשבשלבייתכן-

הסקרנותאתייפתחזהחלק.המתאיםלמקומם

בהמשךכךעללחזורנוכל.הפעילותהמשךלקראת

.המערך

לקבוצות עם לקויות ראייה ניתן להקריא את ההגדרות  
.השונות בקול

לא שייך לחלל/ שייך-4נספח 

דקות25–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ניילוןהרצפהעל/השולחןעלנפרוס-"שלנוהחלל"

ניילון"בניןחומריבחנויותלקנותניתן)גדולעבה

נשפוך.מסקינטייפעםונאטוםלשנייםנקפל,"(מלחמה

אפשר,בלילההשמייםצבעעלנדבר,שחורגואש

את,שוניםכוכביםנדביקמבחוץ..נצנציםלהוסיף

להוסיףאפשר,ונדביקנגזור.....וכוהירח,הארץכדור

ונראההאוראתנכבהבסיום.בחושךזוהרותמדבקות

.שהכנוהחלליצירתאת

."אישיחלללוח"להכיןניתןניידותשאינןקבוצותעם

,לוק-זיפשקיותאואישיותקלסרבשקיותנשתמש

נשפוךשקיתבכל,למשתתפיםנחלקהשקיותאת

הרשומותההנחיותפיעלונפעל.ונאטוםגואשמעט

.מימין

הפעילותאתנערוך,ראייהלקויותשלבקבוצות

לאופיומתאיםבמידה.שכתובהכפיהקבוצתית

כמהולהפעילהחדראתלהחשיךניתן,הקבוצה

שלתחושהיתנוהפנסים.מראששנביאפנסים

בחללעצמיםישנםכילהסבירנוכל,"בחללהליכה"

,(והחום)שלהםוהאור,השמשכגון,שמאירים

.הארץבכדורחיינועלמשפיעים

.מוכנה" החלל שלנו"דוגמא ליצירת -5נספח 

דקות25–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

בההחללתחנתאתנזכיר.המלווהלמתודהנחזור

שלפנינסביר.מסלולהאתונתאר,לשהותהולךאיתן

.ואימוןלימודשלארוכהדרךלפניוישבמסעשיתחיל

עודנלמדכךועל,פשוטיםאינםחללבתחנתהחיים

אותםלכוכביםיגיעלאאיתן.הבאיםבשיעורים

מתחנתטוביותרקצתאותםלראותיוכלאך,הזכרנו

.עודאותםולחקורהחלל

,החלל"בעזרת,היוםשהכרנוהמושגיםעלשובנחזור

,התחנהמהי,החללמהופעםבכלנשאל-שהכנו

שאנחנולמהאותםלהתאיםוננסה,אסטרונאוטמיהו

אחדעלונצביעזהמהנשאל-ולהיפך.ביצירהרואים

.שיצרנוהחללממרכיבי

התקשורתבסמלישימוששובלעשותמאודחשוב

החדשיםלמושגיםלחברכדי,השיעורמתחילת

.שנלמדו

.הניילוןבעזרתשיצרנו"החלל"אתבחדרנתלה

באמצעותמובייללהכיןהיאנוספתאפשרות

חוטיםבאמצעות.לניילוןמחוץותלינושיצרנוהכוכבים

זאתלעשותלנסותנוכל)הלכתכוכביאתנחברוענף

שם"כוכב"כלעללכתובניתן.(האמיתימיקומםפיעל

המוביילאתנתלה.הפעילותממשתפיאחדשל

.בחדר

עזר מלווה

דקות10–סיכום 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אחדעםהמשתתפיםאתנפגישסיוםלפנירגע

!שלנוהחללמגיבורי

אדםשהואחללגיבורנציגמפגשכלשבסיוםנספר

.שיכירורוציםוהיינולחללשהגיעחיהאו

ותמונהטקסטמצורף-להיוםשלנוהגיבוראתנציג

אתלתלותמוזמניםאתם.החוברתבסוףהגיבורשל

החללגיבורעלולספרבכיתההגיבורשלהתמונה

.הקבוצהליכולותבהתאם

דקות10–סיכום 



נספחים
מלווהמתודה-1נספח

הבריסטוללאורךחריץנחתוך.כחולהרצועהומעליה,ירוקהבריסטולרצועתנדביקבתחתיתו.ומעלהA3בגודלמודפסהחללשלרקע:הוראות

וכוכביםהירח,השמשאתמגנטיםבעזרתנדביקהבריסטולשלהעליוןהשחורבחלקו.בחריץונעביר,שיפודגביעלנדביקהבובהאת.התחתוןבחלקו

מקומםפיעלשונים



נספחים



נספחים



נספחים



נספחים



נספחים
אסטרונאוט, תחנת חלל, חלל, כדור הארץ-סמלי תקשורת-2נספח 



נספחים



נספחים
מפות שמיים עתיקות-3נספח 

1092סאנגסומפת כוכבים מעשה ידי האסטרונום הסיני 



נספחים
מפות שמיים עתיקות-3נספח 

816שנת , במרץ 18הלכת בוכובימיפוי שמי הלילה 17-המאה ההולנדתמפת כוכבים 



נספחים
לא שייך לחלל/ שייך-4נספח 



נספחים
דוגמא ליצירת החלל שלנו מוכנה-5נספח 



:מושגים בסיסיים-2מפגש 
הירח והכוכבים , השמש



:  מטרה

היכרות עם עצמים בסיסיים הנמצאים בחלל•

לבין החיים בכדור הארץ, הקשר בין עצמים אלו•

:ציוד

נספחים מודפסים•

(אין צורך בקבוצות עם לקויות ראייה)מקרן , מסך•

כתר נייר•

כדור•

פנס•

חומרים לעיסת נייר•

צהובים/ בריסטולים לבנים•

טושים ומדבקות לקישוט•



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

עלמשקיףאיתן.האסטרונאוטאיתן-מלווהעזר

.וכוכביםהירח,בבוקרהשמשאתורואההשמיים

עלחזרהולאחרשלנוהתקשורתסמליאתנציג

הולכיםאנחנושהיוםנגיד,הקודםמהשיעורהמושגים

הירח,השמשעל:בחללשישדבריםעודעללדבר

שלהסמליםאתנציג.הארץלכדורשלהםוהקשר

.שלנוהמלווההעזרעלאותםונדביקאלהמושגים

מהדבריםאחדכלהואמהיודעיםכולםאםנבדוק

אתרואיםמתי-כמומכוונותשאלותדרךהאלה

אותותמידנראההירחהאם,הירחאתמתי,השמש

...'וכודבר

...חושבהואמהועלמסתכלאיתןלדעתםמהעל

מעניין:הכוכביםעלשמתבונןאיתןאתלדובבניתן

רקכוכביםרואיםלמה?ביוםזורחתהשמשלמה

?בלילה

תמונתאתנחברמגנטים/ים'סקוצבאמצעות

.שוניםוכוכביםהירחתמונת,השמש

לוחלהכיןמומלץ,ראייהלקויותעםלקבוצות

.(בטוליפלהשתמשניתן)בולטיםמתארקוויעם

אפשרות.המשתתפיםביןהלוחאתנעביר

האמצעיםשלדגמיםלהעבירהיאנוספת

פנסעםבלון,שוניםכדורים)מדבריםאנועליהם

('וכוגדולהבובה,לשמשכדוגמא

(1משיעור מספר )מתודה מלווה 

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אתנדגים.לנוהמוכרים.ובירח,בשמשנתמקד

אתנוסיף.משתתפיםשלושהבאמצעותתנועתם

.הארץוכדורהירח,השמששלהכתרים

נסביר.במרכזהעומדת"מלכה"כהשמשאתנגדיר

ושולחת,חמהמאודהיא.במרכזנמצאתשהשמש

והקרינההאור.הכיווניםלכלוקרינהאורמאודהרבה

.הארץכדוראלגםמגיעיםהאלה

נעמידהחבלגביועלהשמשסביבחבלנפרוש

כתרלוניתן)הארץכדוריהיההוא,נוסףמשתתף

.במקוםסיבובלעשותמהמשתתףנבקש,(מתאים

,סיבובכל,עצמוסביבמסתובבהארץשכדורנסביר

מסתובבהארץכדורבנוסף.יממה-שעות24לוקח

להסתובבלהמשיךיצטרךהמשתתף.השמשסביב

כזהסיבוב,לשמשמסביבהחבלעלללכתגםאך

.שנהלוקח

,(ירחשלכתרניתןלו)הירחיהיהשלישימשתתף

נבקש.הארץכדורסביבמסתובבשהירחנסביר

כדורלמשתתףמסביבללכתהירחממשתתף

.הארץ

אתלערוךניתן,תנועהמגבלותעםלקבוצות

או,גדולהבכיתההצוותאנשיבסיועהפעילות

.הבאהלמתודהלעבור

הארץוכדורירח,שמששלכתרים-1נספח

מיקוםשללהדבקהסלוטייפ+כעיגולגזורבריסטול

.הארץכדורמשתתףעלישראל

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אותוונדביקקרטוןעיגולאוגדולהמדבקהניקחזהבשלב

ישראלמדינתנמצאתהזושבנקודהנגיד.הארץכדורעל

-ונשאללהסתובבהארץמכדורנבקש.הארץכדורעל

אורישהזהבזמן?השמשאלפונהכשהנקודהקורהמה

כךלהסתובבממנונבקשעכשיו.שלנובארץ(יום)

?הזהבזמןקורהמהונשאלהירחאלפונהשהנקודה

נחזור.שלנובארץ(לילה)חושךי"באיש-כזהבמקרה

להיותנוספיםמשתתפיםנזמיןואףפעמיםמספרזהעל

עליהםאחרבמקוםהנקודהאתלמקם,הארץכדור

הארץבכדורמקוםבכל.לילהומתייוםיהיהמתיולראות

.אחרותבשעותקוריםוהיוםהלילה

.ופנסכדורבאמצעותהארץכדורתנועתאתנדגים

נסביר,הארץכדוראתונסובבהפנסאתנעמיד

נזמין.יוםזהו,השמשעם"נפגש"הארץכדורשכאשר

.בעצמםבזהלהתנסותהמשתתפיםאת

פנס,(כחולכדורמומלץ)כדור

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

להםגםונגידמשתתפיםכמהעודאלינונזמיןעתה

אתנשאל.השמשסביבלהסתובבלהתחיל

?אלההםמייודעיםהםהאםהמשתתפים

הואהלכתבכוכביהמיוחד.לכתכוכביאלוכינסביר

שהלכנוכמוממש,השמשסביבמסתובביםכולםשהם

,שמםמכאן–הארץכדורשלבהדגמההשמשסביב

קורניםלאשהםהואלהםשמיוחדדברעוד.לכתכוכבי

האוראתמקבליםאלא,השמשכמו,מעצמםוחוםאור

להריםהשמשממשתתףבקשו)מהשמששלהםוהחום

כדור.(הלכתכוכבילעברוחוםאור"ולשלוח"ידיואת

ישממנווחוץלכתכוכבהוא,חייםאנחנושעליוהארץ

.השמשסביבלכתכוכבי7עוד

,משתתפיםמספרנזמין-כתרים+הלכתכוכביסיפור

ביןמסע"הסיפוראתונקריאכתרניתןמשתתףלכל

שללקבוצותיותרמתאיםשהואכפיהסיפור)"כוכבים

הסיפוראתלספריש-בוגריםשלבמקרה.צעירים

יהיהשלאכדי,בחרוזיםלא,ורגילותפשוטותבמילים

אתפעםבכלנציג,הסיפורכדיתוך.(מדימתיילד

במרחבאותוונמקםהרלוונטיהכתרשעליוהמשתתף

.האחריםולמרכיביםלשמשביחס

כוכביםביןמסעסיפור-2נספח

נוספיםכתרים-3נספח

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

נפרוש,החדראתנחשיך-צלליותמשחקנערוך-צלליות

יוכלבתורומשתתףכל.פנסנדליקומאחוריולבןסדין

הווילוןמאחוריידיובעזרתמיוחדתצלליתולהציגלבוא

.(ומסךמקרןעםגםזאתלעשותניתן)

ששתינגיד.לבנה/חמהליקויעללמשתתפיםנסביר

.ירחוליקוישמשליקויהןביותריפותטבעתופעות

אוהארץכדורעלצליששבהםמצביםהםהליקויים

.השמשאוראתמזהזהמסתיריםשהםבגללהירחעל

נציגלהסברבמקביל.מראשאלהתופעותלצפותניתן

.שמשוליקויירחליקוישלתקשורתסמלי

ונדגים,שלנוהארץוכדורהשמש,הירחאתשובנזמין

פנסעםזהאתלעשותמאודכדאי.להיותיכולזהאיך

אתמסתירומיצלנהיהאיךלראותיותרקלשיהיהכדי

...מי

החדראתלהחשיךניתן,ראייהלקוייעםלקבוצות

רביםחברים.שוניםבגדליםפנסיםאורותולהציג

שונותבדרגותלחושךאורביןלהבדיליוכלו

פנס,לבןסדין

וליקוישמשליקוישלתקשורתסמלי-4נספח

ירח

וליקויירחליקוישלתקשורתסמלי-5נספח

שמש

–למוריםמידעמקורהרחבה

https://www.space.gov.il/sites/default/f

iles/hayareach_mofaav_10_mungash.pdf

דקות20–גוף הפעילות 

https://www.space.gov.il/sites/default/files/hayareach_mofaav_10_mungash.pdf


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

שלישיתשל"כוכביםביןבלדה"השיראתנשמיע

גםלהדפיסאפשרגבוהבתפקודלקבוצות.התאומים

הלכתכוכביכלאתשידגישוולבקש,השירמילותאת

ששידרוחגיגיתטלוויזיהתוכניתעבורנכתבהשיר.בשיר

להוסיףגםניתן.69בשנתהירחעלהאדםנחיתתלכבוד

יובלשצייןרדיובשידורהתאומיםמשלישיתציטוט

שנהחמישיםשגםלינדמה".הירחעלהאדםלנחיתת

לנומותר,זוכרעודאנישאותה,הירחעלהנחיתהאחרי

בזמןההתרגשותאתהיטבזוכראני.להתרגשעדיין

טלוויזיהלנוהייתהלאעוד.5.5בןילדכשהייתי,הנחיתה

משפחת,וחברינושכנינובביתבנחיתהוצפינובבית

עלהבטנו,החוצהיצאנוערבשבשעתזוכראני.שליטא

רואהאתה,טובטובתסתכל:ליאמרשליואבא,הירח

".בזהבטוחאני.אותהראיתיאכןואני?החלליתאת

הירחעלחלליתהארץמכדורלראותאפשרשאיכמובן

.מאודמרגשתאליוהגיעובאמתשאנשיםהידיעהאבל

עםהמשתתפיםבומשחקכדיתוךלשירלהקשיבניתן

שלמדנולמהבהתאםהשניסביבאחדנעיםהכתרים

.כהעד

.כוכביםביןבלדההשירמילות-6נספח

:הבאהבכתובתנמצאלשירקישור

https://www.youtube.com/watch?v=PWmF4
WFNHho

דקות20–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=PWmF4WFNHho


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

המשתתפיםעםנכין.ניירעיסת-שליוהירחהשמש

.ניירעיסתבאמצעותאישייםוירחשמש

ניירמעיסתהעשוייםושמשלירחדוגמא-7נספח

:בקישורניירעיסתלהכנתהסבר

http://www.anatorpaz.com/recepie

היוםכאשר-שקיעהציור:לסיכוםנוספתאפשרות

אשבצבעינצבעיםהשמיים,שוקעתוהשמש,נגמר

באמצעותשקיעהתמונתיצורמשתתףכל.מקסימים

.ועודמדבקות,פלסטלינה,ניירגזרי,צבעים

אתנציג-בשיעורעסקנובהםלמושגיםשובנחזור

.ופירושםהמושגיםעלונחזורהשוניםהתקשורתסמלי

כדורתנועתאתשובלהדגיםמהמשתתפיםנבקש

ובאיזהיוםשישקורהאיך-ונשאלהירחותנועתהארץ

.לילהישמצב

..'וכוהירח,השמששהיוהמשתתפיםאתשובנזמין

תחנתנמצאתאיפה?יהיהאיתןלדעתםאיפהונשאל

מעט-החללכתחנתנוסףמשתתףנמקםואז?החלל

מהשמשמאודרחוקעדייןאך,הארץלכדורמחוץ

...והירח

דקות15–סיכום 

http://www.anatorpaz.com/recepie


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אחדעםהמשתתפיםאתנפגישסיוםלפנירגע

!שלנוהחללמגיבורי

ותמונהטקסטמצורף-להיוםשלנוהגיבוראתנציג

אתלתלותמוזמניםאתם.החוברתבסוףהגיבורשל

החללגיבורעלולספרבכיתההגיבורשלהתמונה

.הקבוצהליכולותבהתאם

דקות15–סיכום 



נספחים
ירח וכדור הארץ, כתרים של שמש-1נספח 

ארץ שמשירח



נספחים
ירח וכדור הארץ, כתרים של שמש-1נספח 



נספחים
סיפור מסע בין כוכבים-2נספח 

מסע בין כוכבים

https://www.space.gov.il/sites/default/files/kinder_story.pdf
https://www.space.gov.il/sites/default/files/kinder_story.pdf


נספחים

כתרים נוספים לסיפור מסע בין כוכבים-3נספח 

חמה

מאדים  
צדק

נפטון



נספחים

שבתאי  

אורניוס

ירח

כתרים נוספים לסיפור מסע בין כוכבים-3נספח 



נספחים
אפשרות נוספת לכתרים-3נספח 

לסיפור מסע בין כוכבים



נספחים
סמלי תקשורת של ליקוי שמש וליקוי ירח-4נספח 



נספחים
מילות השיר בלדה בין כוכבים-5נספח 

כוכביםבלדה בין 

ה רוטבליט'יענקל:מילים

שלום חנוך:לחן

הנוגה שלחה אל הצדק חיוך

.יופיטר בוא ונצאה, הי

בשביל החלב כוס קפה הפוך

קסיופאהנראה מה שלום 

,קטנה או גדולה, נתפוס עגלה

.הלילה הזה משגע

,שצדק וונוס לבד, זה לא מעט

,יוצאים לבלות יד ביד

.בשמיים, יד ביד, יד ביד

,נקפוץ לשעה אל כוכב הצפון
עם רוח קלילה מנשבת

,רק אל תתנהג לי כמו אפלטון
כאלה אינני אוהבת

,כשהוא לא יביט, על זנב השביט
.נתפוס לנו רגע לשבת

...זה לא מעט

הצדק וונוס הרקיעו שחקים
קרצו כוכבים בשמיים
פיקפוקיםהכסיל לבדו שח ללא 
הביטו זה זוג משמיים

בצד האדים, ורק מאדים
...גם לו היא תצמיח קרניים

...זה לא מעט

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1


נספחים
דוגמא לשמש וירח העשויים מעיסת נייר-6נספח 



תחנת החלל-3מפגש 



:  מטרה

?  המשתתפים ילמדו מיהו האסטרונאוט ומה מעשיו בחלל•

וכיצד היא  , המשתתפים ילמדו כיצד נראית תחנת חלל•

פועלת

•

:ציוד

חפץ פלסטיק קטן•

לשתיהקשים •

טושים ומדבקות לקישוט•



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

:לקבוצהבהתאםאפשרותלבחור

מודפסעזר–התאמהבמשחקהפעילותאתנתחיל

אויחדכקבוצהלעשותשניתןמוגדליםסמליםעם

מקצועאנשישלטוראחדכשבצדאישיעבודהכדף

לבעלישמותאמיםתחבורהכלישלטורבאמצע

.העבודהמקוםשלסמליםהשלישיובטור,המקצוע

וכלי,מקצועאישרקגםאפשר,מדיקשהזהאם)

וצריךמבולבליםעצמםלביןבינםהטורים(תחבורה

רכב-שוטר.הקטגוריות3ביןולהתאיםקולמתוח

תחנת–כבאית-כבאי,משטרהתחנת–משטרה

–פועל,חוליםבית–אמבולנס–חובש,אשכבאי

–החולצהעלאגדשלסמלעםנהג,חווה-טרקטור

הסמליםבין..הלאהוכן,מרכזיתתחנה–אוטובוס

.חללית–אסטרונאוטגםיהיה

נכירשהיוםנסביר-הסמליםכלהתאמתלאחר

-שלוהתחבורהכליואתהאסטרונאוטאתלעומק

.חללית

מקום -מקצוע-משחק התאמה-1נספח 

כלי תחבורה-העבודה

בעלישמותאתנגידראייהלקויותעםבקבוצות

ונבקששלהםהרכבכליואתהמקצוע

.למהשייךמהלהגידמהמשתתפים

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

(יותרבוגרותלקבוצותאפשרות)-הלוחעל'עירארץ'

עם...עירארץהמשחקאתהמשתתפיםעםנשחק

מקום,תחבורהכליתפקיד,מקצוע:ל"הנהקטגוריות

עד...'אונגידהקטגוריותאחתאתנבחר.עבודה

זמןשלבלחץואז.מסויימתבאותאותנושעוצרים

אתולמלאהאותאותותחתמקצועאישלמצואצריך

נגדירכאלהכמהאחרי.בהתאםהקטגוריותיתר

יתרעללענותלנסותלמשתתפיםוניתן,אסטרונאוט

.מהרשיותרכמההקטגוריות

עלמשקיףאיתן-שלנוהמלווההמתודהאלנחזור

עליהםוהכוכביםהירח,השמשעלומשקיףהשמיים

המשתתפיםאתשואלאיתן.הקודםבשיעורדיברנו

אליפנההוא.החללאללהגיעיוכלהואכיצד

להגיעאפשרותישלדעתםהאםוישאלהמשתתפים

והמשתתפיםייתכן?זהאתלעשותניתןכיצד?לחלל

עםלהביןינסהאיתן."חללית"המושגאתיזכירו

,מדבריםכולםעליההזוהחלליתמהיהמשתתפים

אלולהגיע"השמייםאתלחצות"לותעזורהיאוהאם

.החלל

מומלץ,ראייהלקויותעםלקבוצות-המלווהלעזר

להשתמשניתן)בולטיםמתארקוויעםלוחלהכין

אפשרות.המשתתפיםביןהלוחאתנעביר.(בטוליפ

אנועליהםהאמצעיםשלדגמיםלהעבירהיאנוספת

.('וכוגדולהבובה,שוניםכדורים)מדברים

מלווהמתודה

מהשיעורים)אסטורנאוט,חללתחנת-תקשורתסמל

(הקודמים

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

(הקודמיםמהשיעורים)חללתחנתשלסמלנראה

כדאי.השיעורכלבמהלךאותנוילווהשהואונדאג

בשיעוריםהכרנושכברלסמליםאותולהוסיף

על,האסטרונאטיםעלנלמדשהיוםנסביר.הקודמים

כלננסה.שלהםעבודהמקוםועלשלהםהתפקיד

למקצועותהאסטרונאוטעבודתאתלהקבילהזמן

שעוזריםדבריםשלבהקשרעליהםשדיברנוהאחרים

...ועודשלוהתחבורהבכלישישדברים,לו

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

בכתובת,ארץגוגלאתרדרךהארץכדוראתנראה

.בנספחיםהמצויינת

בהםשוניםמקומותעללספרהמשתתפיםמןנבקש

נכתוב.העולםברחביארצותשלשמותלתתאו,טיילו

יציגוהמסך,החיפושבמילותהמדינה/המקוםשםאת

.הארץכורפניעלהמקוםאתלנו

הארץמכדורמעטנתרחק,החיציםבעזרת,מכןלאחר

.הגדולהחללבתוךמרחוקאותוונראה

עללהסתכליכוליםבעצםאנחנואיךיחדלהביןננסה

לצפותשבאפשרותנוונסבירמלמעלההארץכדור

לווניםנמצאיםהארץכדורשסביבמכיוון,עלבמבט

,מצלמותעםרק,אדםבניבליחלליותכמושהם

הארץכדורסביבהחללתחנתכמושסובבות

.מלמעלההארץבכדורלצפותלנוומאפשרות

יכולותאתלבחוןנתןראייהלקויותעםלקבוצות

במסךלצפותיוכלוהאםולבדוק,שלהםהראייה

מתנפחארץכדור/גלובוסלהביאניתןבנוסף.גדול

הגלובוסגביעלנטיילהידייםעם.בינהםולהעביר

כיצדנשאל.שונותמדינותביןהמרחקיםאתונבחן

,הארץכדורשלצורתומהייודעיםאנולדעתם

הלוויןעלנסביר?השונותהמדינותממוקמותוהיכן

כדוראתשמצלמותבינלאומיתהחללתחנתועל

כדורעלאותנוללמדויכולות,עלבמבטהארץ

.סביבוהמתרחשועלהארץ

/ומסךמחשב,מקרן

מסך,מקרן,הארץכדור/גלובוס

ארץגוגלאתר

שמראההסירטוןאתנקרין.החללתחנתסמלאתנציג

מתחנתהארץכדורעלשוניםמקומותשלצילומים

שלתפקידםעלונספרנמשיךצפייהכיתוך.החלל

להםשישלוויניםהרבהיש:חללתחנותושללווינים

אסטרונאוטיםעובדיםהחללבתחנת.שוניםתפקידים

נתוניםושולחיםמודדים,מתעדים,מצלמיםרקוהלווינים

ללמודניתןומהםהארץבכדורפהלמחשביםשמגיעים

.שלנוהארץכדורעל

תוךקוליתיאורנערוךראייהלקויותעםלקבוצות

.צפייהכדי

,חללתחנת-תקשורתסמל

הקודמיםמהשיעורים

https://travel.walla.co.il/item

/3409663

דקות20–גוף הפעילות 

https://earth.google.com/web/
https://travel.walla.co.il/item/3409663


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

לנושיהיהכדילמשללנולעזורשתפקידםלוויניםיש

(למשלבפלאפונים)בארץטובהתקשורתאואינטרנט

שלבזכותםזה"וויז"במשתמשיםאתםבנסיעהאם

עלולומדיםבתמונותצופיםשאנחנוכמוממש.הלווינים

ובתחנתהארץכדורעל,ומדעניותמדעניםיש.החלל

איפה,בונמצאמה-בחללקורהמהשחוקרים,החלל

חימשהואפילואומיםשםישהאם,קרואיפהחם

.ועוד?עליויודעיםלאשאנחנו

הםמיונשאלמלווהעזר\האסטרונאוטסמלאתנציג

מילהבעצםזואסטרונאוטכינסביר?האסטרונאוטים

.(חללנווט)חללטייסהואבעבריתהפירוש.לועזית

עליוששוחחנומהאתנזכיר?לחללטסיםמהלשם

האנושיתהסקרנותומתמידשמאז,הקודמיםבשיעורים

להגיעחלמותמיד.החללבסודלהתענייןאנשיםהובילה

השניםבעשרותרק.לוומעברבירחלבקר,לחלל

לחלוםשמאפשרתהטכנולוגיההתפתחההאחרונות

.להתגשםהזה

אתכםמסקרןהכימה–המשתתפיםביןסבבנערוך

רוציםהייתםמהאסטרונאוטפוגשיםהייתםאם?בחלל

כדילחללטסיםאסטרונאוטיםכינסביר.?אותולשאול

הארץכדורועלהחללעלללמוד,ניסוייםלערוך,לחקור

עלולספרלגלותהארץלכדורחזרהלחזורואזמרחוק

.שחקרוהדברים

אבלרלוונטייםלאשםהדיבורים..סאונדללא)

שמקיפותחללתחנותמינילכלהצצהנותןהסרטון

(הארץכדוראת

הקודמיםמהשיעוריםאסטרונאוט-תקשורתסמל

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

שבוהתחבורהכליזהוכיונסבירהחלליתסמלאתנציג

לתחנתיגיעוהםבעזרתו.לחללהאסטרונאטיםטסים

עםיחד.שלהםהעבודהמקוםבעצםשהיאהחלל

עםיחדנספור–לחללבשיגורנצפההמשתתפים

...9..10הקבוצה

עםהריאיוןאתלהקריאניתן,להרחיבשרוצותבקבוצות

שניםמספרלפני-בנספחיםהנמצאהאסטרונאוטים

הם.שונותשאלותעלוענואסטרונאוטים2בארץביקרו

.והנחיתהההמראהרגעעלגםמספרים

שלסוגיםמיניכלשישונגידהחללתחנתסמלאתנציג

תחנתהואמהםואחדהארץכדוראתשסובביםלוונים

ונספרנמשיךצפייהכיתוך-הסרטוןאתנקרין.החלל

בכדורשימושייםלדברים:הלוויניםשלתפקידיהםעל

כמוחקרושימושיוריגולניווט,תקשורתכמוהארץ

הירחלעברהארץמכדורהחוצהיותרטובההתבוננות

.אחריםשמייםוגרמי

https://www.youtube.com/watch?v=iHp62

xs5GBY&ab_channel=%D7%9C%D7%90%D7%9

5%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA

המחשהנותןהסרטון..סאונדללאלהציג)

כדוראתשמקיפיםהחללותחנתלוונים,לחלליות

.הארץ

הראשונההישראליתהחללית-בראשית

(בלבדהשיגורשלהראשונותשניות30בלהסתפק)

על,המלאהריאיון-אסטרונאוטעםראיון-2נספח

עלולענותיותרלהרחיבגםאפשרהקבוצהאפיוןפי

.נוספותשאלות

דקות20–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=iHp62xs5GBY&ab_channel=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=I02TqVAe9G8&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

,מצלמיםהםוגםאסטרונאוטיםעובדיםהחללבתחנת

בכדורפהלמחשביםשמגיעים,נתוניםומודדיםמתעדים

עכשיוהללובתמונותצופיםשאנחנוכמוממש.הארץ

מה-בחללקורהמהחוקריםהםהחללעלולומדים

אומיםשםישהאם,קראושםחםהאם,בונמצא

.עליויודעיםלאואנחנושםחימישהוהאם

לכדורסביבשמרחפיםולוויניםחלליותעלדיברנוכהעד

חלליותישנן.אליהקרוביחסיתאבל,הארץ

.יותרשהרחיקו(לחללשמגיעיםאנשים)ואסטרונאוטים

סיפורהאתנספר."הירחעלהאדם"הקטעאתנקרא

לדרוךאדםבנילראשונהשהביאה.אפולומשימתשל

.11אפולושלתמונותנציג.הירחאדמתעל

הירחעלהאדםסיפור-3נספח

11אפולוחלליתשלתמונה-4נספח

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

11ואפולואפולופרויקטעללהרחבה

11אפולוומשימתהירחעלהנחיתה

יחדנתנסהזהבשלב-אסטרונאוטיםאנחנוגם

בתמונותנתבונןלמשל.חללבנושאיחקירהבמשימת

–יודעיםאנחנומהלבחוןוננסהמסויםלכתכוכבשל

מכוסההואהאם?צבעיומה:מהתמונותלראותשניתן

ולכן(מטאוריטים)חללייםסלעיםבופגעוהאם?עננים

.'וכו?לוהטאוקפואהואהאם?ומכתשיםחוריםבויש

–המתאימיםבצבעיםבפלסטלינהדגםלפסלאפשר

.לכולםולהציג

רוציםהיינואותםהשאלות2,3עלנחשובהשניבשלב

כי,והיצירתיותהסקרנותאתלעודד..וללמודלחקור

בין)אותםחייבאסטרונאוטשכלהללוהתכונותבזכות

.מתקדמיםהחללוחקרהמדע(היתר

שלמוגדלתתמונהנביאראייהלקויותעםבקבוצות

לנסותמהמשתתפיםונבקשאותהנתאר,לכתכוכב

.שאלותעליוולשאולהתיאורפיעלהכוכבאתלפסל

לכתכוכבישלתמונות-5נספח

דקות20–גוף הפעילות 
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ואת.הצביעהדפיאתנדפיס–חללתחנתניצור

כפייצבעוהמשתתפים.(מצורף)הצבעוניותהרצועות

המופיעיםהחלונותאתנגזור.הצביעהדפיאתשירצו

מכןלאחר.המסומןהקולפיונקפל,הצביעהבדף

.הקיווקוופיעלונקפלהמצוירותהרצועותאתנחלק

ניצורוכך,החלונותבןהצבעוניתהנוףרצועתאתנעביר

.חללתחנת

.בנספחיםמפורטותהוראות

ודףחללתחנתלהכנתהוראות-6נספח

הצביעה

נוףרצועות-7נספח

צבעים

מספריים

'חללמעבורת'שנקראתחלליתניצור:נוספתאפשרות

אתגיזרו,המצורפיםהצביעהדפיאתצבעו–

האחוריבצידההדביקו,ההדבקהחלקואתהמעבורת

הכניסו.כיסמעיןוצרוההדבקהחלקאתהמעבורתשל

מעבורתאתלהטיסותוכלו,הכיסלתוךשתיהקש

בדףמפורטותהוראות)נשיפהבאמצעותהחלל

(המצורףהצביעה

ניידתחלללמעבורתצביעהדפי-8נספח

לשתייהקשים

צבעים

מספריים

דבק

דקות15–סיכום 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

,אסטרונאוטמיהולמדנוהיום–היצירותלאחרסיכום

שלסרטוניםראינו.עובדהואואיפהשלוהתפקידמה

בתחילתהוהתנסינו,שונותחללותחנות,חלליתשיגור

המושגיםעלשובנחזור.שוניםלכתכוכביחקירתשל

תחנת,אסטרונאוט-זהבשיעורוכןבעברכברשהכרנו

.הלוויניםשלתפקידםועלחלל

שנמשיךונסבירהבאלשיעורקצרההכנהנעשה

האסטרונאוטיםבפנישעומדיםהאתגריםעללשוחח

.שםמתנהליםהחייםאיךועלבחלל

אחדעםהמשתתפיםאתנפגישסיוםלפנירגע

!שלנוהחללמגיבורי

ותמונהטקסטמצורף-להיוםשלנוהגיבוראתנציג

אתלתלותמוזמניםאתם.החוברתבסוףהגיבורשל

החללגיבורעלולספרבכיתההגיבורשלהתמונה

.הקבוצהליכולותבהתאם

דקות15–סיכום 



נספחים
משחק התאמה-1נספח 



נספחים

טייס כבאישוטר ירקןמלח



נספחים



נספחים
ראיון עם אסטרונאוטים  -2נספח 

:הם שמחו להשיב על כמה שאלות שמעניינות אותנו(. 2018בפברואר 1-בינואר28)הגיעו לישראל כדי להשתתף באירועי שבוע החלל הישראלי מרשבורןהאסטרונאוטים האמריקאים דונלד תומס ותומס 

?למשל בן כמה היית כשטסת לחלל בפעם הראשונה, הקוראים שלנו רוצים לדעת כמה דברים. שלום דונלד תומס .  וטסתי לחלל אחרי ארבע שנים35א כשהייתי בן "האימונים של נאסבתכניתנבחרתי להשתתף , כמו הרבה אסטרונאוטים אחרים"

.הייתי מומחה משימה ולא טייס מכיוון שיש לי תואר דוקטור בהנדסה ולא למדתי להטיס מטוסים

90פעם אחת בכל מקיפה את כדור הארץמכיוון שתחנת החלל. ימים44ובסך הכול שהיתי בחלל , ימים16המשימה הכי ארוכה נמשכה  .תחנת החלל הבינלאומיתוכולן לפני ימיה של, כולן במעבורת החלל, יצא שטסתי לחלל ארבע פעמים"

."פעמים682כששהיתי בה הקפתי את כדור הארץ , דקות

?מה עושים במשך כל הזמן הזה. האסטרונאוטים נכנסים לתוך החללית שלוש או ארבע שעות לפני ההמראה

.בשלב הזה סוגרים את הדלת ופתאום הכול נעשה שקט מאוד. תאנחנו לובשים את חליפות החלל שלנו לפני הכניסה לחללית ואז אנשי צוות הקרקע מחברים אותנו למכשירים השונים וחוגרים את חגורות הבטיחו"

כמו לוודא שאנשי  , בשעה האחרונה זה נפסק ואנחנו מתמקדים בבדיקות אחרונות. כי כולם נרגשים ומתוחים מאוד, אתה יכול לספר את הבדיחות הכי טיפשיות ותזכה לצחוקים אדירים. בשעתיים הראשונות אנחנו מספרים סיפורים וצוחקים"

.מרכז הבקרה של השיגור ומרכז הבקרה של המשימה ביוסטון שומעים אותנו ושאנחנו שומעים אותם

."אבל בסך הכול אין הרבה דברים לעשות בזמן הספירה לאחור, לטייס ולמפקד המשימה שמטיסים את החללית יש הרבה יותר משימות ובדיקות שצריך לעשות"

?ומה קורה אם בזמן הזה אתה צריך לשירותים

אז אנחנו . זה יכול להימשך כמה שעות–להיכנס לשירותים ולחזור , לצאת מחליפת החלל, אם אני כבר בתוך החללית שעומדת על כן השיגור ואני רוצה ללכת לשירותים אני צריך לפתוח את החגורות(. צוחק)ואני יכול לספר אותו רק לך , זה סוד"

."לובשים בגדים רגילים ומפעילים את השירותים, שלוש אחרי שהחללית נכנסת למסלול הקפה סביב כדור הארץ אנחנו יוצאים מחליפות החלל שלנו ומהחיתולים-שעתיים. פשוט משתמשים בחיתול למבוגרים מתחת לחליפות החלל שלנו

?מה קורה לפני היציאה לחלל

לכן אכלתי קערה של דגני בוקר  , אני מכיר אסטרונאוטים שהעדיפו סטייק וביצים אבל לא רציתי לאכול הרבה כי חששתי שתהיה לי בחילה. אחר כך אוכלים ארוחת בוקר. מתקלחים ומתלבשים, אנחנו מתעוררים חמש שעות לפני ההמראה"

.וחלב עם תותים ושתיתי מיץ תפוזים

."ההרגשה הרעה נמשכת יום או יומיים ואז מסתגלים. חלקם מקיאים כל כך הרבה עד שהם לא יכולים לעשות אפילו עבודות פשוטות. גם אם הם בולעים תרופה נגד בחילה, בערך לשליש מהאסטרונאוטים יש בחילות קשות"

?זה טעים. ספר לי מה אתם אוכלים בזמן המשימה. מצטיירת תמונה של מחיות לתינוקות שמגיעות ארוזות בשפופרות, כשחושבים על אוכל בתחנת החלל

בתחנת החלל האוכל טוב יותר ויש . ואנחנו מוסיפים מים ומחממים במכשיר מיקרוגל, רוב האוכל שלנו מבושל ואז מיובש בהקפאה. ובכלל אני לא ממליץ לטוס לחלל בשביל לאכול שם, לא הייתי אוכל את זה במסעדה. בסדר… הממממזה "

."וגם תופס הרבה מקום אחסון, משלוחים קבועים של פירות וירקות טריים אבל זה כבד מאוד ולכן יקר מאוד

?תרצה לומר משהו לקוראים שלנו

ואני למשל מרכיב משקפיים שלא  , בוחרים אותנו כשאנחנו לא צעירים ואז אנחנו אמנם בעלי ניסיון חיים אבל התפקוד של מערכות הגוף מתחיל להידרדר. אף אחד מהאסטרונאוטים אינו מושלם, אני רוצה להדגיש שלמרות מה שכולם חושבים"

"זו הדרך שלכם להגיע לחלל. ולא רק בתחומי המדעים אלא בכל התחומים, הכי חשוב זה לא לשכוח שאם אתם רוצים להיות אסטרונאוטים אתם חייבים ללמוד היטב ולהשקיע בבית הספר. הזדקקתי להם כשהייתי צעיר יותר

http://www.space.gov.il/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A


נספחים
גדולה ומתח עצוםהתרגשות 

?מתי אתה הגעת לחלל בפעם הראשונה. שהוא גם רופא וגם טייס, מרשבורןשלום גם לתומס 

בשנת  . והשתתפתי בבניית תחנת החלל הבינלאומיתאנדוורואז טסתי על סיפונה של מעבורת החלל , 38הייתי בן 2004בשנת . טסתי לחלל פעמיים. כל חיי רציתי להיות אסטרונאוט וזה היה חלום שהתגשם"

."ואז שהיתי בתחנת החלל חמישה חודשים וחציסויוזהייתי מהנדס הטיסה של חללית 2012

?מה מרגישים בזמן המראה

ואחריה כל , שמעתי שאגה אדירה שהגיעה ממרחק כמה עשרות מטרים מתחתיי. מחכים בסבלנות עד לספירה לאחור ואז מתניעים את המנועים העצומים של טיל השיגור. התרגשות גדולה מאוד ומתח עצום"

.החללית רעדה

אבל אתה יכול לקרוא את  , הרעידות מקשות עליך לכתוב ולדבר. הלחץ מתגבר ככל שהמהירות של הטיל גדלה. כאילו מונח עליך משהו כבד, ברגע השיגור אתה מרגיש ממש בעיטה בגוף ולחץ גדול בחזה"

."מה שמדהים הוא ששמונה וחצי דקות לאחר מכן החללית מגיעה למסלול ההקפה סביב כדור הארץ ודממה פתאומית משתררת. מה שכתוב על מסכי התצוגה שלפניך

?ואיך ההרגשה בזמן הנחיתה

וכדי  , מתחילים להרגיש את החזרה לכבידה רגילה בזמן שהחללית נכנסת אל תוך האטמוספרה. אפילו לא היינו בטוחים באיזה רגע הגלגלים נגעו בקרקע. במעבורת החלל לא הרגשנו את הנחיתה בכלל"

.להתמודד עם עליית הלחץ אתה לוחץ בחוזקה את הרגליים ומתכופף מעט קדימה כדי שזרימת הדם אל הראש לא תיפגע

בסוף הריחוף היא פגעה בקרקע . כשהחללית נכנסה לאטמוספרה המצנח שלה נפתח והיא התנדנדה מתחתיו. אתה כמעט שוכב על הגב במהלך כל הנחיתה וזו הנסיעה הכי מטורפת שהייתה לי בחייםבסויוז"

."…אם אתה אוהב דברים מהסוג הזה, כי זה הרבה יותר מלהיבהסויוזאני מעדיף את הנחיתה של . ש והתחושה היא כמו של תאונת דרכים"קמ30-במהירות של קצת יותר מ

?היו תקלות במהלך המשימות שבהן השתתפת

.  הראשונה הייתה איבוד כל התקשורת עם כדור הארץ למשך שמונה שעות. כשהייתי בתחנת החלל הבינלאומית היו שתי תקלות רציניות. א"ולזה בדיוק אימנו אותנו בנאס, ברמה היומיומית היו תקלות כל הזמן"

.עזבנו כל מה שעשינו באותו הזמן וטיפלנו רק בעניין הזה

ואז היינו צריכים להיכנס במהירות לתוך חליפות החלל שלנו ולצאת להליכת חלל , כשהתגלתה דליפה של אמוניה בחלקה החיצוני של תחנת החלל, התקלה השנייה קרתה ממש לפני שהייתי אמור לחזור הביתה"

."חירום בשביל לתקן את הדליפה

?אתה ממשיך להיות אסטרונאוט

,  מוסגרייבסטוריא היה "האסטרונאוט המבוגר ביותר שטס לחלל במשימה של נאס. א לא הגדירו מתי אתה מבוגר מדי בשביל לטוס לחלל"הילדים שקוראים את הדברים האלה עכשיו ישמחו לדעת שבנאס"

.רוסיות אנחנו גם לומדים רוסיתסויוזומכיוון שהשיגורים נעשים בחלליות , אני וחבריי ממשיכים להתאמן בהפעלת זרוע רובוטית ובהליכת חלל, למקרה שיציבו אותי במשימה נוספת, לכן. 61שהיה בן 

.העתיד קורא לכם ואני מקווה שתהיו שם. אני ממליץ לכם להמשיך ללמוד ולהשקיע ברכישת ידע כדי שתוכלו לנסות להיות אסטרונאוטים ולהגיע לכוכבי לכת מרוחקים, בדיוק כמו דונלד"



נספחים
סיפור האדם על הירח-3נספח 



נספחים
.על כן השיגור ובנחיתה על הירח: 11אפולו תמונות של -4נספח 



נספחים
לחקרתמונות של כוכבי לכת -5נספח 

כוכב הלכת  
חמה

נוגה

ארץ

מאדים

צדק

שבתאי

אורנוס

נפטון



נספחים חלל ודף צביעההוראות להכנת תחנת -6נספח 

הישראליתהחללשל סוכנותהאתרמתוך

הקישור הבאדרךלהדפיסניתן

https://www.space.gov.il/sites/default/files/dynamic_paint.pdf


נספחים רצועת נוף–7נספח 

הישראליתהחללשל סוכנותהאתרמתוך

הקישור הבאדרךלהדפיסניתן

https://www.space.gov.il/sites/default/files/ISS_paint.pdf


נספחים דפי צביעה למעבורת חלל ניידת–8נספח 

הישראליתהחללשל סוכנותהאתרמתוך

הקישור הבאדרךלהדפיסניתן

https://www.space.gov.il/sites/default/files/space_shuttle.pdf


התנאים בחלל-4מפגש 



:  מטרה

המשתתפים ילמדו מהם הקשיים שעומדים בפני אסטרונאוט  •

וכיצד ניתן להתגבר עליהם

וכיצד הוא פועל  " הכבידהכח"המשתתפים ילמדו את המושג •

בחלל

:ציוד

נספחים מודפסים•

(לא מותאם לקבוצות של לקויות ראייה)מקרן , מסך•

כדורים•

גומיה/ חבל•

בד/ סדין•

חפצים במשקלים שונים•



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אתולראותהיםלקרקעיתלצלול-חלוםלנושישנספר

איךהמשתתפיםאתנשאל.והאלמוגיםהדגיםכל

:כךלשםצריךמהלהגדיריחדננסה?זהאתעושים

שפתאתלהכיר,חמצןבלוני,משקפת,צלילהחליפת

שעלינויחדלהביןננסהבעצם.הצולליםשלהסימנים

המים,אוויראין:במיםלתנאיםעצמינואתלהתאים

..וכולדבראפשראי,קרים

ושוניםמיוחדיםמאודתנאיםישבחללשגםנסביר

האתגריםעלנדברושהיוםהארץבכדורכאןשישממה

הםואיך..בחללהאסטרונאוטיםבפניהעומדים

.בחלללעבודהעצמםאתומתאימיםמתכוננים

ביםצוללןשלתמונה-1נספח

משקיףאיתןאתבונראה-המלווההעזראתנציג

דיברנועליההחללתחנתאתלחברנוכל.החלללעבר

החלללתחנתלהיכנסעומדבעצםשאיתןנסביר.ללוח

אתיראההוא.הארץכדורסביבסיוראיתהולעשות

גםאבלדיברנועליהםהשוניםוהכוכביםהירח,השמש

החללתחנתאותוהארץכדורעלמלמעלהישקיף

.במהירותמקיפה

ועזריםמוטפחלוח-ראייהלקויותעםלקבוצות

.הקודמיםמהשיעורים
(הקודמיםמהשיעורים)מלווהמתודה

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

לאיש,כלליבאופןולאסטרונאוטיםלאיתןכינסביר

שוניםבחללשהתנאיםבגללהשיגורלפניחששותמעט

להתכונןעליהםולכןהארץכדורפניעלהתנאיםמן

בחליפהלהצטיידעליהםבנוסף.אימוניםמסעולעבור

חמצןאיןבחלל.בחללהשורריםלתנאיםמותאמת

בכדורשקורהדומהלמהבאופןמחממתלאוהשמש

אפשראיבחלל,שונהבחללהתנועהבנוסף.הארץ

נלמדהיום.הארץבכדורשהולכיםכפירגילללכת

.מדוע

שוניםסמליםנציג-בחללהתנאיםאתמעטנתאר

:בחללהתנאיםאתהמייצגים

לנושישכמואטמוספירהאיןבחלל-קרח\אש

.אווירמזגבעצםשאיןשאומרמה,הארץבכדור

הכיהחוםעלתנורכמושםרותחשממשאוולכן

.שםשקפואאו,גבוה

,(חמצן)לנשימהאווירשםאיןנשימהשלסמל

בחללשהתנועהסביר-באווירהולךאדםשלסמל

למהנביןמיד.כאן.הארץכדורפנימעלשונה

סמלים של התנאים בחלל-3נספח

חליפת חלל-2נספח

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

.זהעםזהיתמסרוהקבוצהחברי-כדורבמשחקנשחק

אתלתפוסמצליחיםלאאנחנוכאשרקורהמהנשאל

מהונלמדהיום.ארצהנוחתהואאוטומטיבאופן.הכדור

קשורהואוכיצד,למטהליפוללכדורשגורםהכוח

.לאסטרונאוטים

הכוחמהו?ארצהנופלהכדורלדעתםמדוענשאל

-טובהניידותיכולתעםבקבוצות.לקרקעאותושמושך

זמןהרבהולהכיגבוההכילקפוץמהמשתתפיםנבקש

להישאריכולמהםמישהואםנשאל.יכוליםשהם

...למטהניפולבסוףתמיד...שלאשכנראהונביןבאוויר

כוחישנוהארץשבכדורהיאלכךשהסיבהנסביר

הםהאםהמשתתפיםאתנשאל.הכבידהכוחשנקרא

כוחפועללדעתםכיצד?הזההמושגאתמכירים

.הכבידהכחשלהתקשורתסמלאתנציג?הכבידה

,קבוצתייםמשחקיםמתאימיםשלאלקבוצות

ממשתתפיאחדלכלהכדוראתנמסור

לאחוזהחבריםמןלבקשניתן.בנפרדהקבוצה

מהנבדוק.אותולעזובמכןולאחרבכדור

.מגיעהואלאן,קורה

כדור

הכבידהכח-תקשורתסמל-4נספח

,מצנח,אלבד-לסייעיוכלבדכל)גדולסדיןנביא

,בקצוותיולאחזהמשתתפיםמןנבקש.(ועודשמיכה

גביעלשוניםעצמיםנניח.אחידשיותרכמהלמתוח

נשים.'וכועפרונות,כבדהאבן,אצטרובל,כדור-הבד

ביותרהכבדהחפץאלמתקרביםהחפציםכלכילב

.אליואותםשמושך

לפרוסשניתןבד/סדין

שוניםבמשקליםחפצים

,בסדיןלתפוסיכולותשאינן/ניידותשאנןלקבוצות

כך.כיסאותביןולקשורהסדיןאתלהביאניתן

.החבריםלכלהדגמהלעשות

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

:להרחבה

?המשיכהכחאוהכבידהכחמהו

המרחקבגללמשפיעפחותהכבידהכח,שבחללנסביר

ראו)בקצהאותוונחזיקארוךלאחבלניקח.הלכתמכוכב

ממתנדבנבקש.(שבנספחיםלסרטוןבקישורהדגמה

המתנדב.ישרוללכתמתוחבאופןהשניבקצהלהחזיק

תדגישהמורה.המורהאתלהקיףיתחילטבעיבאופן

?אותימקיףאתהלמהישרללכתממךביקשתי

קשורכאילוהוא?הארץכדוראתמקיףשהירחאמרנו

תחנתגםסיבהמאותה.כבידה/המשיכהכחשהוא"חבל"ב

.הארץכדורסביבבסיבוביםנעיםוהלוויניםהחלל

הכבידהכוחפועלשבוהאופןהאם,המשתתפיםאתנשאל

?כיצד?האסטרונאוטיםעלמשפיעבחלל

,מרחפיםהחללבתחנתהאסטרונאוטים,למעשהכינסביר

ירגישולאשכמעטכדיהארץמכדורמספיקרחוקיםהם

כדי.הליוםכבלוןמרחפיםוהם,שלוהכבידהכחאת

שוניםאמצעיםלחפשעליהםיומיומיותפעולותלעשות

קשהכי)עצמםקושריםהםבשינה.יציביםאותםשישאירו

אפשרואילקירמחוברשומריםהציודאת,(בתנועהלישון

.יתעופפוהמיםכימכוסלשתות

אתראייהלקותעםלמשתתפיםלהדגיםניתן

.מגנטכדורבאמצעותהנושא

נדפיס.כדורשיווצרעדבעיתוניםחזקמגנטנעטוף

.(מצורף)מאחוריהןמגנטלהןונדביקשונותתמונות

מימדייםתלתעצמיםעםגםזאתלעשותניתן

אתלהעמידהמשתתפיםמןנבקש.יחסיתקטנים

.העיתוניםכדורלידהשוניםהעצמים/התמונות

,לכדורמתחבריםהעצמים/התמונותכיצדנראה

.המשיכהכחעםכמוממש

כוחותבגללפועללאהכבידהכוח,לצייןחשוב*

מתודיתהמחשהרקהואזהאמצעי,מגנטים

אתלמרכזומושךהארץכדוראיךשמסביר

.השוניםהעצמים

ארוךלאחבל

חזקמגנטובתוכועיתוניםכדור

יודבקוהתמונות,להדפסהשונותתמונות-5נספח

למגנט

סרטון-הכבידהכחאתגילהניוטוןאיך

https://youtu.be/oBNdAq48wr4להמחשה

בגלל-דומהתופעהמתקיימתהארץשבכדורנסביר

שנמצאמהכל,ביותרהכבדהחומרהואהארץשכדור

(הרחבהראו)..באווירעףולאאליונמשך,עליו

דקות20–גוף הפעילות 
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אימוניםעובריםהאסטרונאוטיםהשיגורלפני

ולהתקייםלחיותעליהםכיצדללמודלהםשמאפשרים

.בתחנת

:חללהליכתהמשתתפיםעםנדגים

כלפיכשפניהםבמעגללעמודהמשתתפיםמןנבקש

סביביהיההחבל.מתוחחבלסביבםונקשור,חוץ

מןנבקש.כדוריםנפזרלחבלסביב.מותניהם

תלמידשכלכך,הכדוריםאתלהביאהמשתתפים

תחושתהיאהנוצרתהתחושה.לכיוונוהחבלאתימשוך

.התנגדות

ישנה-חללבהליכתהקושישזהולמשתתפיםנסביר

כפילהלךהאסטרונאוטיםמןשמונעתהתנגדותתחושת

.הארץכדורפניעלשמהלכים

המתודהאתלהעבירניתןניידותשאינןלקבוצות

מןנבקש.קצרחבל/גומייהניקח.אישיבאופן

החבלאוהגומייהאתלמשוךהמשתתפים

.השנילכיווןמושכיםאנוכאשר,ממקומם

חבל

בחפציםלבחורניתן)המשתתפיםכמספרכדורים

('וכואצטרובלים,אבנים-אחרים

קצרחבל/גומייה

בתחנתיוםהיוםחייעלעובדות10הסרטוןאתנקרין

אבלתיווךקצתמצריךהסרטון.(קישורמצורף)החלל

ניתן.החללבתחנתלקשייםויזואליתהמחשבהנותן

.הצורךבמידתממנוחלקיםעללדלג

https://www.youtube.com/watch?v=Bl7

86tPcYNU&ab_channel=WatchMojoIsrael

דקות20–גוף הפעילות 
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

הקשוריםשוניםמושגיםעללמדנוהשיעורבמהלך

קשייםבאילוהמשתתפיםאתנשאל.בחלללתנאים

ניתן.עליהםמתגברהואוכיצד,בחללאסטרונאוטנתקל

נשחק.דיברנועליהםהנקודותכלאתלוחעללרשום

מצורף.דיברנועליהםהמושגיםעםבינגובמשחק

בינגו-6נספח

אחדעםהמשתתפיםאתנפגישסיוםלפנירגע

!שלנוהחללמגיבורי

ותמונהטקסטמצורף-להיוםשלנוהגיבוראתנציג

אתלתלותמוזמניםאתם.החוברתבסוףהגיבורשל

החללגיבורעלולספרבכיתההגיבורשלהתמונה

.הקבוצהליכולותבהתאם

דקות15–סיכום 



נספחים
תמונה של צוללן בים-1נספח 



נספחים
חליפת חלל-2נספח 



נספחים
סמלים של התנאים בחלל-3נספח



נספחים
הכבידהכח-סמל תקשורת-4נספח 



נספחים
תמונות שונות להדפסה  -5נספח 

(התמונות יודבקו למגנט)



נספחים
בינגו מושגים-6נספח 



נספחים
בינגו מושגים-6נספח 



נספחים
בינגו מושגים-6נספח 



חלומות-5מפגש 



'דק45: אורך השיעור

:  מטרה

ובהגשמת חלומו  , הכרות עם השיגור המתקרב של איתן•

.  לטוס חלל

המשתתפים יכירו ישראלים נוספים שהצליחו להגיע לחלל•

המשתתפים יציגו את חלומותיהם ואת הדרכים להגשימם•

נלמד שלכולנו כוח להגשים את מטרותינו•

:ציוד

נספחים מודפסים•

(לא מותאם לקבוצות של לקויות ראייה)מקרן , מסך•

דפים•

חומרי יצירה•



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

עליהםהנושאיםכלאתונזכירהמלווהבעזרנשתמש

התנאיםעל,והירחהשמשעל,הלכתכוכביעל,דיברנו

.הכבידהכוחועל,בחלל

אנחנושעכשיוונגידאיתןשלהאמיתיתתמונתואתנציג

שהולךאמיתילאדםשלמדנומהכלאתלחברהולכים

גדולחלוםהיהשלאיתןנגיד.בקרובממשלחלללטוס

הוא.להתגשםעומדהחלוםושבקרוב.החללאללהגיע

השיגורמעטעודוממשהכנותשלמפרךמסעעבר

.חלומואתיגשיםוהוא,יגיעלחלל

(הקודמיםמהשיעורים)מלווהמתודההקודמיםמהשיעוריםהמחשהעזריראייהללקויות

היהלהםגםהאםונשאלהמשתתפיםביןסבבנערוך

יכוליםהחלומותכינסביר.להגשיםהצליחושהםחלום

לקנותכדיכסףולהרוויחלעבוד-קטניםמאודגםלהיות

ראיתיולאלישיקראדםלבקרנסיעה,אוהבשאניבגד

שלחברלהיות,אותולבקרלנסועקשהושהיהזמןהרבה

והרבהחלומותישלכולנו.אוהבשאניהבחורה/הילדה

...לאגםולפעמיםמתגשמיםהםפעמים

במרכזאותםולהניחניירעלחלוםכללרשוםמומלץ

לנוישחלומותכמהלהראותכדיהחדר

ריקיםניירות

בולטטוש

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ואת,רמוןאילןשלתמונתואתלמשתתפיםנציג

הםמהאותםנשאל-'בראשית'החלליתשלהתמונה

מייצגותאלהתמונותששתינספר.התמונותעליודעים

אחדאתנקרין.החללאללהגיע-חלוםשלהגשמה

רמוןאילןשלסרטוןלהציגנוכלהמצורפיםמהסרטים

.בראשיתחלליתשלאו

האתגריםאתנעלההסרטוניםבאחדצפייהלאחר

בבנייתהקשייםואתלאסטרונאוטיםשישוהסכנות

העצובהסוףלמרותכיהצפייהלאחרנציין.חללית

גדוליםוחלומותהישגים,גדולותבהצלחותמדובר

ונסיונותחלומותלעודהדרךאתסללווגםשהתגשמו

שלוהטיסהעובדיםכברעליה'2בראשית'שיגורכמו

.איתן

לכליתאיםלארמוןאילןשלשהסרטוןשייתכןלבשימו

אולצפותקושיבהםשיעלהקבוצותויהיו,הקבוצות

קולומביההחללמעבורתשלהטרגיסופהעללשמוע

.לחללאיתןשלטיסתולקראתחששותולעורר

להתמקדאוהצורךבמידתהללוהקטעיםעללדלגניתן

.'בראשית'ב

מקרן

מסך

מחשב

-רמון סרט על אילן 

https://www.youtube.com/watch?v=uk39Ry

e0Buk

-סרט על החללית בראשית

https://www.youtube.com/watch?v=I02TqV

Ae9G8

מאזכינציין,לחללבקרובשטסאיתןאתשובנזכיר

מאודהשתפרווהטכנולוגיההידערמוןאילןשלטיסתו

המשתתפיםאתנשאל.גבוההיותרהבטיחותרמתוכי

תחנתאתנזכיר?למדנועליהםבחללהתנאיםמהם

החללחליפתאת,טסההיאבווהאופןהמיוחדתהחלל

עלנסביר.הכבידהכוחאת,האסטרונאוטשלובש

הארוךההכנהתהליךועל,עוברשאיתןהאימוניםתוכנית

.לחללהטיסהלקראת

ים'סקוצללוחלמדנועליהםהמושגיםכלאתנחבר

.והוראותלוחמצורף.מראששנכין

הגשמת.בחללמושגים-ים'סקוצלוח-1נספח

החלום

דקות20–גוף הפעילות 
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אללהגיעיכולאדםכלהאםנשאל-בחללמרחפים

אדםהאם?לדעתםיכוללאומייכולמי?החלל

אדםוהאם?לחלללהגיעיכולגלגליםבכיסאהמשתמש

?יכולרואהשלא

שלקבוצהלקחו-שעשוהניסויעלמיליםבכמהנספר

בתוךאותםשמו.גלגליםבכיסאהמשתמשיםאנשים

ולאמרחףהכל,כלומר,הכבידהכחאתבושאיןחדר

מה,מסתדריםהםאיךבדקוהזהבחדר.לריצפהנופל

.לאומהלעשותמצליחיםהם

?לעשותהצליחוהםלדעתםמהנשאל

להזיזיכוליםלאשהםשםשכחוהםשבעצםנגלהיחד

.בבריכהכמו,וצפווהרגלייםהידייםאת

ושישלכולםמתאיםלהיותיכולשהחלללכךההוכחהזו

ללאלהרגישיכולמוגבלותלושישמיגםשבהםמקומות

.מוגבלות

מצורף)בחללמרחפיםהכתבה-2נספח

(מהכתבההטקסט

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

ואתחלומםאתדףעללכתובהמשתתפיםמןנבקש

ליצור,לצייר,לכתובניתן.אותםלהגשיםיוכלובההדרך

אותיבהבתוךנטמיןהחלומותכלאת.שהיאדרךבכל

.מראששנביאארגז

בביתכלשהובמקוםנחביאאו,באדמהנטמוןהארגזאת

יצירותיהםאתלמשתתפיםנחזירהשנהבסוף.הספר

.החלוםלהגשמתבדרךהםהאםונבדוק

חלומותהגשמתעלהמדברתהשקופיתאתלהםנציג

.אומרהזההמשפטמהמביניםהםהאםונשאל

דפים

טושים/צבעים

יצירהחומרי

ארגז/תיבה

השראהמשפטעםשקופית-3נספח

התהליךעלמברךאיתןבוסרטוןלמשתתפיםנציג

נסביר.שלובמסעחלקשלקחוכךועלבלמידהשעברו

וגםבחללאיתןשלהשיגוראתלראותנוכלבהמשךכי

.החללמתחנתממש,יעבירשהואשיעוראיתונעבור

אותולשאולרוציםהיוהאםהתלמידיםאתנשאל

השאלותאתונאסוףכלשהישאלה

מקרן

מסך

מחשב

בנפרדישלחהסירטון

דקות20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

העזרבעזרתבשיעוריםשלמדנוהמושגיםכלעלנחזור

שמואתונזכירמהעזרחלקנוסיףפעםבכל-המלווה

...ועודאסטרונאוט,חללתחנת,ירח,שמש,לכתכוכבי)

עזר מלווה

תמונות גיבורי החלל מהמפגשים הקודמים
בכלהכרנואותם,שלנוהחללגיבוריתמונותאתנציג

חןמצאהכימהגיבוריםאיזהונשאלמהמפגשיםאחד

.ולמההתחברוהכיהםמהםמיאם?בעיניהם

לקראתברכהלאיתןלאחלהמשתתפיםמןנבקש

אתלצלםאולהקליט,לכתוב,לציירנוכל.השיגור

.בברכתםהמשתתפים

המשותףלפדלטהעלואנאשהכנתםהחומריםאת

אתסירקו,בחוברת2לעמודחיזרולפדלטלכניסה)

.(אלינווהצטרפוהברקוד

דפים ריקים

צבעים

דקות15–סיכום 



נספחים
הגשמת החלום  . מושגים בחלל-ים'סקוצלוח -1נספח 



נספחים
הגשמת החלום  . מושגים בחלל-ים'סקוצלוח -1נספח 



נספחים
בחללמשרחפים-2נספח

לאנושותגדולצעד

בעליאיךלבחוןנועדה-הטיסה,אוקטוברבאמצעקליפורניהבדרוםשהתקיימהפרבוליתבטיסהריחפומוגבלויותבעלינוסעים12

45שלבזוויתנוסקהואתחילה—קשתבאווירמשרטטהמטוספרבוליותבטיסות.כבידהמיקרושלבסביבהמרגישיםמוגבלויות

נפרדבלתיחלקהןכאלהטיסות.קצריםזמןלפרקיכבידהמיקרולחוותיכוליםהנוסעיםכך.במהירותצוללכךואחרמעלות

החוויהאתמתארכך."כבידהבמיקרוהריחוףכמוכמעטליזרההיתההעמידה...מוזרממשהיהזה".אסטרונאוטיםשלמהאימונים

שנגעובלימאמץכלללאבאווירלרחףהצליחהואזובטיסה.למקוםממקוםלנועכדיגלגליםבכיסאשנעזרמהמשתתפיםאחד

יזםהטיסהאת.בלבדמעטיםעזרבמכשיריצורךלווהיהכבידהמיקרושלבסביבהיותרקלהשהתנועהגילההוא.בדבר

AstroAcessהחללסוכנויות60–הבשנות,לחללהטיסותראשיתמאז.לכולםלחללטיסותלהנגישששואףרווחכוונותללאארגון

מקוםעללהתמודדהאפשרותרביםגופניותמוגבלויותמבעלינמנעתכך.לחלללהגיעהאנושותשלזעירלפלחרקמאפשרות

כדיהקרקעאתלהכשירשואפותAstroAccessכמויוזמות.מעוליםאסטרונאוטיםלהיותיכוליםהיואםגם,לחללבטיסה

.חללטיסותלהנגשתדעתןאתייתנוממשלתיותשסוכנויות

http://bit.do/fSuTJ:מקורותלנקריאודליה:עריכה



נספחים
משפט השראה–3נספח


