
שעת סיפור מתחנת החלל עם הספר
"יופי של עולם"

השיגור צפוי להתקיים ב 30.03.2022 
מידע על שידור שעת הסיפור באתר ספריית פיג'מה

תחנת החלל הבין-לאומית בשידור לילדים ולילדות בישראל
משתתפים – כל ילדי הגנים בישראל!

איתן ְסִטיֶבּה הוא הישראלי השני שטס לחלל והראשון שיהיה בתחנת החלל הבין-לאומית. תחנת החלל הבין-לאומית היא 
המעבדה המרחפת המתקדמת הגדולה ביקום, ונמצאים בה אסטרונאוטים ומדענים מארצות שונות שעורכים ניסויים 

ומחקרים רבים כדי לחקור את החלל ולשפר את החיים כאן, בכדור הארץ. איתן סטיבה יצטרף אליהם, יערוך מחקרים, יעביר 
שיעורים לתלמידי ישראל וגם יקרא סיפור בעברית לילדי כל הגנים בישראל.

למידע נוסף >>תחנת החלל הבין-לאומית<<, הסבר לילדים, "רקיע", קרן רמון

הספר לא נמצא על מדפי הגן?
חפשו אותו בגן השכן או בספרייה הקהילתית. 
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https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
https://www.pjisrael.org/


הספר לא נמצא על מדפי הגן?
חפשו אותו בגן השכן או בספרייה הקהילתית. 

 זמן הקריאה
איתן סטיבה יקריא מתחנת החלל הבין-לאומית את הספר "יופי של עולם", שחולק מטעם ספריית פיג'מה בשנת 

תשע"ט ברשימת הצעירים (חפשו בגן או בגן השכן). את הספר כתב ואייר פאּול קור. הוא מתאר את מגוון 
הצבעים, בעלי החיים והתופעות בעולמנו ומזמין את הילדות והילדים להוסיף משלהם ליופיו של העולם. 

הסבר קצר על משימת החלל "רקיע"

קרן רמון וסוכנות החלל במשרד החדשנות, המדע 
והטכנולוגיה שולחות את הישראלי השני לחלל למשימה 

לאומית היסטורית. משימת "רקיע" נועדה לעורר השראה 
בקרב הדור הצעיר, לקדם את תעשיית החלל הישראלית 

ולהרחיב אותה. בשנת 2022 יצטרפו לתחנת החלל ארבעה 
אסטרונאוטים, שאחד מהם הוא איתן סטיבה. הוא יהיה 

הישראלי השני שיגיע לחלל והראשון זה 18 שנה!
המשימה תאפשר לקדם מגוון של נושאים שיש להם תרומה 

אדירה לחברה הישראלית ולאנושות כולה.
משימת "רקיע" - דוגמה לשיתוף פעולה בין שלל גורמים - 

מגלמת ערכים של שלום, חדשנות, מנהיגות ואחריות 
חברתית. המשימה תאפשר ליזמים, למדענים ולחוקרים 

ישראלים לקדם רעיונות חדשניים ולבחון את היוזמות שלהם 
בסביבת מחקר ייחודית ובכך לתרום למחקר ולתעשיית החלל 

הישראלית והבין-לאומית. 

המשימה החינוכית בחלל

המסע אל החלל הצית את הדמיון של מיליוני ילדים ברחבי 
העולם וסיפק להם השראה להעמיק בתחומי החלל, המדע 

והטכנולוגיה. בעבור אוכלוסיות שהאוריינות המדעית זרה להן 
ומרוחקת מהן, המסע אל החלל משמש צוהר לרכישת מיומנויות 

טכנולוגיות, שמביאות איתן הזדמנויות כלכליות וחברתיות. זוהי 
הזדמנות בעבורכם לסייע לנו לקדם את חזונה של רונה רמון, 

לעורר השראה בקרב ילדי וילדות ישראל לחלום גדול ורחוק, לקדם 
שיתופי פעולה ולאחד ולקרב לבבות תוך שימוש בחלל כשפה 

משותפת.
המשימה תנגיש פעילויות חינוכיות מגוונות לטובת כלל ילדי ישראל. 

למעשה, זו תהיה הפעם הראשונה שלילדים ובני נוער ישראלים 
תהיה גישה בעברית לתחנת החלל הבין-לאומית. 

במסגרת הפעילות החינוכית שהמשימה תכלול יקריא איתן סטיבה 
את הספר "יופי של עולם" לילדות ולילדי הגנים בישראל. הספר יצא 

לאור מטעם ספריית פיג'מה בשנת תשע"ט, ונלוות לו פעילויות 
חינוכיות המפורטות בהמשך.

למידע נוסף – על המשימה, באתר "רקיע"

בניית דגמים של גרמי שמיים
ילדי גן שדמית יוצרים דגמים מפלסטלינה או מֵחמר בעקבות שיחה ולימוד על גרמי השמיים, התבוננות בתצלומים ובדגמים.

ילדי גן מחפשים את הירח
ילדי גן שדמית מחפשים את הירח בשמיים בעזרת מגוון כלים המונגשים להם בפינת חקר החלל בגן. 

https://www.pjisrael.org/book/wonderful-world/
https://www.pjisrael.org/
https://ramonfoundation.org.il/?page_id=9825"
https://www.pjisrael.org/book/wonderful-world/


 הכנה לשיגור

מידע נוסף
סיפורים קצרים על החלל לקדם יסודי, קרן רמון | מצגת לגננת - מערכת השמש

הצגת הספר – הכריכה, הכותב והמאייר פאול קור:

למה העולם שעל הכריכה הוא עגול? 
בתצלום  או  הארץ  כדור  של  בדגם  התבוננות 

של כדור הארץ מרחוק
והילדים את  ולמפות עם הילדות  כדאי לנסות 

מה שרואים בתצלום: ימים, יבשה, עננים.

היכן נמצא כדור הארץ?
כדאי לשוחח על החלל ועל הכוכבים השונים הקיימים סביבנו במערכת השמש. ניתן 
להיעזר במערך לגננת  ובהמחשה "מסע בין כוכבים לילדי הגן: "הכרת כוכבי הלכת" 

של סוכנות החלל הישראלית.
כדי להבין את המרחקים ואת הגדלים השונים ניתן ליצור פעילות של התבוננות בחפץ 

מקרוב ומרחוק: מדגימים כיצד הוא נראה קטן מרחוק, וכיצד הוא נראה גדול מקרוב

בניית דגמים של גרמי שמיים
ילדי גן שדמית יוצרים דגמים מפלסטלינה או מֵחמר בעקבות שיחה ולימוד על גרמי השמיים, התבוננות בתצלומים ובדגמים.

ילדי גן מחפשים את הירח
ילדי גן שדמית מחפשים את הירח בשמיים בעזרת מגוון כלים המונגשים להם בפינת חקר החלל בגן. 

מה אנחנו רואים בכריכה?

אילו שאלות הכריכה מעוררת בכם? 

על מה, לדעתכם, הספר מספר? 

מה הייתם רוצים לדעת? 

להעשרה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Blue_Marble_Eastern_Hemisphere.jpg
https://www.space.gov.il/sites/default/files/kinder_class.pdf
https://www.space.gov.il/sites/default/files/kinder_fingers.pdf
https://www.rakiamission.co.il/education-kindergarten
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fmeyda.education.gov.il%2Ffiles%2FMazkirut_Pedagogit%2FMadaTechnologya%2Fkdamyesodi%2FSolarSystemNirHaight.pdf&clen=2183245&chunk=true
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/building-models-of-celestial-bodies/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/yaldei-gan-mehapsim-yareah/
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https://www.youtube.com/watch?v=owiwCIhc0I0
https://www.youtube.com/watch?v=567vaK3BKbo
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=n4IhCSMkADc
https://www.parks.org.il/tag/%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%94/
https://www.space.gov.il/lesson-plans/131867
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בעברית | באנגלית

https://www.youtube.com/watch?v=rFy9m6LIDyo
www.youtube.com/watch?v=rBrd_3VMC3c



