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מערכי פעילות למשתתפים  

עם קוגניציה תקינה



–מבוא לחלל –1שיעור 
,  איפה אנחנו בכלל

אנחנו רואים מכדור  ( ולמה)מה 
הארץ



:  מטרה

בשיעור זה נלמד מושגי יסוד בהבנת תנועת כדור הארץ ביחס 

.לגרמי השמיים הנשקפים ממנו וכיצד זה משפיע על חיינו כאן

:ציוד

מקרן ברקו+ מחשב 

מסלולריםמחזיק פנסים ( נספחים" )שמש"כתר ●

מומלץ לסמן -" כדור הארץ"כדור דומה מדמה /כדורגל●

.או טוש את קו המשווה והקטביםמסקינגטייפבאמצעות קו 

"ירח"טניס מדמה /כדור קלקר גדול●

(נספחים)המחשות מודפסות ●

.סיכות מתפצלות●

מספריים, עפרונות צבעוניים: קלמר מאובזר●



הואאיתן.הבינלאומיתהחללבתחנתהיסטוריתלמשימהסטיבהאיתןבשםישראלילהמריאצפוי,2022הקרובהבשנהכילמשתתפיםנספר

העולםמכל,הארץלכדורמחוץאלכלומר,לחללהגיעואיש500מיותרקצתרקהיוםשעדכיווןהיסטוריהישגוזהלחללשמגיעהשניהישראלי

,בלילהבעיקר,החללאללהתבונןרקיכלואדםבניזהלפניכי-האחרונותהשנהבשישיםקרתהלחלללהגיעבכללהאפשרות.הזמניםובכל

הצוותעםבתאונהנהרגולצערנוקולומביההחללמעבורתעם2003בשטסל"זרמוןאילןהיהבחללהראשוןהישראלי.שםישמהולדמייןלחלום

המציאובהנוספיםדבריםהרבהכמו,למשימההשםאת-'רקיע'משימתנקראלחללאיתןשלהטיסה.הארץלכדורבחזרההמעבורתשל

,חדשנות,שלוםשלערכיםמגלמתוהיאגורמיםשללביןדופןיוצאפעולהלשיתוףדוגמאהיא'רקיע'משימת.במשימהשמשתתפיםכמונוישראלים

יש,החללבתחוםהשתנודבריםהרבה2003מאז.ושאיפותרצון,הזדמנותכשישאפשריבאמתהכולכיההוכחהזו.חברתיתואחריות,מנהיגות

.מאודגדלובבטחהלחלללהגיעוהאפשרויותהטכנולוגיה,הידע,המחקר.חלומותוהרבהתוכניותהרבה,יוזמותהרבה

הרבהעושההואבמהלכהוגםשלוהטיסהולקראתהזאתהיקרהההזדמנותאתמנצלאיתןולכןלחלללטוסומרגשנדירמאודעדייןזההיום

ומותרשאפשרלכולנוומראההזאתההזדמנותבשבילבמיוחדוילדיםילדותשיצרויצירותמציג,חללזהמהעלוילדיםאנשיםהרבהמלמד,ניסויים

מוכניםוכךנגיע,עצמנוובשבילהמשימהבשבילשניצורדבריםדרך,ביחדשנלמדבנושאשיעוריםכמהדרךמצטרפיםאנחנוגם.גבוהלחלום

.לארץשלוהבטוחהולחזרההארץלכדורמסביבשמרחפתהחללבתחנתשלוהשהיהשלהימיםלעשרת,לחללאיתןשלהשיגורלרגעומומחים

.בוונצפהדבריםלונשלחגםואנחנוהזאתבטיסהאותנוגםמייצגאיתן

המטוסיםאתהמציאורקשנה100כלפני!הזמןכלזהאתעושיםכולםהיום,ועגלותבסוסיםרק,במכוניתנסעלאאחדאףשנה250לפני,לבשימו

רוציםואנחנולעשותיוכלושרביםמשהויהיולחללטיסותגםגדוליםכשתהיואולי.ל"לחוולהגיעלטיילכדיבמטוסיםמשתמשיםמאיתנורביםוהיום

.'רקיע'משימתועלהחללעלללמודנתחילבואו,איתןשללטיסהלהתכונןבשבילאז.בתחוםומומחיםלמומחיותאתכםולהפוךאתכםלהכין

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

איתןלאןלהביןבשביל-ומרכיביוהחללעםהכרות

.ומרכיביוהחללאתמעטלהכירעלינו,לטוסהולך

והירחהשמש,הארץכדורעל:סרטוןנציגכךלשם

דקות4-כהסרטוןמשך.מחזוריתותנועה

,חזקאורשפולטגוףהיאשלנושהשמשנראהבסרטון

כדורעדומגיעבחללנודדהשמשאור,הכיווניםלכל

.אותוומאירהארץ

למהקוליתיאורנערוךראייהלקויותעםבקבוצות

גדולבפנסהצפייהאתללוותנוכל.המסךעלשרואים

עלמדברכשהסירטוןהמשתתפיםאלנתקרבאיתו

.הפנסידיעלהחוםתחושתאתלהםוניתן,השמש

:לסרטוןקישור

https://www.youtube.com/watch?v=7kNjNvE

VuUg

דקות10–פתיחה 

https://www.youtube.com/watch?v=7kNjNvEVuUg


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

שידמהמשתתףנבחר.המשתתפיםבאמצעותהדגמה

פנסיםעם'שמש'כתרמקבלהמשתתף.השמשאת

ויקבלהארץכדוראתידמהנוסףמשתתף(מצורף)

.גדולספוגכדור

הכדוראתלאטלסובב"הארץכדור"ממשתתףנבקש

."שמש"הליד

שלםסיבוב-לילההחשוךולצדיוםנקראהמוארלצד

.שעות24ומשכויממהנקרא

סביבוגםעצמוסביבגםמסתובבהארץכדור,בנוסף

.השמש

סיבובכיא'כדוהכמודלהמשמשהכדורעםנדגים

.יוםורבע365ומשכושנהנקראהשמשסביבשלם

מעלות23.5-כשל)קלהאלכסוניתנטייההארץלכדור

השנהלעונותהעיקריהגורםהיאזוהטיה,(בממוצע

בחציכאשר-(מהשמשהארץכדורשלמרחקוולא)

הדרומיבחציחורףיהיהקיץישרורהצפוניהכדור

.וההפך

ללוחלקשרניתן-הקבוצהשלהענייןלמידתבהתאם}

שנים4מדיפברוארלחודשיוםולתוספתהכלליהשנה

.{סינכרוןלצורך

להיותיוכלבכסאומשתתףכל,ניידותשאינןבקבוצות

.סטטיתבהמחשההשמש

שלמעגלמשתתףסביבלהעמידניתןגדולבמרחב

יעבירולמעגלמסביבהמשתתפים.נוספיםמשתתפים

בחזרהיגיעהכדורכאשר."הארץכדור"אתבינהם

:יצעקהוא,שלםסיבובלאחר,הראשוןלמשתתף

."שנהחלפה"

המשווהקואתטושאומסקינטייפבאמצעותלסמןניתן

עללהקפידהשניבסיבובמהילדיםולבקשהכדורעל

"השמש"בכיווןוהקטביםהכדורשלוהנטיההזווית

השיוויוןיום,הקיץתחילת:בקוללהכריזיכוליםהילדים

...וכדומה!שנהחלפה,הקיצי

סלולארייםפנסיםעםשמשכתר-1נספח

גדולספוגכדור

-להרחבה

https://www.youtube.com/watch?v=N_0DkNYpB

xU&t=130s

בסרטוןשהמציגהלבלשיםיש,לקבוצותלהציגניתן)

לקבוצותפחותשיתאיםייתכןכןעל,ילדההינה

(מבוגרים

דקות25–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=N_0DkNYpBxU&t=130s


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

וסביבעצמוסביבסובבהארץכדור-הלכתכוכבי

.השנהועונותהלילה,היוםמתקיימיםוכךהשמש

כללנוומסתירומסנוורחזקהשמשאור,היוםבמהלך

פנסתחתבלילהעומדיםשאתםתדמיינו.אחרדבר

ומהמיכלכלללראותתוכלולא,רחובפנסכמוחזק

כשאורבלילה.בחושךהפנסלאורמחוץשעומדים

וכלהחללנוףאלינונשקףלנומפריעלאהשמש

רואיםשאנחנוהכוכביםכלכמעט.הרחוקיםהכוכבים

מפיציםהםכלומר,מאודרחוקותשמשותהםבלילה

כךכלבשמייםהכוכבים.בעצמם(אנרגיהפולטים)אור

מאותלוקחהיהמהירההכיבחלליתשגםרחוקים

מהםשמגיעהאורגםולכןאליהםלהגיעשניםואלפי

.בחושךאורשלקטנהנקודהכמוונראהחלשהוא

האורנקודותאתלראותקשה,מוארישובממקום

חצראומחלוןלמעשה,הכוכביםשלוהחלשותהקטנות

ביותרהבוהקיםאת,כוכביםכמהרקנראהביתנו

חשוךממקום.'אורזיהום'נקראתזותופעה-שבינהם

מלבאוהמדברמלבלמשל,מלאכותיאורוללאלגמרי

החלשיםאתגםכוכביםאלפילראותנוכל,הים

.והרחוקים

ראוהאםולשאולהמשתתפיםאללפנותכדאי

לראותהיהניתןבולמקוםפעםנסעוהאם?כוכבים

?ביתםמחלוןמאשרכוכביםיותר

החדראתלהחשיךמומלץראייהלקויותעםלקבוצות

.וחושךאור-צלליםיראוהחבריםלרוב,פנסעםולהאיר

וכך,אורבמקורלהבחיןקליותר,חשוךשכאשרנסביר

.בלילההכוכביםאתלראותניתן

חסריםמושגיםנמציא-שמיעהלקויותעםבקבוצות

'רקיעמשימת'ולמושגרקיע–למילההסימניםבשפת

המידעכלאתנעביר-וריכוזקשבלקויותעםבקבוצות

עלשאלהפעםבכלנשאל-ושקראמתכמשחק

שקריתהאחת-תשובותשתיוניתןהמצורףהמידע

התשובהאתלבחוריצטרכוהמשתתפים.אמתוהשנייה

.הנכונה

לראייתהחושךלחשיבותהמחשהתמונת-2נספח

.הכוכבים

,מהעירשרואיםכוכביםכמותביןבהבדללהבחיןניתן

כלללאחשוכיםושמייםפתוחיםאזורים,העירשולי

.אורזיהום

אתלכבותבלימקרןעםהתמונהאתלהקריןניתן*

הרבהרואיםכאןשגםולהווכחלכבותואזבחדרהאור

יותרנראההחדראתיותרשנחשיךככל.כשחשוךיותר

שלאוסףהםבתמונההבהיריםהחלקים.כוכבים

רחוקותשמשות,חיוורותאורנקודותשלרביםאלפים

אתלראותלהצליחכדי."החלבשביל"שנקראותמאוד

.מאודחשובאיזורצריךהחלבשביל
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

המקרןבעזרת-כוכביםמקרןנבנה:כוכביםמקרןבניית

להראותואףבשמייםהכוכביםנראיםכיצדלראותניתן

הדובה,הגדולההדובה)כוכביםשלשונותקבוצות

(...'וכוהצפוןכוכב,הקטנה

נבנה,-ראייהלקויותעםלקבוצותלהתאיםבמטרה

החדראתשנחשיךאו,גדוליםחוריםעםגדולמקרן

מוארחלוןמולנשים/בפנסיםונשתמש

(: אפשרויות2)הוראות הכנה 

הכנת מקרן כוכבים  

https://www.youtube.com/watch?v=_0iZ104

HFew

מקרן כוכבים  

https://www.youtube.com/watch?v=rlp6aG

cZvBo

דופןיוצאישהםכוכביםכמהיש:הלכתכוכביעםהכרות

גםכאילולנונראההארץמכדוראמנם.הלילהבשמי

,הכוכביםכלכמעטואפילוהירחוגםהשמש

שהםעדסביבנווסובביםהמזרחמןעולים/זורחים

חשבובאמתהאדםבנירבותשנים.במערבשוקעים

ורק.סביבוסובבוהכלהיקוםמרכזהואהארץשכדור

מתנהגים'לכתכוכבי'הקדמוניםקראולהם,כוכביםכמה

אתבעברוהבינוצפוהםבההדרךעל.שונהבצורה

יודעיםאנחנוכיום.הבאבשיעורנרחיבותנועתםהכוכבים

סביבשמסתובבהואהארץכדור,המצבזהשלא

השמשסביבסובביםכמוהוהםגםהלכתוכוכביהשמש

,לשמשמאיתנוקרובבמסלוללכתכוכבישני.במסלולם

שסובביםלכתכוכביועוד.ונוגהחמה-ושמםפנימי

,שבתאי,צדק,מאדים-הארץלכדורחיצונייםבמסלולים

.ונפטוןאורנוס

-להרחבה

- https://youtu.be/3FZhJvXQT6I(4דקות)

https://youtu.be/zR3Igc3Rhfg(7דקות)

דקות25–גוף הפעילות 
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

אתלעשותניתן-וריכוזקשבלקויותעםבקבוצות

הקבוצה.קבוצותביןכתחרותהמרחקהערכתפעילות

.המנצחתהקבוצההיאביותרשדייקה

לעשותאפשר-וראייהתנועהמוגבלותעםבקבוצות

-הארץבכדורמחזיקהראשון,גלגליםכסאותשלטור

שזהכדיהארץכדוראתלהחזיקצריךלדעתכםמי

מעבירים?והירחהארץכדורשלהמרחקאתנכוןידמה

.מטרים7-כבמרחקשממוקםלכיסאעדהכדוראת

הלילהבשמיבולטהכיהדבר-הארץוכדורהירח,השמש

שמופיעכמיעליולחשוברגיליםאנחנו,הירחהואשלנו

בשעותגםמופיעהואמהחודששבחלקלמרות,בלילה

גוףהואהירח.כמובןבולטפחותהרבהשהוארק,האור

שהואבגלל,הארץכדורסביבשמסתובבגדולסלעיכדורי

."טבעילווין"גםמכונההואהארץאתמלווה

.הכדוריםבאמצעותלהדגמהנחזור

."הארץכדור"אתלהחזיקהמשתתפיםאחדאתנזמין

שידמה,טניסכדורכמו,יותרקטןנוסףכדורנוסיףעכשיו

-כדורגלגודליחסימבחינתטובהדייההדמיה)"הירח"את

.(טניס

מרבית,הארץלכדורהירחשלהמרחקמהלשערנבקש

שהואממהקרוביותרהרבהשהירחמדמייניםהאנשים

ולהעריךהכדוריםאתלהחזיקלמשתתפיםניתן.באמת

.המרחקמה

שלהמרחק(וטניסכדורגל)בהדמיההגודלביחסילמעשה

!הארץמכדורמטר7.3יהיההירח

30כמעטלהיכנסשיכוליםגדולכךכלמרחקזה,לבשימו

.שלנולירחהארץכדורבין"ארץכדורי"

אותםלהצמידהיהניתןאם)הלכתכוכביכלגםלמעשה

ממחישזהדבר.לירחהארץכדורביןנכנסיםהיו(לזהזה

.ריקברובושהואהחללשלהעצומיםהמרחביםאתקצת

במרחקנמצאתהיאהחללתחנתעלבהמשךכשנדבר

שתקועהקטנהנעיצהסיכתכמוהארץמכדורמאודקטן

לנוהקרובהטבעיהשמיימיהגוףהואהירח,ועדיין.בכדורגל

.אדםהגיעאליווהיחידיביותר

מרחקלהמחשתתמונות-3נספח
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

הואאלאעצמיאורמקוראיןלירחגםכינסביר-הירח

.מהשמשהארץכדורכמומואר

גםמסתובב,הלכתכוכביוכלהארץכדורכמו,הירח

שלוהעצמיהסיבובקצבהירחשלבמקרה.עצמוסביב

(סיבובלהשלמת'ש24)הארץכדורסיבובלקצבזהה

שלצדאותואתהארץמכדורנראהתמידזומסיבה

כדורעלנעמודאיפהמשנהלא,אלינופונההירח

.הארץ

קצתלנונראההירחשחולפתיממהבכל-הירחמופעי

.(סרטוןמצורף)הירחמופעינקראזהדבר-שונה

המשתתפיםאתנזמין-וריכוזקשבלקוויתעםבקבוצות

אחד-מהמשתתפיםהשמשמערכתאת"נבנה"ויחד

נבקש...'וכוהלכתכוכביכמה,הירחקאחד,השמשיהיה

.שהסברנולמהבהתאםהשניסביבאחדלנועמהם

צריךמהמשתתפיםלמיונשאלפנסאיתנונביאעתה

.הפנסאתלתת

לקבוצהלהציגניתן-להרחבה

httpss://www.youtube.com/watch?v=MYwkytR

mugE(4.5דק')

יודעיםאנחנובכללאיך-"הבינלאומיתהחללתחנת"

השניםכללאורך?החללעלהללוהדבריםכלאת

עליהםהביטהוא,השמייםאתחקרהאדם,והתקופות

המרכזיהכלי,בעבר.בהםהמתרחשאתלהביןוניסה

התפתחותבעקבות,היום.התבוננות/צפייההיה

לאסוף,יותרוחכמותמדוייקותדרכיםישנן,הטכנולוגיה

.מידע

:הבינלאומיתהחללתחנתהקטעאתנקריא

נפרט,חללתחנתבכללמהישנביןאחרי.רמוןקרןשל

האסטרונאוט-סטיבהאיתןשלמסעועלמעט

.נערכיםאנואליוהמסע-לחללהשניהישראלי

הבינלאומיתהחללתחנת-4נספח

ביןבינלאומיפעולהשיתוףשלתוצרהיאהתחנה"

קנדה,יפן,רוסיה,הבריתארצותשלהחללסוכנויות

,למימוןיחדאחראיותאלהכל.האירופיתהחללוסוכנות

מאוישלוויין,מחקרתחנתזוהי.התחנהותחזוקתפעול

אסטרונאוטיםבהביקרוכהועד,הארץכדוראתהמקיף

באופןמאוישתהתחנה2000משנת.שונותמדינות15-מ

כמהלמשךבהשוהיםהאסטרונאוטיםוצוותיקבוע

בההתחלפוהיוםעד.מתחלפיםשהםלפניחודשים

,שוניםמדעייםניסוייםבהעורכיםהם.צוותיםעשרות

וכן,ועודפיזיולוגיה,רפואה,כימיה,בביולוגיהלמשל

".מטאורולוגיותתצפיות

:התחנהעללהרחבה

https://www.space.gov.il/inspiration/201

.החללותחנתסטיבהאיתן:המשימהעללהרחבה

דקות25–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=MYwkytRmugE
https://www.space.gov.il/inspiration/201
https://www.space.gov.il/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

.ירח-הארץכדור-שמש:הדדיתתנועהמערכתהכנת

ונצבענגזור-(בריסטול)עבהניירעלגביעלנדפיס

סיכהבאמצעותחיבור,המצורפותלהוראותבהתאם

מהכלאתלהביןלנותעזור,זומערכת.מתקפלת

.בשיעורשהסברנו

עםלקבוצות/עדינהבמוטוריקההמתקשותלקבוצות

אתלכתוב,שוניםכוכביםלהדפיסניתן,ראיהלקויות

קירעללהדביק,הכוכביםגביעלהמשתתפיםשמות

בכיתה"חללקיר"ולהכין,מיועד

הדדיתתנועהמערכת-5נספח

בכדורהתנועהמחזוריותעלהסברסרטון–הרחבה

הארץ

https://www.youtube.com/watch?v=7kNjNv

E VuUg

:במפגשבהםשנגענוהחדשיםהמושגיםכלאתנזכיר

,אורמקור,לכתכוכבי,חללתחנת,חלל,אסטרונאוט

....בחללהשונותוהתנועותהמרחקים

נלמדרקיעומשימתהחללבנושאהבאבמפגש

.הכוכביםאתיותרטובונכירהלילהבשמילהתבונן

עםלהיכרותכםבהתאםלהוראההמרכיביםבחרו

.וגילםהתלמידים

מותאםרקיעמשימתלקראתלפעילויותהרחבה

-ותיכוןב'חט

https://www.rakiamission.co.il/education-

high-school

הפוסטריםקיטעלמידעלתוספת

דקות10–סיכום 

https://www.youtube.com/watch?v=7kNjNvEVuUg
https://www.rakiamission.co.il/education-high-school
https://186b8370-28d8-49d4-a9eb-5f0985107086.filesusr.com/ugd/09807b_4862217e6fed4567840db58d474afef7.pdf


נספחים
"כתר שמש"-1נספח 

בריסטול ארוכה ולהדק מסביב לראש המשתתף/ להדביקה על רצועת נייר, יש לבחור אחת מבין שתי התמונות



נספחים
"זיהום אור"-2נספח 

מקום לא בנוי ועד למקום מרוחק וחשוך לגמרי, שולי העיר, העיר, המחשה כיצד יראו השמים בלילה ממרכז העיר



נספחים
תמונת המחשה לחשיבות החושך לראיית הכוכבים-2נספח 



נספחים
תמונות להמחשת מרחק בין כדור הארץ  -3נספח 

לירח



נספחים
תחנת החלל הבינלאומית-4נספח 



נספחים
מערכת תנועה הדדית-5נספח 



התבוננות בשמיים–2שיעור 



:מטרה

נלמד על כוכבי לכת ועל תרומתם  •

?ומה הם מסמנים לנו? כיצד מזהים כוכבים בשמים•

:ציוד

מקרן ברקו+ מחשב 

נספחים מודפסים•

מספרים•

סיכות מתפצלות•

ניתן לפצל את  . ראייהמערך זה ברובו אינו מתאים ללקויי ** 

.השיעור הראשון לשני מפגשים ולאסוף מכאן מתודות מתאימות



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

האסטרונאוטאיתןשלתמונהנציג-השמיםכוכבי

עצמיםנדביקהחללרקעעל.החללעלמשקיף

עללהתבונןננסה.הקודםבשיעורלמדנושעליהם

לכתכוכבלכל-בשמייםהכוכביםשלהקוסמיהסדר

אתנכירשהיוםנסביר.לאחריםביחסמשלומיקום

ממהואתשלהםהמיקומיםאת,בשמייםהכוכבים

התבוננותמתוך,השניםבמשךפיתחוהאדםשבני

.בכוכבים

דפיאתלהתפיחמומלץראייהלקויותעםלקבוצות

המיקומיםאתלהרגיששיוכלוכדיהכוכביםמפות

מכונתידיעללהיותיכולהלהתפחהאפשרות.השונים

קויעל,לדוגמאפלסטלינההדבקתידיעלאוהטפחה

.המתאר

וכוכביםירח,שמש+אסטרונאוט+חללרקע-1נספח

אתנשאל-המרכזייםהלכתכוכביעםהכרותנערוך

אומאדים,חמהכוכבעלשמעוהםהאםהתלמידים

נחלק.שלנוהשמשבמערכתהלכתכוכביהםאלו?צדק

אחדעםדףניתןקבוצהולכללקבוצההמשתתפיםאת

.הללוהכוכביםמשמות

/באינטרנטמידעמעטלחפשמהמשתתפיםנבקש

.שלהםהלכתלכוכב"פירסומת"ולהכיןבפלאפון

אודףעלכתובותאומצויירותלהיותיכולותהפירסומות

קבוצהכל-ההכנהבסיום.בחירתםלפי.הצגה/כשיר

שיעמודאחדמשתתףנזמין.שלההלכתכוכבאתתציג

.קבוצהמכלאחדונציגהשמשויהיההחדרבמרכז

ביחסהסדרפיעלעצמואתלמקםנציגמכלנבקש

זוופעילותבמידה.האחריםהלכתולכוכבילשמש

בכמהלהםלספרניתן-המשתתפיםעבורמדימורכבת

אתלעשותואזתמונתואתולהדביקכוכבכלעלמילים

.המיקומיםמשחק

הפעריםאתלהראותניתןגבוההברמהלמתעניינים

באמצעותהלכתכוכביביןוהמרחקהגודלביחסי

.וידאואובתמונהויזואליתהמחשה

יחסיביןההבדלאתלתאראפשרראיהללקויות

עםהמחשהידיעל(מדוייקבאופןלא)הגודל

:שוניםבגדליםכדורים

,גדולהגולה-וארץנוגה,קטנהגולה-חמה

פילאטיסכדור–צדק,סטנדרטיתגולה–מאדים

טבעותעםקטןפילאטיסכדור–שבתאי,גדול

כדורי-ונפטוןאורנוס,(מבריסטוללהכיןאפשר)

ארבעתכיגםולחושלדבראפשרזובהמחשה.ים

בעוד"סלעיים"ומוצקיםהםהפנימייםהכוכבים

מיחסיולהתרשם'גזענקי'הםהחיצונייםארבעת

גדולהתהיהעצמההשמש.העצומיםהגודל

.נמצאיםאנחנובומהחדר

דקות10–פתיחה 

ראשונימאודמידעלשם-כוכביםביןמסע-2נספח

.הכוכביםעלופשוט

https://www.space.gov.il/sites/default/files/kin

der_story.pdf

תרגום)בחללומרחקיםגדליםעלבוידאוהדמיה

:(לעברית

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

JUKC5EAsCM

למצואניתןהלכתמכוכביאחדכלעלבסיסימידע

.בויקיפדיה

https://www.space.gov.il/sites/default/files/kinder_story.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-JUKC5EAsCM


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

זיהוי,בשמייםהכוכביםבמיקוםנתמקד-הכוכביםמפת

.הירחומופעיכוכבים

מפת.2מנספח"הכוכביםמפת"למשתתפיםנחלק

השמיםמראהאתהמתארתמפההינההכוכבים

.הכוכביםמיקוםציוןתוךמסוימתהלילהבשעות

המשתתפיםמןנבקשעטים/עפרונותבאמצעות

.שונותצורותוליצורהכוכביםביןקוויםלמתוח

הצורותפיעלהכוכביםשלמיקומםאתמפענחיםאנו

בעקבותשנוצרווהצורות,הכוכביםלסדר.יוצריםשהם

נראה.הזיהויעללהקלמנתעלבשמותקראנו,מיקומם

.בזהוכיוצא"צייד","ברבור"וגם"הגדולההדובה"את

המתקשותקבוצותאוראיהלקויותעםלקבוצות

קוויםולמתוחגדוללוחלהכיןניתן.ובציורבמוטוריקה

להשתמשהיאנוספתאפשרות,קבוצתיפעולהבשיתוף

מסמריםלנעוץהכוכביםמפתתרשיםפיעל,עץבלוח

גומיות/חוטיםנעבירהמשתתפיםעםביחד.העץלוחעל

הכוכביםביןהמרחקשיחסילראותוננסההמסמריםבין

כלהחוטים,בינהםהמחבריםהקויםאתאבלקבועים

ונדמייןהקויםעלנעבור.אחרת"ציירה"ומתחהתרבות

.דימוייםאיזהומשםלנומזכירזהצורותאיזה

קבוצהלכללתתניתן,וריכוזקשבלקויותעםבקבוצות

ליצורמהםולבקשוחבלאחתכוכביםקבוצתשלמפה

.שקיבלוהמפהצורתאתהחבלבעזרת

בשמייםכוכביםמפת-3נספח

אישיותכוכביםמפותהכנתלפעילותהצעה

https://www.youtube.com/watch?v=tvzXrB2

Q1N4

שונותכוכביםקבוצותשלמפות-4נספח

עפרונות

הכוכביםמפתפיעלמסמריםועליועץלוח

חבלים

צורותעלמסבירזהסרטון.המצורףהסרטוןאתנציג

לבסוף.במרחבומיקומםמשמעותם,בשמייםהכוכבים

הצפוןכוכבאתלזהותבאפשרותנוכיצדהסברישנו

שלקוליתיאורנערוךראייהלקותעםבקבוצות

.המסךעלהמתרחש

https://www.youtube.com/watch?v=2Ob2PPlb

nFM&t=50s

.8:25דקהעד1:40מדקההחל

דקות30–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=tvzXrB2Q1N4
https://www.youtube.com/watch?v=2Ob2PPlbnFM&t=50s


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

סיבוב,השמשאתסובבהארץכדור-המזלותגלגל

כןכמו.השנהעונותלשינוייגםוגורםשנההלוקח

כדורמסיבובכתוצאה.צירוסביבהארץכדורסובב

בכלבלילהצופיםאנוהשמשסביבבחללהארץ

,זאתלעומת.אחרותכוכביםקבוצותלעברעונה

יוםחוויםאנחנו–צירוסביבהארץכדורסיבוב,עקב

לאורךכשמתבונניםגם,ולכןושקיעהזריחה,ולילה

שזורחותכוכביםקבוצותלראותנוכלבשמייםהלילה

בכל,לכן.והירחהשמשכמוממש,ששוקעותוכאלה

בעצםהשמיםתמונתובלילהביום,ושעהשעה

.לעיניינומשתנה

בצורותוראולשמייםאנשיםהתבוננוהקדוםבעבר

וכךחייםבעלי,דמויותהכוכביםמקבצישלהשונות

נעהארץכדור.המזלותגלגלהמזלותגלגלנוצרגם

מיקוםמשתנה,הארץכדורסיבובעם.השמשסביב

לאבכיוונההמצוייםאלה–לשמשביחסהמזלות

הנגדיבכיוןהמצוייםואלההשמשבוהקבגללייראו

בכל,מכךכתוצאה.הלילהבשעותהיטבייראו–לה

,המזלותאחדאתמעיניינומסתירהשמשאורחודש

בעצםהואהמוסתרהמזלהדוגמהלצורךטלה

,טלהמזללהסתרתבמקביל.החודששלהמזל

בחודשדווקאמאודבוהק,מאזנים,השנישבצדהמזל

.טובמאודולכןזה

גלגל,ושקיעהזריחה-סימניםשפת–שמיעהמוגבלות

.המזלות

עםמשחקיםלשחקניתןוריכוזקשבלקויותעםבקבוצות

מיכל...פהעומד...מזלשהואמיכל-השוניםהמזלות

-מסוייםבמקוםעומד-זהלתאריךזהתאריךביןשנולד

.הםמזלאיזהמגליםכולםואז

המזלותגלגל-5נספח

:להרחבה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95

%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%9B%

D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D

7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94

דקות30–גוף הפעילות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

,הנגדיבצדבשמייםמצויהמאזנייםקבוצת,מאידך

טובהבצורהתיראהולכןמהשמשהלאהפונה

.הלילהאותובמהלך

אתונמקםנולדחודשבאיזהמשתתףכלנשאל

,נולדוהםשבוהחודשמזלפיעלהמשתתפיםשמות

.בכיתהנתלההלוחאת.המצורףהמזלותלוחפניעל

דקות30–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

בווהאופןהכוכביםשלמיקומםעלשלמדנולאחר

ראו.כוכביםמפתביחדניצור,במרחבלזהותםנוכל

בנספחיםמפורטותהוראות

הלילהבשעותהחוצהלצאתהמשתתפיםאתנזמין

,כןכמו.המפהפיעלהכוכביםאתלזהותולנסות

כוכביםסיורישמקיימותחברותקיימותכיספרו

עולםעלרבותללמודאפשרודרכםמודרכים

.הכוכבים

למשתתפיםלעזוריש-מוטוריותלקויותעםבקבוצות

כלאתמראשולהכיןהעדינהלמוטוריקההקשורבכל

.גזוריםהדברים

הוראות+כוכביםמפת-6נספח

https://www.bareket-

astro.com/astronet-classroom/live-

astronomical-data/planetarium-israel-

viewing

מספריים

מתפצלותסיכות

דקות10–סיכום 

https://www.bareket-astro.com/astronet-classroom/live-astronomical-data/planetarium-israel-viewing


נספחים
מלווהמתודה-1נספח

הבריסטוללאורךחריץנחתוך.כחולהרצועהומעליה,ירוקהבריסטולרצועתנדביקבתחתיתו.ומעלהA3בגודלמודפסהחללשלרקע:הוראות

וכוכביםהירח,השמשאתמגנטיםבעזרתנדביקהבריסטולשלהעליוןהשחורבחלקו.בחריץונעביר,שיפודגביעלנדביקהבובהאת.התחתוןבחלקו

מקומםפיעלשונים



נספחים



נספחים



נספחים



נספחים



נספחים
המחשה יחבי גודל של כוכבי הלכת-2נספח 

צדק

שבתאי

ארץ

מאדים חמה

נוגה

נפטון

אורנוס



נספחים
(מרץ אפריל)מפת כוכבים בשמיים  -3נספח 

עכשיו בשמים-מפת קבוצות כוכבים וכוכבי הלכת לשמי ישראל 

https://www.bareket-astro.com/astronet-classroom/live-astronomical-data/planetarium-israel-viewing


נספחים
מפות של קבוצות כוכבים שונות-4נספח 



נספחים
גלגל המזלות-5נספח 



נספחים
הוראות+ מפת כוכבים-6נספח 



לוח השנה ועונות השנה–3שיעור 



:מטרה

נבין כיצד מסלולו של כדור הארץ בחלל קובע את עונת  •

?השנה

נכיר את מופעי הירח ועל הקשר ללוח השנה העברי ולאורך  •

שעות היום

:ציוד

מקרן ברקו+ מחשב •

עזרים מודפסים•

זויתמד •

סרגל•

צבעים•

מספרים•



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

הכוכביםביןקשרלהיותיכולהאם:לנושאפתיחה

למהבחללשמתרחשמהבין?הארץכדורעללחיים

משפיעבחללשמתרחשמה.בארץכאןשמתרחש

ובעליהצמחיםושלשלנוהחייםמחזורעלמאוד

כדורתנועתכיצדנלמדהיום.הארץכדורעלהחיים

אתרקלאקובעיםהשמשוסביבעצמוסביבהארץ

הקיץאת,השנהעונותאתגםאלאוהיוםהלילה

.החודשיםאתואפילווהחורף

מתאים לכולם

התאריכיםשבוהשנהלוחאתנפתח:שנהלוח

התאריךאתהמשתתפיםעםביחדנחפש.העבריים

?נמצאיםאנוחודשבאיזהנבדוק.היוםאותושל

עונתמהייודעיםכיצד?עונהבאיזו?בחודשיוםבאיזה

את,השנהבלוחלראותכלשהידרךישהאם?השנה

?העונה

לוח שנה לועזי ועברי

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

הארץכדורתנועתאתנזכיר-הארץכדורנטיית

אתנציג,הראשוןבשיעורדיברנועליה,לשמשמסביב

נסביר.הראשוןבשיעורהשתמשנושבהםהכדורים

עםיחדזועובדה.צירועלהארץכדורשלנטייתו

ההבדליםאתשיוצריםאלוהםהשמשסביבהסיבוב

התנועה.מחזוריותהמילהאתנזכיר.השנהעונותבין

הארץבכדורלשינוייםוגורמתעצמהעלחוזרתהזו

ולכןחודשים,השנהעונות-שנהמידיעצמםעללחזור

.וכוחגיםגם

נזמין את כל אחד מהילדים  -בקבוצות עם לקויות ראייה
לחוש את הנטייה של כדור הארץ ולהבין אותה ביחס  

מעיסת נייר שבו  מימדימומלץ לבנות מודל תלת . לשמש
.יוכלו התלמידים לגעת בשתי ידיים

השנהעונותשלהסרטוןאתנציג-השנהעונות

.כאןהמצורף

עלמדוברכיראוכיצד.הבחינועונותבכמהנשאל

לשינוייםגורםלדעתםמה?הבאהלעונהמעבר

.קבוצותלמספרהמשתתפיםאתנחלק?האקלימיים

בההקבוצותביןתחרותנערוך.עונהתקבלקבוצהכל

הן-לעונהמאפייניםשיותרכמהלכתוביצטרכוהם

.החייםבעליאצלוהןהאדםאצלהן,בצומח

.האלההשינוייםחליםבכלללמהנביןרגעבעוד

לסירטוןנערוך תיאור קולי -בקבוצות עם לקווית ראייה
ונקפיד להזכיר את השינויים המרחשים בכלל  

.המרכיבים

אפשר לבקש מכל -בקבוצות עם לקווית קשב וריכוז
איך הם  -השתנות כזה על עצמםסירטוןקבוצה להכין 

.משתנים בין העונות ולצלם אותו

https://www.youtube.com/watch?v=lmIFXIX
QQ_E

דקות25–גוף הפעילות 

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


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

השמשסביבמסלולוואתהארץכדורנטייתאתנמחיש

זוגלכלמעטפהמועדמבעודהכינו:הדגםבאמצעות

שני,הארץכדורשלאיוריםשני:מעטפהבכל.תלמידים

ומעמדשמששלאיור,קשיות/שיפודים/ארטיקמקלות

.הדגםאתבולנעוץ(מקלקראומפלסטלינהלמשל)

כדורשלוהדרומיצפוניחלקוואתהמשווהקואתנסמן

הדרומיבקוטבשיעבורכךהשיפודאתנעביר,הארץ

.הארץכדורשלוהצפוני

הארץכדורדגמיאת,המשטחבמרכזננעץהשמשאת

במדניעזר)המשטחמןמעלות66.5שלבמרחקננעץ

.(זווית

כדורביןמפגשנוצרבהםהנקודותאתונסמןסרגלניקח

השטחאתנבחן.למשטחמקבילבקוולשמשהארץ

קטןשטחמתקבללשמשהקרובבשטח.לשמשהפונה

.הרחוקבשטחמאשריותר

כך,יותרחדההשמשכלפיהארץכדורפנישנטייתככל

ומכאןיותרגדולשטחפניעלמתפזרותהשמשקרני

השמשקרניכאשר:ולהיפך,)חורף(חםפחותזהשבאזור

,יותרקטןבשטחמרוכזותהן,בקרקעישירותפוגעות

,הארץכדורנטייתבשל!זכרו.)קיץ(להתחממותשמוביל

.הדרומיהכדורבחציחורף,הצפוניהכדורבחציקיץכאשר

-קיץבאוסטרליהשלנוהחורףבשיא,בדצמבר-לדוגמא

איפשהוכרגעקיימותהשנהעונותכלכלומרוההפך

.הכדורעלנמצאיםאנחנואיפהתלוי,בעולם

עםאךזופעילותלעשותישראייהלקויותעםבקבוצות

היאנוספתאפשרות,ניירמעיסתעשוימימדיתלתדגם

.כדורעםזאתלעשות

גדולכדורלהביאניתן-וריכוזקשבלקויותעםבקבוצות

כלולהזמיןארוכיםחבלים(יםכדוראולמשליוגהכדור)

שימתחושנייםועודהשמששיהיהאחרמשתתףפעם

נוכלכך.הארץכדורפניאלשונותבזויותהחבליםאת

.בשנהעונהבכלהפגיעהבשטחהשינויאתלראות

מפורטהסבר+לדגםתמונות-1נספח

החללסוכנות-השנהעונותמערךמתוך)

(הישראלית

הארץכדורשלאיורים-2נספח

זוויתמד

סרגל

עיפרון

שיפודים

מספריים

פיזיוכדור/יםכדור

מטרים2-3באורךארוכיםחבלים

:להרחבה

https://www.space.gov.il/%D7%AA%D

7%92%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A2%

D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94

דקות25–גוף הפעילות 

https://www.space.gov.il/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

-לכןקודםשעשינוהעונותמאפיינימשימתאלנחזור

בעונתיותרירוקההסביבהלמה,יחדלהביןננסה

,ובסתיובקיץיותרחומההיאולמהוהאביבהחורף

מדוע,עונהבכלמסויימיםבגדיםלובשיםאנומדוע

שלאחייםבעלישישאומשתנההכלביםשלהפרווה

.מסויימותבעונותכללנראה

עלמהתהליכיםגדולשחלקונבהירהדבריםביןנחבר

זהשלומהקשרמנטייתומושפעיםבעצם,הארץכדור

.לשמש

האנימציהאתנציג-והלילההיוםשעותאורך

יחד.המצורףהסירטוןאתוכןבנספחיםהמצורפת

רבותהאורשעותבהםימיםישנםמדוענביןאיתם

.קצרותאורשעותשבהםוכאלהיותר

היווכמה?היוםישחושךשעותוכמהאורשעותכמה

?חודשלפני

.ראייהלקויותעםלקבוצותלהסברפשוטפחותזהחלק

השמשאתהמייצגחזקהפנסעםזאתלעשותניתן

עלזאתלהמחישוממשבצירוהמסתובבהארץוכדור

,פניועלהפנסחוםאתיחוששהואכךמהתלמידיםאחד

אחרתבזויותפעםבכל

לשמשבהתאםהארץכדורתנועתאנימציה-3נספח

https://app.wizer.me/preview/H5PJOV

דקות25–גוף הפעילות 

https://app.wizer.me/preview/H5PJOV


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

בחללהתנועהביןקשרישהאם-העבריהשנהלוח

הכלליהשנהבלוח?החודשבמהלךהימיםלבין

הואהכלליהשנהלוח.העברייםהתאריכיםמצויינים

שלמלאסיבוב=שנה)השמששנתשלשנהלוח

.ירחילוחהואהעיבריהשנהולוח(השמשסביבהירח

.הבאהמולדועדהירחממולדנמדדחודשכל

הירחמופעיעלומסבירבקישורהנמצאבסרטוןנצפה

.הסרטוןמןבחלקרקלצפותניתן

?הסירטוןפיעלהירחמצבמשפיעבעצםמהעל

בניאתשהביאהזוהיאהארץכדורסביבהירחתנועת

עונותובושלנוהשנהלוחאתולבנותלהמציאהאדם

.והימיםהחודשים,השנה

מהאתלתארישראייהלקויותעםלקבוצות

המתואראתלהסבירבמקבילאוהמסךעלשמתרחש

מהפעילותמימדיהתלתהדגםבעזרתבסרט

.הקודמת

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

HeGTa0.

דקות25–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=bThDaHeGTa0


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

:כיתתישנהלוחהכנת

ונחלקבנספחיםהמצורףלהדפסהשנהלוחנדפיס

שמואתירשוםמשתתףכל.מהמשתתפיםאחדלכל

שלוההולדתיוםבתאריך

נולדמתיביחדנבדוקנולדעונהבאיזויצייןמשתתףכל

כ"אח.עונהובאיזו,בחודשיוםבאיזה-משתתףכל

העברילתאריךהמתאיםהירחמופעאתאחדכליצייר

היעזרוהירחמופעבדיקתלצורך.הולדתויוםשל

גםניתן-הרצוןבמידת:בקישורהעזרו.המצורףבקישור

החודשייםהלוחותכלאתנצרף-כיתתישנהלוחלהכין

שאיןהחודשיםאתלשכוחלאלבשימו.שנהלכדי

פעמיםמספרלהשתמשולאהולדתימיבהם

ועשינובמידה.הולדתימיהרבהבהםשישבחודשים

.הכיתתיהשנהלוחאתיחדנקשט-זאת

חודשילוחלהכיןניתןראייהלקויותעםבקבוצות

מחשבגביעלהלוחאתלהכיןגםניתן.מוטפח/מוגדל

עלפרטיואתיוסיףאחדשכלואזהקראהתוכנתעם

.המחשב

-לצביעהשנהלוח

https://mylush.net/luach-loazi-evryBIG.php

צבעים

-הירחמופעילוח

https://www.locate.co.il/Moon_Phases

דקות10–סיכום 

https://mylush.net/luach-loazi-evryBIG.php
https://www.locate.co.il/Moon_Phases


נספחים
( סוכנות החלל הישראלית-מתוך מערך עונות השנה)הסבר מפורט + תמונות לדגם-1נספח



נספחים
( סוכנות החלל הישראלית-מתוך מערך עונות השנה)הסבר מפורט + תמונות לדגם-1נספח



נספחים
( סוכנות החלל הישראלית-מתוך מערך עונות השנה)הסבר מפורט + תמונות לדגם-1נספח



נספחים
( סוכנות החלל הישראלית-מתוך מערך עונות השנה)הסבר מפורט + תמונות לדגם-1נספח



נספחים
לאותה פעילות של העזר הקודם-כדור הארץשל איורים -2נספח 



נספחים
אנימציה תנועת כדור הארץ בהתאם לשמש-3נספח 



נספחים
לצביעה  לוח שנה -4נספח 

https://mylush.net/luach-loazi-evryBIG.php-

https://mylush.net/luach-loazi-evryBIG.php-


התנאים בתחנת החלל-4שיעור 



:מטרה

ועל התפתחות  , המשתתפים ילמדו על מסעות עבר אל החלל•

.הטכנולוגיה המובילה את האדם אל החלל

נכיר את החלומות שלנו ונבין מה נדרש בשביל להגשים חלום•

:ציוד

מקרן ברקו+ מחשב •

נספחים מודפסים•

חומרי יצירה•

קופסה/ ארגז•



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

משקיףהאסטרונאוטאיתןאתשובנציג:חללתחנת

אתנזכיר,עליהםשדיברנובעצמיםנתבונן.החללעל

מצגואת,המיוחדתהתנועהאת.הירח,השמש

ללמודשלנוהמרכזיותהדרכיםאחתכינגיד.הכוכבים

.חללתחנותידיעלהיא,כיוםהחללעל

חללתחנתנראיתכיצד?חללתחנתבעצםהיאמה

הנמצאמלאכותימבנההיאחללתחנת?בהישומה

,אדםבניומאכלסבחללשנה20-ככברקבועבאופן

מעין,לווייןהיאהחללתחנת.ומדעמחקרלצורכיבעיקר

.הארץכדוראתהמקיפהמשוכללתמעבדה

ארוכיםחודשיםבמשךלעתיםשוהיםאסטרונאוטים

ופועלתנראיתהחללתחנתאיךיותרנבין.חללבתחנת

עלמעטללמודרוציםאנחנוהפעםאבל,הבאבמפגש

.החללבתחנתהתנאים

בחללאסטרונאוט-קודמיםמשיעוריםעזר

חללתחנתשלתמונה-1נספח

דקות10–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

מתקיימים,כלליבאופןובחללהחללבתחנתכינסביר

אתנשאל.הארץבכדורהקיימיםמאלהשוניםתנאים

אילו?שונהבעצםמהיודעיםהםאםהמשתתפים

?בחללקיימיםמאתגריםתנאים

הטמפרטורות,חמצןואיןאוויראיןבחללכינסביר

וכחהארץכדורעלמאלולגמריושונותקיצוניות

להביןננסהזהבמפגש.מורגשולאכמעטהכבידה

...אומרזהמה

כוחמהויודעמיהמשתתפיםאתנשאל-הכבידהכוח

.במילהאותוהזכרנוקודמיםובשיעוריםייתכן?הכבידה

מכלהיטבונמתחאותונפרוש,(מצנחאו)גדולסדיןניקח

,כבדכדור,שוניםחפציםהסדיןעלבעדינותנניח.הצדדים

נראה.גולותבגלגולנוסיףכךאחר.אצטרובל,אבן,נוצה

.ביותרהכבדלחפץבעיקרנמשכיםחפציםאיך

אולאווירכלשהופריטלזרוקהמשתתפיםאתנזמין

נראה.באווירזמןשיותרכמהולהישארלקפוץלנסות

?בעצםזהלמה.לאדמהבסוףחוזריםאנחנושתמיד

שנקראבכוח,אליואותומושךהארץשכדורהיאהסיבה

.((Gravityהכבידהכוח

הכוחותאחדהוא,"גרוויטציה"האו,הזההכבידהכוח

זהגופיםשניכלשמושךהכוחזהו.בטבעשישהבסיסיים

."המשיכהכוח"גםנקראהואלכן,זהכלפי

כיסאותביןהסדיןאתלקשורנוכלניידותשאינןלקבוצות

אותםזורקיםשאנחנוכדיתוךאתלמשתתפיםולהציג

.הגדוללסדין

ניקח-מוקטנתהדגמהנכין,ראייהלקויותעםבקבוצות

נמתח,ידייםבשתילמשששניתן,גדולהקופסאאוקערה

נזרוקזהועליפולשלאכדיאותוונקשורבדעליהן

למשתתפיםנאפשרבמקביל.מתאיםבגודלעצמים

העצמיםנמשכיםכיווןולאיזההבדתנועתאתלהרגיש

.השונים

מצנח,גדולסדין

גולותחבילת,שוניםחפצים

דקות30–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

–גוףכלשל(החומרכמות)מהמסהמושפעזהכוח

בעלכלומר,יותרמסיביהואשמשהוככלכלליבאופן

ככל.יותרחזקשלוהמשיכהכוחכך–יותררבחומר

כאשרלמשל,והמושךהמאסיבימהגוףשמתרחקים

מרגישים,הארץמכדורומתרחקיםבחלליתממריאים

.הכבידהכחאתןפחותפחות

.קטנטן=מיקרו.כבידהמיקרוקוראיםזהלמצב

ואינוכמעטמשיכהכוחשבומצבהיאמיקרוכבידה

משקלחוסראוכבידהחוסראינוזה!!לבשימו.מורגש

מרגישיםאנחנושאיןכדיעדזעוםהכחפשוט!אמיתי

.בו

חזקהוקרינהאוירחוסר,קורכמואחריםלדבריםבניגוד

אווירלהביא,חללחליפתללבוש)להתמודדניתןאיתם

דרךאין(הקרינהנגדמגןלשים,במיכליםלחללית

כיצדולהתאמןלהתרגלצריךולכןכבידה"לזייף"

!מאודמגניבגםאבלטבעיולאמוזרזה.להתנהג

שלבמצבפעםהיוהםהאםהמשתתפיםאתנשאל

דומהשהתחושהנגיד?כבידהמיקרואוכבידהחוסר

ונשיםמיםגיגיתאיתנונביא.במיםבצלילהשקורהלמה

.קטןפלסטיקכדור,עץחתיכת-שצפיםאלמנטיםבה

אבללגמרישונההיאזהבמקרהשהסיבהנסביר

.שונותהןהמשקללחוסרהסיבות

שלהםלתחושהנתייחסניידותמגבלתעםבקבוצות

הגוףאתלהזיז/לנועליכולת-למיםנכנסיםכשהם

,הנראהשכפינגיד.משקלםאתלהרגישלאאולעיתים

אתמזיזיםיותררבהבקלותהיו,בחללנמצאיםהיואם

הגוףחלקי,זוולעומתפועליםשכןהגוףחלקי

היהלאמשקלםכימפריעיםפחותהיו,לזוזשמתקשים

....מורגש

מיםעםקערה

המיםעלשצפיםאלמנטיםמספר
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

.כללכתוביותוללאבאנגליתהינםהמצורפיםהסרטים

ואיךקורהמהלהביןניתן.קולללאאותםלהקריןמומלץ

הטקסטהבנתאוהקולללאגםהבעיהאתפותרים

.בדיוק

עםלהדגיםניתן-ראייהלקויותעםבקבוצות

להביאלדוגמא)בסירטוןשמתרחשמהאתהמשתתפים

להיכנסמהםולבקשמהתקרהאותולקשור,שינהשק

אתלהקריןמומלץ,כןכמו.(כךלישוןולנסותאליו

.קוליתיאורלהםולעשותהסירטונים

:הקבוצהאופילפיאפשרויותהתאמות

יכול)משותףבדיוןיחדלחשובאלאלקבוצותלחלקלא

הפרעותעםלקבוצותולהתאיםיותרויעילזריזלהיות

.(וריכוזקשב

לבקשניתן,שמיעהלקויותעםמשתתפיםשלבמקרה

כך,ויזואליתתשובהולאפשרלבעיההפיתרוןאתלצייר

.למשתתפיםיותרמותאמתשתהיה

מבקשת,וסכוםצלחת,שיערמברשת-יומיומיים

...'וכוועטמחבת,שמיכהאוכרית,שיניים

:היאהמצגתכתובת

https://docs.google.com/presentation/d/1

_WmYSRh-

rUBT2BqEI56AdotT7UPwFct_/edit?usp=shari

ng&ouid=104632686373255038605&rtpof=true

&sd=true

,במיםחופשיתלצלילהקצתדומההתחושהבריחוף

דווקאולוואצורהבאותההכיווניםלכל"לשחות"אפשר

אסטרונאוטיםבההדרךגםהיאצלילה.למטה"ליפול"

נכוןיותראו)העדרשלהתחושהלקראתמתאמנים

.כבידה(מיקרולומר

בתנאיםלהתנהלשלהמשמעותמהלהביןננסהבואו

לצייראולכתובמהמשתתפיםבקשו.כבידהמיקרושל

,שינייםצחצוח)הבוקרמאזשעשושונותפעולות5

עכשיו(...'וכובמחברתכתיבה,ספורט,בוקרארוחת

צריךהיהאםלוקשההיהמהלכתובאחדמכלבקשו

.כבידהמיקרושלבתנאיםזהאתלעשות

/להדגיםממנוובקשואחרמשתתףפעםבכלהזמינו

...נראההיהזהאיךלהציג

.פיתרונותעללחשובננסהבואו-ועכשיו

איך?אוכליםאיך-לדוגמאשאלהשאלופעםבכל

יתנושהמשתתפיםולאחר...'וכושינייםמצחצחים

,המצורפתבמצגתהשקופיותאתלהםהראו,תשובה

.הללולשאלותתשובותעםקצריםסרטוניםהמציגות

דקות30–גוף הפעילות 

https://docs.google.com/presentation/d/1_WmYSRh-rUBT2BqEI56AdotT7UPwFct_/edit?usp=sharing&ouid=104632686373255038605&rtpof=true&sd=true


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

חליפתלייצרמאודמומלץ-ובכללראייהללקויות

ולהכיןצידניתשללחומרהדומהחומרלהביא-חלל

שלהתחושהאתלתתכדי,חולצה.,חליפהממנו

.חללחליפת

חללחליפתשלתמונה-2נספח

תרמוס

צידנת

יכוליםנוספיםדבריםאילוהמשתתפיםאתנשאל-ביגוד

כפיישהחללתחנתבתוך?בחללמאתגריםלהיות

מלאכותייםתנאיםיוצריםהחללתחנתבתוך,שלמדנו

קרינה,קור/חוםמבחינתהארץכדורעללחייםהדומים

.החללתחנתבתוךבמשימתוישההאיתןגם'וכו

מחוץלמשימותיוצאיםהאסטרונאוטיםלעיתים,אבל

כדיאפילואומבחוץדבריםלתקןכדילמשל,לחללית

חליפת.מיוחדותחללחליפותישכךלשם.בחלללטייל

הקיצונייםהתנאיםמפניבחללהשוהיםעלמגינההחלל

וטמפרטורותלחץתת,קוסמיתקרינהכגון,בוהשוררים

היאהחללחליפת.שורףלחוםמקפיאמקורמשתנות

שבתוכהלאדםמספקתהיא:אישיתחלליתמעיןהיא

עלשומרת,פיזיתוהגנהחמצן,מים,תקשורת

,לחץמווסתת,משתניםבתנאיםיציבהגוףטמפרטורת

.ועודגזיםמסלקת

לובשיםבחזרהוממנההחללתחנתאלבחלליתבמסע

בדיוקשמתוכננותחליפות,איתןגם,אסטרונאוטים

יכולותאלוחליפות.תקלהשללמקרהזאתלמידותיהם

.החללמסכנותאותםלהציל

שינוייעלשמגנים,דומיםחומריםעםיחדלחשובננסה

נשים.וצידניתתרמוסלחדראיתנונביא.טמפרטורה

בתוך.מבחוץבהוניגעמאודקרמשהוהצידניתבתוך

כינראה.מבחוץבווניגערותחיםמיםנשיםהטרמוס

.מהסביבהשמבודדיםתנאיםליצור,היוםאפשרותישנה
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

עיגולאיקסלוחלייצרניתןראייהלקויותעםבקבוצות

המשתתפיםאחדאתעליוולהעמידהחדררצפתעל

,מותפחמשחקלוחלהכיןאפשר,לחילופין.פעםבכל

.בולטיםמתארקויעם

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

es/space_suit_class.pdf

בנושאושקראמתמשחקנשחק-החללחליפות

קבוצה.לשתייםהקבוצהאתנחלק-החללחליפות

.OהסימוןאתוהשנייהXהסימוןאתתקבלאחת

לוחעלשלהםהסימןאתלסמןשיוכלובשביל

בצורהשאלהעלראשיתלענותעליהם,עיגול-האיקס

שלהםהסימןאתלסמןיוכלו-נכונהענואםרק.נכונה

.הלוחעל

שכלולאחרהמצורףמהמסמךהשאלותאתנשאל

.הנושאעלעודנרחיב,תענהקבוצה
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נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

הקושיאתלקשרנוכל-ניידותמגבלתעםלמשתתפים

בביצועשלהםלקושי-בחללמסוימותפעולותבביצוע

..הידאתלהזיז,חפץלהרים-פיסיותפעילויות

תוצרתחלללחליפתדוגמא-3נספח

.בית

.דומיםדבריםהקבוצהעםלהכיןניתן

הרבהאיתנונביא-חללחליפתהמשתתפיםעםנכין

אותםונעטוףמשתתפיםמספרונזמין"פצפצים"ניילון

.החללבחליפתוהמחנקהסירבולתחושתאתלתתכדי

לשיםמסורבליםבגדיםאוקסדותלהביאגםמומלץ

הביגודעםלהתהלךמהמשתתפיםלבקשואזמעל

שמיכהלהביאגםאפשר.שונותפעולותולבצעהזה

.אותהולהרגיש(ראשונהעזרהמציוד)"מוזהבת"תרמית

-בשיעורבהםשעסקנוהדבריםאתנזכירלסיכום

בתנאיבחללארוךזמןשבלשהותוהקשייםהחללתחנת

בתנאיםלהיותרוציםהיוהםהאםנשאל.כבידהמיקרו

,למשל)עבורםקשהלהיותעלולהיהומהבחללהאלה

לצאתאפשראי,האנשיםאותםעםהזמןכללהיות

(...ועודמהביתמרחק,ולילהיוםאין,כשרוציםהחוצה

ארוכהסדרהעובריםלחללשטסיםשהאנשיםנסביר

התנאיםבכללעמודשיוכלוכדיואימוניםמבחניםשל

.הבאבשיעורנרחיבאלהכלעל.הללוהמורכבים

ננסה,(4עזר)בחללהגרבייםתמונתאתנראהלסיום

נתנסהשעודונגידצולמההיאזוויתמאיזויחדלהבין

!!!בחלליהיהכשאיתןגםגרבייםבמשימת

.בחללגרביים-4נספח

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

/files/space_suit_class.pdf
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נספחים
תמונה של תחנת חלל-1עזר 



נספחים
תמונה של חליפת חלל-2עזר 



נספחים
דוגמא לחליפת חלל תוצרת בית-3עזר 



נספחים
מוגן רק על ( כדוהאברקע )צילום של אסטרונאוט מרחף בחלל -3עזר 

ידי חליפת החלל



נספחים
(סיקה מאיר'האסטרונאוטית ג)רגליים עם גרביים מיוחדות לחג החנוכה על רקע החלון המשקיף לכדור הארץ מתחנת החלל –4עזר 



–5שיעור 
השיגור  : המסע לחלל

והשהות בתחנת החלל



:מטרה

נכיר את תחנת החלל הבינלאומית אליה מגיעים האסטרונאוטים  •

ונבין איך מגיעים אליה מכדור הארץ

.נשמע קצת על ההיסטוריה של מסעות החלל•

לחלומות  , נשלב את סיפור הטיסה של איתן לתחנת החלל•

ונזכיר את החשיבות שבלחלום ולשאוף  , ולשאיפות שלנו כבני אדם

.גבוה

:ציוד

מקרן ברקו+ מחשב •

נספחים מודפסים•

מספרים•

חומרי יצירה•

מדריך/הערה למורה

אתם  , לפניכם מבחר פעילויות שאורכן הכולל ארוך יותר מאורך שיעור*

מוזמנים לבחור מבין האפשרויות את הפעילויות המתאימות  

.לקבוצתכם או לחלק את השיעור לשניים



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

.'רקיע'משימתשלהשיגורלפניהמסכםהשיעורזהו

לשהותהקשוריםואתגריםקשייםהכרנוהקודםבשיעור

.ולחוותלהגיערוציםאנשיםהרבה,זאתלמרות.,בחלל

זאתשעשומיעלוקצתלחללמגיעיםאיךנביןהיום

.מגיעיםולאן,השיגורתהליךעל.ההיסטוריהלאורך

מהוכלומרוחקנודעלאמרחבהיההחללומתמידמאז

עם.הארץמכדורלשמייםמתצפיותהיהשידעו

פרטיםויותריותרהמדעיוהמחקרהטכנולוגיההתפתחות

בעשורים.השאלותרבותועדייןנאסףומידעמתגלים

חלליותבעזרתהחללאתלחקורהחלוהאחרונים

ביצועלצורך.מופלאיםלמסעותהארץמכדורהיוצאות

-בינלאומיפעולהבשיתוףנבנתהמהמחקריםחלק

מלאומיםאבטרונאוטיםשוהיםבתחנה.החללתחנת

ניסוייםומבצעיםוקצריםארוכיםזמןלפרקישונים

.דרךפורציותצפיות

תחנתעםומסקרנתראשוניתוהכרותפתיחהלשם

נציג:בחללמיספריםמשחקאתיחדנשחק,החלל

פעםבכל.עליומספריםהרבהעםפלקטלמשתתפים

מכלמי,לנחשתצטרךוהקבוצהאחתהגדרהנקריא

ההגדרהאתתואם,הלוחעלהמופיעיםהמיספרים

נלמדהיוםהפעילותשבמהלךלקבוצהנסביר.שהקראנו

.המספריםשמאחוריוהמדעהסיפוריםעלעוד

אתנדפיס-וריכוזקשבלקויותעםבקבוצות

לסדרםמהמשתתפיםונבקשוהמספריםההגדרות

זאתלעשותניתן)מהרשיותרכמההנכוניםבזוגות

(משתתפיםשלזוגות/קבוצותביןכתחרותגם

רשימתאתנקריא-ראייהלקויותעםלקבוצות

מספרפעםבכלנקריא,מכןלאחר.ההגדרות

.מתאיםהואהגדרהלאיזולנחשמהקבוצהונבקש

ושתיאחדמספרפעםבכללהקריאניתן-לחילופין

הגדרהלאיזולנחשמהמשתתפיםולבקש,הגדרות

.מתאיםהמספרהשתייםמבין

בחללמספרים-1נספח

דקות15–פתיחה 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

לאורךשרביםאמרנוכבר-החללאלהמסע

ענייןלאבהחלטושזה,לחלללהגיעחלמוההיסטוריה

הצליחומי?זהאתלעשותהצליחמיאז.פשוט

?ראשוןזהאתלעשות

כרטיסייהכלעל.שונותכרטיסיותלמשתתפיםנחלק

-החללאלבמסעשנכבש"יעד"שלתמונהמופיעה

אתשהקיףהראשוןהמלאכותיהעצם)הראשוןהלווין

הכלבה–בחללהראשוןהיונק,ספוטניק(הארץכדור

האדם,גגאריןיורי–לחללשיצאהראשוןהאדם,לייקה

הישראלי,אמסטרונגניל–הירחעלשדרךהראשון

.רמוןאילן–בחללהראשון

.זמניםלוח-צירפניעלהכרטיסיותאתלסדרננסה

.למהקדםמהיחדלחשובננסה

להדפיסאפשר-וריכוזקשבהפרעותעםבקבוצות

שתיביןתחרותולערוךהתמונותשלסטיםשני

.הנכוןבסדרמהריותרלסדרמצליחהמי-קבוצות

התמונותאתיחדנסדר-ראייהלקויותעםלקבוצות

.פעםבכלהשונותהכרטיסיותשלתיאורבעזרת

החללאלהמסעזמןציר-2נספח

בחרו איזה פעילויות מתאימות לכם)דקות 20–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

שמתרחשמהאתנתאר,ראייהלקויותעםבקבוצות

.המסךעל

(איתןיטוסבההחללית)הדרגוןשלתמונות-3נספח

.(המשגר)והפלקון

שיצאפעםאיהראשוןהאדםשלהשיגורסרטוןאתנקרין

הסביםאולי-למשתתפיםנגיד.שנה60כלפניהחללאל

האסטרונאוטהיהגגאריןיורי...זהאתזוכריםשלכם

מברית27בןצעירטייסהיההוא,לחללשהגיעהראשון

עםהארץכדוראתהקיףהוא(רוסיה)המועצות

נספר.בשלוםונחתדקות108במשך"ווסטוק"החללית

.לחללהגיעוכבררבותחלליות,ארוכהדרךעברנושמאז

מחשב

ברקומקרן

-גגאריןסרטון שיגור 

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

Ku74Hfc

בכללאיךהמשתתפיםאתנשאל-?לשיגורמוכנים

תגיעשהחלליתבשבילכינסביר?החלללתחנתמגיעים

מעלהאותהשידחוףאדירבכחצורךיש,החללאל

ותתחברהארץמכדורשתתרחקעדתנועתהאתוימשיך

החללית:בעצםזהאתעושיםאיךאז.החללתחנתאל

שלנובמקרה.ענקטילבעצםשהואלמשגרמחוברת

ושלמשגרשלתמונותמצורפות).פלקוןקוראיםלמשגר

מטילמתנתקתהדרגוןחללית,מסוייםבשלב,(חללית

.שלההמנועיםבעזרתדרכהאתוממשיכההפלקון

למקוםבדיוק,הארץלכדורחוזר,הפלקוןטיל,זהבשלב

כמהעודייקחלחללית,הפרידהמרגע.שוגרשממנו

המשגר.החללתחנתאלשתגיעעד,בחללטיסהשעות

מחוץאותהלהעלותכדיחזקהדחיפהלחלליתנותן

באמצעותמתוכננתאיתןשלטיסתו.הארץלכדור

העוזריםעוצמתייםמנועיםתשעהלו-9פלקוןהמשגר

.והזמןההגעהאתלכוון

בחרו איזה פעילויות מתאימות לכם)דקות 15–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=S_DuKu74Hfc


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

כל.קבוצותלמספרנתחלק-אחריךרודפותחלליות

.החלללעברצעד/חלליתעלמידעדףתקבלקבוצה

להציגיצטרכויחיד/קבוצהכלשלתלמידיםנסביר

לשמההמטרהאת,שמהאת,שלההחלליתאת

.עליהשנדעשירצוחשובהונקודהשוגרה

:כגוןדרכיםבמספרהחלליותאתלהציגניתן

הצגה-

וציוריצירה-

ניירגלילי–ממוחזריםחומריםבאמצעותבנייה-

.'וכוביציםקרטוני,טואלט

עבורהנכונההדרךאתיבחרמורה/מדריךכל

.שלוהקבוצה

החלליתעלשיחנערוך-ראייהלקויותעםבקבוצות

אוחימרנחלקמכןולאחר,נראיתהיאואיךהמושלמת

.המושלמתהחלליתלפיסולפלסטלינה

,לבדאומסולחלליתחלקימראשלחתוךגםניתן

בצורההחלקיםאתלהדביקלמשתתפיםולאפשר

.דףעלשיבחרו

סוכנותאתרמתוך-חלליותמידעדפי-4נספח

הישראליתהחלל

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

es/construction_cards.pdf

שוניםיצירהחומרי

בחרו איזה פעילויות מתאימות לכם)דקות 30–גוף הפעילות 

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


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

הניסויאתהתלמידיםמולערכו-החלליתניסוי

.שבנספחיםההדרכהבסרטוןהמתואר

אתדוחףמשגרהמכונהטילכיצדמתארהניסוי

טיליםבמציאות.ומתרומםמהקרקעעצמו

ומספקגדולהבעוצמהשבוערבדלקמשתמשים

תוךהארץלכדורמחוץאלהדחיפהאתלחללית

בשיעורלמדנועליההכבידהעלמתגברשהוא

.הקודם

,לחלליתחזקהראשונית"דחיפה"שנותןמשגרה

בכוחותממשיכההיאהראשונההדחיפהואחרי

.הארץלכדורחוזרוהמשגר,עצמה

!בטיחותהנחיותעלהקפידו

והסודההחומץאתולטעוםלהריחאפשרראיהללקויי

שהבקבוקלחושאפשר.החלקיםאתומששלשתיה

אתודוחףמנופחמאודהמרכיביםביןהחיבורלאחר

.הגזר

-לניסויהדרכהסרטון

https://youtu.be/LSf9ErkXPCU

.וחומץלשתיהסודה,מבקבוקטילהכנת

וכמהכמהלעשותשתצטרכויתכן–לבשימו

אתלנעוץיש–טיפ.לשיגורשתגיעועדניסיונות

כדיעדחזקלאאבלחומץיטפטףשלאכךהגזר

הניסוי.מהלחץלצאתיוכלולאיתקעשהואכך

.ללכלךיכולאבלמסוכןאינו

בחרו איזה פעילויות מתאימות לכם)דקות 15–גוף הפעילות 

https://youtu.be/LSf9ErkXPCU


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

להגיעיכולאדםכללדעתכםהאם-בחללמרחפים

להביןוננסההמשתתפיםעםדיוןכךעלנקיים?לחלל

אנשיםלגבימהנשאל.יכוללאומייכוללדעתםמי

?לחלללהגיעיכוליםהםהאם-מוגבלויותעם

מהשובונשאלהמצורפתמהכתבהקטענקריא

הופכיםלעיתיםהתנאים,בחללדווקאכינגיד.דעתם

עםאופניםבהרבההואפיסיתלקותעםאדם-שווים

הזדמנותזו.פיסיתלקותללאאדםכמויכולותאותן

ושהחלללעשותיכוליםשכולםדבריםשישלהראות

במידה"מוגבלותהבלתיהאפשרויותארץ"הוא

.מסויימת

מצורף)בחללמרחפיםהכתבה-5נספח

(מהכתבההטקסט

בחרו איזה פעילויות מתאימות לכם)דקות 15–גוף הפעילות 



נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

בכלללאן?השיגורלאחרקורהמה-החללתחנת

בחלליתטסיםשממריאיםהאסטרונאוטים?מגיעים

,הבינלאומיתהחללתחנתאלמגיעיםשהםעד

הינההחללתחנת.בחללקבועבאופןהנמצאת

כדורסביבקבועבמסלולהממוקםממששלמבנה

פעם16מהתחנההקודםבשיעורשלמדנוכפי,הארץ

.ביממה

אתנציג.מרגשרגעהואהחללבתחנתהעגינהרגע

.(5עזר)החללבתחנתהחלליתשלהעגינהתמונת

ואחזקתתפעול,במימוןחלקלוקחותמדינותמספר

שנתמאז!כדורגלמגרשכגודלשגודלה,התחנה

משלחתוכל,קבועבאופןמאוישתהתחנהאלפיים

חוזרתואזמסוייםזמןלפרקבתחנהלשהותמגיעה

עורכים,בתחנהשהותםבמשך.לארץחזרה

ואוספים,ותצפיותמדעייםניסוייםהאסטרונאוטים

אתאוהחללתחנתעלהמסבירסרטוןנקרין.מידע

.המצורפתהבינלאומיתהחללתחנתעלהמצגת

מתאיםפחותכןועלכתוביותללאהסרטון

לראותמרתק-אולם,שמיעהלקויותעםלמשתתפים

שפתבעזרתלתווכםוניתן,מהחללהסרטוניםאת

.הסימנים

הבינלאומיתהחללמתחנתתמונות-6נספח

מחשב

מקרן

-הבינלאומיתהחלתחנתעלסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=LyQ-

iTHjI-

8&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%9

7%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%

AA

-הבינלאומיתהחללתחנתעלמצגת

https://docs.google.com/presentation/d/1

ZTRVV8WuqMP1VPpo7clb410VhuExxyuHJz9UR

aBW1Z0/edit?usp=sharing

-PDF–במצגת

https://drive.google.com/file/d/12OFrtR5e

i4Tj4KqfcqwlpPZUuAPWFzMl/view?usp=sha

ring

בחרו איזה פעילויות מתאימות לכם)דקות 15–גוף הפעילות 

https://www.youtube.com/watch?v=LyQ-iTHjI-8&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://docs.google.com/presentation/d/1ZTRVV8WuqMP1VPpo7clb410VhuExxyuHJz9URaBW1Z0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12OFrtR5ei4Tj4KqfcqwlpPZUuAPWFzMl/view?usp=sharing


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

-חלומותלהגשים

אלולהגיעחלומםאתלהגשיםניסורביםאנשים

לבעליאולנשיםאפשריבלתישזהחשבובעבר,החלל

הדבריםהשתנומאז,לחלללהגיעלשאוףמוגבלויות

מבריקמחבעלשהיההוקינגהדגולהמדעןואפילו

ללאוריחףחקראותולחללהגיע100%בנכהאבל

הצילוםאתלהראותניתן.כבידהבמיקרוהגלגליםכסא

.בקישור

שהיוחלומותישלהםגםהאםהמשתתפיםאתנשאל

?להגשיםרוצים

חלומםאתיכתבועליהםדפיםלמשתתפיםנחלק

עללעשותרוציםהםומה,הקרובהלשנהאולעתיד

את.לצייראולכתובניתן.מטרתםאתלהגשיםמנת

שנביאגדולהקופסהאובארגזנטמיןהחלומותדפיכל

השנהבסוף.בכיתהשמוריהיההארגז.מראשעימנו

הצלחנוהאםולבחוןהחלומותארגזאתלפתוחנוכל

ולו,מתקרביםאנחנוהאםאו,מטרתנואתלהגשים

.להגשמתו,במעט

החלוםאתלהגשיםקלתמידולא,חלוםישאדםלכל

,וארוכהקשההכשרהישלאסטרונאוטיםגם.שלנו

אך.מטרותינואתלהשיגכדיקשהלעבודעלינולעיתים

תמיד,משאלותינואתלהגשיםנוכלשלאאומרזהאין

!גבוהלשאוףכדאי

אומסולענניםלגזורניתן-ראייהלקויותעםבקבוצות

ולאפשרהחלומותאתעליהםלכתוב,קרטון

בעצמםהחלומותענניאתלהכניסלתלמידים

.לקופסא

ריחוףשלשבמצבלומרכדאי-פיזיותלקויותלבעלי

להםאיןהארץכדורשעלאנשיםגם(כבידהמיקרו)

.שונהולהתנהגלפעולללמודצריכיםפיזיתמגבלה

כדורעלעבורםפשוטהלהיותשיכולהפעולהלמשל

מרחפיםכאשראתגרהיאגרבייםגריבתכמוהארץ

קליהיהמהלדמייןלנסותאפשר,עברלכלבחלל

בדחיפהלמקוםממקוםלהגיעלמשל)בחלליותר

לעשותלמשל)יותרקשהיהיהומה(הקירשלקלה

.(שתיהשלפעולה

פתקים

כתיבהכלי

קופסא

מסולגזוריםעננים-אופציונאלי

-בחללהוקינגסטיבן

https://www.space.gov.il/news-space/131191

דקות15–סיכום 

https://www.space.gov.il/news-space/131191


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

-מאסטרונאוטשלוםדרישת

יטוסשבה,רקיעמשימתאתהמשתתפיםבפניינציג

לתחנת,סטיבהאיתן-השניהישראליהאסטרונאוט

.ימיפעשרהלמשךבה"לגור"ויעבורהבינלאומיתהחלל

מישראלומחקריםניסוייםמיניכלאיתוייקח,שאיתןנספר

"פרטיאסטרונאוט"הואאיתן.חללבתנאייבצעאותם

תורםהואבחללזמנואתאבל,הטיסהאתמכיסושמימן

.להתגשםשיכוללחלוםולהשראהלחינוך,למחקר

מיוחדתפעילותגםאיתוייקחאיתן,השארשביןנספר

המותאמיםעזריםועםפשוטהבשפה,עבורושנכתבה

הפעילותאתלראותנוכלוכולנו.מוגבלויותעםלקבוצות

.בחלליהיהכשאיתן,הזו

איתןיזכהבקרוב.6בנספחהמצורףהציטוטאתנקריא

מברךסטיבהאיתןשלסרטוןנקרין.חלומואתלהגשים

,עליולהגידיכוליםהםמההמשתתפיםאתונשאל

.שראוהקצרמהסירטון

איתןשלבמסענוסףחלקלקחתהמשתתפיםאתנזמין

יחדנכתוב.השיגורלקראתאיחוליםלוולשלוח,לחלל

אנאשהכנתםהחומריםאת.וציוריםאיחוליםעםברכות

2לעמודחיזרולפדלטלכניסה)המשותףלפדלטהעלו

.(אלינווהצטרפוהברקודאתסירקו,בחוברת

.לחלללהגיעחלומועלמספראיתן-7נספח

רקיעמשימתשלפוסטריםסט

https://186b8370-28d8-49d4-a9eb-

5f0985107086.filesusr.com/ugd/09807b_486221

7e6fed4567840db58d474afef7.pdf

.בהמשךיצורף-מברךאיתןשלסרטון

עםבקבוצותוגם,התנהגותהפרעותעםבקבוצות

ולצרףאיחוליםסרטונילצלםניתן,ראייהלקויות

אקטיביותלקבוצות.לאיתןשישלחלסרטוןאותם

הצגה\ראפ\שירלחברמשימהלתתניתןבמיוחד

.לאיתןותישלחשתצולם

יצירהחומרי

סרטוניםלצילום-פלאפון

דקות15–סיכום 

https://186b8370-28d8-49d4-a9eb-5f0985107086.filesusr.com/ugd/09807b_4862217e6fed4567840db58d474afef7.pdf


נספחיםהתאמה ללקויותמהלך הפעילות

להרחבהאפשרות-לחללהזמנה

לאנשיםגםונפתחתהולכתלחלללטוסהאפשרות

מחקרלממןיכלווממשלותמדינותרקבעבר.פרטיים

החללתחוםהאחרונותבשניםואילו,לחללוטיסה

עשיריםואנשיםחברותשל,פרטיותליוזמותנפתח

יותרישגורמיםליותרנפתחהחללששוקככל.מאוד

בעתידואולייורדיםהמחיריםגםלאטולאטאפשרויות

שבכלל)אחדיפנימליארדרבינתיים.לכלאפשרייםיהיו

ולהציעכרטיסים8לקנותהחליט,(בעברומתופףהיה

העולםמכלאנשיםהזמיןהוא,הרחבלקהלאותם

אל,לחללאיתולטוסמגיעלהםשדווקאאותולשכנע

כמועמדיםעצמכםאתלהציעמוזמניםאתם!הירח

.בטיסהמקוםעלולהתחרות

אוסרטוןלצלם,מכתבלכתובהמשתתפיםאתנזמין

לטוסמגיעלהםדווקאלמהשמסבירנאוםלהכין

.לחלל

-הפרויקטעללהרחבהמידע

https://www.space.gov.il/news-

space/132361

.ההסברעםהכתבהשלצילום-8נספח

עםבקבוצותוגם,התנהגותהפרעותעםבקבוצות

.סרטוניםלצלםניתן,ראייהלקויות

דקות15–סיכום 

https://www.space.gov.il/news-space/132361


נספחים
מספרים בחלל-1נספח

גובהה של תחנת החלל-מטר20

המספר הממוצע של זריחות ושקיעות שרואים מהתחנה ביום -16

אחד

מספר המדינות השותפות בבנייתה ובהפעלתה של התחנה  -5

(קנדה וסין, ב"ארה, יפן, רוסיה)

השנה בה החלו לאייש את התחנה באופן קבוע-2000

הזמן שלוקח להגיע מרגע השיגור לתחנת -ימים3שעות עד  6

הבינאלומיתהחלל 

התחנה בה החלו לבנות את תחנת החלל הבינלאומית-1998

השנה בה הלך האדם הראשון על הירח-1969

מספר האנשים שהלכו על הירח-12

מרחק  תחנת החלל מכדור הארץ-מ"ק408

משקלה של תחנת החלל -טון450

מהירותה בחלל-שנייה/ מ"ק7.6

!(כמו מגרש כדורגל)אורכה של תחנה החלל -מטר35

האנשים ששהו בה מיום הקמתה ועד היום' מס-241



נספחים
מספרים בחלל-1נספח



נספחים
ציר זמן המסע לחללתמונות ל-2נספח



נספחים
בזמן שיגור9פלקון  -3נספח



נספחים
הדרגון בשלב ההתנתקות מהטיל-3נספח



נספחים
דפי מידע על החלליות  -4נספח

ניתנות להדפסה מכאן

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


נספחים
מרחפים בחלל-5נספח

לאנושותגדולצעד

מרגישיםמוגבלויותבעליאיךלבחוןנועדה-הטיסה,אוקטוברבאמצעקליפורניהבדרוםשהתקיימהפרבוליתבטיסהריחפומוגבלויותבעלינוסעים12

כך.במהירותצוללכךואחרמעלות45שלבזוויתנוסקהואתחילה—קשתבאווירמשרטטהמטוספרבוליותבטיסות.כבידהמיקרושלבסביבה

העמידה...מוזרממשהיהזה".אסטרונאוטיםשלמהאימוניםנפרדבלתיחלקהןכאלהטיסות.קצריםזמןלפרקיכבידהמיקרולחוותיכוליםהנוסעים

זובטיסה.למקוםממקוםלנועכדיגלגליםבכיסאשנעזרמהמשתתפיםאחדהחוויהאתמתארכך."כבידהבמיקרוהריחוףכמוכמעטליזרההיתה

מעטיםעזרבמכשיריצורךלווהיהכבידהמיקרושלבסביבהיותרקלהשהתנועהגילההוא.בדברשנגעובלימאמץכלללאבאווירלרחףהצליחהוא

סוכנויות60–הבשנות,לחללהטיסותראשיתמאז.לכולםלחללטיסותלהנגישששואףרווחכוונותללאארגוןAstroAcessיזםהטיסהאת.בלבד

גם,לחללבטיסהמקוםעללהתמודדהאפשרותרביםגופניותמוגבלויותמבעלינמנעתכך.לחלללהגיעהאנושותשלזעירלפלחרקמאפשרותהחלל

דעתןאתייתנוממשלתיותשסוכנויותכדיהקרקעאתלהכשירשואפותAstroAccessכמויוזמות.מעוליםאסטרונאוטיםלהיותיכוליםהיואם

.חללטיסותלהנגשת

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



נספחים
(רגע העגינה של החללית לתחנה)תמונות מתחנת החלל הבינלאומית -6נספח



נספחים
(התחנהעלמבחוץמבט)הבינלאומיתהחללמתחנתתמונות-6נספח



נספחים
(החיים בתחנת החלל)תמונות מתחנת החלל הבינלאומית -6נספח



נספחים
נאומו של איתן סטיבה-7נספח

?העינייםשרואותלמהמעבר,שםישמה:ותהיתי,נופליםכוכביםלראותבסבלנותחיכיתי,מעלההבטתי,חשוכיםבלילות,כילד"

."לאנושותגדולצעד,לאדםקטןצעד"הירחעלוצעד"11אפולו"מיצאארמסטרונגשנילשעה,נשימתואתעצרכשהעולם11בןהייתי

ענייןלגלות.בדיונימדעספרילקרוא.דבריםלעשותדוחפתהיא.מנועהיאסקרנות.ביבערההסקרנות.היקוםעלעודלדעתרציתי

אותךמניעוזה.יוצריהםשלהקודחבמוחםשנבראו,הארץבכדורוחייזריםעב״מיםביקורילדמיין.החללעלשמתפרסםמהבכל

הזההטיסכליאיךלמדתי.החלללמעבורתמקרובנחשפתי.אפשרישזההבנתיNASAב*אילןעםבביקור[...]:הקצהעדללכת

הטיסותשעולםמרגעהפועלאלמהכוחאותהולהוציאבהלעסוקהיהשאפשר,לחלללהגיעכבושהשאיפהביקיננהמאז.עובד

."פרטייםליזמיםנפתחלחלל

.סטיבהאיתןשלהאישיוחברוהראשוןהישראליהאסטרונאוט,ל"זרמוןאילן*



נספחים
הזמנה לחלל-8נספח


