
מי רוצה להגיע לירח?מי רוצה להגיע לירח?
גיליון מספר 2מגזין SpaceIL לילדים 

לא נדע עד שלא נחקור 

את השדות המגנטיים 

שלו!

אז מה אתה אומר,
 הירח יכול לספר

לנו סיפורים
על העבר?
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כמה עובדות על המסע הישראלי לירח:כמה עובדות על המסע הישראלי לירח:

עד היום אף 
חללית ישראלית 
לא הגיעה לירח.

.1
 .2

להנחית את החללית עמותת SpaceIL מתכננת 
הישראלית הראשונה 

על הירח.

.3
את החללית 

פיתח צוות שכלל מהנדסים,
מהנדסות, מדענים 

ומדעניות חלל ישראלים. 

זאת החללית שלנו! זאת החללית שלנו! 
את החללית שלנו תכננו מהנדסים, מהנדסות, מדענים ומדעניות ישראלים.

 היא קטנה יחסית, בערך בגודל של מקרר, זולה וחכמה. 

חי
ל 

רא
ש
 י
עם

הפאנלים הסולריים קולטים את אנרגיית 
השמש שהופכת לאנרגיה חשמלית 

ומאפשרת למערכות החללית לפעול. 

אחד משלבי המשימה הוא העברת סרטוני 
וידאו ותמונות חדות וברורות מהירח. 

לשם כך מותקנות על גבי החללית מצלמות. 

האנטנות משדרות וקולטות גלי רדיו, 
ובאמצעותן עוברים דיווחים ופקודות
 מהחללית לכדור הארץ ובחזרה. 

חי
ל 

רא
ש
 י
עם

החלק הכי כבד בחללית הוא מכלי הדלק.
כשהם מלאים, הם מהווים 80% ממשקל החללית.
הדלק מגיע לצנרת על ידי לחץ שיוצר עליו 
גז הליום. כשהדלק מגיע למנוע הרקטי 
הוא נשרף, והגזים הלוהטים שנפלטים

 לחלל מאפשרים לחללית לנוע – לטוס, 

לנחות על הירח ולהתקדם על פניו. 

לחללית שלנו יש ארבע רגליים המסייעות 
לה לבלום בעת המגע בקרקע 

בסיום הנחיתה.

אני מקווה 
שהחללית הישראלית
אני כבר מתכננת תהיה הזוכה בפרס! 

 את החגיגות!
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.4
עמותת SpaceIL עלתה לגמר, 

ביחד עם עוד 4 קבוצות 
ממדינות שונות, בתחרות

 .Google Lunar XPRIZE 
הקבוצה שתזכה בתחרות תקבל 

פרס בגובה 20 מיליון דולר. 

.5
כדי לנצח יש לעמוד בכל שלבי המשימה:

• להנחית בנחיתה רכה חללית 

  בלתי מאוישת על הירח.   

• לשלוח וידאו ותמונות ברזולוציה גבוהה

   בחזרה לכדור הארץ.    

• לנוע 500 מטר על פני השטח בלי להתרסק.

.6
 אם תזכה, עמותת 
SpaceIL תקדיש 

את הפרס לקידום החינוך 
המדעי-טכנולוגי בישראל.

צבעו להנאתכם!
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פרופ׳ אהרונסון, מתי ידעת שתהיה מדען?
כשהייתי צעיר הכרתי מדען אחד שהחליט לשלוח כלי רכב למאדים.

למדתי ממנו, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. 
כעת אתה מדען המשימה, ומתכוון לחקור את השדה המגנטי של הירח.

תסביר לנו קודם כול, מה זה השדה המגנטי של כדור הארץ?
כדור הארץ הוא כמו מגנט גדול, ויש לו שני קטבים – צפון ודרום.

השדה הוא זה שמושך מגנטים זה לזה – צפון לדרום, ודרום לצפון.
לפעמים הוא גם הודף אותם – אם מנסים לקרב צפון לצפון או דרום לדרום.

ואיך יודעים שיש שדות מגנטיים מחוץ לכדור הארץ?
ממידע שנאסף במהלך השנים אנחנו יודעים שגם לחלק מסלעי הירח יש שדה מגנטי,

אבל מקורו של השדה המגנטי של הירח הוא תעלומה.
למה תעלומה?

בניגוד לכדור הארץ, שיש לו ליבה מגנטית, הליבה של הירח אינה מגנטית. 
לא ברור לנו כיצד ישנם על הירח סלעים בעלי שדה מגנטי.

יש הסברים לתעלומה הזו? 
יש כל מיני סברות. יכול להיות שבעבר היה לירח שדה מגנטי, או שאולי זו תוצאה 

של התנגשויות ֶמֶטאוריטים. אבל אין הסבר אחד ברור. 
בכל מקרה מעניין לחקור את המגנטיות של סלעי הירח.

למה זה מעניין? 
השדה המגנטי הוא כמו ספר היסטוריה – אפשר ללמוד ממנו על תהליכים שונים 

שהתרחשו בעבר. לכן החלטנו לנצל את ההזדמנות – בזמן שהחללית שלנו תנחת 
על הירח, נאסוף נתונים על הסלעים המגנטיים שעל הירח ונחקור אותם.

איך תעשו זאת?
בעזרת מגנטומטר. זהו מכשיר קטן שישמש למדידה ואיסוף נתונים על פני הירח. 

כך נוכל לחקור את השדה המגנטי של הירח ואת המקור שלו. 
נעשה זאת בשלוש נקודות: בזמן הנחיתה, בזמן השהייה על פני השטח, 

ובזמן "הקפיצה" של החללית. כך ננסה לפענח את מקורו של השדה המגנטי.
המכשיר הזה, המגנטומטר, קיים גם בטלפונים חכמים. 

כך אפשר למדוד את השדה ולמצוא את הצפון בעזרת הטלפון.

הניסוי שלנוהניסוי שלנו
החללית של SpaceIL תאפשר לא רק לבצע את המשימה שעליה הוכרז בתחרות, 
אלא גם לערוך ניסוי – בדיקת המגנטיות של סלעי הירח בעזרת מכשיר הַמגנטוֶמטר.
מה זה שדה מגנטי? מה זה מגנטומטר? ולמה צריך לבדוק את המגנטיות של הירח? 

שאלנו את פרופ׳ עודד אהרונסון, מדען המשימה שלנו.

אם הסלעים היו יכולים לדבר, 
הם היו מגלים לנו 
סודות מן העבר.

לכן אנחנו רוצים לפענח
 את התעלומה! 

מיאו
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ניסויים בחלל בתחום השדה המגנטיניסויים בחלל בתחום השדה המגנטי

בשנת 1971 האסטרונאוטים שטסו 
באפולו 15 מדדו את השדה המגנטי 

רק באופן מקומי באתרי הנחיתה שלהם,
מקומות שלא היו אידיאליים, מאחר שלא 
היו במקומות אלה שדות מגנטיים חזקים.

בדרכם חזרה לכדור הארץ הם השאירו
לוויין שמדד שדות מגנטיים 

בשדה הכבידה הירחי.

בשנת 1998 יצאה לדרך משימת
לּוַנר ּפרֹוסֶּפקטור של נאס"א, 

כחלק מתוכנית דיסָקֶברי. 
אחת המטרות היתה מדידת השדה 
המגנטי של הירח. המשימה סיפקה 

מיפוי של השדה, אך הנתונים
שהתקבלו היו באיכות נמוכה יחסית
בשל הגובה הרב של מסלול הקפת

הירח שממנו נעשו המדידות.

 SpaceIL מעוניינת להתבסס על 
תוצאות העבר האלה ולקחת אותן 

הלאה: SpaceIL מתכננת את 
המשימה שלה כך שתוכל למדוד

במדויק את השדה המגנטי ממגוון רחב
של מרחקים. זה יאפשר לנו לאתר

מקומות שבהם השדה חזק במיוחד. 
אזורים שבהם השדה יוצא דופן ירמזו
לנו איך נוצר השדה. האתגר המדעי 

המשמעותי ביותר יהיה דווקא בכדור הארץ, 
בשלב ניתוח המידע שייאסף ובפרשנות

של הנתונים. במהלך השנים שלאחר מכן 
יופצו הממצאים ויפורסמו לנאס"א

ולמדענים ברחבי העולם. 

197119982017

מה יראו בתמונות

 שהחללית שלנו 

תשלח מהירח? 

סלפי של הירח 
עם החללית הישראלית!

מנקודה לנקודהמנקודה לנקודה

חי
ל 

רא
ש
 י
עם



ניסויים בחללניסויים בחלל

אם הייתם חלק מצוות המשימה הישראלי, מה הייתם רוצים לחקור?
 איזה ניסוי הייתם רוצים לעשות על הירח?

מקום לשרטוטים:

6

מבט אל העתיד – 
האם ב-2050 נגיע לירח במעלית? 

חברה יפנית מתכננת להפעיל מעלית לחלל 
עד שנת 2050. המעלית תסיע כ-30 אנשים 

וציוד ברכב שיטפס על מסילה. 
המעלית תגיע עד לרבע מהמרחק לירח. 

הרכב ינוע במהירות של 200 קמ"ש,והמסע 
במהירות זו אמור להימשך כשבוע. 

 האסטרונאוט האמריקאי
 דייוויד סקוט, שהיה מפקד 

משימת אפולו 15, ידע כמו כולנו 
שאם נפיל נוצה ופטיש באותו זמן, 

הפטיש ייפול מהר יותר כי הוא כבד יותר.
סקוט רצה לבדוק מה יקרה אם יעשה זאת על הירח. 

התוצאה היתה שהפטיש והנוצההגיעו אל הקרקע בו בזמן.
 מדוע? מכיוון שמה שגורם להפרשי הזמן 

בנפילה הוא התנגדות האוויר 
ולא מסת החפצים,

 ועל הירח אין אוויר. 

1971

כריס הדפילד,
אסטרונאוט קנדי שהיה מפקד 

תחנת החלל הבינלאומית, 
ביצע ניסויים שונים לבקשת הציבור. אחד מהם 
בדק מה קורה כשסוחטים בחלל מגבת רטובה. 

התוצאה היתה שהמים יצאו מהמגבת אבל נשארו 
דבוקים לידיו של כריס כמו ג׳ל. 

2013

 אילן רמון
הביא איתו למעבורת קולומביה

כמה ניסויים ישראליים.
אחד מהם הוא

 – MEIDEX – ניסוי האבק
שניסה לחקור כיצד ענני אבק וסופות אבק

משפיעים על האטמוספרה
ועל התחממות כדור הארץ. 

ממצאי הניסוי מהווים תשתית 
להמשך מחקרים מדעיים בנושא. 

2003

מדעני נאס”א חקרו
את צמיחתם של פולי ושתילי 

שעועית על סיפונה של תחנת החלל 
“מיר”, והשוו אותם לצמיחת זרעי 

שעועית על פני כדור הארץ. 
התוצאה היתה שהזרעים על סיפון 

ה”מיר” גדלו יותר מאלו שעל 
כדור הארץ. 

1997



רוצים לדעת עוד על המגנטומטר? ִּפתרו את כתב החידה! 

המגנטומטר המגנטומטר 
תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא
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7

למטרות כיול – 
כדי שהמדידה תהיה עד 
כמה שאפשר מדויקת. 

למה צריך למדוד את 
השדה המגנטי של החללית? 

במהלך הטיסה לירח נפעיל 
את המגנטומטר ונמדוד 

את השדה המגנטי 
של החללית עצמה.
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מה הקשר בין תוכנית החלל לבין גלאי עשן, בולמי זעזועים ומשקפי שמש? 
סוכנויות החלל ברחבי העולם עוסקות במחקר ובפיתוח מוצרים שיאפשרו לאסטרונאוטים 
לתפקד בחלל באיכות מַרבית. תוצרים רבים וטכנולוגיות שנוצרו עבור תוכנית החלל אומצו

על ידי כלל האוכלוסייה והפכו לחלק מחיי היומיום של כולנו. 

משקפי שמש 
משקפי שמש

עם ציפוי נגד שריטות
או מסנני קרינה פותחו במקור 

עבור האסטרונאוטים.

הנה 10 דוגמאות מעניינות:

ספין-אוף -תוצרים של חקר החלל
שהפכו למוצרי צריכה יומיומיים 

ספין-אוף -תוצרים של חקר החלל
שהפכו למוצרי צריכה יומיומיים 

למישהו יש רעיון למילה
 בעברית ל"ספין-אוף"?

אולי לכם יש רעיון? 

ביגוד תרמילי אין...
כדי לשמור על חום גופם של האסטרונאוטים 

 משמשים אותנו בימים קרים.אותם כפפות ומגפייםפותחו עבורם כפפות ומגפיים מחממים. 

גלאי עשן 
 מכשיר שמסייע לאתר אדים רעילים 
בתחנת החלל משמש אותנו בבתים 

ובבניינים כדי להזהיר מפני אש.

Education@spaceil.comאת הרעיונות שלחו ל:

1

2 3

4
חליפת לוחמי אש 

חליפות החלל עשויות מבד מיוחד העמיד בפני אש.
אותו בד אומץ לשימוש קבוע עבור לוחמי אש.
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צלחת לוויין 
כדי לתקן טעויות באותות שמגיעים מהחללית, 

נאס"א פיתחה את צלחת הלוויין. 

הטכנולוגיה הזו אומצה לשיפור איכות התמונה והצליל 

בשידורי הלוויין בטלוויזיה.

האותות המגיעים מהחללית אינם ברורים, בדיקות רפואיות 
לכן חיפשו דרך לייצר מהם תמונה ברורה יותר.

מחלות ומצבים רפואיים.כמו CT ו-MRI בדיקות המשמשות לאבחון את הטכנולוגיה שפותחה אימצה הרפואה לבדיקות

מדחום לאוזן 
כדי למדוד טמפרטורה של כוכבים 

פותחה מצלמה הפועלת באמצעות חיישני קרינה אינפרה 
אדומה. אותה מצלמה אומצה במכשיר המודד חום באוזן.   

משקפי רתכים 
משמשים בעלי מקצוע רבים. שעלולה להזיק לעיניים, עדשות מגן שפותחו כדי לחסום קרינה 

גם לי, אולי...

אולי לכם יש רעיון? 

ביגוד תרמי
כדי לשמור על חום גופם של האסטרונאוטים 

 משמשים אותנו בימים קרים.אותם כפפות ומגפייםפותחו עבורם כפפות ומגפיים מחממים. 

גלאי עשן 
 מכשיר שמסייע לאתר אדים רעילים 
בתחנת החלל משמש אותנו בבתים 

ובבניינים כדי להזהיר מפני אש.

מנה חמה

המזון היבש והמרוכז שפותח עבור אסטרונאוטים

הוביל לפיתוח אבקת מרק, אבקת מזון לתינוקות 

ואבקות מזון שיש להוסיף להן מים חמים לשם 

אכילתן.

נעליים אתלטיות
כדי לאפשר לאסטרונאוטים 

ללכת בבטחה על הירח
 פותחו סוליות נעליים

 המספקות יציבות
 ובולמות זעזועים. 
כיום עושים שימוש 
עם בולמי זעזועים

בנעלי הספורט 
שלנו.

Education@spaceil.comאת הרעיונות שלחו ל:

5

6

7
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כמה פריטים הקשורים לחלל תמצאו בדרך היציאה מהמבוך? 
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מבוך מהחללמבוך מהחלל

מה לדעתך יהיה הספין-אוף 
הבא של חקר החלל?

תי?
ספ

א
טים 

מה פרי
כ

הייתי רוצה שיהיו 
אופניים מעופפים! 

ירחיים
 

ירחיים
מצאו זוגות זהים ומתחו ביניהם קו. 
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נכון או לא נכון ?נכון או לא נכון ?

 
1. אילון מאסק הוא איש עסקים אמריקאי שמתכנן להקים מושבה אנושית על המאדים. 

 נכון /  לא נכון

2. ג�ף בזוס, מייסד אמאזון, מתכוון במהלך שנת 2018 להוציא את תוכנית תיירות החלל שלו לפועל, ולאפשר לתיירים, 
    שישה בכל פעם, להצטרף לשיגורים קצרים לחלל.

 נכון/  לא נכון 

3. סוכנות החלל האמריקאית )נאס"א( פרסמה לאחרונה בקרב ספקים בקשה לקבלת מידע 
   עבור שירותי תובלת מטען לירח. 

 נכון/  לא נכון

4. עד היום אף ישראלי לא הגיע לירח.

 נכון/  לא נכון

5. מכיוון שהסביבה בחלל שונה מהסביבה בכדור הארץ, נעדיף להשתמש בחומרים שכבר היו בחלל, נבדקו ונמצאו
   כמתאימים. בנוסף, נשאף להשתמש בחומרים ששוקלים כמה שפחות.

 נכון/  לא נכון

6. לסהרורי, מי שהולך מתוך שינה, קוראים "חולה ירח" כי הוא מפחד מהירח.

 נכון/  לא נכון

7. לוח השנה המוסלמי מבוסס על מספר קבוע של פעמים שבהן הירח משלים הקפה שלמה של כדור הארץ.

 נכון /  לא נכון 

8. הירח מכוסה קרחונים.

 נכון/  לא נכון

9. בעת ליקוי חמה השמש מסתירה את הירח. 

 נכון/  לא נכון

10. חוקר הירח הראשון היה גלילאו גליליי.

 נכון/  לא נכון

הקיפו את התשובה הנכונה.

עד גיל 21 אגיע לירח! 
נכון או לא נכון?
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אילו פריטים בתוך המסגרת הם ספין אוף של חקר החלל? הקיפו את האיורים המתאימים בלבד. 

כיתבו את שמות פריטי
הספין אוף שמצאתם.

תוכלו להיעזר בעמודים 9-8

ספין אוףספין אוף

 יודעים
למה חשוב 

לגדל פרחים בחלל? 

1. מגינה על הראש מפני חבלות בעת רכיבה על אופניים.
2. במשחק זה יש לחבוט בכדור קטן ולקלוע אותו לחור על מסלול דשא.

3. מניחים עליה את הראש בזמן השינה.
4. מכניסים לתוכה את ארוחת הפיקניק כדי לשמור על המזון קריר וצונן.

5. מתריע מפני אש במקומות ציבוריים וגם בבית. 
6. ִמתקן שבאמצעותו מחממים את המים למקלחת.  

7. משמש כפתרון לתינוקות שאמם אינה מניקה.

תשבץ ספין אוףתשבץ ספין אוף
בכל התשובות לתשבץ שלפניכם מסתתרים פריטים הנמצאים בשימוש יומיומי 

אך התגלו במסגרת חקר החלל. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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גם...
אבל בעיקר כדי שיוכלו

 בעתיד לשגר טיסות מאוישות
 לזמן ממושך יותר
 וליעדים רחוקים 
במערכת השמש.

 יודעים
למה חשוב 

לגדל פרחים בחלל? 

 כדי שיהיה 
יפה וריחני?

כתבו כמה שיותר מילים המסתתרות 
במילה "אטמוספירה".
לדוגמה: אם, פרה, ים. 

חדשות מהחלל )באדיבות סוכנות החלל הישראלית(חדשות מהחלל
• בקרוב במאדים!  אסטרונאוטים שיצאו בעתיד למאדים בחללית האמריקאית "אוריון", ילבשו חליפה חדשנית המגינה מפני קרינה, 

  פרי פיתוח ישראלי! כך האסטרונאוטים לא יצטרכו להסתתר במקום המיועד לכך בחללית בכל פעם שיש התפרצויות שמש, ויוכלו 
  להמשיך לתפקד כרגיל.     

• בקרוב - גינה בחלל? לראשונה הצליחה ציניה, פרח כתום ויפה, להשלים מסלול גידול מלא בחלל.

• מדפסת תלת - ממדית בחללית! כשחסרים עצמים בחלל או כשהם מתקלקלים, מדפסת תלת-ממדית היא פתרון נוח.
   היא פותחה במטרה לצמצם את תלות האסטרונאוטים באספקה מכדור הארץ, ומאפשרת הדפסה של כלים הנדרשים 

   למחקר ולשהייה בחלל. זוהי מדפסת שאינה רגישה לרעידות ומותאמת לתנאי החללית. המפתחים מקווים שבעתיד 
   תאפשר המדפסת לא רק לחקור את החלל אלא גם להתיישב בו. 

לחדשות נוספות 
מהחלל היכנסו לאתר:
www.spaceil.com

 

מצאו לפחות 15 הבדלים בין שני האיורים. 

מצאו את ההבדליםמצאו את ההבדלים
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חפשו את המילים מימין, משמאל, מלמטה, מלמעלה ובאלכסון. 

תפזורת מהחללתפזורת מהחלל

סלעי ירח, מגנטומטר, חללית, ספין אוף, ספייס אי אל, שדה מגנטי, קפיצה, 
ישראל, נאסא, חלל, ניסוי, אסטרונאוט, שמש, שיגור, ירח. 

ש ל נ ס מ ת מ ד פ ל
ח ל י אס י י פ ס

ד ח ל א ר ו ג י ש ע

א

ה ת י ו ס י נ ש מ י
מ צ י ל ט א ט ר ש י
ג מ י ל ו ג ו א צ ר
נ ג ר פ ל מ מ ל ט ח
ט נ ח ג ק ח ט ו ר ס
י ט ו א נ ו ר ט ס א

כתוב ליד כל אות מילה המתחילה בה 
וקשורה בחלל, כמו בדוגמאות.

א"ב בחללא"ב בחלל

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל

מ
נ
ג
ס
ע
צ
ק
ר
ש
ת

ללית

רח

פייס אי אל

מצאו את החללית יוצאת הדופן והקיפו אותה בעיגולמצאו את החללית יוצאת הדופן והקיפו אותה בעיגול
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עמוד 7: כתב חידה
מגנטומטר הוא מכשיר המודד את עוצמת השדה המגנטי.

בעזרת המגנטומטר ננסה לאסוף נתונים על השדה המגנטי של הירח. איסוף הנתונים יחל משלב הנחיתה, 
וימשיך במהלך "קפיצה" למרחק 500 מטרים שהחללית תבצע על פני הירח. הנתונים שייאספו יעזרו לנו להבין כיצד

קיבלו סלעי הירח את המגנטיות שלהם למרות שידוע כי לליבת הירח אין כיום שדה מגנטי.
עמוד 11: נכון או לא נכון?

1-נכון 2- נכון 3- נכון 4- נכון 5- נכון 6- לא נכון 7- נכון 8 – לא נכון 9 – לא נכון 10- נכון
עמוד 12: תשבץ: ספין אוף

פתרונות לפעילויות שבחוברת:פתרונות לפעילויות שבחוברת:

כתמי ירח סיפור בהמשכים | מאת דנה ו.ע
אתם ואתן בוחרים בסוף כל פרק מה יתרחש בפרק הבא.  

נוגה לומדת בכיתה ו’. ויש לה סוד שטומן בחובו עוד סוד. סודות הם לא דבר חדש
במשפחה של נוגה. אימא שלה למשל היא חלק מצוות מדענים שנבחר לעבוד בפרויקט סודי 

ביותר של מכון וייצמן למדע. אז מה הבעיה עם סודות? אין שום בעיה... עד שהם מתגלים. 
בתחילת הסיפור שלנו אבא של נוגה כמעט חושף את הסוד שבמשפחה מכנים אותה 

בשם החיבה “גּורָּבצ’וֹבה”. למה? טוב, זה כל הסוד. בהמשך נוגה מגיעה לאירוע של ִאמה 
במכון וייצמן, ומפגש לא צפוי שם מערער אותה רגשית וגורם לה לתהות בדבר הסוד הגדול 
שלה – האם הוא באמת רק שלה? האם הוא בכלל סוד? חושיה של נוגה גורמים לה לחשוד 

שמשהו מתרחש מתחת לאפה, והיא מחליטה לבדוק במה מדובר.
מעניין מה החושים שלכם “יאמרו” לכם אחרי שתקראו את הפרק המלא... 

רוצים להחליט מה יקרה בהמשך העלילה? היכנסו לאתר ילֵדידֹות הירח, ל”ירח מותח”!

 yaldaydot.com
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איזה כיף!
פעילויות נוספות 
וחדשות מהירח

 yaldaydot.com
מחכים לכם ב-

האתר החדש שלנו כבר באוויר!
היכנסו לאתר ילֵדידֹות  הירח

האתר החדש שלנו כבר באוויר!
היכנסו לאתר ילֵדידֹות  הירח

#SpaceIL


