ברוכים הבאים
לאולימפיאדת רמון לחלל
בחטיבות הביניים
לשנת התש"פ!

מה אתם עומדים לפגוש במצגת?

• ברכות למשתתפי התחרות מהשותפים ליצירתה
• הצצה ראשונה לנושאי חקר החלל שיהיו במוקד
התחרות השנה
• הצגת שלבי התחרות

האולימפיאדה פועלת תחת סוכנות החלל הישראלית במשרד
המדע והטכנולוגיה ובשיתוף הפיקוח על הוראת מדע
וטכנולוגיה באגף מדעים א' במזכירות הפדגוגית במשרד
החינוך .המרכז הישראלי למצוינות בחינוך הוא הגוף המבצע
והיא מתקיימת בחסות קרן המלגות הממשלתית הפועלת
במשרד המדע להנצחת מורשתו של טייס החלל אילן רמון.
כולנו מברכים את התלמידים והמורים המשתתפים בתחרות
ומאחלים הצלחה ולמידה מהנה!

האדם בחלל
• השנה ציינו יובל שנים לנחיתת האדם הראשון על הירח.
• זהו ללא ספק ההישג הגדול ביותר בתחום החלל ואחד
הפרויקטים המרשימים ביותר של האנושות.
• החידון השנה יתמקד בנושא האדם בחלל :ציוני דרך ,הישגים
טכנולוגיים ואתגרים.

ציוני דרך
• ב 20-ביולי  1969נחתו האסטרונאוטים ניל ארמסטרונג ובאז
אולדרין על פני הירח .היה זה רגע היסטורי לאנושות כאשר
בני אדם הילכו לראשונה על גרם שמיים מחוץ לכדור הארץ.
הנחיתה שודרה בטלוויזיה ונתפשה כהישג לכלל האנושות.
• המרוץ לירח הסתיים  12שנים לאחר הטיסה האנושית
הראשונה לחלל .שתי מעצמות העל דאז ,ארצות הברית
וברית המועצות ,התחרו ביניהן על כיבוש החלל והתחרות
הובילה למאמצים אדירים ולהישגים
יוצאי דופן.

ציוני דרך – האדם הראשון בחלל
• הקוסמונאוט הרוסי יורי גגארין ,היה האדם הראשון אשר הקיף
את כדור הארץ בחללית בשנת .1961
• בשנת  ,1962האסטרונאוט אלן שפרד היה לאמריקאי הראשון
בחלל.
• בשנת  ,1963הייתה הקוסמונאוטית
ולנטינה טרשקובה לאישה הראשונה
בחלל.

ציוני דרך
• בין השנים  1969ל 1972-נחתו  6חלליות מאוישות על הירח
וחזרו בשלום .מאז נשלחו רק רכבים רובוטים לגופים אחרים
במערכת השמש.
• ב 1971-נכנסה למסלול הקפה סביב כדור הארץ תחנת החלל
הרוסית  .Salyut 1אחריה השיקו האמריקאים את תחנת
החלל .Skylab
• ב 1975-הוקמה התחנה אפולו-סויוז ,המורכבת מחללית
רוסית ואמריקאית המחוברות ביניהן .שיתוף פעולה בין לאומי
ראשון בחלל.

ציוני דרך – מעבורות חלל
• מעבורת החלל הייתה חללית מאוישת המיועדת לשימוש
רב פעמי .מעבורת החלל הראשונה "קולומביה" ,שוגרה
לראשונה לחלל ב.1981-
• במשימתה האחרונה של מעבורת החלל
"קולומביה" טס גם האסטרונאוט הישראלי
הראשון אילן רמון ז"ל .המעבורת
התרסקה בשל תקלה טכנית בעת
כניסתה לאטמוספירה.
• יכולתה של מעבורת החלל לשאת משאות
כבדים למסלול הקפה אפשרה את
בנייתה של תחנת החלל הבין לאומית
( )ISSושיגור טלסקופ החלל האבל.

תחנת חלל הבין לאומית
• ייעודן של תחנות חלל הוא לאפשר לאסטרונאוטים לשהות
במסלול הקפה בתנאי חוסר משקל ולבצע מחקר ניסיוני.
• גודלה של תחת החלל הבין לאומית כגודל מגרש כדורגל,
והיא הורכבה בחלל מחלקים (מודולות) ששוגרו בנפרד.
• את תחנת החלל הבינלאומית
מאיישים בכל רגע נתון מאז שנת
 2000לפחות  3אסטרונאוטים
מהמדינות השותפות:
ארה"ב ,רוסיה ,יפן ,קנדה
ומספר מדינות באיחוד האירופי.

עתיד האדם בחלל
• לתחום החלל נכנסו גופים מסחריים ויזמים פרטיים שמקדמים
מטרות כלכליות ומעודדים ממשלות להשקיע בתחום.
• מדינות רבות פועלות כדי להגיע לירח וחברות שונות אף
מנסות לקדם תיירות בחלל .מאדים הפך משום מה ליעד
הנחשק ביותר במערכת השמש.
• טכנולוגיית טילים רב פעמיים הורידה מאוד את עלויות
השיגור וגם ארגונים קטנים יחסית מסוגלים לשלוח מטענים
למסלול הקפה לווייני ואפילו לירח.

מתקדמים אל החלל וחזרה
• מדינות רבות משקיעות משאבים בתוכניות חלל ,ביניהן גם
ישראל ,הודו ,יפן ,סין ,קוריאה ,סעודיה ועוד מדינות רבות
נוספות .התוצרים שלהן וגם תוצרי הלוואי ,עשויים להזניק את
האנושות קדימה בתחומים רבים ,גם כאלה שאינם צפויים כרגע.
• תוכניות החלל של האמריקאים ושל הרוסים למשל קידמו מגוון
רחב של טכנולוגיות שימושיות ,החל מתקשורת גלובלית ורפואה
וכלה בפיתוח חומרים למזרני שינה אורתופדיים ונעלי ספורט
עם בולמי זעזועים.

הקשיים לאדם בחלל
• התנאים ה ׂ
שוררים בחלל שונים מאוד מהתנאים אליהם אנו בני
האדם רגילים על פני כדור הארץ.
• האדם מחוץ לכדור הארץ צריך להתמודד עם תנאי לחץ
וטמפרטורה קשים ומשתנים ,היעדר חמצן ,תנאי כבידה שונים
וקרינה חזקה ומייננת.
• האטמוספירה והשדה המגנטי של כדור הארץ מגינים עלינו
מהקרינה העוצמתית אך הקרינה המייננת בחלל החיצון
פוגעת במולקולות המרכיבות את גופנו ונדרשת הגנה מיוחדת.

תנאי חוסר משקל
• נעשה ניסוי מחשבתי קטן .מאזני אדם קוראים את הכוח
שמפעיל עליהם משקל האדם העומד עליהם .נדמיין צנחן
הנמצא בנפילה חופשית ,ללא התנגדות אוויר ,ששוכב על
מאזני אדם (משקל) .בין הצנחן והמאזניים לא פועל כוח וקריאת
משקלו של הצנחן על המאזניים תהיה  -אפס .אין לצנחן משקל.
הצנחן והמאזניים נופלים יחד באותו קצב .קוראים למצב זה
חוסר משקל.

חוסר משקל במסלול הקפה
• בניסוי מחשבתי קלאסי דמיין ניוטון כדור של תותח הנורה מהר
גבוה ונופל בנפילה חופשית לקרקע .ככל שנגדיל את מהירות
כדור התותח ,יגדל מרחק הפגיעה של כדור התותח בפני
הקרקע עד שבמהירות מסוימת הכדור לא יפגע כלל וייכנס
למסלול הקפה מעגלי סביב כדור הארץ.
• תחנת החלל מבצעת מסלול הקפה
מעגלי ,בדומה לכדור התותח ,ולכן
גם היא מבצעת נפילה חופשית שגורמת
לחוסר משקל כמו שחווה הצנחן ,וזאת
למרות שהיא עודנה בתחום השפעתו של
כוח המשיכה של כדור הארץ.

השפעות פיזיולוגיות של
חוסר משקל

משקלנו על פני כדור הארץ גורם לנו להפעיל ולחזק את שרירינו
באופן קבוע .במצב של חוסר משקל השרירים לא מופעלים
באותה מידה ,מצב העלול להוביל לניוון שרירים .גם צפיפות
העצם יורדת ויש בריחת סידן (אבן הבניין לעצמות האדם) ,דבר
המחליש את חוזקה של העצם ומעלה את הסיכוי לשברים.

קרינה מסוכנת בחלל
• קרינה היא תופעה של התפשטות של חלקיקים במרחב.
• הקרינה המייננת היא אחד מגורמי הסיכון העיקריים בחלל.
תהליך היינון של המולקולות הביולוגיות יכול לגרום להתפרקותן
ולשינויי מבנה שגורמים לתפקוד לא תקין של התא.
• בעוד שעל יתר האתגרים ניתן להתגבר
בצורה פשוטה יחסית ,על הקרינה המייננת
בחלל אין לנו אפשרות להתגבר לחלוטין.
• תהליך היינון יכול להיגרם ע"י קרינה
אלקטרומגנטית או ע"י קרינה שמורכבת
מחלקיקים אנרגטיים בעלי מסה ומטען.

אור – קרינה אלקטרו מגנטית
• אור הוא דוגמה לקרינה אלקטרומגנטית המורכבת מחלקיקים
הנקראים פוטונים .הם חסרי מסה ומתקדמים במהירות האור.
• האור מתקדם בקווים ישרים שנקראים בגיאומטריה "קרניים"
(מכאן השם "קרינה").

קרינה אלקטרומגנטית בחלל
ספקטרום או טווח הקרינה האלקטרומגנטית מורכב מתחומים
שונים של קרינות ,לכל אחת מהן אנרגיה שונה.
כאשר אנרגיית חלקיקי הקרינה נמוכה (קרינה לא מייננת –
רדיו ,מיקרו ואינפרא אדום ואור נראה) ההשפעות שלה על גוף
האדם לא תהיינה לא מורגשות בדרך כלל .אך הקרינה בתחום
האנרגיה שמעל אולטרא-סגול (קרינה מייננת – אולטרא סגול,
רנטגן ,וגמה) יכולה לפגוע במולקולות ובתאים המרכיבים את
הגוף.

קרינת חלקיקים בעלי מסה
ומטען חשמלי

• ישנם בחלל גם חלקיקים מהירים אך בעלי מסה שגם
ההתנגשות איתם עלולה לגרום לנזקים גופניים ברמה התאית.
• השדה המגנטי של כדור הארץ בולם את רובם הגדול של
החלקיקים הטעונים המגיעים מהשמש ומכוכבים אחרים ,אך
במקומות רחוקים מעבר להשפעת השדה המגנטי הארצי נהיה
חשופים גם לקרינה מסוכנת זו.

לחץ והעדר לחץ
• כשאנחנו עומדים על כדור הארץ ,כל האוויר שמעלינו לוחץ
עלינו אבל אנחנו לא מרגישים כי זה המצב הטבעי שלנו.
כשאנחנו צוללים בבריכה ,לחץ המים מתווסף ללחץ האוויר
ואת זה אנחנו כבר מרגישים באוזניים .בחלל אין חומר ולכן אין
מה שילחץ עלינו  -הלחץ שם הוא אפס!
• בלחץ נמוך נוזלים רותחים
בטמפרטורה נמוכה כך שהדם שלנו
ירתח ב 37 -מעלות צלסיוס
(טמפרטורת הגוף).
• בגלל זה אסטרונאוטים חייבים ללבוש
חליפת לחץ כשיוצאים מחוץ לתחנה
או החללית.

טמפרטורה
• טמפרטורה של גופים היא מדד לכיוון זרימת החום בין הגופים.
החום עובר תמיד מהגוף בטמפרטורה הגבוהה לגוף
בטמפרטורה הנמוכה .חום יכול לעבור במגע ,אך אור ושאר
סוגי קרינה יכולים גם הם לחמם .גוף האדם קורן אף הוא
בקרינת אינפרא אדום ויכול כך לאבד מחומו בחלל.
• על הירח ,אזורים הנמצאים בחשיפה ישירה
לאור השמש מגיעים לטמפרטורות גבוהות
יותר ממאה מעלות (אדום) ואילו אזורים
המוצלים מאור השמש יכולים לצנוח
לטמפרטורה נמוכה ממינוס  100מעלות
צלזיוס .ההפרשים הגדולים נובעים מאורך
היממה הירחית שנמשכת חודש שלם.

לסיכום – לא קל בחלל
בין אם נגור בתחנת חלל המקיפה את כדור הארץ או את
הירח ,ובין אם נגור על הירח עצמו או בתחנה על מאדים ,זה
לא יהיה פשוט!

שלבי התחרות  :שלב א'
האתגר :חידון בכתב ,מוגבל בזמן
נושא :האדם בחלל
• השאלון יהיה פתוח לקריאת השאלות
ולהכנסת התשובות למשך  3שעות ,ורק
בשעות היעודות.
• כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות
בחידון משימת הכנה ,אשר תכלול הגדרת
תכנים ללימוד ממקורות מידע.
• החידון הוא "בחומר פתוח" ,אבל חשוב
להתכונן מראש כדי להכיר את החומר,
על פי משימות ההכנה.
• אפשר להתחלק לקבוצות מומחים ,כשכל
קבוצה קוראת סוג אחד של מקורות מידע.

מועדי החידון:
 11.11.19או 12.11.19
י"ג או י"ד בחשון תש"ף
בשעות 13:00-16:00
הערות:
• בשלב זה משתתפות כל
הקבוצות שהצטרפו
לתחרות.
• כ 100-מהקבוצות ,אלו
שיקבלו את הציון הגבוה
ביותר בשלב זה,
יעברו לשלב ב'.

שלבי התחרות  :שלב ב'
האתגר :משימת שיתוף הקהילה
(בי"ס/שכונה) בפרויקט יצירתי
נושא :תיירות חלל
• כלל הקהילה תוזמן להשתתף
בפרויקט ,כאשר חברי הקבוצה יתאמו
את ביצוע המשימה וידריכו את
המשתתפים.
• לאחר ביצוע המשימה ישלחו חברי
הקבוצה תיעוד שלה אשר יזכה אותם
בניקוד.

מועד הגשת התיעוד:
,16.12.19
י"ח כסלו תש"ף
הערות:
• בשלב זה משתתפות כ-
 100קבוצות.
•  50הקבוצות שיקבלו את
הציון הגבוה ביותר בשלב
זה יעברו לשלב ג'.

שלבי התחרות  :שלב ג'
האתגר :חידון אינטראקטיבי בזמן אמת
נושא :חקר הכבידה בתנאים שונים
• המענה על השאלות נעשה בזמן אמת.
• לרשות הקבוצות יעמוד זמן קצוב וקצר
לכל שאלה ,ולכן נדרש לימוד מעמיק של
החומר הרלוונטי – כפי שיפורט באתר
התחרות.
• כשלב מקדים יקבלו הקבוצות משימת
הכנה ,אשר תהווה בסיס למטלה אותה
יידרשו התלמידים לבצע במהלך החידון
המקוון.

מועד החידון:
 ,3-6.2.20ח'-י"א בשבט
תש"ף
בשעות  13:30-15:00או
15:45-17:15
הערות:
• בשלב זה משתתפות 50
קבוצות.
•  25קבוצות שיקבלו את
הציון הגבוה ביותר
בשלב זה יעברו
לשלב ד'.

שלבי התחרות  :שלב ד' ,חצי גמר
האתגר :בניית דגם
נושא :האדם בחלל תפקוד והגנות
• את ההנחיות לבניית הדגם תקבלו לאחר
סיום שלב ג'.
• הדגם צריך לשקף את מרב ידיעותיכם
והבנתכם את הנושא ,כאשר גם יצירתיות
ואסתטיקה נלקחות בחשבון.
• את תהליך בניית הדגם תתעדו בקובץ
ובסרטון וידאו שיועלה לYouTube-
ויישלחו לשיפוט.

מועד הגשה:
 19.3.20עד שעה 13:00
כ"ג באדר תש"ף
הערות:
• בשלב זה יישלח רק תיעוד
הדגם ,אולם הקבוצות
שיעלו לגמר יביאו אתן את
הדגם ויציגו אותו בפני
צוות השופטים.
•  10הדגמים שיקבלו את
הציונים הגבוהים
ביותר יעלו לשלב
הגמר.

שלבי התחרות  :הגמר הגדול
מועד:
שיאה של התחרות יהיה באירוע
26.5.20
הגמר אליו יגיעו  10בתי ספר.
ג' סיוון תש"ף בשעות
9:00-16:00
במהלך אירוע הגמר הקבוצות
מקום :קמפוס המרכז
המתחרות ייפגשו ויתחרו ביניהן
הישראלי למצוינות בחינוך
בתחנות לימודיות וחווייתיות שונות,
בירושלים
הכוללות ביצוע ניסויים והתנסויות,
הערה:
פתרון חידות ,משימות מתוקשבות
• ההשתתפות באירוע הגמר
ועוד ,תוך יישום הידע שרכשו במהלך
מוגבלת ל20-
תלמידים מכל בי"ס.
כל שלבי התחרות.

אתר התחרות
הקישור לאתר התחרות מופיע במכתב ההזמנה לתחרות וכן במכתב אישור הרישום לתחרות:
https://space.excellence.org.il/
הפנייה למידע בנוגע לתחרות האולימפיאדה לחטיבות הביניים מופיעה בעמוד השער של התחרויות.

אתר התחרות
הפנייה למידע אודות האולימפיאדה ושלביה מופיעה בתפריט העליון של הדף:

אתר התחרות
בחרו את הנושא המתאים:

אתר התחרות
ואל תשכחו להיכנס לדף לוח הזמנים ולהיערך לכל השלבים מבעוד מועד.

אתר התחרות
לצפייה במידע אודות התחרות ושלביה יש לבחור את הסעיף "שלבי התחרות":

אתר התחרות
חומרי ההכנה ,כולל שאלות לדוגמא יעודכנו באתר בתחילת כל שלב של התחרות ,ומומלץ להיכנס
ולהתעדכן בהתאם.

אתר התחרות
שאלות בקשר לתחרות אפשר להעלות בפורום באתר:

אתר התחרות
כמו כן ,ניתן לפנות ישירות לצוות התחרות באמצעות פרטים המופיעים בסעיף "צור קשר" באתר:

ולפני שאנחנו נפרדים....
סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה
מזמינה את הציבור הרחב לקחת חלק בתחרות
בינלאומית נושאת פרס ולהציע שם לכוכב העברי
הראשון:
שם אחד לכוכב ואחד לכוכב הלכת הסובב אותו.

עם קיום החגיגות ל 100-השנים הראשונות לטיפוח שיתוף
פעולה בינלאומי ,האיגוד האסטרונומי הבינלאומי)IAU) ,
המהווה את הסמכות האחראית למתן שמות רשמיים לגופים
שמימיים ,מעוניין לתרום לאחוות העמים מחווה משמעותית
של זהות גלובלית .במסגרת הפרויקט NameExoWorlds
האיגוד מציע לכל מדינה של תושבי כדור הארץ את
האפשרות להעניק ֶשם למערכת כוכבי-לכת אחת הכוללת
כוכב-לכת מחוץ למערכת השמש וכוכב המארח אותו.
מי שמעוניין לקבל פרטים אודות אופן ההשתתפות מוזמן
לחפש במרשתת "תחרות מתן שם לכוכב העברי הראשון".

בהצלחה!

