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חברי צוות הפרויקט 

פרג'ון ויליאם – מנהל הפרויקט 
עדי ניניו גרינברג – מנחה אקדמית 
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דברים מפי:  

זאב טויטו - מנהל כפר הנוער ויצו הדסים 
אבי הררי - ראש מועצת אבן יהודה

אלי בצלאל - מנהל בית ספר ויצו הדסים 
מירה סילם – ראשת מגמת  גיאוגרפיה בית ספר ויצו הדסים

יניב אוריאל – מרכז קבוצת הפיזיקה 
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דברים מפי

פלנטולוגיה של מערכת השמש

תלמידי הפיזיקה שהשתתפו בפרוייקט

תלמידי הגיאוגרפיה שהשתתפו בפרוייקט

סביבת החקר

מערכות חישה מרחוק

תקצירי הפרוייקטים - תלמידי הפיזיקה

תקצירי הפרוייקטים - תלמידי הגיאוגרפיה
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דברים מפי: דברים מפי:

זאב טויטו - מנהל כפר הנוער ויצו הדסים 

תלמידי מגמת גיאוגרפיה ופיזיקה יקרים, 
צעד קטן לאדם צעד גדול לאנושות אמר ניל ארמסטרונג, האסטרונאוט הראשון שהגיע לירח בשנת 1969. 

הפרויקט היפה שמוצג בחוברת זו, מהווה תעודת הוקרה והערכה לעבודה קשה ויצירתית ענפה של כולכם, 
תלמידי פיזיקה וגיאוגרפיה בתיכון ויצו הדסים אבן יהודה. הפרויקט הינו חלק משנת פעילות ועבודה בה 

לקחתם חלק, התקדמתם והתפתחתם.
אני גאה בכל אחד ואחת מכן, תלמידי גיאוגרפיה ופיזיקה בתיכון ויצו הדסים, על הדרך שבחרתם, על 

האומץ והתעוזה, על הרצון והדבקות במטרה. אני מביט בכם ורואה מול עיני את החוקר הבא, המדען, 
היזם, והממציא ואת ניל ארמסטרונג הבא.

אתם דור העתיד של המדינה והחברה בישראל ובזכות צעירים פעלתנים ונמרצים כמוכם, נגשים את 
החלום, עוד נזכה להרבה צעדים קטנים וגדולים לאנושות.

המשיכו ללמוד ולהשכיל, תשאלו ותחקרו, היו מקוריים ותחשבו מחוץ לקופסא, אל תפחדו לנסות, ליזום, 
לייצר ולפעול. זכרו שרק המעז מנצח. 

אני מאחל לכם תלמידים יקרים, הרבה הצלחה ומכל הלב,
תודה לצוות המקצועי המלווה ולהנהלת ומורי התיכון 

אמשיך ללוות אתכם לאורך כל הדרך.

באהבה והערכה,  
אבי הררי 

ראש המועצה 

אבי הררי - ראש מועצת אבן יהודה

מזה שבעים שנה בית ספר ויצו הדסים קולט אוכלוסייה הטרוגנית של תלמידים מהסביבה, מהארץ והעולם. 
בית הספר מפתח עבור התלמידים מענים במגוון רחב של מסלולים ותוכניות  במטרה לאפשר להם לבטא 

את כישוריהם, לחוות הצלחה, ולסיים את בית הספר כאשר הם מוכנים באופן אופטימלי להשתלבות בחברה 
הישראלית במאה ה-21. 

אחד התחומים המרתקים ופורצי דרך הינו אסטרונומיה וחקר החלל שבו השתתפו תלמידינו ונחשפו לשיטות 
מחקר מתקדמות המבוססות על שילוב בינתחומי, צוותים עם נקודות מבט שונות, יצירתיות ודמיון. כמו כן, 

סביבה לימודית המשלבת טכנולוגיות ברמה גבוהה כמו חישה מרחוק, לוויינים ורובוטיקה ומיושמת בתחומי ידע 
ודציפלינות שונות.  

התלמידים והמורים התמודדו בהצלחה עם אתגרים מורכבים שעודדו סקרנות, יצירתיות ושאפתנות לגשר בין 
עולמות תוכן, בין ארץ לבין שמים ובין ההווה לבין המחר.

על כך אני מברך את כל העוסקים במלאכה.

בברכה
זאב טויטו

מנכ"ל ויצו הדסים
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דברים מפי: דברים מפי:

מנהל בית ספר ויצו הדסים – אלי בצלאל 

חברים יקרים שלום
לפני ארבע שנים יצאנו לדרך חדשה, עת זמנו לידינו בשכבה ז' מרחבי למידה במסגרת מרחבי המצוינות 

האישית. לצד תחומי עניין ודעת שונים ומגוונים בתחומי האומנות, החברה והסביבה הצענו את לימודי החלל 
והאסטרונומיה, בתוך אשכול מדעי לצד רובוטיקה ותחומי מדע נוספים.

עד מהרה הפך מרחב החלל למוקד משיכה וענין בקרב תלמידים רבים והנה כיום הנושא נלמד בכל שכבות הגיל 
בחטה"ב וצמח עם התלמידים אל החטיבה העליונה. תלמידים מתחום הפיסיקה והגאוגרפיה חברו יחד לבחון 

ולחקור היבטים שונים של נושא משותף.
היה לנו הכבוד והזכות לקחת חלק במיזם חינוכי מסעיר ופורץ דרך, ולזמן לתלמידנו מרחב לימודי ייחודי ומרתק 
בתחום החלל. בפרויקט חקר החלל בשיתוף משרד המדע הטכנולוגיה והחלל יישמנו שיתופים וחיבורים, חיבור 

בין בית הספר לסוכנות החלל הישראלית, בין בית הספר למעבדה לחישה מרחוק באוניברסיטת בן גוריון, בין 
מרכיבים וחובות בחינה בתכנית לימודים רגילה בפיזיקה וגיאוגרפיה לתחומי  חקר החלל וחישה מרחוק, לוויינים 

וטופוגרפיה של פלנטות וירחים במערכת השמש. אין ספק שהחיבורים הללו, יוצרים למידה חקר  משמעותית 
ומעניינת, יוצרים עניין וסקרנות בקרב התלמידים.

תוצאות הפרויקט בא לידי ביטוי בחוברת זו, אולם דפי החוברת, הגרפים והתמונות מציגים תוצר סטטי, שמייצג 
רק במעט את החוויה הלימודית שהתלמידים עברו, את מה שלמדו על נושאים מרתקים, על חווית הלמידה 

המשמעותית והחקר. אנו מקווים שנזכה להמשיך ולזמן סביבה לימודית מרתקת זו לתלמידנו. נראה כי השמים 
אינם עוד הגבול, פרצנו בזכותכם דרכים חדשות למחוזות שלא ידענום.

אני מבקש להודות לשותפים הרבים שחברו יחד לאפשר חוויה לימודית יוצאת דופן
למנכ"ל ויצו הדסים- מר זאב טויטו, לראש מועצת אבן יהודה מר אבי הררי, לווילאם פרג'ון היועץ המדעי 

של מרחבי המצוינות ומנהל הפרויקט, לעדי ניניו גרינברג המנחה האקדמית לגילה רוזמרין ויניב אוריאל 
רכזי הקבוצות, למירה סילם רכזת גיאוגרפיה ולעומר גלעד רכז הפיסיקה בביה"ס ויצו הדסים. תודה מיוחדת 

לתלמידים הנפלאים שהתגייסו ופעלו נמרצות, ימים ושעות להצלחת הפרויקט והיו שותפים נפלאים לתגליות 
חדשות.

 בברכה, 
אלי בצלאל , מנהל בית הספר- ויצו הדסים

ראשת  מגמת  גיאוגרפיה – מירה סילם 

תלמידי גיאוגרפיה משכבת יא' בשיתוף עם תלמידי פיזיקה השתתפו השנה בתכנית מיוחדת של משרד המדע 
בנושא חלל, והכינו פרויקט של עבודות חקר בנושא המאדים.

כל קבוצה בדקה היבט אחר של דמיון או שוני בין כדור הארץ והמאדים, מבחינת מסלע, תהליכי בלייה, קרחונים 
ועוד.

לצורך כך, הוקם אזור המדמה את סביבת המאדים לצורך ניסויים ,והתלמידים ערכו  ניסויים בשיתוף עם 
המחלקה לחישה מרחוק מאוניברסיטת בן גוריון,  ועבדו את התוצאות למסקנות השוואתיות.

עבודות הגמר יהיו 40% מציון ההערכה החלופית, והן מזמנות לתלמידים חוויה ייחודית ויוצאת דופן, ומבטאות 
באופן מוחשי את הרציונל של למידה משמעותית. 

עבודות הגמר יוצגו בתחילת שנה הבאה לפני כל צוות התכנית, ובכך יסתיים תהליך שנתי של עבודה הכוללת 
דגש על רלוונטיות ערכים וכלים, שהוא חלק מהחזון הבית ספרי של ויצו הדסים.

תודה לכל השותפים, ולמפמ"ר גיאוגרפיה פנינה גזית שאשרה את השתתפותנו בתכנית, ועודדה חדשנות 
ויזמות בתחום חקר החלל.

תודה אישית למורה גילה רוזמרין שלקחה על עצמה להוביל את התלמידים לפרויקט זה.
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דברים מפי:

מרכז קבוצת הפיזיקה – יניב אוריאל

במהלך שנת הלימודים ליוויתי את תלמידי מגמת הפיזיקה שלקחו חלק בתכנית של חקר החלל.
לתלמידים הייתה הזדמנות נהדרת להעשיר את הידע שהם רוכשים במסגרת מגמת הפיזיקה לתחומים נוספים 

שעומדים בחזית המחקר של חקר החלל.

התלמידים עברו תהליך למידה משמעותי ומעניין בדרך של חקר מעמיק תוך שימוש והתנסות בכלי מחקר 
טכנולוגים ברמה אקדמית.

השילוב עם תלמידי מגמת הגיאוגרפיה אפשר שילוב דיסיפלינות אשר נתן לכל התלמידים אפשרות יוצאת מן 
הכלל למבט רחב מעבר לתחומי הדעת ממנו הם הגיעו.

שמחתי מאוד שהיתה לי ההזדמנות לקחת חלק פרויקט חינוכי פורץ דרך וחדשני שמרחיב את האופקים של 
התלמידים נותן כלים לימודיים ואקדמיים לתלמידים תוך יצירת עניין ופיתוח יכולות החקר של התלמיד.

כתוב: "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ" )עבודה זרה יט א( ואכן פרויקט זה הראה כי ניתן להנגיש 
נושאים מקדמים שעומדים בחוד החנית של הידע האנושי לתלמידים בבית הספר אם מצליחים לעורר בהם את 

הרצון ללמוד. ועל כך אני רוצה להודות לכל האנשים הרבים שלקחו חלק בפרויקט שבשיתוף פעולה הצלחנו 
להביא את התלמידים לרצות להגיע לתוצאות המובאות כאן.

פלנטולוגיה של מערכת השמש 
באמצעות טכנולוגיות חישה מרחוק
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פלנטולוגיה של מערכת השמש 
באמצעות טכנולוגיות חישה מרחוק

הרי געש – תופעת הרי הגעש המוכרת לנו מכדור הארץ, אינה ייחודית לכוכב הלכת שלנו בלבד. הרי געש . 4
קיימים במקומות שונים במערכת השמש והגדולים ביניהם נמצאים במאדים. מאפייניו הייחודים, כגון: 

היעדר לוחות טקטוניים וכוח כבידה נמוך יחסית, מאפשרים להרי געש להתרומם מעל פני הקרקע בקלות 
רבה מזו שבכדור הארץ. 

דיונות – דיונות הן תופעה נוספת אשר אינה ייחודית לכדור הארץ. גם במאדים נושבות רוחות חזקות . 5
המסיעות גרגרי חול וקרקעות שונות אשר יוצרות דיונות בעלות מאפיינים ייחודים ודומים לאדוות חול אשר 

נוצרות על ידי מים בכדור הארץ.
קרח בקטבים-  בדומה לכדור הארץ, גם למאדים קרח בקטבים. הקרח אשר נצפה בעבר על ידי חלליות . 6

רבות, מכיל שני חומרים שונים: שכבת קרח העשויה ממים )H2O( ושכבה נוספת, מעליה, העשויה פחמן 
דו חמצני )CO2(. לשני החומרים תכונות שונות ומאפיינים ייחודיים אשר ניתנים לזיהוי ולמדידה.

לאחר הכרות עם התכנים החל תהליך הלימוד העצמי. התלמידים נחלקו לזוגות וכל זוג קיבל שאלת חקר. 
במהלך התקופה, התלמידים למדו את הנושא ואת שאלת החקר שלהם, תרגמו טקסטים מאנגלית לעברית, 

התמודדו עם חישובים, הבינו כיצד חלליות חשות מרחוק ואוספות את המידע כדי לענות על שאלות החקר 
ולא פחות חשוב, למדו ללמוד בצורה עצמאית. במהלך שלב הלימוד העצמאי, יצאנו אל סדנת חישה מרחוק 

וחיישנים במעבדה לחישה מרחוק באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. 

במעבדה למדו התלמידים מהי חישה מרחוק על גווניה השונים וכיצד ניתן להפיק מחיישנים שונים מידע רב 
הפותר תעלומות רבות. המעבדה לחישה מרחוק באוניברסיטת בן גוריון שבנגב היא חלק ממעבדות המשתפות 

פעולה עם נאס"א )סוכנות החלל האמריקאית( ובה טובי החוקרים בתחום. במהלך הסדנה התלמידים למדו 
להפעיל ולהשתמש במכשירי מדידה שונים ולהפיק מהם מידע. 

בשלב בשלישי, לאחר לימוד תאורטי והתנסות בהפעלת מכשירי מדידה ייעודיים, הגיע שלב ההתנסות. לשם 
כך, הוקמה סביבת מארס אנלוג, בשטח ייעודי בבית הספר. מטרת הסביבה הייתה ליצור 'מגרש משחקים' 

המאפשר לדמות סביבה קרקעית חללית ובה לערוך את הניסויים. התלמידים הגדירו את הניסויים אותם ירצו 
לבצע, תכננו את מהלכם ואת הציוד הנדרש. לפי הניסויים שתוכננו, נבחרו אמצעי המדידה והחישה אשר שימשו 
את התלמידים ביום הניסויים. במהלך יום הניסויים הגיע צוות חוקרות מהמעבדה לחישה מרחוק עם המכשירים 
שבחרנו. הצוות סייע לתלמידים להפעיל את המכשירים ולאסוף את המידע. צוות המעבדה התפעל מהיצירתיות 

והעניין שהביעו תלמידי הפרויקט בביצוע הניסויים. לאחר סיום הניסויים, הועבר המידע שנאסף אל התלמידים 
והם החלו לנתח אותו. תהליך ניתוח חומר מסוג זה הינו ייחודי ומורכב. לשם כך התקיימו מפגשים רבים להבנת 
המידע, לעיבודו ולבסוף להפקת תוצרים כמותיים אשר יאפשרו הסקת מסקנות ויצירת דיון הקושר בין תוצאות 

הניסויים לבין שאלת החקר עימה יצאו לדרך.

העבודות שהפיקו התלמידים מרשימות בכל קנה מידה. היכולת להתמודד עם חומר חדש, בתחום מורכב, 
לשאול שאלות, לתכנן ולבצע ניסויים ולבסוף לנתח את המידע ולהפיק ממנו תובנות המתכתבות עם המתקיים 

במערכת השמש אינה מובנת מאליה. 

מבקשת להודות לאנשי סוכנות החלל הישראלית אשר איפשרו לנו להשתתף בפרויקט הייחודי, לצוות המעבדה 
לחישה מרחוק, לראש מוצעת אבן יהודה, ליו"ר ועדת החינוך, למנהל הכפר, למנהל בית הספר, ליועצת 

הפדגוגית, תודה מיוחדת למנהל הפרויקט מר ויליאם פרג'ון, עמיתי לחזון ולדרך, לרכזי הקבוצות, לרכזי המגמות 
וכמובן לתלמידים הסקרנים והחרוצים אשר צעדו איתנו יחד במסע זה לחקר החלל.

                                                          בהערכה רבה,
עדי ניניו גרינברג

פלנטולוגיה של מערכת השמש 
באמצעות טכנולוגיות חישה מרחוק

הקדמה: עדי ניניו גרינברג,  מנחה אקדמית 
של הפרויקט

חקר החלל מזמן מפגש מיוחד בין סקרנות, כמיהה אל הנודע והרצון להבין טוב יותר את היקום בו אנו חיים 
לבין ערכי מצוינות: רצינות, התמדה, סבלנות, העמקה בפרטים והיכולת להתמודד עם אתגרים שונים. כאשר 

מפגש זה מתרחש בסביבה לימודית, תוצאותיו ותוצריו מרשימים ומעוררי השראה. מטרת פרויקט זה היא 
לאפשר את המפגש המיוחד של התלמידים עם חקר החלל.

בשנה זו השתתף תיכון ויצו הדסים בפרויקט חקר החלל לחטיבה עליונה, פרויקט ראשון מסוגו בישראל, 
בהובלת סוכנות החלל הישראלית ובו השתתפו שישה תיכונים בלבד. תלמידי הפרויקט בויצו הדסים הינם 

תלמידי כיתה י' במגמת פיזיקה ותלמידי כיתה יא' במגמת גאוגרפיה.
נושא הפרויקט: "פלנטולוגיה של מערכת השמש הפנימית. 

שם הפרויקט נקבע כאשר בחרנו לבחון את הדמיון בין תופעות גאו מורפולוגיות במערכת השמש הפנימית. 
מאחר והמונח 'גאולוגיה' מתייחס לכדור הארץ, יש להיעזר במונח שונה בבואנו לחקור תופעות דומות בגופים 

מחוצה לו. מכאן נוצר המונח 'פלנטולוגיה' המבקש להתייחס לתופעות דומות במאדים, נוגה ובכל הגופים 
במערכת השמש אותם חקרנו. מבנה מערכת השמש נחלק לשני חלקים עיקריים: החלק הפנימי )המכיל 

פלנטות ארציות( והחלק החיצוני )המכיל ענקי גז וקרח(. 

לגופים במערכת השמש הפנימית מאפיינים דומים עליהם ביקשנו לעמוד בעבודת חקר זו. מטבע הדברים, 
בחרנו להתמקד בגופים הסמוכים ל"אזור הישיב" הם מאדים, נוגה וכן להגיע אל חגורת האסטרואידים אשר 
מעבר למאדים. עבודתנו התמקדה בתופעות גאומורפולגיות אשר אנו מזהים על פני כדור הארץ וגם בגופים 

הסמוכים לו. 
התהליך נבנה כפי שנבנית משימת חקר חלל אמיתית; תחילה נבחרים נושאים לחקר, מהם נגזרות שאלות 

ומתוכן נגזרים ניסויים או מדידות אותם נדרשים לבצע כדי לענות על השאלות. כאשר נבחרות הדרכים לחקר, 
נבחרים כלי החישה אשר מותקנים על גבי חלליות המשייטות במערכת השמש. 

כך, התהליך החל בהגדרת הנושאים המרכזיים ומתוכם נגזרו שאלות חקר מגוונות. כל הנושאים בהם עסקנו 
הינם חלק מפאזל מורכב שמטרתו להבין את תהליך היווצרות מערכת השמש לפני כארבעה וחצי מיליארד 

שנים.

הנושאים התמקדו בתופעות מרכזיות ומרתקות: 
מכתשי פגיעה – לעומת מכתשים גאולוגים, מכתשי פגיעה נוצרו על ידי פגיעת גופים חיצוניים בכדור . 1

הארץ, במאדים, בנוגה ובאסטרואידים. היווצרות מכתשי הפגיעה הותירה צלקות על פני הגופים 
הנפגעים וניתן לצפות בהם באמצעות טלסקופים וחלליות גם כיום. תהליך היווצרות מכתשי הפגיעה 

מכיל סוגיות רבות כגון: גודל, מהירות וכיוון כניסת הגוף הפוגע לתוך האטמוספרה של הגוף הנפגע, 
מאפייני האטמוספרה והקרקע של הגוף הנפגע. 

השפעת האטמוספרה והרכבה על הקרינה האלקטרומגנטית העוברת דרכה בתנאים ובהרכב . 2
משתנים. תופעת פיזור החומר הנזרק )Ejecta( בתהליך היווצרות מכתשי פגיעה על האטמוספרה ועל 

הקרינה האלקטרומגנטית העוברת דרכה.
מים נוזליים – המפתח להיווצרות חיים על פני כדור הארץ טמון ברובו בקיום מים נוזליים על פניו. . 3

במאדים, התגלו לאחרונה ערוצי נחל המכילים עדויות למים  נוזליים על פניו. לתגלית זו חשיבות עליונה 
מאחר ומאדים נמצא באזור הישיב וגילוי זה מקרב את האפשרות לקיום חיים על מאדים בעבר ואף 

יאפשר לאנושות להתבסס על פני כוכב הלכת בעתיד.
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פרג'ון ויליאם – מנהל הפרויקט

בית הספר מחנך ומכין את תלמידיו לעולם ומציאות בה יהיו בוגרים בעוד שני עשורים, אנו מכינים אותם לעולם 
שאיננו יודעים מה טיבו.  לפני 100 שנה אלפי אנשים עסקו במקצועות שנעלמו מהעולם, מדליקי פנסים, 

סנדלרים, נפחים, ממייני דואר ושורה ארוכה של מקצועות. בעוד עשור לא יהיו פקידים בבנק,  נהגי מוניות , ואולי 
גם לא מלצרים במסעדה. 

פרוייקט חקר החלל בשיתוף משרד המדע הטכנולוגיה והחלל מכין את התלמידים למאה ה-21, לא בגלל 
העובדה שהתלמידים עסקו וחקרו צילומי לווינים, או השתמשו ברחפן. התלמידים בהנחיית הצוות האקדמי 

בראשות עדי ניניו גרינברג למדו בצורה עצמאית,  חיפשו מידע, שאלו שאלות, שתפו פעולה, התייעצו עם 
חוקרים  עבדו במעבדה  ובצעו ניסויים בשטח. התלמידים יצרו ידע ולא קבלו ידע, התלמידים נחשפו לשאלות 

שעשויות  להשפיע על עתידו של כדור הארץ, התחממות גלובלית, זיהום אוויר, אקלים  והתוצאה עומדת 
לפניכם.

אין לנו מושג כיצד יראה העולם בעוד 20 שנה, אבל אנחנו יודעים אלו מיומנויות  נדרשות במאה 21, ופרויקט 
חקר החלל נתן הזדמנות לתלמידים לרכוש מיומנויות אלו וליישם אותם בתהליכי הלמידה והחקר. 

ברצוני להודות לאבי בלסברגר מנכ"ל סוכנות החלל הישראלית, לגב'  אביטל סויסה מויאל יועצת לקשרי קהילה 
וחינוך בסוכנות החלל הישראלית על תמיכתם בפרויקט. 

אני מבקש להודות על התמיכה בפרויקט ובישומו  לראש מועצת אבן יהודה מר אבי הררי, למנכל כפר הנוער 
ויצו הדסים מר זאב טויטו ולמנהל בית הספר מר אלי בצלאל.

תודה לצוות בית הספר,  ראשי מגמות פיזיקה וגיאוגרפיה על התמיכה, ולשותפים לעשייה רכזי הקבוצות גב' 
גילה רוזמרין ומר יניב אוריאל. 

ולסיום תודה ענקית עדי ניניו גרינברג שותפתי  לרעיון ולחזון. עשינו דרך ארוכה יחד בפרויקט זה ובדרך ארוכה 
ומאתגרת חשוב עם מי אתה הולך.

פרג'ון ויליאם – מנהל הפרויקט 

דברים מפי:

פני המאדים
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צוותים ופרויקטים 

רובינשטייןרועי1

וילקיןנוי2

לביאאילאיל3

דולבעידו4

מרדכיעמית5

חלףגיא6

לויטיותם7

זךאביב8

אביתריערה 9

בליירעדי10

בראנץרוני11

אמויאלאביגיל 12

נוהאילון 13

פישמןארז14

מרכז הקבוצה: יניב אוריאל

התלמידים בקבוצה התלמידים בקבוצה 

צוותים ופרויקטים 
מרכזת הקבוצה: גילה רוזמרין 

מפגשים וימי עיון  מפגשים וימי עיון 

תלמידי מגמת גיאוגרפיה המשתתפים בפרויקט

אלוניאלעד1

אמיתעדי2

בן חמועמית3

עידוטלמון4.

בן דרוראור5

נעמןעידן6

עקהאופק7

פנחסייואב8

פרגרגל9

קורנלאיתי10

קסטנבאוםיובל11

רזשגיא12

שוורץנדב13

שמאלייובל14

מקום המפגשנושא המפגש

מצפה רמוןתצפית כוכבים 

 מפעת מבת, יהודתכנית החלל הישראלית

המעבדה לחישה מרחוק, אוני' בן גוריוןסדנת חישה מרחוק וחיישנים

סביבת מארס אנלוג, תיכון ויצו הדסיםיום שיא - מארס אנלוג

מפעת מבת יהודהשקת לווין וונוס

מקום המפגשנושא המפגש

מצפה רמוןתצפית כוכבים 

 מפעת מבת, יהודתכנית החלל הישראלית

המעבדה לחישה מרחוק, אוני' בן גוריוןסדנת חישה מרחוק וחיישנים

סביבת מארס אנלוג, תיכון ויצו הדסיםיום שיא - מארס אנלוג

אוניברסיטת בר-אילןחינוך וחלל

תלמידי מגמת פיזיקה  המשתתפים בפרויקט  
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 Mars Analog סביבת

הסביבה יצרה מרחב למידה וחקר 
אשר תרם בעיצובו ליצירת הדמיה של 
פני מאדים,  סביבה זו בשילוב שכבות 

אדמה, סלעים שונים ובשילוב קרח יבש 
וקרח רגיל אפשרו לתלמידים ליצור 

ניסויים שונים וקבלת נתונים ממכשירי 
החישה ומצלמות באופן המדמה מדידות 
המתבצעות על מאדים ופלנטות וירחים 

במערכת השמש. 

מערכות חישה מרחוק 

ד"ר שמרית ממן
וצוות המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

משחר האנושות צפו בני האדם בשמיים, הסתקרנו וחקרו את תנועת הכוכבים וכוכבי הלכת. במהלך ההיסטוריה 
שוכללו מכשירי המדידה והטכנולוגיה אפשרה לחשוף ולגלות עוד ועוד מצפונות היקום. היו אלה הטלסקופים 

הראשונים של גלילאו שהוכיחו שהיקום שמסביבנו הוא דינמי ומשתנה. בעשורים האחרונים התפתחות 
הטכנולוגיה אפשרה שיגור לוויינים אל מחוץ לאטמוספירת כדה"א, לוויינים שבעזרת החיישנים המורכבים עליהם 

מסייעים במחקר כדה"א ובמחקר גרמי שמיים בחלל החיצון. 

המושג חישה מרחוק מתייחס לטכנולוגיה ומכשירי המדידה )כמו מצלמות וספקטרומטרים( המאפשרים לנו 
לרכוש מידע ולבצע מחקר ללא מגע פיזי. רגל אדם עדיין לא דרכה על מאדים, אך הודות ל"חישה מרחוק" אנו 
מסוגלים לרכוש ולאסוף נתונים רבים ולחקור את כוכב הלכת האדום הרבה לפני שינחתו שם האסטרונאוטים 

הראשונים. 

חיישנים, דוגמת המכשירים איתם מדדנו ביום המדידות, מבוססים על אותם עקרונות ודומים מאוד לחיישנים 
המותקנים על לוויינים ועל גשושיות המשוגרים לחלל במטרה ללמוד עוד ועוד על כדור הארץ שלנו ועל גרמי 

שמים במערכת השמש ומעבר לה.

כולי תקווה שיום המדידות וההתנסות עם מכשירי המדידה המתקדמים ייפתחו גם בפניכם את הרצון והסקרנות 
להעמיק עוד במחקר ולהבין שהשמים הם כבר לא הגבול!

סביבת החקר
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ויצו הדסים יום מדידות 8.5.2017
הסבר על המדידות והציוד

המדידות התבצעו באמצעות ציוד מחקרי 
מתקדם של המעבדה לחישה מרחוק והדמאה 

פלנטרית באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובליווי 
חוקרות מהמעבדה.

דימות תרמי )תרמוגרפיה(
דימות )Imaging( הוא תהליך היצירה של ייצוג 
ויזואלי של אובייקט, התהליך נעשה ע"י רכישת 

המידע על האובייקט והמרת המידע לתמונה. 
דימות יכול להתבצע במגוון שיטות רכישת מידע 

ובאמצעות חיישנים שונים הרגישים לתחומים 
נוספים מלבד האור הנראה.

הדימות התרמי מתבצע על בסיס קליטת 
הקרינה בתחום האינפרא-אדום הטרמי הנפלטת 

מגוף והמרה של הקרינה לתמונה דיגיטלית 
המייצגת טווח טמפרטורות. הדימות התרמי 

משמש במגוון יישומים ומחקרים בהם: יישומי 
אלקטרוניקה, יישומים בטחונים כגון אמצעי 

לראיית לילה, רפואה, חקר צומח, חקר כדה"א, 
אסטרונומיה ועוד. 

 .FLIR T335 המצלמה בה השתמשנו היא
מצלמה זו מאפשרת צילום דיגיטלי באור הנראה ובתחום האינפרא-אדום הטרמי. בנוסף, ועל מנת לאמת את 

התוצאות בשטח, השתמשנו במגוון אקדחים תרמיים )תרמומטרים(. 
 .50mK 240 פיקסלים והרגישות לטמפרטורה היא קטנה מX320 היא  IRרזולוציית הצילום במצלמת ה

.650OC 20- עד לOC המצלמה מסוגלת למדוד טווח טמפרטורות של בין

מערכות חישה מרחוק 

ספקטרומטר אופטי – חיישן היפרספקטרלי
מכשיר הספקטרומטר מהווה כלי מחקרי חשוב ביישומים רבים הדורשים 

מדידות אבסולוטיות ו/ או יחסיות של אנרגיית האור. המכשיר מודד את 
שיעורי ההחזרה של קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת או מוחזרת 

מגוף באורכי גל שונים. גרף של כמות האור המוחזר מאובייקט 
בתחומים השונים של הספקטרום האלקטרו מגנטי נקרא "חתימה 
ספקטראלית". הספקטרומטר מתעד את החתימה הספקטראלית 

הייחודית של האובייקט הנחקר. 

 ASD NG4 Hi-Res הספקטרומטר בו השתמשנו הינו מדגם
ומודד באורכי הגל של האור הנראה ועד תחום האינפרה-

אדום הקרוב )µm 0.35-2.5(. המכשיר מאפשר מדידה נוחה 
של חתימות ספקטראליות של עצמים שונים בתנאי שדה 

ובמעבדה.  המכשיר מורכב משלושה ספקטרומטרים 
פנימיים, כאשר כל ספקטרומטר פנימי משתמש בתחום 

שונה של הספקטרום האלקטרומגנטי העובר דרך הסיב 
האופטי.

 - VNIR ספקטרומטר •
קולט אורכי גל בתחום האור הנראה והאינפרא-אדום 

 .)nm350-1050( הקרוב

 - SWIR ספקטרומטרים •
שני ספקטרומטרים הקולטים אורכי גל בתחום האינפרא-

 .)SWIR( אדום הבינוני

מערכת הניסוי מוצגת באיור הנ"ל. המערכת כוללת פנס 
המאיר את הדוגמא באור לבן אחיד בעצמתו בכל אורכי הגל. בנוסף, ביצענו 

גם מדידות בסיב חשוף המשתמש בתאורה של אנרגיית השמש. לאחר שהאור 
מהפנס או השמש פוגע בדוגמא שאנו בוחנים, האור המוחזר נאסף על ידי סיב 

אופטי אשר קולט ומתעד את עוצמת האור באורכי הגל השונים. הספקטרומטר מתחבר 
למחשב, שם ניתן לראות ולשמור את הנתונים לניתוח כמותי.

מערכות חישה מרחוק 



21 20

כיול המערכת
 

כדי לכייל את המכשיר השתמשנו בספקטרלון )white reference( שהוא משטח לבן לגמרי בכל 
אורכי הגל המחזיר את האור במלואו )99.9%( . עפ"י מדידת המשטח הלבן, מכויל המכשיר להמשך עבודה. על 

מנת לוודא את תקינות המכשיר והכיול נמדדו משטח בצבע שחור שהניב ערכים הקרובים לאפס )בליעה של 
כמעט כל הקרינה(, וכן גוף בצבע כחול שהציג ערכי החזרה גבוהים בתחום הכחול )400-500 ננומטר(, כפי 

שניתן לראות בגרף לעיל.

ספקטרומטר אופטי – חיישן מולטי ספקטרלי
בנוסף, ביצענו את אותן המדידות עם חיישנים רב ערוציים 

)המקבילים לערוצי לוויינים קיימים כדוגמת Landsat(. החיישן הינו 
ALTA® II Reflectance Spectrometer ובאמצעותו ביצענו את 

אותן המדידות כך נוכל להשוות בין מידע היפר ספקטרלי למולטי 
ספקטרלי.
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תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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השפעת גורמים שונים על פיזור החומר בתהליך היווצרות מכתש 
פגיעה )כלפי מעלה( והשפעתו על האטמוספרה והסביבה

 אביב זך ועידו דולב

מבוא:
 בעבודה זו ננסה לבדוק ולהוכיח את השפעתם של גורמים שונים על הפיזור הנוצר בעת היווצרות מכתש פגיעה, 

ננסה להבין מה הם הגורמים הללו ובאיזה אופן הם משפיעים על הפיזור. בנוסף, נבדוק אם ובאיזה אופן משפיע 
אותו פיזור על הסביבה. בעבודה נחקור את התופעה על כדור הארץ )כוכב הלכת השלישי במערכת השמש 

והכוכב עליו אנחנו חיים( ועל מאדים )הכוכב הרביעי במערכת השמש(, נבדוק בעזרת בידוד המשתנים האם 
העובדה שמאדים שונה בהרכבו, במסתו, ובאטמוספרה שלו, שהרכבה שונה במיוחד משל כדור הארץ, יכולה 

להוביל לצורה שונה בה תתבטא התופעה והאם ההשפעות על הסביבה יהיו שונות.

שאלת החקר:
 "כיצד משפיעה פגיעת גוף חיצוני והתפזרות החומר על הסביבה בה היא מתרחשת?"

תיאור מערך הניסוי: בניסוי ננסה כמה שיותר לבודד את המשתנים ולבדוק כיצד הם משפיעים על התופעה, 
בעזרת בידוד המשתנים נוכל מאוחר יותר להבין את ההשפעה על הסביבה ואת ההבדלים של ההשפעה על 

הסביבה בין מאדים לכדור הארץ, שכן כל אחד מהמשתנים נמצא ברמה שונה בכל אחד מהם וכאשר נדע כיצד 
כל גורם משפיע נוכל להסיק מה יהיו ההבדלים. בניסוי ניקח 3 סוגים שונים של משטחים עליהם נפיל שתי אבנים 

בגדלים שונים- אחת קטנה ואחת גדולה מגבהים שונים, בנוסף בכל פעם נפיל כאשר ישנו מאוורר דלוק וכאשר 
הוא כבוי, נצלם את הפגיעה ולאחר מכן נבחן את גובה הענן- בכך נבדוק 4 משתנים שונים- מהירות, גודל, סוג 

המשטח שנפגע ואת השפעותיו של מזג האוויר.

תוצאות הניסוי:
 לאחר הצפייה בצילומים המתארים את הניסוי קיבלנו את גובה הענן המרבי שנוצר בכל אחת מהפגיעות, בעזרת 

נתונים אלו בנינו מספר גרפים וטבלאות באמצעותן ניתן היה לראות ולמדוד את השפעותיו השונות של כל גורם.

דוגמא לצילום שהתקבל: 

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

דוגמא- השפעתו של גודל הגוף הנזרק: 

מסקנות: 
הניתן להסיק מהנתונים ומהגרפים והטבלאות שהתקבלו את השפעתו של כל גורם, מהגרף המשווה בין 

הפגיעות בשני גדלים שונים ניתן להסיק לדוגמא שככל שהעצם גדול יותר כך גם הענן הנוצר בפגיעה, מהגרף 
המשווה בין גבהים שונים ניתן לראות שכאשר מבדדים את המשתנה ככל שהגובה יותר גבוה- המהירות גבוה 

יותר, יהיה הפיזור גדול יותר. וכך גם לגבי סוג המשטח- כאשר הוא יותר קל הענן יהיה גבוה יותר. 

בעקבות כל אלו ניתן להסיק שההשפעה על הסביבה, תהיה שונה בפלנטות שונות שכן, לכל פלנטה ישנם 
מאפיינים משלה וכפי שראינו מאפיינים שונים מובילים לתוצאות שונות.

דיון מסכם:
בעזרת הניסוי שערכנו והמסקנות שהסקנו אנחנו מסוגלים לקבוע לבסוף שהשפעת תוצר הפיזור מפגיעה על 
הסביבה יכולה להיות הרסנית וקיצונית ביותר, במיוחד, השפעת המכתשים על האטמוספרה של כוכב הלכת. 

אמנם על כל פלנטה פגיעה זהה תשפיע באופן שונה בהתאם לסוג הקרקע, אטמוספרת הפלנטה ועוד. אך 
במקרה והתנאים גרמו לפיזור היוצר ענן גדול שנשאר לשנים באוויר, יכולה טמפרטורת הפלנטה להשתנות 

בכך שתימנע כניסת קרני השמש )אם היו קיימות או בעלות נוכחות ניכרת לפני כן( ובכך ישתנה האיזון העדין 
על פני הפלנטה, ואף במקרה של חיים על הפלנטה הם יכולים להיהרס עקב השינוי בטמפרטורה, תופעות 

נלוות לפגיעה כמו שריפות ואסונות טבע או זיהום אוויר וכדומה. 

מכאן שפגיעת מטאוריט בקנה מידה גדול למדי, בתנאים מסוימים וודאי עלולה להשמיד את החיים על פני 
הארץ או לצמצם את האוכלוסיה בעשרות אחוזים, כפי שקרה לפני 65 מיליון שנים. אירוע שכזה אומנם אינו 

צפוי להתרחש בקרוב אך לאורך ההיסטוריה היו רבים שחזו את סופה של האנושות ואולי אפילו כדור הארץ 
באופן זה. 

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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קרינה במאדים ובכדור הארץ וכיצד השוני 
בין האטטמוספרות משפיע?

אביגיל אמויאל , יערה אביתר

מבוא לעבודה
מאדים מעניין אותנו, כי ככל הנראה האנושות תגדל כל כך עד שנהיה חייבים לעבור לפלנטה אחרת. מאדים 

הוא אופציה טובה מאוד מבין שלושת גרמי השמיים הקרובים ביותר אלינו: נוגה, הירח ומאדים. כדור הארץ הוא 
הכוכב השלישי במערכת השמש ומאדים הוא הרביעי. בשל העובדה שמאדים מעניין אותנו, החלטנו לחקור אותו 

בהשוואה לכדור הארץ. עבודתנו תתמקד באטמוספרת הפלנטות ובקרינה שפוגעת בהן.

שאלת החקר
השפעת גורמים באטמוספרה על האינטרקציה בין קרינה אלקטרומגנטית לקרקע.

דוח ניסוי
הגורמים המשפיעים בניסוי הם אטמוספרת מאדים ואטמוספרת כדור הארץ. הגורם המושפע הוא קרינה 

אלקטרומגנטית, שהיא בעצם סוג של אנרגיה. אפשר לבטא אותה באמצעות גלים, שהם הפרעה במרחב, או 
באמצעות פוטונים – חלקיקי אנרגיה חסרי מסה שנעים במהירות האור. קרינה אלקטרומגנטית מייננת יכולה 

לשנות את המבנה הבסיסי של החומר ובכך לשנות את תכונותיו. 
הההה

מטרת הניסוי: 
להבין כיצד האור מושפע מתהליכים שונים באטמוספרה, ועל ידי כך להביא רובד נוסף בהבנת ההבדלים בין 

מאדים לבין כדור הארץ.

מערך ניסוי 2: השפעת אובך על הקרינה הפוגעת בקרקע
מהלך הניסוי: 

בניסוי זה אנו נשתמש בכלי רחב אשר צבעו לבן, על מנת שכמות הקרינה שתוחזר ממנו תהיה כמה שיותר 
גבוהה. תחילה, נמדוד באמצעות החיישן ההיפרספקטרלי את כמות הקרינה המוחזרת מן הכלי כאשר הוא ריק. 

לאחר מכן, נפזר בכלי קמח, ובדיוק ברגע הפיזור נבצע בדיקה נוספת של הכלי באמצעות החיישן הספקטרלי. 
חשוב לציין שגם את הניסוי הזה נעשה בחוץ ביום שמשי. 

תפקיד הקמח הוא לדמות את האבק הרב שנמצא באטמוספרת מאדים.

השערה: 
כמות הקרינה אשר תוחזר מן הכלי לפני הפרעת האובך, או במקרה שלנו, הקמח, תהיה גדולה מאשר כמות 
הקרינה שתוחזר במצב בו אכן יש אובך. זאת משום שחלקיקי הקמח, ובעצם כל חומר אשר יוצר אובך, יחזירו 

את קרני האור בהחזרה מפוזרת ויחד עם זאת גם יבלעו חלק מאותן קרניים. במצב זה יחזרו רק חלק מהקרניים 
לכיוון החיישן.

כלים וחומרים: 
כלי רחב לבן )דלי(, ספקטרומטר היפרספקטרלי, קמח.

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

תוצאות הניסוי:

ניסוי 2: השפעת אובך על הקרינה הפוגעת בקרקע

בגרף המוצג, ניתן לראות כי מהקרקע שמעליה היה ענן קמח )שתפקידו היה לדמות את האובך 
המאדימי(  חזרה קרינה בעצמה חלשה יותר מהקרקע שמעליה לא היה ענן.

מסקנות:
צדקנו בהשערתנו. הסיבה לתוצאת הניסוי, היא שחלקיקי האבק הקטנים שבהם פגעה הקרינה, פיזרו את קרני 
האור להרבה כיוונים שונים וגרמו לכך שהאור שיוחזר למעלה )לכיוון שממנו הגיע( יהיה חלק קטן יותר מהאור. 

לעומת זאת, בחול ללא ענן הקמח, רוב הקרינה שפגעה בחול חזרה ממנו היישר לכיוון שממנו הגיעה.

דיון מסכם:
ענן הקמח דימה את האירוסולים שיש באוויר של מאדים – הלוא הם חלקיקי אבק קטנים שמפזרים את קרני 

האור לכיוונים שונים וגורמים לפחות קרינה להגיע לקרקע. במאדים ישנם חלקיקי אבק רבים באוויר, בשל סופות 
האבק הרבות המתחוללות בפלנטה זו. ממצאי ניסוי זה עשויים להבהיר ולהסביר תופעות שונות על מאדים.

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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השפעת האטמוספרה על פיזור החומר שנזרק 
בעת היווצרות מכתש פגיעה

יותם לויט 

מבוא
 עבודה זו מסכמת פרויקט שנתי בתחום החלל. במהלך הפרויקט למדתי על האטמוספירות ועל הקרקע בנוגה 
ובכדור הארץ ובסיכומו ערכתי ניסוי הבוחן את הקשר בין האטמוספירה לבין פיזור חומר שנזרק בעת היווצרות 

מכתש פגיעה. 

שאלת החקר
כיצד האטמוספירה משפיעה על פיזור החומר שנזרק בעת היווצרות מכתש פגיעה?

תיאור מערך הניסוי
שני חלקים לניסוי - בחלק הראשון זרקתי "אסטרואיד שלם" על הקרקע המכוסה גבס בגבהים שונים; זריקת 
הגוף השלם מדמה אסטרואיד במעברו באטמוספירה של כדור הארץ. בחלק השני זרקתי "אסטרואיד מפורק" 

על הקרקע המכוסה בגבס בגבהים שונים; זריקת הגוף המפורק מדמה את תהליך הפירוק שעובר האסטרואיד 
במעברו באטמוספירה של נוגה. 

תוצאות הניסוי
השוואת רדיוס החומר שהתפזר )Ejecta( בין אסטרואיד שלם ומפורק

 מצב האסטרואיד 
)מפורק או שלם(

מרחק בין חלקי רדיוס )מטר(גובה )מטר(
האסטרואיד )מטר( 

)*אם הוא מפורק(

שלם

21.2-

1.41-

10.6-

00-

מפורק

2104

1.4080.2

10.50.1

000

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

אסטרואיד שלם שנזרק מגובה 1.4 מטר:  

אסטרואיד מפורק שנזרק מגובה 1.4 מטר:

תמונות מהניסוי:

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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רדיוס כפונקציית גובה הזריקה

דיון מסכם ומסקנות

 שיערתי כי המכתשים על "נוגה" יהיו יותר קטנים 
מן המכתשים של "כדור הארץ", כי האסטרואידים 

שיפגעו באדמת נוגה מתפרקים באטמוספירה. 
תוצאות הניסוי הראו, כי כאשר נזרק "אסטרואיד" 

ולא משנה באיזה גובה, תמיד האסטרואיד 
המפורק )שעבר דרך האטמוספרה של נוגה 

והתפרק( יצר מכתש פגיעה יותר קטן מאשר 
האסטרואיד השלם )שעבר דרך האטמוספירה של 

כדור הארץ ונשאר שלם(.

מכאן ניתן להסיק, שכאשר יפגע אסטרואיד 
מפורק באדמת נוגה, הוא יצור מכתש פגיעה יותר 
קטן לעומת מכתש פגיעה שיצור אסטרואיד שלם 

שיעבור דרך אטמוספירת כדור הארץ. 

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

היווצרות מכתשי פגיעה על פני האסטרואידים 
אידה וקרס

נוי וילקין אילאיל לביא
נושא העבודה: 

היווצרות מכתשי פגיעה על פני האסטרואידים אידה וקרס

שאלת החקר:
כיצד סוג הקרקע והתווך שמתחת לפני השטח משפיעים על צורת המכתשים?

מערך הניסוי:
 בניסוי בדקנו את הפרמטרים אורך, רוחב ועומק במכתשי פגיעה על תווך שונה וסוג קרקע שונה. התחלנו מחול 

ים, שמנו אותו על משטח עץ ומדדנו את המכתש על תווכים שונים. העברנו את לוח העץ מתווך החול הרך 
לתווך הנוקשה לתווך המזרון ולבסוף לתווך הקרח, כאשר זרקנו את הגוף הפוגע על כל תווך 3 פעמים.

לאחר מכן עשינו את אותו הניסוי עם חמרה. שמנו חמרה על משטח עץ וגם אותו העברנו מתווך חול לתווך 
הנוקשה לתווך המזרון לתווך הקרח וגם כאן זרקנו את הגוף הפוגע על כל תווך  3 פעמים.

את החלק עם תווך הקרח עשינו בסוף יום הניסויים על מנת שהקרח לא יותך. 

תוצאות הניסוי:

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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דיון בתוצאות:
לפי החקר המקדים שערכנו לאסטרואידים, גילינו כי פני השטח של אידה קשים מפני השטח של קרס. לפי 

הניסוי ניתן לצפות שביחס לתווך הקרח, על קרקע קשה יותר נצפה לראות מכתשים עמוקים וארוכים יותר 
מאשר על קרקע רכה יותר. לכן, בהתאם לניסוי, נצפה לראות על קרס מכתשים קצרים ועמוקים פחות מאשר 
על אידה. בפועל, המכתשים על פני אידה קצרים ועמוקים פחות מאשר על קרס, אך אנו יכולות להסיק כי דבר 

זה נגרם עקב העובדה כי שתי הקרקעות שהשתמשנו בהן הן מסוג סלעי. 

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

בנוסף, אנו יכולים להסיק כי לתווך שמתת לפני השטח יש השפעה על צורת המכתש. לדוגמה, המכתשים 
שנוצרו על החמרה עמוקים יותר מהמכתשים שנוצרו על חול ים, פרט לתווך הקרח, בו על חול הים נוצר מכתש 

עמוק יותר  מעל החמרה.

לכן, כאשר אנו מקשרות את תוצאות הניסוי לאידה וקרס, אנחנו מתייחסות להנחה שלקרס יש תווך של קרח 
מתחת לפני השטח ואידה הוא גוש סלע )ללא תהליכים פנימיים(. אנו יכולות לשער כי אם לפי הניסוי ראינו שיש 

שינוי בצורת המכתש לאורך הטווחים השונים, ואנו יודעות כי על פני אידה וקרס יש צורות שונות של מכתשים 
)לפי חקר מקדים(, אנו יכולות לשער כי לתווך שמתחת לפני השטח יש השפעה על צורת המכתשים על פני 

האסטרואידים.

חשוב לציין כי יכול להיות שלסוג האדמה יש השפעה שונה/נוספת על צורת המכתש, אך לא נוכל לשעת אותה 
במדוייק מכיוון שהשתמשנו בשני סוגי אדמות סלעיות.

אם היינו בוחרות גוף עגול כגוף פוגע, לא היה לנו צורך בשני הפרמטרים אורך ורוחב, אלא הפרמטר קוטר. מכיוון 
שלקחנו גוף סלעי לא עיגולי, כמו שנצפה למצוא בטבע, יש לנו צורך בשני הפרמטרים אורך ורוחב.

ייתכן והקריטריונים הנוספים המשפיעים על גודל המכתשים באידה וקרס הם 
עוצמת הפגיעה של הגוף באסטרואיד, גודל הגוף הפוגע באסטרואיד, 

זווית הפגיעה וכו', אך את קריטריונים אלו נמליץ לחקור בניסוי 
ההמשך.

.

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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החזרת קרינה אלקטרומגנטית בערוצי נחל

רוני בראנץ, עמית מרדכי 

מבוא:
בעבודה חקרנו על נושא הנחלים בכדור הארץ ומאדים וההחזרה של קרינה אלקטרומגנטית בהם, בנוסף תוך 
כדי ביצוע העבודה והניסוי הוספנו עוד כמה משתנים שבדקנו כיצד משפיעים על הניסוי, לדוגמה סוג החיישן 

איתו מודדים את החזרת הקרינה, השפעת סוג הקרקע על ההחזרה, מדידה עם התחשבות בתנאי הסביבה 
וללא. 

כל אלו הוסיפו עוד הרבה מסקנות ותובנות לעבודה שלנו ונתנו לנו באמת לראות כיצד מקיימים ניסוי, כמה 
גורמים משפיעים יכולים להיות ואיך אנחנו יכולות לשלוט בכל אחד מהם וללמוד גם עליו וכיצד הוא מתקשר 

לנושא שלנו. 
בעבודה ניתן לראות את המחקר שערכנו על כל אחד מן הגורמים המשפיעים והמושעים, המחקר שלנו על 

מאדים והתנאים הסביבתיים שם וגם השוואה בין הסביבה במאדים לכדור הארץ, תיאור הניסוי ותוצאותיו וכל 
המרכיבים שהובילו אותנו אל הניסוי והעמיקו את הידע שלנו על הנושא.

שאלת החקר: 
כיצד משפיעה לחות הקרקע וסוגה על החתימה הספקרטלית בערוצי נחל במאדים בהשוואה לכדור 

הארץ.

תיאור מהלך הניסוי:
יוצרים שתי סביבות באחת אדמת לס ובשנייה חמרה	 
מחלקים כל סוג אדמה לשלושה נחלים, ובכל אחד מהם כמות שונה של אחוזי לחות : 0% לחות, אחד 	 

50% לחות ובשלישי 100%לחות.
מודדים את החתימה הספקטרלית של כל ערוץ נחל  0% לחות בעזרת חיישן היפר ספקטרלי וחיישן 	 

מולטי ספקטרלי ואוספים את התוצאות בטבלה.
מודדים בעזרת חיישן היפר ספקטרלי את החתימה הספקטרלית ב50% לחות בשני סוגי הקרקעות 	 

ואוספים את התוצאות בטבלה.
מודדים בעזרת החיישן ההיפר ספקטרלי את החתימה הספקטרלית ב100% לחות בשני סוגי הקרקעות 	 

ואוספים את התוצאות בטבלה.

תוצאות הניסוי:
ניתן לראות לפי הגרפים האלו שהבאנו כדוגמה, שככל שאחוזי הלחות עולים ההחזרה יורדת ובנוסף אפשר 

לראות שבאדמת החמרה )הגרף הימני(  ההחזרה נמוכה יותר מאשר באדמת הלס )גרף שמאלי(.
דבר נוסף שאפשר לראות בגרפים הוא שככל שאחוזי הלחות עולים ההבדלים בין האדמות מטשטשים 

והחתימה הספקטרלית נהיית זהה בהדרגה.

)בתמונות ניתן לראות את ערוצי הנחל שיצרנו על הקרקעות, מימין אדמת הלס ומשמאל החמרה.(

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

מסקנות:
 ככל שאחוזי הלחות עולים כך יורדת ההחזרה ולהפך.	 
לכל חומר יש רמת החזרה שונה ולכן כל קרקע מחזירה את הקרינה במידה שונה וכך אפשר להבחין בין 	 

סוגי חומרים בעזרת החתימה הספקטרלית
החיישן ההיפרספקטרלי הרבה יותר נוח לשימוש ונותן תוצאות רחבות יותר	 

דיון מסכם:
עבודת החקר שלנו שעסקה בנושא ערוצי הנחל בה חקרנו נושאים רבים כגון קרינה אלקטרומגנטית, חתימה 

ספקטרלית, סוגי חיישנים, החזרה ובליעה, מאדים ועוד,  נתנה לנו להתנסות בחקר אמיתי ומעמיק, ללמוד 
לעומק על נושאים מגוונים ולחקור על הנושא שקיבלת עד לפרטים הכי קטנים. כל נושא שחקרנו הוביל אותנו 

לעוד נושא שכל אחד מהם הוא עולם שלם של מושגים ומחקרים שכבר ביצעו, שאלות ועניין רב. 

תמונות ממהלך הניסוי המתארות את ערוצי הנחל שיצרנו על הקרקעות, מימין אדמת הלס ומשמאל החמרה.

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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היווצרות מכתשי פגיעה

רועי רובינשטיין  עדי בלייר 

 הערה: נפילה חופשית - אנו מזניחים את השפעת כוח החיכוך הנובע ממעבר הגוף באטמוספרה, בעקבות כך 
שהינו מזערי ביותר.

בעבודתנו חקרנו על השפעת מאפייני האסטרואיד על מכתש 
הפגיעה.

הבנת הקשר בין מאפייני האסטרואיד הפוגע למאפייני המכתש 
עוזרת לקבוע איך המכתש נוצר. מאפייני האסטרואיד הפוגע 
מושפעים מן הפלנטה בה הוא פוגע. פלנטות שונות גורמות 

לשינויים במהירות ומשקל האסטרואיד. 
בעבודתנו חקרנו את השפעת כדור הארץ ומאדים על אסטרואידים 

הפוגעים בהם.
ההשפעה של כוכבי הלכת על האסטרואידים הפוגעים בה יכולה 

ללמד רבות על ההבדלים בין פני כוכבי הלכת.

מבוא לעבודה
האטמוספרה של כדור הארץ גדולה בהרבה מן האטמוספרה של 
מאדים. האטמוספרה העבה של כדור הארץ מגנה אליה מפגיעת 

אסטרואידים בעוד שבמאדים האטמוספרה כמעט ואינה מגנה 
מפגיעות. 

בכדור הארץ ניתן לראות פחות מכתשים בעקבות שינויים רבים 
בקרקע. הנובעים ממים ורוחות. בעוד שבמאדים שינויים אלה הינם 

מינוריים.
בעקבות כך פני השטח של מאדים 'מצולקים' יותר מפני השטח 

של כדור הארץ.
בנוסף כוח המשיכה הגבוהה של כדור הארץ גורם לאסטרואידים 

הפוגעים בו לפגוע במהירות גבוהה יותר מאשר במאדים, מה 
שגורם למכתשים בעלי עומק רב יותר.

שאלת החקר
כיצד מהירות האסטרואיד ומשקלו משפיעים על גודל המכתש 

ופיזור הקרקע במאדים ובכדור הארץ.

תיאור מערך הניסוי
נמדוד את גודל המכתש, הפיזור ושינוי בהרכב הקרקע באמצעות:

 שתי מהיריות שונות-זריקת אותו העצם מגבהים שונים 	 
בנפילה חופשית 

 שני גדלי אסטרואידים-זריקה מאותו גובה בנפילה חופשית	 
לכל אחד מן הניסויים נעשה שתי חזרות. בנוסף נבדוק שתי 

מהירויות שונות על אסטרואידים מתפרקים.

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 

1. לפי הגרף ניתן לראות כי ככל שמהירות הפגיעה 
גבוהה יותר כך הסלע מתפרק ליותר חלקים 

המתפרסים על מרחקים גדולים יותר.

 2. לפי הגרף ניתן לראות שככל שמהירות 
הפגיעה גבוהה יותר העומק, הפיזור ורדיוס 

המכתש גדלים, אך ההפרשים מינוריים.
למרות זאת ניתן להסיק שכאשר מדובר על 

אסטרואידים ,הפוגעים בקרקע במהירויות גבוהות, 
ההשפעה היא משמעותית.

 3. לפי הגרף ניתן לראות שככל שהסלע כבד יותר 
הפיזור ועומק הסלע גדלים.

העומק מושפע מכובד הסלע בצורה משמעותית 
בעוד ההשפעה של כובד הסלע  על הפיזור היא 

יחסית מינורית.

דיון במסקנות
המסקנות מן הניסויים הן שבכדור הארץ האטמוספרה הצפופה גורמת להקטנת האסטרואיד ומשקלו בעוד כוח 

המשיכה גורם להגדלת מהירות הפגיעה. 
לעומתו במאדים האטמוספרה דלילה כך שהאסטרואיד גדול יותר אבל כוח המשיכה נמוך יותר ולכן מהירותו 

קטנה יותר.
ניתן לראות כי בכדור הארץ המהירות גבוהה יותר ובמאדים המשקל יהיה גבוהה יותר, שניהם משפיעים על הכוח 

המופעל על הקרקע בזמן הפגיעה. מניסוי זה לא ניתן להכריע איזה מן הגורמים משפיע יותר: גודל האסטרואיד 
או מהירותו. 

תוצאות ומסקנות הניסוי

תקצירי הפרויקטים תלמידי פיזיקה 
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תקצירי הפרויקטים תלמידי גיאוגרפיה
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תקצירי הפרויקטים תלמידי גיאוגרפיהתקצירי הפרויקטים תלמידי גיאוגרפיה

ערוצי נחלים בכדור הארץ ובמאדים

אופק עקה יובל שמאלי 

מבוא
בשנת 2015 הודיעה סוכנות החלל האמריקאית )נאס"א( על גילוי עדויות לזרימת מים מלוחים במאדים, 

בחודשים שבהם הטמפרטורה על פני הכוכב גבוהה, זרמי המים נמצאו בקניונים ובמורדות מכתשים. הזרמים 
שהתגלו השאירו כתמים כהים וארוכים על שטח שמתפרס לאורך 100 מטרים ולרוחב של 5 מטרים. צוות 

של מדענים בדק את הממצאים והבחין שהסלעים מכילים מינרלים שמסוגלים לספוג לחות, ומים זורמים הם 
ההסבר האפשרי ביותר להופעתם. באמצעות ספקטרומטר, המותקן על טלסקופים ושרגיש להחזרת הקרינה 

האלקטרומגנטית בתחום האינפרא אדום, מדדו המדענים את חתימת האור המוחזרת מאותם כתמים ייחודיים 
על מאדים. חוקרים טוענים שכתמים אלו הם עדות לזרימת מים בעבר, וממצאים אלו הם הסיכוי להימצאותם 

של חיים במאדים.

שאלת החקר
בדיקת ממצאים הדומים לערוצי זרימה על פני המאדים ובחינת הדמיון בתהליך ההיווצרות לערוצי הנחל 

בכדור הארץ. בעבודתנו חקרנו את התהליכים שיוצרים ערוצי נחלים. למדנו את מאפייני ערוצי הנחל )המסלול, 
השיפועים, סוגי המסלע לאורך הערוץ, כמות המשקעים( בכדור הארץ ובמאדים. 

מהלך הניסוי
בניסוי חקרנו את השפעת הימצאות מים על החזר הקרינה האלקטרומגנטית מאדמה באמצעות חיישנים 
בעלי מאפיינים ספקטרליים; המדידה נערכה בעזרת ספקטרומטר מולטי ספקטרלי הנותן קריאת הקרינה 

האלקטרומגנטית המוחזרת של חומר בתחום הנראה והאינפרא אדום הקצר והוא בעל מעט ערוצים ספקטרליים  
ובעזרת חיישן היפר ספקטרלי שבו ניתן לחקור חומר באמצעות ערוצים ספקטרליים רבים ובתחום רציף גם 

מעבר לתחום הנראה ולקבל חתימה ספקטרלית יותר מפורטת ובעלת ידע רחב יותר.

תוצאות הניסוי
התוצאות של החיישן ההיפר ספקטרלי תאמו לציפיות שלנו, ככל שהרטבנו יותר את האדמה כך החתימה 

הספקטרלית הייתה יותר נמוכה, אך התוצאות של החיישן המולטי ספקטרלי היו מנוגדות לציפיות שלנו. כדי 
לבחון את השפעת המים על הספקטרום המתקבל, נעזרנו בחתימה הספקטרלית של המים מהספרות. 

בשלב הבא, ולפי אילוצי הספקטרומטר המולטי ספקטרלי, ערכנו השוואה בין המדידות של שני החיישנים 
בתחום החופף לשניהם )תחום האור הנראה ותחום האינפרא אדום הקצר(:

ככל שהרטבנו יותר את האדמה כך ערכי ההחזרה שנמדדו היו גבוהים יותר. לאחר ניקוי הערוצים הספקטרליים 
התואמים לבליעת הקרינה על ידי האטמוספרה קיבלנו גרף מפורט מהחיישן ההיפר ספקטרלי:
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מסקנות
לאחר כתיבת העבודה וקריאת מידע על נחלים בעולם ומחקרים על הימצאות מים במאדים הגענו למסקנה 

בעזרת הניסוי שביצענו שעל מאדים הייתה זרימה בעבר ומתקיימת זרימה כיום של מים מתחת לפני השטח ועל 
פני השטח נמצאות כיפות קרח שיכולות להפוך לנוזל.

על פי תמונות שמצאנו באינטרנט השווינו בין המבנה של ערוצי נחל שונים בעולם )אמזונאס, נילוס וצין( לבין 
המבנה של ערוצי נחל שנמצאו במאדים וראינו שהמבנה שלהם דומה ובעקבות זאת הסקנו שתהליך ההיווצרות 
של ערוצי נחל במאדים דומה ל תהליך ההיווצרות של ערוצי נחל בכדור הארץ. מתוך ניסיוננו עם החיישן ההיפר 

ספקטרלי והמולטי ספקטרלי הגענו למסקנה שעדיף להשתמש בחיישן ההיפר ספקטרלי אם רוצים תוצאות 
יותר מדויקות ומפורטות, משום שהחיישן המולטי ספקטרלי מוגבל במספר ערוצי קריאה קטן והרבה פעמים 

אינו מדויק, נהרס מהר ולא ניתן להסתמך על תוצאותיו בלבד.

תהליך העבודה
במהלך הכנת העבודה למדנו הרבה מאוד על חקר החלל, והתעניינו מאוד בנושא זה.

נהנינו מאוד לבצע את הניסוי ולראות את הניסויים של הילדים האחרים שעוסקים בנושאים שונים בחקר החלל. 
לאחר כתיבת העבודה, הבנו שמים הם נושא חשוב מאוד ומרכזי בחקר מאדים ובכלל.

במהלך הסיורים מטעם משרד החלל והמדע למדנו רבות על חישה מרחוק, כוכבים וחקר החלל, למדנו והשכלנו 
רבות מהסיורים והידע שלנו בנושאים אלה התרחב מאוד.

לסיכום, נהנינו מאוד במהלך העבודה, למדנו הרבה על חקר החלל ומאדים בפרט ועבדנו בשיתוף פעולה מלא 
בקבוצה ועם המנחות גילה ועדי.
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ההבדל בין הרי הגעש בכדור הארץ לבין הרי הגעש במאדים

אור בן דרור, איתי קורונל וגל פרגר
 

מבוא
הר געש הוא מבנה גאולוגי הנוצר כאשר מגמה פורצת דרך סדקים בקרום כדור הארץ ונפלטת אל פני השטח 

בתהליך הנקרא " :התפרצות געשית". החומרים המשתחררים במהלך התפרצות געשית הם לבה , גזים 
ואדי המים שהיו כלואים במגמה וכן סלעים הבונים את תא המגמה ואת צינורות ההזנה. השתחררותם יוצרת 

תוצרים געשיים. החומרים הנפלטים בהתפרצות געשית ונופלים לקרקע נקראים טפרה. כמות החומר הנפלט 
בהתפרצות געשית מהווה מרכיב חשוב בחישוב מדד התפרצות געשית, מדד המגדיר את הבדלי העוצמה בין 
התפרצויות שונות. הרי געש מופיעים באזורים שונים על פני כדור הארץ, לדוגמא סביב טבעת האש, המקיפה 
את האוקיינוס השקט, קרי דרום ומרכז אמריקה, מערב ארה"ב, יפן, אינדונזיה ועוד. במאדים ישנם הרי הגעש 

הגדולים במערכת השמש, גדולים מאלה שעל כדור הארץ. 

שאלת חקר
בעבודה חקרנו את ההבדל בין הרי הגעש בכדור הארץ לבין מאדים, וחקרנו כיצד הם נוצרו, מה המאפיינים של 
כוכבי הלכת אשר יכולים היו להשפיע על השוני בין הרי הגעש ולהסביר מדוע הרי געש במאדים כל כך גדולים 

לעומת הרי הגעש בכדור הארץ. בנוסף חקרנו את הרכב הקרקע במאדים כדי לזהות את סוגי הסלעים בסביבת 
הרי הגעש הגדולים של מאדים ה"ארסיה מונס" ו"האולימפוס מונס".

הר הגעש "ארסיה מונס"

מהלך הניסוי
 כשם שישנן חלליות אשר חוקרות את פני הקרקע של מאדים ומנסות לגלות האם ההרים שעל פניו הם הרי 

געש על פי הרכב החומרים עליו ובסביבתו, בחרנו להתמקד במדידות ספקטרליות של בזלת וטרוורטין כדי לבדוק 
אם יש התאמה בין הסלעים הללו לסלעים במאדים. בזלת היא סלע יסוד בסיסי מגמתי. סלעי בזלת נוצרים 

מהלבה הנמצאת בפנים כדור הארץ ופורצת לעיתים על פני כדור הארץ דרך לוע הר-געש. טרוורטין נחצב לרוב 
ממערות נטיפים של אבני גיר.

בעבודה אנו מציגים את ההבדלים בין חיישן מולטי ספקטרלי לחיישן היפר ספקטרלי ומתחשבים בפסי הבליעה 
של אדי המים באטמוספרה כדי לחשוף את החתימות הספקטרליות של החומרים שנמדדו.

תוצאות הניסוי
בשלב הראשון ניקינו את פסי הבליעה של אדי המים באטמוספרה ולאחר מכן העלינו על גרפים את המדידות 

בשני החיישנים. החיישן ההיפר ספקטרלי נתן מדידה רציפה במאות אורכי גל )ערוצים( והספקטרומטר המולטי 
ספקטרלי נתן מספר בודד של מדידות בתחום האור הנראה והאינפרא אדום. שילוב של ארבעת המדידות יחד:

ניתן לראות כי ישנה התאמה טובה בין שני המכשירים לפי החפיפה בין ערכי המדידות בספקטרומטר לבין ערכי 
המדידות בחיישן ההיפר ספקטרלי.

מסקנות
מאחר והעבודה מנסה להתחקות אחר סימנים או עדויות להתפרצויות של הרי געש גם בכדור הארץ וגם 

במאדים, למדנו על משימות חלליות שחקרו את מאדים וגילו שהרים מסוימים הם באמת הרי געש, באמצעות 
זיוהי הרכב החומרים שעל פניהם.
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 TES לאחר חיפוש גילנו שהיה ויכוח על הרכב הסלעים הבולטים על פני השטח של מאדים. הספקטרומטר
שחקר את פני מאדים, גילה כי הספקטרום של המישורים הצפוניים של מאדים היה שונה מאד מזה שהתקבל 

עבור האזור הדרומי. לשני האזורים היו שפע של מינרלים הדומים לבזלת )בדרום( ואנדזיט )בצפון(, שני סוגי 
הסלעים הללו הם סלעים וולקנים הנפוצים על פני כדור הארץ. בנוסף, TES וכלים ספקטרליים אחרים מראים כי 

המינרלים הדומיננטיים על פני השטח של מאדים הם מינרלים המרכיבים בזלת.

לסיכום ניתן לומר שלמרות החפיפה היפה בין שני המכשירים, ישנו יתרון רב לחיישן היפר סקפטרלי כשרוצים 
לכסות מספר רב של חומרים אשר נמצאים בטווחים ספקטרלים שדונים זה מזה. לכן, במידה והיה עלינו לחקור 

את פני השטח של מאדים , היינו משתמשים בחיישן ההיפר ספקטראלי מכיוון שהוא מודד מאות ערוצים לעומת 
החיישן המולטי ספקטראלי שמודד כמות ערוצים מאוד מצומצמת, עם החיישן ההיפר ספקטראלי היינו מקבלים 

תוצאה מדויקת ורציפה. 

תקצירי הפרויקטים תלמידי גיאוגרפיה

חקר הדיונות במאדים 

עמית בן חמו ויואב פנחסי

מבוא
חֹוִלית   )דיונה( מוגדרת בגאוגרפיה פיזית כגבעת חול שנוצרה על ידי סחיפה של גרגירי חול, המורכבים בעיקר 

מקוורץ מובלים באמצעות רוח מחוף הים, עד שהם מתחילים לעבור הרבדה. גרגירי החול נסחפים במעלי 
הדיונה וגולשים מצדה השני של הדיונה, כך נוצר המבנה המיוחד של הדיונה, והתלילות הרבה של הדיונה בכיוון 

של גרגירי החול. 
דיונות נוצרות לרוב במדבריות או באזורי חוף הים. 

שאלת החקר 
האם המאפיינים של הדיונה במאדים דומים/שונים למאפיינים של הדיונה בכדור הארץ?

במהלך העבודה חקרנו את הדמיון ואת השוני שבין דיונה הנמצאת על כדור הארץ לבין דיונות שנמצאת 
במאדים. למדנו כי למאדים כח כבידה קטן משל כדור הארץ ולכן האטמוספרה שהוא מחזיק סביבו דלילה מאד. 

גם לחץ האוויר נמוך במאדים; מאפיינים אלה משפיעים על עוצמת הרוחות והיא משפיעה על בניית הדיונות 
במאדים ותהליך הובלתם. ככל שהרוחות יותר חזקות כך יותר חומרים מתפרקים ומובא יותר חומר.

ואנחנו מסיקים מכך שהדיונות יותר גדולות, ונוצרות מחומר חזק מאוד.

"דיונות בנגולד" נמצאות בצלע הצפון-מערבית של ההר "שארפ" במאדים. דיונות בנגולד כוללות מאפיינים 
הן של הדיונות שאנו מכירים והן של אדוות חול קטנות; בכל "דיונה מאדימית" יש גלים קטנים בתוכה אך גם צד 
אחד תלול יותר. אף שהדיונות הללו לא דומות לשום גלי חול על כדור הארץ, הן כן מזכירות אדוות חול שנוצרות 

על ידי מים. קווי הרכס של הדיונות מפותלים, כמו אלו שנוצרים על ידי מים נעים בכדור הארץ. למעשה, ניתן 
להסיק ממאפייניהם של דיונות "בנגולד" שישנם כמה מאפיינים דומים לשני כוכבי הלכת, למשל אדוות חול 
שנוצרות על ידי מים וקווי הרכס של הדיונות. בנוסף יש גם מאפיינים שונים בדיונה זו, כמו גלי החול שאינם 

דומות כלל לגלי החול על פני כדור הארץ. פרט נוסף החשוב לדעת לגבי האטמוספירה והשפעתה על הדיונות 
במאדים - אדוות רוח בגודל דומה שנשמרו בחול הקדום יותר של דיונות בנגולד, עובדה שיכולה להצביע על כך 

שהכוכב האדום איבד את האטמוספרה שלו בשלב מוקדם יחסית באבולוציה הפלנטרית.
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מהלך הניסוי
יצרנו ערימת חול גדולה המדמה דיונה. בדקנו בעזרת ספקטרומטר מולטי ספקטרלי את ערכי ההחזרה של 

האדמה ואת הרכב הסלעים. השתמשנו בסלעים העושים מברזל, קוורץ, בזלת. 
השתמשנו באבקת גבס בתור גרגירי חול ובאמצעות מאוורר בעוצמות רוח משתנות העפנו את אבקת הגבס על 

הדיונה. אבקת הגבס התפזרה וקיבלה את צורת הדיונה שיצרנו. ברגע ששינינו את הכיוון של הרוח אז האבקה 
שהייתה במעלה הדיונה עפה מהדיונה ופיתחה הר נוסף. כך בדקנו את השפעת עוצמת הרוח וכיווני הרוח על 

מאפייני הדיונה שנוצרה בכל פעם. 
 

תוצאות הניסוי:

לאחר ביצוע הניסוי מדדנו עם הספקטרומטר המולטי ספקטרלי את שלושת סוגי הסלעים. כפי שניתן לראות, 
החתימה הספקטרלית הגבוהה ביותר הייתה של הבזלת, חומר אשר מצוי רבות במאדים, אחריו החתימה 

הספקטרלית של הקוורץ, המצוי רבות בכדור הארץ, ואחריו הברזל. 

מסקנות

לאחר שבדקנו עם מאוורר שמדמה רוח, וגבס שמדמה חול, ניתן לראות את התוצאות השונות בעקומות 
ההחזרה של כל אחד משלושת סוגי הסלעים. על כדור הארץ, דיונות נוצרות בעיקר בסביבת קוורץ בעוד שדיונות 

במאדים ייווצרו בעיקר בסביבת מאדים המרובה בסלעי בזלת. 

הניסוי שערכנו מדמה את סביבת מאדים בה נוצרו/נוצרות הדיונות ותהליך המדידה שערכנו מדמה את המדידה 
שמבצעות חלליות הסובבות את מאדים וחוקרות את הרכב פני הקרקע המרובים בבזלת. 

תקצירי הפרויקטים תלמידי גיאוגרפיה

 עבודת חקר בנושא: היווצרות מכתשי פגיעה

עדי אמית,  יובל קסטנבאום

מבוא
בעבודתנו נחקור את היווצרות מכתשי פגיעה במאדים.

שאלת החקר
השוואה בין מכתשים שנוצרו על פני מאדים לבין מכתשים שנוצרו בכדור הארץ.

איך משפיעים התנאים השונים במאדים על תהליך ההיווצרות של מכתשים.
בשביל לחקור שאלה זו, חקרנו את היווצרות המכתשים בכדור הארץ. גילינו שישנם מכתשי פגיעה ומכתשים 

גאולוגים.
מכתש הוא שקע שנותר בקרום כדור הארץ, על פני האדמה. ישנם סוגי מכתשים רבים. בעבודתנו, נחקור 

מכתשים שונים על פני כדור הארץ ונבחן בעזרת ניסויים את המאפיינים של כל אחד מהם.
במהלך העבודה ענינו על השאלות הבאות:

כיצד נוצר מכתש גאומורפולוגי?	 
כיצד נוצר מכתש פגיעה?	 
אילו מכתשים ישנם על מאדים? האם מכתשי פגיעה או מכתשים גאולוגים? 	 
איך נוצרו המכתשים בישראל?	 

מערך הניסוי
בנינו מערך ניסוי המדמה יצירת מכתש פגיעה בקרקע. במהלך הניסוי זרקנו גוף מסוים מגובה על גוף אחר. 

ההנחה היא שבמידה ומדובר על מכתש שנוצר כתוצאה מפגיעה, הוא יכיל שאריות מהחומר הפוגע. לכן בדקנו 
בעזרת חיישנים היפר ספקטרלי ומולטי ספקטרלי את החתימה הספקטרלית לאחר ולפני הפגיעה כדי לבדוק 

האם חל שינוי בקרקע הפגועה לפני הפגיעה ואחריה. במהלך עיבוד הנתונים ראינו כי לבליעות אדי המים 
באטמוספרה ישנה השפעה גדולה על עיבוד הנתונים. בגרפים המוצגים ניתן לראות את הספקטרום הנמדד עבור 

מספר חומרים בניסוי לפני ניקוי השפעת המים באטמוספרה ולאחר ניקוי בליעות אדי המים.
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תוצאות הניסוי:

ציר ה-y מבטא את ערכי הקרינה המוחזרת מהחומרים וציר ה-X מבטא את אורכי הגל )בננומטר(. בגרף 
המכיל את אדי המים, ניתן לראות שערכי ציר ה-y מאוד גבוהים ומגיעים עד 6-+.  דבר זה קורה עקב תכונות 

הבליעה של אדי המים באטמוספרה. הבליעה מפריעה לנו לראות את החזרת הקרינה של הגוף במדויק.
בגלל הקושי הרב לפענח את גרף זה, החלטנו להשוואת בין הגרף עם אדי המים לבין הגרף ללא אדי המים.

ציר ה-y מבטא את ערכי הקרינה המוחזרת מהחומרים וציר ה-X מבטא את אורכי הגל )בננומטר(.

בגרף זה, ניתן לראות במדויק את הערכים של חזרת הקרינה מהגוף.
ערכי בליעת המים גבוהים מאוד ומגיעים עד כ-6 יחידות. כאשר הסרנו את ערכי הבליעה, ערכי ציר ה-y קטנו 

ואפשרו לנו לראות בברור את ההחזרה של הקרינה.

סיכום
בעבודתנו חקרנו את המכתשים במאדים.

בתחילת העבודה העלנו השערות ושאלות שעניינו אותנו לגבי מכתשים באופן כללי ומכתשים במאדים בפרט.
הרחבנו את הידע שלנו כלפי מכתשים בכדור הארץ, איך נוצרו מכתשי פגיעה, מכתשים שלא נוצרו מפגיעה 

ולאחר מכן התחלנו לחקור את מאדים.
קראנו מאמר מעניין מאוד אשר בו מתארים חבורת מדענים את המחקר שלהם במכתש בקנדה אשר דומה 

מאוד להרכב ולמכתשים במאדים בכלל.
הוספנו מידע על מכתשים במאדים, על רכבי המחקר שמסתובבים שם ומספקים לנו המון מידע על מאדים.

ולבסוף עשינו ניסוי שאת תוצאותיו הראנו בגרפים בעבודתנו. 
השוונו בין הגרפים, עם אדי המים ובלי אדי המים והסברנו למה בעצם התקשינו להבין את הגרף שעם אדי המים. 

במהלך העבודה נהנינו מאוד, הכרנו את מאדים.
בהתחלה לא ידענו כמעט וכלום על כוכב הלכת מאדים ולכן נהנינו לחקור אותו.
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