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אזורים שונים על פני כדור הארץ חשופים למפגעים כמו בצורת, רעידות אדמה, סופות הוריקן 
גידול  על  נוסף  אלה,  מפגעים  החוף.  ערי  את  להציף  שמאיימת  האוקיינוסים,  במפלס  ועלייה 
האוכלוסין הצפוי בעתיד, עלולים להוביל למחסור הן בקרקעות חקלאיות והן בשטחים ראויים 
למגורים. בעיה זו הובילה מדענים לחשוב על פתרונות אפשריים. עם מדענים אלה נמנה המדען 
הנודע סטיבן הוקינג2,  שאמר שיש לתכנן ַמעֲבָר לכוכבי לכת אחרים במהלך מאה השנים הבאות. 
מכיוון שהפתרון של הוקינג עדיין איננו בר - ביצוע, פתרון אחר, מציאותי יותר, הוא המעבר לחיים 
מתחת לאדמה. האם החיים שם אפשריים? האם ניתן לוותר על המרחבים הפתוחים והנופים 

היפים שמעל פני האדמה?

שנמצאו  וציורים  ארכיאולוגיים  שרידים 
שכבר  מעידים  בעולם  מהמערות  בחלק 
בתקופות קדומות חיו בני האדם מתחת 
במערות  או  טבעיות  במערות  לאדמה 
שימשו  המערות  האדם.  ידי  על  שנחצבו 
תחושת  ולַהגְבַָּרת  להגנה  למגורים, 
הביטחון. תושבי מחוז קפדוקיה בטורקיה, 
למשל, בנו לפני יותר מאלפיים שנה ִסדרת 
מתחת  קומות   18 של  בעומק  מנהרות 
הצבאות  מפני  להתגונן  כדי  לאדמה 
גם  כללה  המנהרות  סדרת  הרומיים. 
לתושבים  ואפשרה  וִאוורור  מים  מערכת 
)ראו  זמן  לאורך  מלאים  חיים  שם  לנהל 

איור 1(. בימינו החל האדם לחשוב על יתרונות נוספים שיש בחיים מתחת לפני האדמה מלבד 
הגנה וביטחון. 

כאמור, שטח כדור הארץ הראוי למגורים ילך ויצטמצם, ומשערים כי בתוך כמה עשרות שנים )עד 
שנת 2050( שני שלישים מאוכלוסיית העולם צפויים לגור בערים. ערים רבות אינן יכולות להרחיב 
את הבנייה בתוכן, הן בשל השטח המצומצם המוקצה לבנייה בעיר והן בשל הרצון לשֵמר את 
המבנים ההיסטוריים או האתרים הארכיאולוגיים שבה. לכן יש חשיבות לבנייה מתחת לאדמה 

לצורכי מגורים ומסחר ולצרכים נוספים.

בסינגפור למשל, אי קטן בדרום-מזרח אסיה שסובל מצפיפות אוכלוסין גבוהה וממחסור באדמות 
המיועדות לבנייה, החלו לחפש פתרון להרחבת הבנייה. המומחים בסינגפור הציעו תחילה לייבש 
שטחים בים, אך בשל העלויות הגבוהות הם נטשו רעיון זה ואימצו את רעיון הבנייה מתחת לפני 

האדמה.  
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טקסט 1: חיים מתחת לאדמה1

1  מעובד לפי אסמאא אל-עתיבי, "גורדי אדמה", חברת ת'מאניה להוצאה לאור והפצה, 2017. © כל הזכויות שמורות.
   אמין נג'יב, "לעבור לגור מתחת לפני האדמה", מגזין אלקאפלה, 2015. © כל הזכויות שמורות.

2  סטיבן הוקינג )1942–2018( היה מדען פורץ דרך שתיאר את התפתחות היקום. ספרו "קיצור תולדות הזמן" ומחקריו הפכו אותו 
    למדען מפורסם בתחום האסטרופיזיקה.
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התוכנית היא לבנות "עיר מדע תת-קרקעית" בעומק של עד 80 מטר )עומק הזהה לבניין בן כ-30 
קומות( ועל פני שטח של כ-300,000 מ"ר. העיר תהיה מיועדת בעיקר למחקר ולניסויים, וכחלק 

מהתוכנית תספק גם דיור לכ-4,200 תושבים.

סיטי  העיר מקסיקו  היא  נוספת  דוגמה 
אוכלוסין.  מצפיפות  סובלת  היא  שגם 
במקסיקו סיטי יש חשיבות רבה לשימור 
והמראה  הארכיאולוגיים  האתרים 
ממנה  מה שמונע  העיר,  ההיסטורי של 
האדמה.  פני  מעל  הבנייה  את  להרחיב 
על  סיטי  במקסיקו  הוחלט  זאת  לאור 
תכנון מבנה בצורה של פירמידה הפוכה 

במרכז העיר ההיסטורית. 

ויאפשר  מזכוכית  ייבנה  הבניין  גג 
לקומות  פנימה  לחדור  הטבעי  לאור 
יוארו  התחתונות  והקומות  העליונות, 
מיוחדת.  מלאכותית  תאורה  באמצעות 
לכ-300  להגיע  אמור  המבנה  עומק 
ויכלול קומות מסחר,  קומות(,   65( מטר 
משרדים  קומות  ציבוריים,  מתחמים 
איש. לכ-5,000  מגורים  קומות   ואף 
אדמה", "גורד  נקרא  זה   מבנה 
 בדומה ל"גורד שחקים" מעל פני האדמה

)ראו איור 2(. 

האדמה.  פני  שמעל  מהחיים  יותר  נוחים  מחיה  תנאי  לעתים  מספקים  לאדמה  מתחת  החיים 
האדמה,  פני  מעל  הטמפרטורה  מאשר  יותר  יציבה  האדמה  לפני  מתחת  הטמפרטורה  למשל, 
באותו  האדמה  פני  שעל  השנתי  לממוצע  קרובה  נשארת  לאדמה  מתחת  שהטמפרטורה   כך 
אזור – דבר אשר נוח יותר לגוף האדם. זאת ועוד, החיים מתחת לאדמה מספקים לאדם סביבה 
להיות  בניינים שנבנים מתחת לאדמה אמורים  כן,  אוויר. כמו  זיהומי  עליו מפני  ומגינים  שקטה 

עמידים יותר בפני רעידות אדמה מאשר גורדי שחקים שנבנים מעל פני האדמה.

לצד היתרונות יש גם חסרונות לחיים מתחת לפני האדמה. אחד החסרונות טמון בהיעדר אור 
שמש. קרני השמש נחוצות לגידול צמחים ולייצור ויטמין D בגוף האדם, התורם לבריאות האדם. 
מחקרים מראים כי היעדר האור משפיע על השעון הביולוגי של האדם וכי זמני השינה של אנשים 
שאינם חשופים לאור השמש עלולים להשתבש. כמו כן, חלק מהמדענים טוענים שהמתגוררים 

מתחת לאדמה עלולים להרגיש פחד ולסבול מבעיות פסיכולוגיות.
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לחלק מחסרונות אלה יכולה הטכנולוגיה המודרנית לספק פתרונות. למשל, יש מנורות מיוחדות 
שיכולות להחליף את אור השמש ובכך לעזור מצד אחד לצמחים לצמוח ומצד שני לווסת את 
קצב השעון הביולוגי אצל האדם, כך ששעות השינה והֵערות לא ישתנו ויהיו כמו אלה שעל פני 
בנוגע  בוויטמינים.  בוויטמין D אפשר להשלים באמצעות תזונה עשירה  האדמה. את המחסור 
למצב הנפשי של המתגוררים מתחת לפני האדמה, ייתכן שהטכנולוגיה המודרנית תוכל להציע 
פתרון בכך שתספק אווירה מדומה הכוללת אורות, נופים ירוקים, צלילים וריחות, הדומים לאלה 

הקיימים מעל פני האדמה. 

אומנם הטכנולוגיה יכולה לפתור חלק מהבעיות, אך צריך להמשיך לחקור אלו קשיים ואתגרים 
נוספים יש וכיצד יהיה אפשר לחיות חיים נוחים מתחת לאדמה. האתגר הגדול יהיה לשכנע את 
האנשים להסכים לחיות מתחת לאדמה; מדענים חושבים שהחיים מתחת לאדמה יכולים לספק 
פתרון עתידי מוצלח, אולם מרבית האנשים מתקשים לראות את עצמם חיים שם. ייתכן שעמדתם 
של אנשים כלפי חיים מתחת לאדמה תשתנה כאשר אורח חיים זה יהיה כורח המציאות, אבל 

אפשרות זו עדיין אינה נראית באופק.
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בשנת 1562 ערך מדען צרפתי בשם מישל סיפרא ניסוי על עצמו. הוא רצה לבדוק מה קורה לגוף 
האדם לאחר תקופה ממושכת יחסית של חיים בתנאים של היעדר אור שמש. לשם כך הוא החליט 
להיכנס למערה בהרי ָהַאלְּפִים ולשהות שם במשך חודשיים בלי להיחשף לאור יום ובלי לדעת 
אם בחוץ יום או לילה. כמה ימים לפני הכניסה למערה, הוא חיבר את עצמו למכשירים שעקבו 
יום. עם כניסתו  ובנוסף רשם את שעות ההירדמות וההתעוררות שלו בכל  גופו  אחרי פעילות 
למערה המשיך סיפרא לתעד את פעילות גופו ולרשום את שעות ההירדמות וההתעוררות, כדי 

שיוכל לזהות אם חל שינוי במהלך שהותו במערה. חלק מתוצאות הניסוי מוצגות בגרף 1. 

בגרף זה רואים שבמהלך שהותו במערה חל שינוי בזמני השינה של סיפרא: בכל יום הוא נרדם 
כחצי שעה מאוחר יותר מהיום הקודם, והתעורר למחרת כחצי שעה מאוחר יותר, אולם מספר 
הֵערוּת  ומחזוריות  למערה  מחוץ  בהיותו  למספר השעות שישן  דומה  נותר  שעות השינה שלו 
והשינה בתוך המערה נשארה קבועה. עם זאת, בגלל השינוי בשעת ההירדמות בכל יום, היממה 
והלילה שלו התהפכו. המסקנה העיקרית שעלתה  ובמשך הזמן היום  שלו למעשה התארכה, 
מתוצאות הניסוי הזה וממחקרים דומים שנערכו באותה תקופה הייתה שגם ללא חשיפה לאור 
נוספת  מסקנה  והשינה.  הֵערוּת  מחזוריות  את  הקובע  ביולוגי,  פנימי,  שעון  בגופנו  יש  השמש 
שעלתה מתוצאות המחקר קשורה למשך הזמן של השעון הביולוגי. המדענים מצאו בחישוביהם 
כי השעון הביולוגי, בתנאים של היעדר אור, עומד על מחזוריות של 24 שעות וחצי, כלומר מעט 

יותר מאורכה של יממה על פני כדור הארץ, שהיא בת 24 שעות.

,Frontiers for Young Minds 3  מעובד לפי תמר שוחט וערן טאובר, "מקצבים יומיים של גופנו והשעון הביולוגי", כתב עת 
2021. © כל הזכויות שמורות.

גרף 1: שעות ההתעוררות וההירדמות של מישל סיפרא במהלך שלושת הימים שלפני הכניסה למערה ו-12 הימים שלאחר מכן
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מה קורה לבני אדם כשהם חיים מתחת לאדמה ואינם חשופים למחזוריות של אור וחושך? 
קראו על הניסוי שערך מישל סיפרא.

טקסט 2: השעון הביולוגי של גופנו3
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טקסט 3: בית על מאדים4
במשך כל המאה ה-20 חלמו אנשים ליישב את מאדים, המכונה כוכב הלכת האדום. למעשה, 
בסוף שנות השישים של המאה ה-20, אחרי הנחיתה על הירח, רבים היו משוכנעים שבתוך שנים 
קילומטר מכדור  מיליון  כ-225  כוכב הלכת האדום, המרוחק  על  כבר תעמוד  רגל אדם  אחדות 

הארץ )לשם השוואה, המרחק מכדור הארץ לירח הוא כ-384 אלף קילומטר בלבד(.

לא  עדיין  והחלום  רבים  עשורים  חלפו  מאז 
כבר  רבות  רובוטיות  משימות  אומנם  התגשם. 
הביאו חלליות למסלול סביב מאדים ואף הנחיתו 
1(, אולם  )ראו תמונה  רוֹבֵר  ּוֹת מסוג  י גָׁשוֹׁשִ עליו 
של  מאמצים  נעשו  לא  האחרונות  השנים  עד 
ממש להנחית עליו בני אדם. בשנת 2015 הסתמן 
שהכריזה  לאחר  זה,  בנושא  משמעותי  שינוי 
סוכנות החלל האמריקאית נאס"א שנמצאו מים 
על מאדים – תגלית חיונית לכל ניסיון ליישב עליו 
בני אדם. לכך הצטרפו בשנים האחרונות כמה 
משימות  לשלוח  למטרה  להם  ששמו  מיזמים 
שם  להקים  ואף  למאדים  מאוישות  מחקר 

מושבות שבהן יחיו בני אדם באופן עצמאי. 

למאדים".  "מסע  בשם  ומעודכנת  רשמית  תוכנית  נאס"א  החלל  סוכנות  פרסמה   2015 בשנת 
התוכנית כוללת שלושה שלבים עיקריים: השלב הראשון יתבסס על בדיקות טכנולוגיות חדשות 
ובחינת ההיבטים הבריאותיים של שהייה ממושכת בחלל. כמו כן, יישלחו עוד רכבי חלל רובוטיים 

שיקיפו את כוכב הלכת או ינחתו עליו וידגמו את האדמה ואת הסלעים הנמצאים עליו. 

בשלב השני ייבדקו הדרישות הנחוצות למשימה מאוישת למאדים ולקיום עצמאי שם.

בשלב השלישי, שהוא גם השאפתני מהשלושה, 
האדום.  הלכת  כוכב  על  אסטרונאוטים   ינחיתו 
את  שתקיף  חלל  תחנת  לבנות  מתוכנן  כן,   כמו 
מדעית  מעבדה  מעין  שתהיה  התחנה,  מאדים. 
משימות  אחר  מקרוב  למעקב  תשמש  מרחפת, 
ּוֹת )מסוג רוֹבֵר( על גבי מאדים, ותוכל  י שונות של גָׁשוֹׁשִ
לסייע גם בבחירת האזורים המתאימים להנחתת 
אסטרונאוטים לביצוע המשימות הנדרשות מהם. 

מאדים הוא כוכב הלכת השני בקרבתו לכדור הארץ )אחרי נוגה(, והוא נחשב לדומה ביותר 
לכדור הארץ מבחינת התנאים שעל פניו. מאדים וכדור הארץ שניהם כוכבי לכת סלעיים.  

עם זאת יש ביניהם הבדלים רבים. 

4  מעובד לפי גיא שלייר, "בית על מאדים", אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, 2017. © כל הזכויות שמורות. 
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אך הטכנולוגיה לנחיתה בטוחה על מאדים עדיין אינה זמינה. מחקרים מהשנים האחרונות מלמדים 
על גורמים רבים שעלולים להקשות על המדענים להקים מושבה במאדים ועל אתגרים שעדיין 
יש לפצח. אחד האתגרים הוא תנאי המחיה הקשים השוררים שם, למשל טמפרטורה ממוצעת 
של כ-60 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, סביבה צחיחה ואטמוספרה דלילה. בשל האטמוספרה 
הדלילה יהיה צורך להגן על האסטרונאוטים מפני נזקי קרינת השמש. כמו כן, יש לתת את הדעת 

גם על סכנות בריאותיות נוספות שאנשי הצוות יצטרכו להתמודד איתן.

אתגר אחר הוא מציאת דרכים להשתמש במשאבים של מאדים כדי להפיק חשמל ומים למען 
המתיישבים בו ולייצר דלק וחומרי בניין, שכן התיישבות ביעד כה רחוק לא תוכל להסתמך על 
אפשריים  מזון  גידול  אזורי  לגבי  מקיף  תכנון  לבצע  צורך  יהיה  כן,  כמו  הארץ.  מכדור  אספקה 

במאדים.

נוסף על כך, מצטרפים שלל אתגרים הנדסיים לא פשוטים, שחלקם קשורים גם לצורך להגן על 
יצטרכו  כולם  את  הארץ.  מכדור  הארוכים  חודשי המסע  במהלך  והמתיישבים  האסטרונאוטים 

לפתור לפני שיוכלו ליישב את מאדים. 

ולשרוד עליו לאורך זמן עדיין  נכון להיום נחיתה על מאדים והקמת מושבה שיכולה להתקיים 
נמצאות בשלבי המחקר והניסוי, אולם כדאי לזכור כי בעבר גם נחיתה על הירח הייתה חלום בלתי 

מושג, והחלום הזה התגשם.

35 
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45 

צעד גדול למכתש רמון: ההדמיה המתקדמת ביותר
ֵחל בנגב5 של מסע למאדים ּתָ

מאת גדעון לב
מכתש רמון, הנמצא בדרום הארץ, הוא אחד המקומות הבודדים בעולם המדמים תנאים 
הקרובים יחסית לתנאים השוררים על פני כוכב הלכת האדום. התנאים דומים מבחינת 
מבנה הקרקע, המינרלים שיש בו, המראה )גם פני מאדים שוממים ומדבריים(, הבידוד 

והריחוק ממקומות יישוב והתנאים הסביבתיים הקיצוניים. 

שישה אסטרונאוטים מאוסטריה, גרמניה, הולנד, ישראל וספרד ישהו בתנאי בידוד במכתש 
רמון, במבנה ייחודי שידמה תחנת חלל, במטרה לדמות ככל הניתן משימה במאדים. הם 
וניסויים,  מחקרים  של  רחב  מגוון  ויבצעו  שבועות  שלושה  במשך  מוחלט  בבידוד  יבלו 
ביניהם בדיקת המכשירים שיעבדו איתם בחיפוש אחר מים, ומחקרים בנוגע לתזונה של 
הצוות. הנתונים שייאספו, למשל, בנוגע לִתְפקוּד האסטרונאוטים בתנאים המיוחדים שהם 
ישהו בהם, ישמשו גם מומחים מנאס"א, ועשויות להיות להם השלכות מעשיות על המסע 

למאדים. 

5  מעובד לפי גדעון לב, "צעד גדול למכתש רמון: ההדמיה המתקדמת ביותר של מסע למאדים תחל בנגב", עיתון "הארץ", 8.10.21. © כל הזכויות שמורות. 
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איור 3: מאדים ואנחנו

איור 3: מעובד לפי איור של מריה גורוחובסקי, מתוך כתבה של ד"ר דוד פולישוק, אתר מכון דוידסון למדע, 2018. © כל הזכויות שמורות.  
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות 
הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד 
זכויות השימוש אינן  חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. 
ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה 
ליצור  רישיון,  להנפיק  לפרסם,  לשכפל,  להציג,  לעבד,  להפיץ,  להעתיק,  אין  מסחרית. 
עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט 
זה. תוכן המבחנים,  מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך 
לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי 
זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; 

כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.
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