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יחידה 4 | על כוכבי לכת דמויי ארץ – פלנטות וחיות אחרות

נגלה מהו כוכב לכת, כיצד הוא שונה מכוכב ומהם התנאים להגדרתו. נטוס לכוכבי לכת 
רחוקים שאינם שוהים במערכת השמש שלנו ונכיר את בן דודו של כדור הארץ השוכן 

אי שם ביקום הנצפה. נבין מהם התנאים הדרושים להיווצרות חיים ונשמע על תיאוריות 
עתידניות בנוגע לניסיון לאכלס את אוכלוסיית בני האדם במאדים.

יחידה 3 | על מחזור החיים של כוכב – אלף שמשות זוהרות, האמנם רק אלף?

נלמד כיצד מודדים את מידת הבהירות של גרמי השמיים )כמות האור היוצאת מהכוכב( 
ומה אפשר ללמוד מהצבעים של הכוכבים בשמיים. כך נכיר גם את מחזור החיים של 

כוכב. 

יחידה 2 | על אנרגית האור – מה יקרה אם נרכב על קרן של אור?

מהו אור? נכיר את תכונות היסוד של האור, נלמד מהו צבע ונגלה את ספקטרום הצבעים 
הנראה. נכיר תיאוריות של חוקרים מובילים בנושא כדוגמת ג'יימס מקסוול, ניוטון, 

אינשטיין ועוד.

יחידה 1 | על היווצרות היקום – מה קרה לפני שהארץ הייתה תוהו ובוהו?

נכיר את  ההיסטוריה מאחורי רעיון יצירת היקום ונגלה מהי התיאוריה הרווחת – תיאורית 
"המפץ הגדול". נגלה מהו גילו המשוער של היקום ואת קנה המידה העצום של הגופים בו. 
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יחידה 5 | על גופים קטנים במערכת השמש – לא כוכב ולא לכת

נבין מהו כוכב לכת ננסי ונכריע האם פלוטו צריך להישאר ברשימת כוכבי הלכת של 
מערכת השמש. נלמד את ההבדלים בין מטאור, מטאוריט ומטאוריד ועל הקשר שבין 

אבק כוכבים לבין מתכת הזהב. בנוסף, נלמד על חגורת האסטרואידים ועל חגורת קויפר.

יחידה 6 | כלים לאסטרונומיה תצפיתית –
כולנו יכולים, גם ללא טלסקופ!

נכיר קונסטלציות כוכבים פופולריות הזורחות בשמי הלילה בתקופה הנוכחית ונכיר 
את הסיפורים המיתולוגיים הטמונים מאחוריהם. ביניהם, קבוצות הכוכבים פרסאוס, 

קסיופיאה, הדובה הגדולה, חגורת אוריון ועוד.

יחידה 7 | על פלאי האסטרונומיה –
צבירי כוכבים, גלקסיות, ערפיליות, קוואזרים וחורים שחורים

נסקור מושגים מרתקים מעולם האסטרונומיה – מה ההבדל בין צבירי כוכבים פתוחים 
לבין צבירי כוכבים סגורים? מהן צורות הגלקסיות האופייניות ומה ההבדל בין קוואזרים 

וחורים שחורים?

יחידה 8 | שבירת המיתוסים וטכנולוגיות חדשניות – אין סוף לקדמה

ננסה לשבור או לאשש מיתוסים מעניינים בנושא האסטרונומיה:  האם ניתן  לטייל 
במרחבי היקום דרך חור התולעת? כיצד נוצרו הטבעות של שבתאי? האם צדק הוא 
"הסנדק של כדור הארץ"? ננסה לענות על שאלות אלה ושאלות מרתקות נוספות 

שעומדות במוקד המחקרים המודרניים.


