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 טכנולוגית -במגמה המדעית   חלל(-)בעבר: אווירו   חלל  התמחות  תת:   הנדון

 שלום רב. 

 ספריים: -הבית 30% ה במסגרת  ההתמחות בתת  בהן  לבחור  שניתן  חלופות שלוש לרשותכם

 טכנולוגית. -המדעית שפותחה בידי מומחי המגמה  ", וחלל "אטמוספירה   החלופה .1

ומשרד המדע  - אוניברסיטת תל  של  ",תצפיתית   ואסטרונומיה "חלל    החלופה .2  ותוכננהאביב 

 .  פיזיקה מגמתב  "ליח  5 לימודי של    30% - כ גם  להתאים 

ה  חלקית  חלופה .3 כל  את  מכסה  שאיננה    ",מודרנית"אסטרופיזיקה  ,  ספריים הבית    30%, 

המגמה צוות  בידי  היא  אף  תוספות   טכנולוגית -המדעית  שפותחה  לחלל    ומציעה  הקשורות 

   בפיזיקה של המאה העשרים. 
 

זו בזו, כך    החלופות    החלופות   שלוש  מכל   תכנים  לבחור   שניתןהללו תוכננו כך שהן תשתלבנה 

ל אותן  ביתולמזג  תוכנית  ייחודית. -כלל  יניב    יש   ספרית  רועי  ד"ר  עם  להתייעץ 

)royyaniv78@gmail.com(  מהאפשרויות   המרב  את  יפיקו  שהתלמידים  כך,  התכנים  בבחירת  

 . כזו  ייחודית תוכנית  עבור"ר המפמ אישור  את  ולקבל , לרשותכם  העומדות 

ההתמחות  -בחלל ואסטרונומיה תצפיתית בתת  החלופהאת    שלבל   אפשרויות   שתי  ישנן   , לכך   בנוסף

 אווירו חלל(:  –אטמוספירה וחלל )בעבר 

I.  לומדים    כשתלמידי ה    "וחומר "קרינה  הפיזיקה  הפיזיקה   30%במסגרת  לימודי  :  של 

- המדעית  במגמה   30%  כ  להוראה   מאוד   מתאימה "  תצפיתית   ואסטרונומיה"חלל    החלופה

בפרויקטונים    יש זה,    במקרה  כנולוגית.ט זו  בחלופה  הנלמד  המדעי  הרקע  את  לשלב 

מוכללת  בטכנולוגיה  ובפרויקט  ואסטרונומיה    -  באלקטרוניקה  "חלל  החלופה  תהפוך  כך 

  השונים   המקצועות  לימודי  בין  אינטגרציהעל נס    שמעלה" לחלק מלימודי המגמה,  תצפיתית 

   .הלימודים  בתוכנית

II.  30%  ה   במסגרת "  תצפיתית  ואסטרונומיה "חלל    התוכנית   את   לומדים   הפיזיקה   כשתלמידי  

  המגמה  תלמידי  את  להעשיר , נוצרת הזדמנות יוצאת דופן   הפיזיקה   מגמת  שלספריים  -הבית 

 שם. -ידועי   מומחים   בידי  שפותחה  בתוכנית  בסיס  כמקצוע   פיזיקה  הלומדיםטכנולוגית  -המדעית 

  טכנולוגית-המדעיתההתמחות מטעם המגמה - שעות שמוקצות לתת   לרשותכם   :II אפשרות לגבי

 המוצעים בידי המגמה.   נוספים מעשירים בתכניםאותם   מלאו שת לנו  חשוב –

"א  ת   אוניברסיטת בידי    שפותחה "חלל ואסטרונומיה תצפיתית"    חלופהה  בין   המשוות  טבלאות   לפניכם

 טכנולוגית. - "אטמוספירה וחלל" שפותחה בידי מומחי המגמה המדעית  החלופה לבין  המדע  ומשרד 

 תכנים חופפים:  – 1טבלה מספר 

 וחלל  אטמוספירה  תצפיתית   ואסטרונומיה חלל

)מערכת    –א'    פרק ליקום  ראשונה  חשיפה 
, סוגי כוכבים, ערפיליות וחומר בין כוכבי,  שהשמ

 תצפיות אסטרונומיות( 

)מבנה    - המקביל    הפרק לאסטרונומיה  מבוא 
מערכת השמש, מערכות שמש אחרות, מערכות  
חוץ   לכת  כוכבי  לגילוי  שיטות  כוכבים,  מרובות 

דיאגרמת   ערפיליות,  גלקסיות,   ,HRשמשיים, 
 מבנה היקום( 

סביבת חלל )אטמוספירה, שדה מגנטי,    – ב'    פרק 
 סוגי קרינה, בקרה תרמית( 

למדעים    - המקביל    הפרק פלנטריים  מבוא 
אינטראקציה   ככוכב,  השמש  השמש,  )מערכת 
חללי   אוויר  מזג  כדה"א,  עם  השמש  רוח  של 

 ומגנטוספירה, אטמוספירות של כוכבי לכת( 
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מכניקה של מסלולי כוכבים )תנועה של    –ג'    פרק
גופים, חוקי קפלר, מסלולים וחתכי קונוס, בעיית  

 קפלר( * חיבור לכבידה 

גופים    -המקביל    הפרק נפילת  מכניקה: 
)קינמטיקה(, חוקי ניוטון, תנועה מעגלית, כבידה,  
חישוב   העולמי,  הכבידה  חוק  קפלר,  חוקי 

ל  מסלולי  וגלקסיה(,  שמש  ווינים.  מסות)כדה"א, 
 *חיבור לכבידה במקצוע הפיזיקה

)היקום    – ד'    פרק  היקום  ומבנה  קוסמולוגיה 
 מתפשט, חוק האבל, יצירת גלקסיות וכוכבים( 

)מבנה    - המקביל    הפרק לאסטרונומיה  מבוא 
מערכת השמש, מערכות שמש אחרות, מערכות  
חוץ   לכת  כוכבי  לגילוי  שיטות  כוכבים,  מרובות 

ערפילי  גלקסיות,  דיאגרמת  שמשיים,   ,HRות, 
 מבנה היקום( 

התצפיתית,    –ח'    פרק האסטרונומיה  יסודות 
ושביטים,   אסטרואידים  כוכבים,  חיי  מהלך 

 גלקסיות וכוכבי לכת חוץ שמשיים. 

)מבנה    - המקביל    הפרק לאסטרונומיה  מבוא 
מערכת השמש, מערכות שמש אחרות, מערכות  
חוץ   לכת  כוכבי  לגילוי  שיטות  כוכבים,  מרובות 

דיאגרמת  שמשיי  ערפיליות,  גלקסיות,   ,HRם, 
 מבנה היקום( 

 

ברמה    החלופות או תכנים שנלמדים בשתי    , חלופותה:  תכנים שנלמדים רק באחת  2מספר    טבלה

 אחרת: 

 וחלל  אטמוספירה  תצפיתית   ואסטרונומיה חלל

  וטכנולוגיות)לווינים    חלליות  מערכות  -'  ה  פרק
  לבקרת   מערכות,  אנרגיה  לבקרת  מערכות ,  חלל 

 ( לווינים   תקשורת, מסלול

 . מקביל פרק אין 

)משימות    – ו'    פרק  חלליות  משימות  תכנון 
האדם   שימושי  מאוישות,  ובלתי  מאוישות 

 בטכנולוגיה וחלל, ניווט, חישה מרחוק, אתגרים 

תוכנית החלל הישראלית, סוכנויות חלל, משימות  
מאוישות בחלל, משגרים ורקטות, וסוגי לווינים,  

 ימות חקר לכוכבי לכת, רכבי שטח. מש
)רקטות,    – ז'    פרק  למאדים  והמסע   לירח החזרה הנעה  ומערכות  משגרים 

 מקורות אנרגיה, טילים רב שלביים( 

)מטאורולוגיה   מקביל  פרק אין  האטמוספירה  למדעי  מבוא 
ואקלים,   קלימטולוגיה  אוויר,  מזג  ומערכות 

מבנה   אטמוספרית,  האטמוספירה,  פיזיקה 
אוויר   מזג  אטמוספרית,  לחישה  מדידה  מכשירי 

 קיצוני וסכנות טבע( 

באוויר,   מקביל  פרק אין  גופים  על  כוחות  ותעופה:  מטאורולוגיה 
מטאורולוגיה וסכנות תעופה, עננים ורוח, מפות  

 וחיזוי מזג אוויר 

יח"ל    5הידרוסטטיקה אינו נלמד בפיזיקה  פרק ה
 . 70%בכלל 

שאינו בפרקי    30%ואור נלמד במסגרת  אופטיקה  
האור,   מהירות  מאורות,  ליקוי  כולל  החלל 

 טלסקופים, גלים ואפקט דופלר. 

 בסיס פיזיקלי: 
לחץ   הידרוסטטי,  לחץ  לחץ,  הידרוסטטיקה: 

 אטמוספרי, כוח ארכימדס )עילוי(. 
אופטיקה ואור: חוקי האופטיקה, החזרה, שבירה  
המרחק עם  אור  עוצמת  ירידת  סנל,  ,  וחוק 

ועדשות. גלים אלקטרומגנטים,   טלסקופ מראות 
 ועוד(  IR, UVאפקט דופלר, טלסקופים אחרים )

ופרלקסה,   מרחקים  מדידת  אסטרופיזיקה: 
מאורות,   וליקוי  הירח  תנועת  כדה"א,  תנועת 

 מהירות האור  
 

 

, במקרה שתלמידיכם לומדים את החלופה "חלל ואסטרונומיה תצפיתית" במסגרת ה  לפיכך

של אוניברסיטת ת"א    החלופהאנו ממליצים להשלים את תכני   הבית ספריים בפיזיקה,   30%

 בדרכים האלה: 



המגמה המדעית  חובה: • הנלמדים  - תלמידי  שבו התכנים  בפרויקטון  מחויבים  טכנולוגית 

  בנושאי   להעמיק ,  למשל,  אפשר.   מדע -ובבניה של דגם טכנולוגי מבוססמיושמים בתכנון  

  בכל   או,  אלה   נושאים  על   המבוססים  פרויקטונים   יבצעו  שהתלמידים  כדי  ואור   הידרוסטטיקה

 . אחר   נושא
 : שלפניכם  האפשרויות  שלוש  מתוך  שתיים  של  בחירה , לאלה  ובנוסף

דינמיקה, ניסויים אטמוספריים, אקלים וסכנות   –להעמיק בלימודי תעופה ומדעי האטמוספירה   •

 . "וחלל  אטמוספירה "תעופה, הנכללים בתוכנית  

חלופה המוצעת בתוכנית הלימודים המעודכנת של המגמה    – אסטרופיזיקה מודרנית    ללמד  •

 טכנולוגית. -המדעית 

  מעמיקים   תכנים"ר,  המפמ  באישור,  ללמד  ניםמוזמ  וחלל  מיקהנאווירודי  מהנדסי  שהם  מורים •

 . וטילים  משגרים הכוללות והנעה  ניווט ומערכות  תקשורת, לווינות  בנושאי

התמחות במגמה, כך שתלמידנו ייהנו מכמה שאפשר  -לנו ספק שתשכילו לנצל היטב את שעות התת   אין

 . ומעשירים איכותיים   תכניםיותר 

 ,  בברכה

 

 

 אחנין  אדמונד   שלומי

 מנהל תחום דעת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 

 טכנולוגית -ומפמ"ר מגמה מדעית 

 מינהל   מדע   וטכנולוגיה 

 משרד  החינוך 


