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רקע  

רתאמרשיהם". התאומית ישייל"שלהקת לם" ביכוכבין  דה"בלר שיהתאיט בלרוט'ה קליעני אמונהפזב תכ 1969נת שב

ב תכה נבה שנש. ב(םינש-3.3בפעם  רק שלהיפגם ישיכולם ביכוכי נשלו )אדק וצנוגה  ,תכלבי כוכי נשבין  בהאהסיפור  

תה חינ .גסטרונמראל יונין רדאולז אבחתו נתו מדאל ועח, ריל 11 פולואת ילהחלת את ירבהצות ראחה לש 1969, ר,ישה

 .לחלרוץ למת בירבצות הרל אחונה שצית נמנה אזו סי

מה, התעצל החלר שעורקרנות סהם. יומדענם אוטיסטרונאם: ידלהיב בקרחדש  סוגמםיבוריגרה ציחרהיל עתה חיהנ

והוא  ,לחלחי מוניש  ם"ביכוכבין  דה"בלר שיבאורע. מהמאה שרהאבו שםירויוצרוח  שינאם, דסימהנמדע,  שינוא

מה בין ונתקופתו  ערקל ערשיהתאתח ננזה  שיעור ערךמבם. מייאותם בלחלבבור הצילה יגשיין ענהתאאטמב

יו. לותי מיחוראסתתר ממ

מטרות השיעור 

 לשיר "בלדה בין כוכבים" וינתחו אותו התלמידים יאזינו

 אמצעים אומנותיים בשירהתלמידים יזהו 

את היסודות האסטרונומיים שבשיר  יתארו התלמידים

 בעזרת תשבץ )ספרות + אסטרונומיה(17 מושגי יסוד  התלמידים ימשיגו

עזרים זמן השיעור קהל יעד 

ף ם, דידמילכל זוג תר לשילות הף מיד

בה, יתי כם, כלידמילכל זוג תבץ לתש

ת יתתע כית שמכערמ

דקות 45 ''-טתות זכי

מהלך השיעור 

עזרים מהלך השיעור זמן 
צגתמ יאמונל הפזר עבסחה והיפת 5 דק’ 

רשיתוח היר לנזף עיוטיוב + ד רשיתוח היזוגות – נבודה בר; עשיעת השמה 10 דק’ 

צגתמ רשיל הם עסטרונומיים ואיים ספרותירבסה 15 דק’ 

י יסודגבץ מושד - תשמילכל תף לד בץלות - תשפעי 10 דק’ 

צגתמ סיכום 5 דק’ 
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פתיחה  

 2שקופית 
 1969? תנשל בתחום החלחש בי התררוע היסטוריזה איאם: ידמילת התל אאשנ

 3שקופית 
ח רל היתה עחיהנ

י נלעי ,חידור שיבח. רהיי פנל ע 11, פולואתילהחלל שילהחלתה חיהנב כר ",לגי"אחת נ 22:56, שעהב 1969, יביול 20ב-

ז: ירח, הכרת הימדל אחת על אגח רישהנ", וכלגיל "אם שסולג בסטרונמרל איאוט נסטרונד הארם, יעולכל ה

ין. רד" אולזאדווין "באוט אסטרוניו האלף אטרחר מכן הצאר למן קצנושות". זאדול לד געם, צדאטן לד קע"זהו צ

שורה לשיעור ספרות? ק 1969ת נשח ברל היתה עחים הנדעתכיך לאם: ידמילת התל אאשנ

לחללשונה אריע תגמי  ,המועצותת ירובת ירבהצות רא,מותעצהמי שתיהן נביהתחרו  תקופה אותהבכי  רביסנ

ל: חללשון אהרם דהאת א 1961ת נשבהמועצות  תירבחה לשל חללרוץ המת גרסמבתחום. בם יגהישותרשום  

דות תולבשונה ארלח, רהיל עם אוטיסטורנאי נשת ירבהצות ראתה חיהנם ינש 8בור עכין. גאגרי יוראוט הקוסמונ

ל החלר שעורקרנות סהם. יומדענם אוטיסטרונאם: ידלהיב בקרחדש  סוגמם יבוריגרו ציהתקופה  אורעותמם. דהא

ם ישורקשםבירםירשיאה. שרהמנו מאבו שבות התרתחומי מםירצוירוח  שינאם, דסימהנמדע,  שינואמה, התעצ

חד מהם. תח אנ. היום נזבו אתכל נחלל

עסוק? ר נזה שייאחש בם מישהו יכול לנל? האחלם בקים שעוסירם שיירתם מכיאם: ידמילת התל אאשנ

ם.ידמילת תשובות התספו אא

 4שקופית  
ד בועיחנוך  לוםשחין הל ,יטבלרוט'ה קליענב תכרשיהתאם". ביכוכבין  דה"בלא קרננה שאותה בץראבאצשיר שיה

ב תכנשרשיבם" התאומית ישייל"שת ילאהישריה זלוויטבהופיעה  חרהיל עםדהאתת חינבוד כלטה. מנאפירט בלא

 .תיתוכנמיוחד לב

ל שתהחיהנבות עקברשהתעור ,לחלבבהריין ענהם.עולהכלבםידליבבקרבה רקרנות וסשות גהתררה עורתה חיהנ

פולו".ט אפקנוי "אכיכה לח, זרל היע 11פולו א

 5שקופית  
י אמונל הפזע

 ,יאמונפזוהוא  1945, ררואבפב-13בחיפה בד נולהוא  .יטבלרוט'ה קליענם יאקורתמונה בם דאלר? שיהת אב תכמי  זא

אה "ב ",ריוג"לוח  סיה",מניגלרך דבאותה  רואה ינ"אלום", לשר "שיבהם  ם,ירשיאות מב תכיט בלרוט .יאתונועיחין למר מז

ק יושמולץ בירתייהודשטיין, נייאקיראם"(, ליס"תלהקת  )סולן סןבידנגון כם, בירםימנאעם  פעולה תףושיבה", אהמ

ם. ל חייל מפעקו"ם עפרס אכה בז 1998ת נש. באוסקר
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השמעה וניתוח השיר  

 6שקופית 
ר שיתוח הינ

 .ם ותוכלו לעצורילת המיאו אי שתרד, כתקופישר בשיל החצו ע. לחדין לו יזאר ונשילות הפי מית דם אידמילתחלק לנ

ר << שיל החץ על

 .רשיבודה עם הדקות ע 10ם ידמילתתן לים ונמה פעמיר כשית הץ אירנ

אות: בלות האשת הלו אאי פעם ושקו מדעה הפסישממהלך ההב

שמו? ר משיל המוד עלתן לימה נ

ר? שים בתם מזהיל אחי חללו מוניא

ר? ם יש לשייתמה בכ

ת? כל ביזות בתחרם מיללו מייא

עות? שמפל מלות כעם הן ביללו מייא

ר?שים בתם מזהים איים אומנותעיצמלו איא

 7שקופית  
ר שיי הנפייאמ

ר שישם ה

ם"? בידה בין כוכ, "בלרשיל השם שעות השמם מדעתכמהי לם: ידמילת התל אאשנ

ר שי ,יסיפורר שיא הידה בלה "(.בקצל עבחול מר"שיהוא  תלקייטאבלה המירוש )פיסיפור  ספרהמר שיא הידה בל

 .קמה ועודאה, ננבה, שמו אהם כיזשות עגרקת בא עוסם היבים רימקרלה. בילשיש בו ע

שמות  עותצמאבר תואמם לולסמם. שמייהחבי רמבדק וצנוגה  לשטי רומני לילטיול  רתואמם" ביכוכבין  דה"בלר שיב

ם. סטרונומיים אחיר מונאם ושביכוכ

פשה להנק יקל

ר? שים יש ביתמה בר? כשימה מבנה הם: ידמילת התל אאשנ

.רשימהלך הם בפעמי 3ר . הוא חוזרמון חוזסוג פזמון מם ופזיתב 3ר יש שיר כי בביסנ

 8שקופית  
ר? שים בתם מזהים איים אומנותעיצמלו איאם: ידמילת התל אאשנ

זה, יחרמו כם, ייאומנותם עיצמאמגוון במוצגת  ם,ביאוהזוג כם ירתואהמונוגה,  דקצל שת יליהלישתם פג

 .עותשמשה, דו-מנהא

יהו. ם הם זתוכמה מם: ידמילת התל אאשנ

תח אותם. נת ונת־ביבור ביעשיו נר להם שעכביסנ

https://youtu.be/kDApCDhP9xk
https://youtu.be/kDApCDhP9xk
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 9שקופית   
שון את רבי

לו: עות ששמת המבין אשון ונאת הרביל הבור עעבואו נ

שון. את הרבית הם לקרוא בקול אידמילש מהתבקנ

דק חיוך ל הצחה אלהנוגה ש

אה. צ, בוא ונ, יופיטרהיי

שון? את הרביר המה אומ

 ,"היידק, צלת אקור ,תחייכמנוגה  נושיות:אופעולות  תכונות להם חסמייר חבהמ ,תכהלבי כוכלשה נהאת עשינר שיב

תם. מם וביוזביל הכוכם שצונרת מעשים - נשמייבוב בביכול הפעולה - סיאה!" - כצת לו "בוא ונר", ואומיופיטר

בה קרל ששר קגלהציי דכבה, חישם כ ","יופיטר- דקצבכוכל שיזהלועשמו  תאנוגה  לשפיה בםלשיבוחר  רחבהמ

שפחה. ר קרוב או בן מחבבה לשם חים ביאחנו קורנאמו שש כמיהם, מנם ביקייש

עשהמלהוא  יהםנבי "שה"מפגם. יטרלומקיפי לאאות ממזה  זה םחוקירדק וצנוגה  תכהלבי כוכת סטרונומיאנה חימב

ם יתלעיחש תרמזה כ"ש"מפג .אודמברתכהלבי כוכבין  חקרהמל פועבץ;רהאדור מכהצופה  לשטומבת קודמנרק  

ץ רהאדור מכבה שקודה לנעתם גהר כלומדק, וצנוגה  לשסות התכנצות(. בהתק)או:  סותהתכנמכונה  והוא ,חוקותר

נה. ש 3.3ערך כל חשת בתרת שמסטרונומיא תופעה אזה, היאוד זה לם מם קרובייארהם נ

פשה ק להניקל

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

ב כוס קפה הפוך ל החלבישב

ם יאיוצחנו נאשמו כשממ,יתרחבש מפגאה, ציילסממקפה"  "כוס רוףהצים: יאיוצם יינשהאן לפה  רתאמרחבהמ

ב(. " )שהוא קפה עם חלנו "כוס קפה הפוךמיזם ייינשב, ושם הל החלבית הקפה הוא שר בישיבא שללקפה. א

 ,אורל ששובל  מוכתיארנאהיץ רהאדור מכם. יאצמננו אבה שסיה לקגהלששמה  הוא "בהחלל בי"שסטרונומיה אב

אן שמה. ב, וכר חלכילה, המזישמי הלבן בר פס לכלומ

פשה ק להניקל

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

סיופאה לום קאה מה שרנ

דולה, נה או גטלה, קגתפוס ענ

ע. גשזה מלה היהל
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מפ טריה לעתפסו ירכלומ – דולהגאו  נהטקלה געתפסו יסיופאה, קתאבקרו יםיינששהעה הצנוגה  פיבשם  רחבהמ

לה. ישמי הלבלו בלהם, ויטיול שב

נה. טלה הקגעדולה והגלה הגעסיופאה, הם שונות: קביבוצות כוכק 3אן רות כתוא, מתסטרונומינה אחימב

 .אבת הביר בכפון, שמוזב הצת כוכצוא אמתן ליתן נרזעבם שביבוצות כוכלו קא

עות? שמפל מלות כעד כה הן בם עיללו מיים: אידמילת התל אאשנ

 ":בל החלבישרוף "בציעות בשמפל מיש כ 1תביבר שביסנ

מנה. דק ונוגה הם חלק מצלנו, שסיה שלקגת הציין א", המבל החלביסטרונומי "שח האתור המונש בשמהוא מ .1

ב , שחליו ולשתות בו קפה הפוךלת אאצל: מקום לחלת קפה בעין ביאור מית", לבלה "חלל המיש, בששמהוא מ .2

י בו. קרב עיכירהוא מ

שון? את הרביתם באצזות מילו חריאם: ידמילת התל אאשנ

 .–הפוךע; חיוךגשסיופאה–מאה–קצזות: ניחר

 .סופי שורות, בלותיגזות רילו חרא

מה: ְת" שמייזה פניתוך שורה, "חרת באתחבזה שמיב נוכל לשמוע גם חרב היטשיקם נוא

דולה.לה–גג. עדולהגנה או ט, קהגלעתפוס נ

 10שקופית  
י נשת הבים לידמילבור עם התענ

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

פון, ב הצל כוכקפוץ לשעה אנ

ת בשלה מניעם רוח קל

 :רסבה

 .רדר נהג אווימזפון, בב הצכוכקפצו לשעה לבו הם ידק, של נוגה וצא שייט המופלדת הר אתאשיך למר מחבהמ

פון, הצב כוכת אלה יהלשמי בצוא מלרעוזשון אהרת ביברו כשהוזם ביהכוכבוצות קלשמקומן  ,תסטרונומיאנה חימב

 .מישמייטיול הא בבתור התחנה הת זה בביר בכזהנ

כן אשם ביכוכבוצות קהן  בו "התחנות"שכפון, הצב כוכלרך דבלול סמסטרונומיה, אלמה בהתא ,רתואמר שיבר כלומ

יו. ללות אתורו, מובייאסייעות במ

פשה ק להניקל

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

פלטון, מו אי כג לל תתנהרק א

ת בי אוהננילה אאכ
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לו. את כבא אוהא לפלטון, כי הימו איה כלג אתנהא ילדק שצת לרא אומא נוגה(: היפי ונוס )הים בירבר שם דחבהמ

ם יינשהת: סטרונומיהאדה לעובד הזהו  ע.מגת טולנבה אהת", יפלטונאבה "אהשמכונה  מה תאאן כא טמבפלטון א

 .סותם, בהתכנינש-3.3ם - רק פעם בשיפגי בקושי נהר

תקופה בחי  פנה"ס(ל )429-347פלטון אבות: חשיפלטון אי היוונלוסוף פילנודעת  סטרונומיההאל שיה בהיסטור

ל "המודשמכונה  תפיסה זוהי בו.ביסם ביסובש שמוהת כהלבי וכוכקום היז כרמבעומד  ץרהאדור ככי  בוחשבה ש

א ולם, ירידסאולם ישונם ילולסמבבועה, קאלצורה בםעינששמוהם ביהכוכ ,תכהלבי כוככי  טען פלטוןאי". טרנגאוצה

דק.גה וצמו נ, כתכבי לם בין כוכישתנם המחקירת המר אביסיסה להף נם. הוא איילגערק מ

המכונה תפיסה  זוהי בה.ביסם ביסובנו וא ,ששמהת כערמז כרמבת בצינש שמהכי  םיודעיחנו נאכיום  

י". טרניוצלֵל הה"המוד

פשה ק להניקל

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

 ,ביטא ישהוא ל, כביטשב הל זנע

 .תבע לשגתפוס לנו רנ

 .ביטב של כוכבו של זנב לנוח עלנו יושזוג שת הר אתאר משורהמ

ב כוכל שרבעמוגם  דקוצגה נלשסות התכנגם  חד:יםיקורשםירידנםרועייאינשאן כםירתואמתסטרונומיאנה חימב

י יונלמיליע גלהיכול  כואורש– ואבק זגלששובל  – בזנלו  ויש ח,מקרקר עיבבכהמורמי שמיגוף  הוא ביטשבכוכ .ביטש

הם  כי ,ששמהתכערמרהנוציך אביןלהלנו  םסייעימהם .ששמהבביסיפטי לאלולסמבםעינביטשביכוכם. יטרלומקי

דור מכאותם רלתן יונם, ינשמה ככל  ,יחזורמאופן בםשמופיעים ביטישמה כיש  רותה.היווצמי מידום, קרחומם ילמכי

ף לאבפו צנשביותר  םירבהיהם ביטישהחד אהיה  הוא .יִקֵקיה-סייאביט שהם שמייבהופיע  1965ר טובאוקב .ץרהא

 ".דולגביט השנוי "הת הכיבל א, וקיחרונותם האינשה

י? נשת הביתם באצזות מילו חריאם: ידמית הלל אאשנ

.ביטביט-ית: שמייזה פניפלטון. וחרפון-את; צב-לשתב-אוהתבשמנ

 11שקופית  
ישי לת שבי

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

ם דק וונוס הרקיעו שחקיהצ

ם שמיים בביצו כוכקר
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בה, חינוי כיכתאזבין להפשר וא- רהחוזמון פזבמו כ- נוגה( בכוכל שיזהלוע)שמו  ונוס מכונה גהנישי לשהתביב

ם, שחקים רקיעימשהם  םירואם כולח, מוצלייט דיש  לנושזוג ל.רשיהתלתחיבנוגה  פיביופיטר  אקרנדק צשפי כ

ם פיחולם יינששהשעה ב– סוד תקתבהמאו  זהמירביאול – םציקורם בבישסם ביהכוכלה. עלה-מעמםיעולר כלומ

לעין  אותו מותדלפשר אשלהם, שץ נצהמנהאור  ם,ביהכוכצוד ירבי אוליסודה  להם, המיוחסת צהיהקריהם. פנל ע

צה. ית בקרגרספקחת וננש

סטרונומי : ר אבסה

לו.  םביימגר שיבםבישהכוכפוא אאפלא ליין. ענומיפה  בחשונ ,רידנחזה ממור אכאהיונוגה  דקצלשסות ההתכנ

בה.( רושה אהם פיבימפת הכוכדק לנוגה בת בין צאזבות כם כי התקרינמיאיה מסטרולוגשי האנ)א

פשה ק להניקל

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

ם קפוקיא פילדו שח לבל לסיהכ

ם שמייביטו זה זוג מה

הוא  .זוגהם  םיינששהפקפוק  אלוללוי גבזירשמכמי כרתואמרשיבלסיהכ .לטיפשפת דרנלה מיא הית ירבעב"לסי"כ

לויהגהזה רההכמה וליהם, צותיבקרם ביהכוכם ירומזמה לזה. מירבזה לזה  םציקוררק  םביהכוכת: אזשעושה  דחיהי ְ 

 .רשיאות בבשורות הטופש? - התשובה בעשה ממר מוצגת כ, כלומל דווקאסיכמיוחסת ל

שמי באוד מבולטת הת(, יהיווניה תולוגמיבד )הציייון אורם ביהכוכת בוצקל שי רבעהשמה  הוא "לסי"כסטרונומיה אב

 .ץהקי

פשה ק להניקל

 .ם לקרוא בקולידמילש מהתבקנר: שית האישיך בקרמנ

ם ידד האצם, בידאורק מ

 ...םייח קרנמיא תצגם לו הי

עס:כאו  מבוכהמאה רכנם, ידאמק, סמיומ- ייטדבאושר המזוג התאהרואה  םידאמתכהלב כוכת ארתאמרחבהמ

ם ידאשמר רבתמ ,כךם א .חראמישהו  עם תרועעתממישהו  לשזוג הת בשרושו פיזה  ביטוי ם".ייקרנלו  חהמיצ"מנוגה  

 .יסודבה האהעשה ממלה, הוא לישמי הלאה לטיול בצא יתו הייאדק, שלו צי, ואל ונוסדוע שזוג היהוא בן ה

ב אההמהיה  חמה,להמל א ,רסאמ .שוהאפחות הנל אוולקן,  לששתו אתה היי ,והיופיבה האהת לא ,ונוסיה, תולוגמיב

ם, ידארס/מאמללו,  גםשמור אכלנו  להתגמרשיהסוף בם. ידאמבהכוכל שיזהלועשמו  הוא רסאמ.ונוסל שיסודה

דק. תרועעת עם צא מפעם היי פעם בם, ומדייחה קרנמיא הצהי

שמו  גם אןומכדום, אתמאבהוא  ,עסכאו  מבוכהמקסמישממי כרשיבהמוצג  ם,ידאמבהכוכ ,תסטרונומיאנה חימב

דום. האעו בצת אלו  תנותנל זרבהנות צוהתחמ ,לזרבברה עשי ,ששממהביעי הרת כהלב כוכם, ידאמת מדא .ירבעה
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ל שסות התכנכן ול ,ימדלר קצפיכך ללולו סמ .ששממהי נשהת כהלב כוכהוא  נוגה- םידאמלנוגה  בין "שרה"קיין ולענ

דק. ל ונוס וצם תכופות יותר מזו שיתר לעי, כלומערךם בנה וחודשישחשת פעם בתרם מידאנוגה עם מ

ר? שיתם באצזות מילו חריאם: ידמילת התל אאשנ

ם.ידאם-מידת: האמייזה פנים. וחרם-פקפוקים; שחקייים-קרנזות: שמיייחר

 12שקופית  
מון פז

מון. ת הפזם לקרוא בקול אידמילש מהתבקנ

 ,דבדק וונוס לצ, שעטא מזה ל

 ,דד ביבלות ים ליאיוצ

ם. שמיי, בדד בי, ידד ביי

 .ל או קל ערךיגר רבנה דידק לוונוס אישה בין צר שפגר אומחב" המעטא מם "זה לילמיב

רוש ופיישה, פגלישה פגבין  ףהחולמן זלחסת ייתהמ ,תחראעות שממב"עטמא"לתאביןלהגם  פשראזו, אהיקרד צל

ם יתלעיקורה ששהו מ,תכוףא ליין ענת בחשנםינש-3.3בפעם  ישהפגלנו  ם.פעמיעט מאלםשיפגנוונוס  דקצ- רבדה

להםושלנו שחסי הימן זה.אודמרקצמן זזהו  ם,דאחיי מבה בהרם רוכיאשחייהם  ,תכלבי כוכל בישבאבל  ,חוקותר

ת עשינשה גדהה .תכהלבי כוכי נשבין  דולהגבה קרל עמד ללאה ב"דביד "יםילהמימד צלששה גדהה .אודמשונה  

רה. א חזקרי הנעי האומנותצמאב

ר: שימויות בדל הט שקודות המבנ

 .לכלע בשמא נדק לל צלה בה. קולו שרך ומובידת העת אקובא שת והיטיננדומיא הנוגה היאה שרר נשיאורך כל הל

ציטוט  ,רישיבור ידבם יאמוביה רבדר כלומם, שמייבטיול הת את נתכנהמנוגה  לשקולה  עשמני נשוהשון אהרת ביב

שותק, ייןדעדק צ.ונוסמכונה  נוגה פיוב.חשויותההתרת אגציהמ ,רשיברדובהלשקולו  עשמנישי לשהתביב.ביכולכ

ם רוחקימשהם  אהרנדו,צימזוהקה ישתהלשב.תיפלטונאתהיה  אלתם באהששתה בקלאלגם  כלום,לבימגא להוא  

יו. ללה אבה שיסיונות הקררות נמל

ל א,קפוץנ,תפוסנאה, צנד: יעתבלשון  תרבמדנוגה  .טיולהלושיות זוגהלשמוש מיר תואמאלינשוהשון אהרת ביב

צוע. ביא העה ותכנון, וללו הצשה. אלה!( ובקלאצָה )ירְג - לשונות המתתנה

עם  צותבהתק – םירבדהר אשגם  קרושיסיכוי  יןאדק וצנוגה  לשצות בההתקשעת בסטרונומיה: אבת אזגן לעפשר א

הוא  תביכל בנוגה  לשהתכנון  .ביטשב וכוכפון הצב כוכעם  או דולה,גהאו  נהטהקלה געהסיופאה, קם ביהכוכבוצות ק

יותר לתאווה מונוס  ד:בלוונוס  דקצשעט מא לזה  כי ,רדסבזה שלנו  רמאנמון, פזבם, יתבהבין  אבל ,ומופרךטי רומנ

יו. לאא מובן מעט ולא מל לם זה כלינש-3.3חת לדק א, אבל גם טיול עם צבלא יכולה לקמה שהימ
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נוגה  יום: ימדקורה  נויאאך  ,לקרותיכול  רשיברתואשמש המפגכי  ישגדונשיעור האורך לשהוצג  רבסההת אדחדנ

נוגה  לשסות בהתכנם ירואיה סטרולוגאבםינמיאהמ .ערךבםחודשי-3ם וינש-3בפעם  רק םשמייבחד יאו ריידק וצ

בה. יה ואהמונמן להרדק סיוצ

תו, לעומם(. מיי-244)כם חודשי-7כלשמן זפרק באותה  ףמקיוהוא  ,ששממהחקו רמבינשהבהכוכהוא  נוגה כי רביסנ

ם. ינש-12ם הקפה פעם בילשש ומשמב הבילולו ססמ" בחלד, "מזששמחקו מהרמת החמישי בכב הלדק, כוכצ

זה  םיועומדחד יצו בהתקסו, התכנהם  לויאכם יארנהם  ץרהאדור שמכמכיוון  סותהתכנרוע יאא קרנלהם שש המפג

.שמד זה מצל

פעילות  

 13שקופית 
רה! מה קצשימא לצ, בואו נחודחד ולר לעומק, ישית התחנו איני שחר: אמהשימ

מובן כתן ינ.שיעורברנו כזשהם ינייענומם חשובים חימונל עבודה לעדקות  10יש דקונבץ התשפי דתאםידמילתלחלק נ

.טטרנניאר ובשיר בזלהיע

 14שקופית  
ר; שיהעות צמאבמדו להם  םחדשים ירבדלו יאאותם  לאשנ,שיעורהתאםידמילהתעם  םסכנבודה, עדקות  10ר אחל

ם? ביבוצות הכוכל קת? עכבי הלל כוכם עם חדשיירבמדו דם הם להא

ל עשהו מלנו  םיספרשמם יאמופלם ירבדצוא מלםייכולנו אתנו אלהנם מימפזחנו נאשםירשיבגם שםידמילתלרביסנ

אורעות מ.בותתרב,אומנותבם, ירשיבגם  ביטוי ידילאה בנו חייל עלחללרוץ המל ששפעה ההם. עולהלועיה ההיסטור

 .ם מגוונותכירדלנו בם שחיים בחקקים נייהיסטור

רה. וחזזה יחרם, מויייודשה נהאבה  שיש דהבל ,תירנמודרה שיל שםינפייאמזהות לתן ינם" ביכוכבין  דה"בלר שיב

ב בקרדולה גקרנות סבה  רעורל שהחלהתקופה,  רוח תואח רהיל עתה חיהנשפעת התאבה  אותרלתן ינכן  מוכ

ם חימונל שםיכורזאבצוף רכולו  רשיוה ,ששמהתכערמבתכלבי כוכי נש- םשמיימי גרהוא  רשיהאנושחב: הרבור הצי

סטרונומיה. תחום האותופעות מ
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