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  אסטרוטופ

  

  ומדעי החלל הצעה בלימודי האסטרונומיה 

  .בפרויקטים בין לאומיים פעילה בדגש מחקר והשתתפות
 

, גיאופיזיקה, מדעי כדור הארץ: בנושאי האסטרונומיה ברמה גבוהה עבודות חקר 

   פרויקט בפריסה בין לאומית תוך .כוכבי הלכת וקוסמולוגיה

  !עולם מתן גישה לציוד מחקר המתקדם מסוגו ב

  

  

  

  

  

  

  

  

מתאים גם כעזר משלים לתוכנית . חטיבת הביניים והתיכוןמיועד בעיקר לאוכלוסיית 

  .המדעים בבתי הספר

  חשיפה לציוד, האסטרוטופ מאפשר לתלמידים לבצע עבודת חקר באסטרונומיה

  .ניתוח וסיכום, שיטות לאיסוף נתונים, מדעי מתקדם

 

 אורטי ותמיכה של צוות מצפה הכוכבים ברקתרקע תי, כל עבודה מלווה בייעוץ מדעי

  .ושימוש בציוד מתקדם ומשוכלל הכולל צילומים אסטרונומיים ואמצעי מדידה

  

 להיות שותפים למחקר אמיתי בתחום האסטרונומיה  ומדעי גם אתם יכולים •

 .החלל

כוכב ,  של אסטרואיד חדש בגילוישותפים אמיתייםהתלמידים יכולים להיות  •

  ! כוכבי לכת במערכות שמש רחוקות משתנה ואפילו 

  



 

  

  

 . כוללים גישה לציוד מחקר המתקדם מסוגו בעולםהפרויקטים

 

  במחקר האסטרואידים וכוכבי שביט ישנה

  .אפשרות לסבסוד המחקר

 

  . ברקת עם מצפה הכוכבים או מיילפרטים ניתן לברר בטלפון

  

   למוסדות אשר ימצאובלעדיתהצעה תינתן ה

  .צוות המצפהכמתאימים על פי הערכת 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   :הצטרפות הפרויקט ודרכי תייחודיו

ושליטה בטלסקופי מחקר באמצעות מידע אסטרונומי הפרויקט יכלול ניתוח 

  .האינטרנטרשת 

  

 באמצעות בית הספרמחשבי שהתלמיד יבצע את העבודה ישירות מכך 

  .רשת הטלסקופים הראשונה מסוגה בעולם

  .ערפילית אוריון: בתמונה 

 צולמה במצפה ברקת



 

  

  

  .אי מייל או פקסאמצעות ב,  בכתב למצפה ברקתהצטרפות יש להגישבקשות האת 

  

  

 .פרטי בית הספר •

  .את בית הספר ויכול להעניק לו יתרון אל מול גופים אחרים" מייחד"מידע רלוונטי ה •

 .אוכלוסיית היעד •

 .מספר התלמידים אשר יעסקו במחקר •

 .רקע קודם בנושא •

 .מקושרת לאינטרנט היתת מחשבים זמינה לפרויקטהאם ישנה כ •

 .שעות פעילות בית הספר •

  .'וכו •

  

  

1. net.zahav-internet@bareketj : דואר אלקטרוני.  

 

 .פקס  :057-794-1475 .2

  

 .052-3748668, 08-9264150 : לטלפון  ניתן להפנותשאלות .3

  

  

  . מבית הספרישירות המחקר יהווה חלק נכבד מעבודת התלמיד ויכול להתבצע 

כך שהתלמיד יוכל להשתתף בפרויקט החקר מן הסביבה הקרובה והמוכרת לו 

   . וצוות מצפה הכוכביםובהנחיית מורי המדעים של בית הספר

  . מורה/ התלמיד אפילו מן המחשב האישי בביתהשליטה על הטלסקופים ניתנת לביצוע 

  

ף טלסקופ האינטרנט הנו פרי פיתוח של מצפה הכוכבים ברקת במכבים בשיתו

  . זוהי המערכת הראשונה מסוגה בעולם.ב" שלו בארהשותףהמצפה ה

  



 

  

 : העיקריים הפרויקטיםמידע קצר על 

  

  

  

 -היא חקר הכוכבים באמצעות ניתוח הספקטרוםספקטרוסקופיה 

 .שהם מפיקים, דהיינו האור

מתועדים ומתורגמים , עוצמת הקרינה באורכי הגל השונים מצולמים

,  של הכוכבג את הרכבו הכימיגרף המציבעזרת מחשב לכדי 

  ! כוכב הלכת או הגלקסיה , השביט

 מידת ההתרחקות או התקרבות –ניתן אף לאמוד את היסח דופלר 

  .של אובייקטים מכדור הארץ כגון קוואזרים וגלקסיות רחוקות

 

זו ההזדמנות שלנו לעזור למצפי הכוכבים הגדולים ביותר 

  !בעולם 

לה לנו את זהותם ותכונותיהם  תגתוכנית ניטור האסטרואידים

 אחר הגופים החמקמקים מעקב מדויק יותרותאפשר 

  -ד פרויקט ניתן לסבסוה*   . האלווהמסוכנים

  ).08-9264150 במצפה ברקתלקבל פרטים נוספים ניתן (

  

גוף האדם על כל חושיו אינו מסוגל לקלוט ולפרש אורכי גל 

קולט אותות טלסקופ הרדיו , בתחום הרדיו ללא עזרת מכשירים

אלו ומעביר אותם למחשב לעיבוד גרפי, ולאחר מכן ניתן אף 

 לשמוע את אותם הרחשים המגיעים ממעמקי היקום.

  

  

תעקוב אחר השינויים בעקומות ניטור הסופר נובות תוכנית 

 תוך ניתוח המשתנים הפיצוצים הגדולים ביותר ביקוםהאור של 

 ,AAVSO, JAAVSO םהרלוונטייוכתיבת דוחות לגופים 

BAA.  

 בגלקסיות ת נעסוק בחיפוש אקטיבי של סופר נובוכן –כמו 

  .גיל והתפשטות היקוםמרוחקות וחישוב 


