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  האסטרונומיה מדע

 .שנים אלפי לפניעוד  התפתחהחל ל

 מאורעות אחר לעקוב היכולת את לאנושות שהקנה, נעלה כלי היוותה האסטרונומיה

 .הכמוסים סודותיהם את לפענח לנסות ואף אותם ולכמת לתאר; שמימיים

 מראשית, בשמיים מההתבוננות כתוצאה האדם נפש על שפרטו ומחשבות שאלות בעקבות

 ערוך לאין השתנתה האנושית החשיבה. רבים חופשיים ומקצועות מדע ענפי התפתחו - קיומו

 .ביקום מעמיקה להתבוננות היכולת את פיתח האדם מאז

 

 או הים שפת על הזוג בן עם, הצופים בטיול המדבר מן הליל בשמי שהסתכלו מאתנו לאלו

 : מרהיב מחזה נגלה - הרקיע לעבר המחשבות נדידת בעת

 בברית אבינו אברהם, מצרים ביציאת ישראל בני צפו בהם הכוכבים אותם, כוכבים זרועי שמים

 .שונים וצבעים שונות אור עוצמות בעלי מנצנצים כוכבים. בחישוביו ואיינשטיין הבתרים בין

 

 

  האסטרונומיה בקורס

 .(ראו סילבוס בהמשך) החלל ומדעי באסטרונומיה, מרתקים נושאים במגוון נעסוק

 .ייחודיות ופעילויות ניסויים, מצגות בשילוב, פעילה התנסות של סדנה הוא מפגש כל

, ברקת הכוכבים מצפה שפיתח, הישראלי האינטרנט טלסקופ על נשלוט  – מהקורס כחלק

 .באסטרונומיה חקר עבודות ן יוצגו דרכים שונות לביצועוכ נצפה בטלסקופים משוכללים 

 ?הידעת

 

 (NASA) א"שידורים ישירים של גרמי השמיים העמוקים לנאס 2מצפה הכוכבים ברקת ערך 
 . סוכנות החלל האמריקנית

 

 .הסרטים זמינים לצפייה באתר מצפה הכוכבים ברקת

 NASA's Deep-space voyage webcast : שם הפרויקט

 מבוא        

http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/nasa-deep-space-objects-live-webcast.html
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 על אודות מצפה הכוכבים ברקת

 

 .בישראל והמשוכלל הגדול פרטי מדעי-החינוכי המצפה הינו במכבים ברקת הכוכבים מצפה

 .B35, בינלאומי רשמי IAU מצפה מספר ברקת הכוכבים למצפה

 

 באסטרונומיה עניין בעלי לאנשים ופתוח, מכבים בישוב ממוקם ברקת הכוכבים מצפה

 .הנאה הרבה עם, מדעי באופן והחלל השמיים על וללמוד לראות הרוצים

 עבודות גם וכן ייחודים פרויקטים מגוון ומפעיל בינלאומיים אסטרונומיה לגופי קשור המצפה

 .הישראלי האינטרנט טלסקופ באמצעות מרחוק בשליטה אסטרונומיות מחקר

 

 אינטרנט אתר: "נט-'אסטרו" האסטרונומי הידע מרכז את הקים ברקת הכוכבים מצפה צוות

ידי משרד -אושר גם עלנט -'אסטרו. העברית בשפה ענק אסטרונומי נתונים מאגר מהווה אשר

 באפליקציות גם בשימוש, והמדעים האסטרונומיה להוראת כלים מגוון מציעהאתר . החינוך

 של רחבה לקשת מיועד הייחודי האתר. 'המאדים ברובוט שליטה' כגון המצפה של ובפיתוחים

 .אסטרונומיות מחקר לעבודות ועד מורים, מתלמידים החל משתמשים

 

 מאפשר, יומי בסיס על המתעדכן, המצפההאינטרנט של  באתר" הערב השמים" פרק

 .ישראל בשמי הבולטים האסטרונומיים במאורעות שוטפים עדכונים

 

 

 .הישראלי האינטרנט טלסקופ מערכת את פיתח המצפה צוות

 במצפה המשוכלל הטלסקופ על ישירה שליטה המאפשר, ייחודי כלי הינו האינטרנט טלסקופ

 . האינטרנט לרשת המחובר בעולם מקום מכל, הכוכבים ברקת

 חקר עבודות באמצעותו  עורכיםאשר , תבל רחבי מכל וחוקרים תלמידים משתמשים בטלסקופ

 .באסטרונומיה

  



 

 . כל הזכויות שמורות למצפה הכוכבים ברקת במכבים
 Bareket-astro.comהשימוש הנו בכפוף לתנאי השימוש ותקנון אתר המצפה 

 

 

   כדור הארץמעל , עם תא מטען פתוח מעבורת חלל –תמונה 
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 נוער-ילדיםל קורס אסטרונומיה

 ASTRO.COM-WWW.BAREKET  צוות מצפה הכוכבים ברקת במכבים :מנחים

 

 במדע" ומרתקים שונים נושאים בין מקסים שילוב יהיה בו ומרתק בסיסי קורס

 להוראת מרתק אמצעי היא האסטרונומיה. האסטרונומיה" ביותר העתיק

 .המדעים

 הכרת אל המתייחס, החשיבתי המסע עקרונות פי-על אסטרונומיה למידת

 .הקרובה הסביבה על וללמד לחזור כדי, ומרתקים שונים עולמות

 כולל, הילדים של פעילה ובהשתתפות לשקספיר ועד מהמיתולוגיה סיפורים דרך

 מרכזיים נושאים להכרת ראשוניים וכלים יסוד מושגי הילדים יקבלו, דגמים יצירת

 . באסטרונומיה

 גרמי פירוט תוך, השמש ומערכת החלב שביל, היקום של כוללת תמונה הצגת

' חייזרים' ערפיליות, מטאורים, כאסטרואידים מרתקות ותופעות השונים השמים

 .ועוד

 

 . דיגיטלי פלנטריום בתוך ופעילות משוכלל טלסקופ באמצעות תצפית כולל הקורס

 

 הקורס מטרות

 

, האסטרונומיה החלל מדעי בתחומי ידע לתלמיד  יקנו"  אסטרונומיה" לימודי

 משימות הכרת, וירחיהם לכת כוכבי ומבנה השמש מערכת הכרת המשלבים

 החוקרים לפני העומדות והסוציולוגיות הפיזיקאליות הבעיות, ומטרותיהן החלל

 .ועוד ארוכים למסעות חלליות המשגרים

 על אודות הקורס        

http://www.bareket-astro.com/
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 הסקרנות את לעורר. וייחודית מהנה לימודית לחוויה לגרום התוכנית מטרת

 מדעי של המרתק עולמם עם אותם להפגיש, התלמידים של האינטלקטואלית

 היצירתיות לפיתוח, התופעות לניתוח בכלים אותם ולצייד, והאסטרונומיה החלל

 .שונים וטכנולוגיה מדע בתחומי, המקורית והחשיבה האישית

 

 

  הקורס במהלך

   אל לקרבם, ולאסטרונומיה למדע חיובית גישה ופיתוח הילדים העשרת •

 .הילדים הישגי להזנקת מנוף ולהוות המדע         

  המדעי הידע להרחבת תחומית-רב גישה נפתח התכנית במסגרת •

 (.המדויקים והמדעים הטבע מדעי) באסטרונומיה         

 .לחקר והיוזמה הטבעית הסקרנות חיזוק •

 .בהם ומדויק נכון ושימוש מושגים רכישת •

 .  מסקנות והסקת השערות העלאת •

 .הנלמדים לנושאים בהתאם רחבים בתחומים התלמידים את להעשיר •

 

, מופע פלנטריום וכולל .חודשאחת ל -בפריסה שנתית  מפגשים 9 מונה הקורס: הקורס עלות

דמי  .אקדמיות כשעתיים מפגש כל משך. רובוטי משוכלל בטלסקופ תתצפיו מפת כוכבים

  .ניתן לשלם בכרטיס אשראי, התשלום מראש .₪ 8811: השתתפות

 .פתיחת הקורס מותנה במינימום נרשמים

 

 ?הידעת

 

 JPLא "ממעבדת ההנעה הסילונית של נאס, הוענקה למצפה הכוכבים ברקת תעודת הוקרה

 .בעת מעברו ליד כדור הארץ DA14-2182בצילום האסטרואיד  על שיתוף הפעולה

 

 

 . דרך רשת האינטרנט DA14-2182מצפה ברקת שידר את מעבר האסטרואיד 

 .זהו שילוב כוחות נוסף של המצפה עם סוכנויות חלל ברחבי העולם

http://www.bareket-astro.com/images/stories/Presentations/jpl-bareket.jpg
http://www.bareket-astro.com/images/stories/Presentations/jpl-bareket.jpg
http://www.bareket-astro.com/live-astronomical-web-cast/asteroid-2012-da14-flyby-webcast.html
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  תפיסות שגויות , מרחקים, גדלים, מערכת השמש – מבוא לאסטרונומיה  101אסטרונומיה

 .קבוצות הכוכבים, היכרות ראשונית עם שמי הלילה .אסטרונומיה בראי תרבות, נפוצות

 

 לבנה ליקוי, חמה ליקוי, ליקויים. מבנה ,תנאים, מופעים, הירח - הירח. 

 

 נחווה . בפלנטריום דיגיטלי משוכלל' בחלל מסע'נצא ל – תלת ממדי מופע פלנטריום

 .את היקום באופן שרק פלנטריום יכול להעניק

 

  לחיים סיכוי, תנאים, גודל סדרי, הגזים ענקי – ענקי הגזים. 

 

 האסטרונאוט הישראלי .חלליות, תנאים, החללהמסע אל  – טילים ורקטות. 

 

 הירח – תצפית אסטרונומית וויזואלית. 

 

 הארץ לכדור השוואה, לחיים הסיכוי, תנאים, מבנה – כוכב הלכת מאדים. 

 

 כיצד ניתן לחפשם ?מהי ההסתברות לקיום תרבויות אינטליגנטיות בחלל – החיים ביקום? 

 .מערכות אקסטרה סולריות וירחים משונים

 

 כללית דינאמיקה, להבות שמש, כתמי שמש .שנה עונות, ארץ לכת כוכב  - שמש. 

 

 

 הירח /על השמש  –ת אסטרונומית ותצפי 

 

 ועוד... 

 

 

 

 

 

 סילבוס הקורס        
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 הוראה דרכי

 

 דרך מועברים באסטרונומיה מרכזיים נושאים להכרת ראשוניים וכלים יסוד מושגי

 תצפיות, הילדים של פעילה בהשתתפות, מעניינים חזותיים ואמצעים סיפורים

 .מרתקות ומצגות בפלנטריום פעילות,  משוכלל אסטרונומי בטלסקופ

 בציוד וגיוון  ניסויים, נושא לכל דגמים, הפעלות ריבוי על נשענת התוכנית

 .פעילה התנסות של סדנה הוא שיעור כל. ובחומרים

 

 ציוד, שונות פיסיקליות תופעות המדגים משוכלל מדעי לציוד יחשפו התלמידים

 לתצפית וטלסקופים שמש לתצפית ליום טלסקופים הכולל מתקדם אסטרונומי

 .פלנטריום בתוך ופעילות שונים שמיים גרמי על לילה

 

 

 

 

 

 

 

 :  לבכם לתשומת

 מצפה ידי על מתועדות ל"הנ הפעילות ובכללם( 'המצפה') ברקת הכוכבים מצפה ידי-על המתקיימות מהפעילויות חלק*

 או/ו האינטרנט אתר לרבות השונות במדיות שיצולם החומר את יציג המצפה כי אפשרות קיימת. ברקת הכוכבים

 הודיעו אנא, צילומים להצגת מתנגדים והנכם במידה .אחרת מדיה כל או/ו בעיתונות או/ו המצפה של שונים פרסומים

   .התנגדותכם על( פקס) בכתב לנו

 .התצפיות מותנות בתנאי שמים נאותים*

 ?הידעת

 

 ייחודית, אדירה כמות המצפה אסף:  הישראלי האינטרנט טלסקופ עם פעילות של שנים 7 לאחר
  הרף ללא ממשיך הטלסקופ. דיגיטאלי אסטרונומי מידע של ערך ויקרת

 .היקום בחקר בעבודתו
 

 תצפיות של אחד שוטף מלילה המידע הדפסת – לדף אגורות 1.1.0 של בעלות, מהטלסקופ המידע כל יודפס אם

 .₪ 81,111-כ תעלה


