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  מצפה הכוכבים ברקת | מדיתלת מ HD -3Dמופע פלנטריום

  : אישית בניית מפת כוכביםו סדנת היכרות השמיים, הרצאה, כיפה ענקיתהכולל פלנטריום מופע 

  

  

  ?פלנטריוםמהו 

 בסרטיםופים צו, המשתתפיםכנסים נאל תוך הכיפה  : הפעילות תתבצע בתוך כיפה מתנפחת ענקית -

 )ראו תמונות מצורפות( .והדמיות המוקרנים בחלקה הפנימי

  

  של מצפה הכוכבים ברקתפלנטריום ה

 שראלוהמשוכלל מסוגו ביהגדול הפלנטריום הנייד הנו  -

 תלת ממד בשילוב .)ום מראשבתיא( המותאם לרמות גיל וידע, ייחודיאסטרונומי תוכן מוקרן בפלנטריום  -

 ! FULL-HD ™EMERALDמקרן  הכוללת, מתקדמתהדמיה מערכת בפלנטריום  -

  אונד מתקדמתסמערכת  -

  

  

  אודות הפעילותל ע

  .מרחבי החלל ומערכת השמשמצגת מרתקת בנושא  : קוםהסברים בנושא הי -

  .שתתףמלכל  ,רהפלניספ בניית מפת כוכבים מיוחדת כולל:  נעבור סדנא בנושא היכרות שמי הלילה -

 !בשלושה מימדים  וגרמי השמייםקבוצות הכוכבים של  : תהדמיות ממוחשבות ייחודיונצפה ב -

  

  טכניותרישות ד

, מטר ומעלה 7x7 –גודל הרצפה . יש צורך באולם גדול בעל תקרה גבוהה אשר יכיל את המבנה

כבד ציוד ה .על החדר להיות מוחשך .לרשת החשמליציב יבור ח .מטר ומעלה 4 –גובה התקרה 

  .לפריקת הציוד, יש צורך בגישה עם רכב עד למקום הפעילות מאוד

 

  

  : הערות

 .בקבוצהאיש  30בפלנטריום מקומות ישיבה לעד  .1

 .'רוח וכד, גשם, שמש ישירה: כגון, הפלנטריום אינו עמיד בתנאי מזג אוויר חיצוני .2
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קיימת אפשרות . ל מתועדות על ידי מצפה ברקת

או כל /או בעיתונות ו/או פרסומים שונים של  מצפה ברקת ו

  .ל או פקס"דואבאמצעות , אנא הודיעו לנו בכתב על התנגדותכם
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ל מתועדות על ידי מצפה ברקת"י מצפה הכוכבים ברקת במכבים ובכללם  הפעילות הנ"חלק מהפעילויות המתקיימות ע

או פרסומים שונים של  מצפה ברקת ו/ת השונות לרבות אתר האינטרנט ויוכי מצפה ברקת יציג את החומר שיצולם במד

אנא הודיעו לנו בכתב על התנגדותכם, כם מתנגדים להצגת צילומים

 פלנטריום מתנפח ענק
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  :לתשומת לבכם 

 

חלק מהפעילויות המתקיימות ע -

כי מצפה ברקת יציג את החומר שיצולם במד

כם מתנגדים להצגת צילומיםבמידה והנ.מדיה אחרת


