
 
 

 אירועים לקהל הרחב – אסטרונומיה בכנרת

 במכללה האקדמית כנרת 17:00שעה לישי בימי ש

 

 רקע

מפעיל חוגי נוער,  המצפהכנרת שם לו למטרה לקדם את החינוך המדעי בקהילה.  מצפה הכוכבים

מכשיר מדריכי אסטרונומיה, חושף היבטים שונים באסטרונומיה לקהל הרחב, מקיים מחנות מדע 

ר במסגרת זו אנו מזמינים את הציבוומקים מצפה כוכבים רובטי המאפשר צפייה באמצעות הרשת. 

וסרטים העוסקים  בגרמי שמים הרחב לאירועים באסטרונומיה שישלבו הרצאות, הפעלות, תצפיות

 באסטרונומיה. 

במכללה  באולם בבניין הלפרין, 17:00בשעה  שלישיבימי יתקיימו שמונה אירועים אחת לחודש 

 ראשהאקדמית כנרת. תוכנית האירועים מופיעה בהמשך, ההשתתפות באירועים מותנה בהרשמה מ

 למשתתף.  ₪ 10עלות ההשתתפות באירוע  מספר המקומות באירוע מוגבל. .כשבוע לפני האירוע

 

 לציבור הרחב תוכנית אירועים באסטרונומיה

 6.11.18חשון תשע"ט   חכ" -חידת מרקיורי  .1

פלנטת מרקיורי היא הפלנטה הקטנה ביותר מבין שמונה הפלנטות במערכת השמש. למרות 

קשה לצפות בה, בשל קרבתה הגדולה לשמש. ביום האירוע ימצא  כיוםשהקדמונים הכירהו גם 

ח לראותו סמוך לשקיעת החמה. בהרצאה ה, ואנו מקווים להצלייהמרקיורי במצב הנוח ביותר לצפי

 חשיבותו הרבה באישור תורת היחסות הכללית.ו מרקיורי נסקור את תולדות

 

  



 
 
 

 27.11.18תשע"ט  כסלו טי"  -הירח החסר  .2

הירח מכתיב את לוח השנה היהודי, לפיו נקבעים החגים והמועדים מדי חודש בחודשו. הירח מעורר 

הירח הוא "מלך הלילה"?, כיצד נוצר? ממה הוא עשוי? איך הוא שאלות רבות לאורך הדורות. האם 

  ?  לצד דיון בשאלות אלה נצפה בירח ההולך וחסר.משפיע על תנועת כדור הארץ ועל תופעת הגאות

 

 8.1.19' שבט תשעט ב -אילת השחר   –נוגה  .3

יא נצפית פלנטת נוגה היא הפלנטה הזוהרת ביותר בשמי הלילה. היא אחת ממלווי השמש ולכן  ה

תמיד סמוך לזריחה או לשקיעה. הראשון שצפה בנוגה באמצעות טלסקופ היה גלילאו גליליי. מופעי 

הנוגה היו עבורו אחת ההוכחות למודל הקופרניקני. למרות שהנוגה דומה בממדיה לכדור הארץ היא 

חומצה ממעלות צ'לזיוס ויורדים בו גשמים  500 -טמפרטורת פני השטח מגיעה לשבו  וםגיהינ

 בבקר האירוע באופק המזרח.השכם ניתן יהיה לראות את הנוגה במלוא יופיה גופרית. 

 

 5.2.19   תשע"ט שבט ל' –פלנטות ומזלות  .4

השאלה של השפעת השמים על בני האדם עוררה סקרנות ועניין רב לאורך הדורות. מה רומזים 

המזלות?  האם פלנטות יכולת הכוכבים לגבי גורלנו? מה המשמעות של מיקום השמש בגלגל 

מהו הקשר בין המזלות  .להשפיע על אירועים ארציים?  בשבוע זה פלנטת מאדים נמצאת במזל דגים

  ?  לצד תצפית במאדים וגרמי שמים נוספים נעסוק בשאלות  אלה.לבין תנועת הפלנטות

 

 

 



 
 

 5.3.19   תשע"ט אדר א' חכ" –פלא החיים  .5

אך רק במקום אחד  –אה חמישים ירח, אלפי אסטרואידים במערכת השמש שמונה פלנטות, כמ

במערכת זו נמצאו חיים. מהם התנאים המבטיחים התפתחות חיים? כיצד משפיע מסלול כדור הארץ 

על הסיכוי להיווצרותם? מדוע דווקא האטמוספירה של הארץ מכילה חמצן בניגוד לזו של הנוגה? 

  כיצד נוצרות עונות שנה?

  2.4.19 תשע"ט אדר ב'  וכ"  -  ערפיליות באוריון .6

קבוצת אוריון היא אחת מקבוצות הכוכבים היפות בשמים. בעין בלתי מצוידת נראים הכוכבים בקבוצה 

זו, אך מבעד לעדשת הטלסקופ נחשפים גופים אסטרונומיים מרהיבים שלאורך שנים רבות התקשו 

. נערוך הכרות עם קבוצת אוריון (Nebula)אסטרונומים לזהות את הרכבם והעדיפו לכנותם ערפיליות 

ועם הערפליות המרהיבות המרכיבות אותה. 

 

 7.5.19' אייר תשע"ט   ב  -אסטרואידים בדלי  .7

כדור הארץ נע בסביבה כמעט ריקה, אך מדי פעם הוא חולף דרך שובל של אבק שהותירו אחריהם 

שביטים. השביט הוא גוש קרח ובוץ המשנה את מצב הצבירה שלו כאשר הוא מתקרב לשמש. אחד 

ועתיד  1986 -השביטים המוכרים ביותר הוא שביט האלי, אשר ביקר לאחרונה סמוך לכדור הארץ ב

 שנים. באירוע זה נראה חלק מעקבותיו.  76לשוב בעוד 

 

 

 

  



 
 

 

 4.6.19תשע"ט   א' סיוון –פעילות השמש  .8

 4.5אנרגיה לכדור הארץ במשך השמש לא חדלה לספק עם תחילת הקיץ נתמקד במקור החום. 

ליארד שנים. כיצד מצליחה השמש לייצר כמויות אנרגיה כה גדולות? כיצד עוברת האנרגיה ימ

חלל? מהם הכתמים המופיעים על פני השמש? האם קיימים ביקום עוד גופים מרחקים כה גדולים ב

 הדומים לשמש?  

 

 

 מחכים לכם

 דר' אלון לוי ופרופ' דוד פונדק

 המרכז לחינוך אסטרונומי כנרת


