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   אלברט כליפא/ מה באגודה
   מאת מזכיר האגודהדיווח על פעילותה השוטפת של האגודה

  
   צילו� למתקדמי�קורס 

�התחיל ב  CCDקורס למפעילי טלסקופי� וצילו�
 משתתפי� מה� שמונה חברי האגודה 17 ובו 04.05.08

בקורס משתתפי� . המניי� מצטרפי� חדשי�ועוד תשעה 
בהפעלת   ידיעותיה�ג� מדריכי המצפה לש� שיפור

אל ר יגאל פת"והמרצה בו הוא ד מנהל הקורס .טלסקופי�
הכנסות הקורס  .ולידו עוזר התצפית� הראשי עופר גבזו

ישמשו לעזרה ברכישת ציוד לטלסקופ אינטרנט חדש 
 בסיו� הקורס מתוכננת סדנה במושא כוכבי� .לאגודה
  משתני�

  
  תצפית רחוב ארצית

התקבצות : סטרונומי ייחודי יתקיי� אירוע א�10.7.08ב
מש$ ההתקבצות נית� יהיה . כוכבי הלכת שבתאי ומאדי�

יתי של ומרחק זו(לראות את שני כוכבי הלכת בשדה אחד 
לרגל ההתקבצות מתארג� אירוע . בשעות הערב) 45'�כ

בו חובבי� בכל האר( , תצפית רחוב ארצי ראשו� מסוגו
� ולשבי� יעמדו ברחובות אזור מגוריה� ויציעו לעוברי

ומיד לאחר . לצפות חינ� בתופעה מבעד לטלסקופי�
בהמש$ הערב נית� יהיה לצפות על הירח וכוכב . השקיעה

   .הלכת צדק
  

  סו� שבוע
�סו* השבוע האסטרונומי שהיה אמור להתקיי� ב

כנראה , בוטל עקב מיעוט נרשמי�בהר מירו�  02.05.08
* סובמקומו ייער$  .בגלל הקרבה לגמר תקופת החגי�

 בסו* השבוע .לקראת הסתיוהמתוכנ� , שבוע תצפיתי אחר
ולצפות , נית� יהיה לשמוע הרצאות בנושאי אסטרונומיה

  . בטלסקופי� של מתנדבי האגודה
  

  חידו� איל� רמו�
האגודה השתתפה בהכנת החידו� של מכו� וייצמ� על ש� 

. ) דיאנה לאופרר"וד פתאל יגאל ר"די "ע(איל� רמו� 
תלמידי בתי הספר באר( והאגודה הקציבה החידו� יועד ל

ראו  ( לזוכי� במקומות הראשוני� חברות שנתיתג� פרסי
  .)אייט� נפרד

  
  סריקת חוברות

וועד האגודה החליט על סריקת כל חוברות האגודה לתו$ 
. קוב( מיוחד ובעלות מינימלית לש� שמירת תוכנ� לעתיד

,  חבר האגודה עודד אברה�ביוזמתהסריקה מתבצעת 
 שנות 52החוברות שהאגודה הוציאה במש$ כל  כוללת אתו

הסריקה מתבצעת .  ועד היו�1956קרי משנת , קיומה
  .בסיוע חברת גאודע

  
  ת האגודה במצפה הכוכבי� בגבעתיי�ספריי

י צוות בראשות " מאמצי� רבי� עמתקיימי�בימי� אלה 
ועדכו� קוב(  שי חלצי לסידור הספרייה של האגודה

מתוכנ� ר העבודות קוב( הספרייה בגמ. שבההספרי� 
והחברי� יוכלו לעיי� בספרי� , זמי� לחברי האגודהלהיות 

  ).בהמש$ הגיליו�ראו  ( אות� לתקופה קצובהלשאולאו 
  

  יאוגרפיק'נשיונאל גתצפית 
שהייתה אמורה , אוגרפיקי'למנויי נשיונאל גתצפית ה

 ,באחד מימי השישי של מרס באזור ירושלי�להיער$ 

 גרועי� אווירג תנאי מז ע� אחרי פע� בגללנדחתה פ
 השבוע הוחלט לבטלה ולקיימה .בזמני� המיועדי�דווקא 

 בדר$ 101מ ה " באכסניה בקכפי הנראה ,במקו� אחר
  .לאילת

  
  סניפי�

חבר הוועד שי חלצי עושה מאמצי� להחיות ולהדק את 
הקשר ע� החברי� בסני* באר שבע תו$ שיתו* פעולה ע� 

ג� . טרונומי באוניברסיטת באר שבעמנהל המרכז האס
בירושלי� ומעלה אדומי� יהודק  הקשר ע� החברי�

ל "לאור הנ. בעזרת החברה הוותיקה תמר אוליצקי
אות� סניפי� מתבקשי� להושיט עזרה לשי בהחברי� 

  .בנדו�
  

  ספריות
במסגרת המדיניות של הוועד הנוכחי לפיה האגודה 

י להפצת הישראלית לאסטרונומיה תשמש מנו* מרכז
 שהוכרזה כשנת 2009בייחוד בשנת  ,האסטרונומיה באר(

 60 החליטה האגודה לשלוח ,האסטרונומיה העולמית
, היחידה בעברית באר(, "אסטרונומיה"עותקי� מחוברת 

במידה ותהיה דרישה . ללא תמורה  ספריות מרכזיות�60ל
  .האר( יישלחו עוד חוברות לספריות נוספות בכל רחבי

  
101�ונומית בפונדק התצפית אסטר  

�בפונדק הבעזרת טלסקופי�  התבצעה תצפית �30.5.08ב
. רוב� חברי אגודה,  איש�40כבתצפית השתתפו . 101

 בבוקר 8 וחזר בשעה 15:30האוטובוס יצא מהמרכז בשעה 
מיי� נקיי� לחלוטי� באי התצפית נהנו מש. ביו� למחרת

. החברה טובוהיציב ויבש היה ויר ואה. מענני� ומאבק
י עופר גבזו ומרי� " עמש$ התצפית ניתנו הסברי שמי�

, י שי חלצי ואנה לוי�" ע הרצאה בנושא מטאורי�,אוריאל
ונענו שאלות , חולקו פלנספירות עליה� ניתנה הדרכה

כמו כ� התקיי� חידו� קצר בדר$ לתצפית בו . המשתתפי�
 טקטיט –ברכותינו לזוכי� בפרס (זכתה משפחת מזרחי 

לכושי , תנו נתונה לויני וא� דר אורד המארחתתוד). אמיתי
 וכמוב� לנדב למביאי הטלסקופי�, מו� בעל הפונדקרי

  . רוטנברג שארג� את התצפית המעולה
  

  טיול לסי�
בעקבות הצלחתו של טיול התצפית בליקוי החמה 

החליט וועד האגודה לתכנ� טיול , בתורכיה לפני כשנתיי�
עוד שנה וחצי דומה לתצפית בליקוי החמה שיחול ב

 ואור$ �22.07.09 הליקוי יתרחש בתארי$ ה. ושיראה מסי�
 יו� ועד כה 15הטיול יאר$ . שיאו יהיה כשש דקות וחצי

ראו (המסלול תוכנ� .  נוסעי��40 נרשמו אליו קרוב ל
א$ המחיר לא נקבע כי חברות ) מודעה בהמש$ הגיליו�

לא פרסמו את מחיריה� עדיי� התעופה והמלונות בסי� 
יש מקו� למי שחפ( להתנסות בחוויה . 2009נת לש

על . המוזרה והבלתי נשכחת של חוש$ בצהרי היו�
  : להתקשר בהקד� לכליפא אלברט�המעונייני

 054�4868006.   
  

  תצפיות מחו  לעיר
 שהייתה מתוכננת לתחילת יולי �101התצפית בפונדק ה

מידע על תצפיות נוספות . בטלה עקב חוסר משתתפי�הת
)36' מהמש" המדור בע(. $ רשימת התפוצהיגיע דר
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03�5422863 :פקס ,03�7314345 :קולי�תא, il.org.astronomy.www, 53101 גבעתיי� 149. ד.ת,  ג� העלייה השניה,מצפה הכוכבי� בגבעתיי�  
  

   2008ספטמבר �חודשי� יולי: חוזר הרצאות
  
  

  : חמישי לחברי האגודה ולקהל הרחבהרצאות וערבי עיו� בימי
  

, 20:00הפעילות מתחילה בשעה . מצפה הכוכבי� בגבעתיי� פתוח בימי שלישי וחמישי לקהל הרחב
מדי יו� , בנוס* לפעילות זו של המצפה. וכוללת הסברי� כלליי� באסטרונומיה ותצפיות בטלסקופי�

. תוכ� ההרצאות יפורס� באתר האגודהפירוט על .  מקיימת האגודה הרצאות נושא21:20חמישי בשעה 
הכניסה לחברי . חיילי� וגמלאי�, לסטודנטי�0 10, לילד0 15, למבוגר0 20: עלות כניסה למצפה

  .האגודה היא ללא תשלו�
  
  

  1אל יגאל פתר"ד: מאת            התקבצויות כוכביות �  10.7.08

  1אל יגאל פתר"ד: מאת              כוכבי� קומפקטיי��  17.7.08

    ***יפורס� בהמש$***         �  24.7.08

      ***יפורס� בהמש$***         �  31.7.08

  
  

  1שי חלצי ואנה לוי�: מאת             מטר הפרס אידי��    7.8.08

    2איל� מנוליס: מאת        השפעות אסטרונומיות על איכות הסביבה�  14.8.08

   ***יפורס� בהמש$***         �  21.8.08

  1רו� פלד: מאת               סי� ואסטרונומיה�  28.8.08

      
  

  1שי חלצי: מאת    חינו$ והפצת ידע,  מדע– תרומת חובבי� לאסטרונומיה �    4.9.08

  3 יוסי אליר�ר"ד: מאת           מדרי$ הטרמפיסט בגלקסיה�  11.9.08

   4 רז תמירר"ד: מאת                ני�לווי� ננו�  18.9.08

  5דוד זוסימ�: מאת              ממצאי� ממאדי�  �  25.9.08

  
  . התעשייה האווירית, חלל� מבת. INSA( 5( נות זעירהלוויהעמותה הישראלית ל. 4מכו� וייצמ� למדע . 3 הטכנודע. 2אלית לאסטרונומיה האגודה הישר. 1

  
  

  
  

  :עדכוני� בדבר הרצאות וערבי העיו� יפורסמו באתר האגודה

 www.astronomy.org.il  
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  2009 –בסין  טיול ליקוי חמה מלא
 

  .2009 ,יוליב 22- דקות יתרחש בסין ב6-ליקוי חמה מלא של כ
  ! יום15בואו לצפות בליקוי הארוך במאה ולטייל בסין 

  

  )נתון לשינוי(המסלול המוצע 

  ליקוי החמה יום, רובע יהודי, מוזיאון מרכזי, ההטלוויזימגדל , גני יו יואן     ימים4    שנגחאי  

  יאנג 'ג שיט בנהר, מופע האחיות, בנות השבט מופע , טרסות האורז    יומיים    גווילין  
  מערת החלילים    1יום     יאנגשו  
  אתר בודהה, שמורת דוב הפנדה    1יום     דוגנ'צ  
  מיאהר     1יום     אמישאן  
  הרובע המוסלמי, פגודת אווזי הבר, מוזיאון, מופע פולקלור, חיילי הטרקוטה    יומיים    שיאן  

מפעל  ,שדרת הרוחות, החומה הסינית, סיור ריקשות, העיר האסורה, מן-אן-ןטייכיכר    ימים4            ינג'בייג
  .מקדש הארץ, מקדש השמיים, מוזיאון המשי, ארמון הקיץ, קלוזהנה

  

  . 'אשת טורס': חברת נסיעות
  . 'אל על': טיסות

  .  ארוחות ביום2לרוב ,  כוכבים4: רמת מלונות
  . מדריך ישראלי ומקומי: הדרכה

 ר תפורסם לאחר בירור נוסף עם הסוכן המקומי בסיןהצעת מחי: מחיר

  

  )054-4868006( לאלברט כליפא 2008 להתקשר עד סוף אפרילהמעוניינים להצטרף מתבקשים 
   

  איל� מנוליס / אולגה צופה
   משודרגוזמי� לבקר באתרמצפה הכוכבי� של הטכנודע מ

  
 והוא מהגדולי� 2007 �מצפה הכוכבי� שלנו נחנ$ ב

בתו$ כיפה , במרכז המצפה. והמצוידי� באר(
ניצב הטלסקופ המצויד בתוכנת הפעלה , מסתובבת

מתקדמת המאפשרת הכוונה אוטומטית לעשרות אלפי 
על גר� " להינעל"הטלסקופ מסוגל . גופי� שמימיי�

" לחייג"נית� , כמוכ�. יו לאור$ זמ�השמיי� ולעקוב אחר
  . את שמו של גר� השמיי� והטלסקופ ינוע לעברו

ובה� שני , במצפה הכוכבי� חמישה טלסקופי� נוספי�
אחד משני . טלסקופי� המיועדי� לתצפית שמש
המאפשר צפייה , הטלסקופי� א* מצויד בפילטר מיוחד
במצפה ציוד חישה . בהתפרצויות הגעשיות על פני השמש

בי� היתר מצלמת ווידאו המסוגלת להקרי� , רגיש מאוד
הירח או כוכבי הלכת על המס$ , את תמונות השמש

במצפה מצויה . באודיטוריו� של הטכנודע בזמ� אמיתי
המשמשת , )CCD(מצלמה מיוחדת לצילו� אסטרונומי 

מצפה . למטרות מחקר של תלמידי תיכו� וסטודנטי�

מהל$ כל השבוע הכוכבי� פתוח לתלמידי הטכנודע ב
  . ולקהל הרחב פע� בשבוע

ובו כיפה מתנפחת , צמוד למצפה נמצא הפלנטריו� שלנו
בפלנטריו� מתקיימת .  מטרי� ומקר�5בקוטר של 

. סימולציה של כיפת השמיי� להכרת השמיי� מקרוב
הפלנטריו� משמש צוהר דרכו נית� ללמוד מושגי� 

את מצי, שקיעה, בסיסיי� באסטרונומיה כגו� זריחה
התנועה היומית של , כיווני השמיי� העיקריי�

כיצד נראי� , קבוצות הכוכבי� העיקריות, הכוכבי�
  . ועוד, פני כדור האר(�השמיי� ממקומות שוני� על

בואו ליהנות מההזדמנות להרי� את המבט מעלה 
 רשימת ההרצאות .ולחוות חוויה שלא מהעול� הזה

ש של הקרובה תתפרס� בסו* חודש יוני באתר החד
.http://www.technoda.org.il: הטכנודע

  
  ני לוט�שו/  במצפה הכוכבי� בגבעתיי� –אסטרונומיה באנגלית   
  

מכל בתי הספר  היסודיי� ' בימי� אלה מסתיי� מיז�  ייחודי של לימודי אסטרונומיה באנגלית לתלמידי כתות ז
 המפקחת ,מרשה חכמו�' גבוה ,נהלת אג* החינו$ בעיריית גבעתיי� מ,אסתר אריאל' גבה ה� התכנית ותיוזמ .בגבעתיי�

  .על האנגלית ומצפה הכוכבי� בגבעתיי�
  

נכתבה ועובדה , ויו� שיא במצפה הכוכבי� בעיר, י המורות לאנגלית"ס ע" שכללה שיעורי הכנה בביה,ודתכנית הלימ
מורות לאסטרונומיה מהמצפה שג� העבירו את יו� השיא בהפעלות  שתיה� – מרי� אוריאל'  דיאנה לאופר וגבר"די "ע

יתה זו י ה.בשפה האנגלית סטרונומיה תצפיות והיכרות  בסיסית ע� עול� האהפעילות כללה. יחד ע� עופר גבזו
י "המיז� זכה להדי� חיוביי� ביותר ג� ע .חוויה מיוחדת ללמוד תחו� מדעי מרתק מחד ובשפה זרה מאיד$לתלמידי� 

 ולא רק �השמיי� ה� הגבול. המורות לאנגלית מכל בתי הספר בעיר וכ� בקרב התלמידי� שנחשפו לחוויה יוצאת דופ�
  .בעברית
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.  האסטרונאוט הישראלי הראשו�–ל "איל� רמו� ז  

  לאופרר דיאנה " ד /� רמו� וצוות קולומביהש איל"האולימפיאדה הצעירה ע
  

 האולימפיאדה המדעית הצעירה לזכרו של איל� רמו�
" אנרגיה וסביבה, חלל" וצוות קולומביה בסימ� ל"ז
בתי הספר בחטיבות הביניי� התקיימה זו השנה ל

ו* פעולה של יתהאולימפיאדה היא פרי ש. החמישית
דע ע� מרכז המורי� הארצי למ , החינו$משרד

דסו� לחינו$ ימכו� דו, מכו� ויצמ�, ב"ולטכנולוגיה בחט
החוג לגיאופיזיקה , מכו� ויצמ�שליד מדעי וטכנולוגי 

מצפה , ולמדעי� פלנטריי� באוניברסיטת תל אביב
,  המוזיאו� הלאומי למדע� מדעטק, הכוכבי� גבעתיי�
 של המטרה. רונה רמו�'  וגב,בחיפה טכנולוגיה וחלל

�דעיתת מצוינו מטפחא ליה הדמפיאט האוליפרויק
 לפתור מתלמידי� דר$ תחרות הדורשת טכנולוגית

בחידו� השנה .  בתחומי חקר החללאמיתית ותבעי
.  מהמגזר הערב20 מתוכ� בתי ספר 100השתתפו כ 

לראשונה השתתפו באולימפיאדה תלמידי� , השנה
, בארצות הברית, מניו יורק) RAMAZ(מישיבת רמז 

   .יקרו באר(ושישה מתלמידיה ב
  

החל השלב , כמדי שנה. בי�לתנהל בשלושה שההחידו� 
 היו� בו החל מסעה של � בינואר �16הראשו� ב

שלב זה כלל  .המעבורת קולומביה לפני חמש שני�
 17שכלל , נט�שאלו� מקוו� באתר האינטרנט של מוט

 שאלות 3, ")שאלות אמריקאיות("ברירה  רבות שאלות
ה התבקשו המתחרי� להציע שב, פתוחות ושאלת בונוס

   .לוגו לתחרות
  
 של החידו� התקיי� זהשלב . לשלב השניעלו  קבוצות 30

 :  בשלושה נושאי�משימותבו  הוצעוו סבחודש מר

 כדור האר( משאריות פסולת סביבניקוי החלל  �
   חלל ושאריות טילי� ישני�

ירח אירופה של כוכב ה חיי� בתו$ קיו�חקירת  �
  הלכת צדק

   קרובאסטרואידמשימת מחקר ל �

  
התלמידי� התבקשו לבחור משימה אחת מבי� השלוש 

 נדרשו ,תרו�פבכל . מבצעי� אותהולהסביר כיצד היו 
שבפתרו� חסרונות ולהתלמידי� להתייחס ליתרונות 

הערכות לבצע , קיימי�לבחו� פתרונות , המוצע על יד�
 של ותמגבלות טכנולוגיות וכלכליק ולבדוכמותיות 

 .לפרויקטז " לוהיה עליה� לאמוד, בנוס*.  ותפעולהבניי
 חלק מהקבוצות התייעצו ,משימהלפתרו� לש� גיבוש 

 ת"ע� מומחי� בתחו� ושתי קבוצות ביקרו במפעל מב
  .)חברת בת של התעשייה האווירית(
  

 לקראת סיו� השלב השני הגיעו הקבוצות המתמודדות 

, לחינו$ מדעי דוידסו� במכו� הארצי המורי� רכזלמ
 בפני צוות שופטי� וא* הוזמנו לביקור �הציגו את פתרונ

  . בג� המדע של מכו� ויצמ�
  

 אילנה ר"דצוות השופטי� של התחרות כלל את 

 צבי ר"ד, )האולימפיאדהת מרכז( ופפלדה�טשמיד

 רוני ר"ד, יאנה לאופרד ר"ד, )ר"יו, ד"מ צראש( פלטיאל

מויאל  עליזהו יעקובי� ר רונ"ד, אלר יגאל פת"ד, מועל�
  .)ארצית מפקחת(
   

בשלב זה בו .  קבוצות עלו לשלב האחרו� בתחרות13
נדרשו הקבוצות להציג שיפורי� למשימת� באמצעות 

ביו� עיו� שיא האולימפיאדה היה . ופוסטר מצגת ,דג�
בהשתתפות  ברחובות מכו� דוידסו�בתקיי�  שהארצי
 ובו חולקו הפרסי� ,חיל האוויר ומשפחת רמו�נציגי 
  .לזוכי�

 

קור ב� שבוע במחנה מדע הפרס הראשו� השנה היה בי
. דימונה מליהמ� .ש א"תיכו� חדש עבו זכה , בטורקיה

מנויי� , ספרי�, מדליות, פרסי� נוספי� היו טלסקופ
, וסיינטיפיק אמריק� בעברית" ראש גדול"לכתב העת 

ביקור במצפה הכוכבי� , בחיפהביקור במוזיאו� המדע 
חברות באגודה הישראלית לאסטרונומיה , גבעתיי�

  .רונה רמו�' ופרסי� של גב
  

מכו� דוידסו� לחינו$ , חברת טבע:  נותני הפרסי� ה�
, האוניברסיטה הפתוחה, מכו� ויצמ� למדע, מדעי

 טכנולוגיה וחלל,  המוזיאו� הלאומי למדע�מדעטק
סטרונומיה ומצפה האגודה הישראלית לא, בחיפה

כתב העת , כתב העת ראש גדול, הכוכבי� בגבעתיי�
המרכז לציוד  –ס קוסמו, סיינטיפיק אמריק� בעברית

  .רונה רמו�'  וגבאסטרונומי
  

  :שליווה את האולימפיאדההאינטרנט אתר כתובת 
  

http://space.ort.org.il/@home/scripts/frame.asp?sp_c=3345

41100 
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 מהתמונות של �שדה המצולעי� על רקע שמי מאדי� הבהירי� 
 ).א"אתר נאס: מקור(א "י נאס"הפניקס ששוחררו ע

 ).א"אתר נאס: מקור( בהגדלה מצולעי�

 מה באסטרונומיה
  מועד סגירת הגיליו�לעד ותגליות אסטרונומיות משימות חלל  עדכוני

  
  !!הפניקס נחתה

  
 נחתהא "של נאס) Phoenix" (פניקס"חללית המחקר 

 חזית לפתוחובכ$ , באזור הקוטב הצפוני של מאדי�
  . מחקר חדשה במאדי�

  
 – לפניה נחת א* גשוש לא בומקו� נחתה בלית החל

 Vastitasהמכוני� , למישורי� הצפוניי� של הפלנטה

Borealis.  
  
היות , ינו בוחרי� באתר זהלא הי,  שני�10לפני "

הרבה מ� . לק אחר על מאדי�ראה כמו כל חוהוא נ
אי� לה� אפילו , באזורגיאולוגי� מבני� /הצורות

, סיטת אריזונהאומר פטר סמית מאוניבר, "ש�
  ".פניקס"המנהל המחקר של 

  

הנמצאי� הגיאולוגי� יה לאיתור המבני� יהציפ
 המצביעי� עלמתחת לפני השטח הקפואי� ורמזי� 

ידי � על�2002אשר אותרו ב, מי��הימצאות של קרח
דרבנו את גברו על חוסר הכרת השטח ו, ני�לווי

את , באוגוסט האחרו�, א וחוקריה לשגר"מהנדסי נאס
   . דולר מיליו��420בעלות של כ, "פניקס"החללית 

  
זרוע בעזרת תוכננה לחפור באדמת מאדי� " פניקס"ה

� קרח בה�הגלוית שיתכ� דוגמיותולאסו* , רובוטית
 לתו$ תנור קט� הנמצא בתו$ הוכנסו הדוגמיות. מי�

, פע��כדי לבחו� א� באתר הנחיתה היו אי, החללית
  .בקטריאליותמושבות 

  
 6 עד 4מיני� שהקרח נמצא בעומק של אנחנו מא"

זה לא יהיה קרח . מתחת לפני השטח, סנטימטרי�
זאת כנראה . זוהר כמו במשטח החלקהולב� , חלק

 הכל –לכלו$ וקרח , אבק, תהיה תערובת של אדמה
, )Deborah Bass(אומרת דבורה בס , "מעורבב יחד

  .א"מנאס
  

שהייתה אמורה ,  מזלחסרת –רק חללית אחת בלבד 
אתר , פע�� איתרה אי–לנחות באזור הקוטב של המאדי� 

ממש לפני , א$ חללית זאת התרסקה, המתאי� למחקר
בדצמבר , בקרבת הקוטב הדרומי של הפלנטה, הנחיתה

במהל$ , לאחר שכיבתה את מנועיה מוקד� מדי, 1999
  .הנחיתה

  
יותר במוצלחות המשימות הלשורה של מצטרפת " פניקס"

, �80 וה�70של שנות ה" יקינגיו"יות הכגו� חלל, א"נאסשל 
עדיי� חוקרי� ש" אופורטוניטי"ו" ספיריט"ורכבי החלל 

א$ בניגוד לחלליות במשימות . את פני השטח של הפלנטה
" פניקס"ה, אלו שנחתו באזורי� הקרובי� לקו המשווה

  .  של מאדי�צפונינוחתת באזור הקוטב ה
  
אבני הבניי� ו, ההיסטוריה של שינויי אקלי� כדור האר("

. באזור הי� הקוטבישנשמרו בתו$ הקרח , של החיי�
, " מאדי�לגביי� בא� דברי� אלה נכוני� ג� האנחנו תו

 . אומר סמית

  "פניקס"הברירה הנוספת של 

אשר , נמצא בתחו� אליפסה" פניקס"אתר הנחיתה של 
") עי�("ומכתש , מ" ק�30מ ורוחבה כ" ק�80אורכה כ

  . מטרי��250בעומק של כ, בעמק רדוד
  

הטמפרטורה הממוצעת .  אתר הנחיתהבאזורקר למדי 
משימת   שלהראשוני� �חודשיהשתשרור במהל$ ששת 

 מעלות 33 למינוס 73צפויה לנוע בי� מינוס " פניקס"
 לקראת סו* האביב שלעל מאדי� החללית נחתה . צלסיוס

מנת לנצל את ימי השמש הארוכי� �על, כוכב הלכת
  .כות הכוח שלהלאגירת אנרגיה למער

  
לא היה הבחירה , D כאזורהידוע ג� , אתר הנחיתה

הוא נבחר לאחר ". פניקס"הראשונה של צוות משימת 
מש$ הזמ� אשר הגיעו , בחינת תמונות ברזולוציה גבוהה

ג� בסריקה התגלו . � הסריקה של מאדי�לוויא מ"לנאס
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  )א"אתר נאס: מקור( הפניקס מגיעה לבסיס בשיגור בפלורידה
 

  
כפי ) צד שמאל למטה(נחיתת הפניקס על מאדי� 

 המקיפה את �Mars Reconnaissance Orbiterי ה"שצולמה ע
  )APODאתר : מקור( .מאדי�

עט מתחת נראה כי החומר הלב� שנגלה מ, נכו� לכתיבת שורות אלו
לאתר הנחיתה של הפניקס הוא קרח שצורתו משתנה ע� הפיכתו 

  )APODאתר  : מקור. (י השמש"לגז ע
 

שדות של סלעי� ענקיי� שהיו עלולי� להרוס את 
  ".פניקס"
נית� לראות ש לכאלהצולעי� אות� ראינו ואשר זהי� מ"

ה� , האר(�בקטבי� של כדור
צורות סדוקות הנוצרות בעקבות 
. שינויי� מתחת לפני שטח הקרח

 מכיל צורות Dאיזור הנחיתה 
הנוצר , מצאנו משטח מנומר. אלו

מ� הקרח המתפשט מתחת 
�צורת פנילוגור� , לקרקע
  .מוסי* סמית, "השטח

  
התשובה הוא מפתח להבנה ה

הא� קרקע המאדי� לשאלה 
,  שוני�כיל שאריות של מלחי�ת

 – אשר נותרו מהתאדות מי�
אירוע שחוקרי מאדי� קבעו 

, עד כה. בסיסי להימצאות חיי�כ
" אופורטוניטי"ו" ספיריט"רכבי 

מצאו עדות למינרלי� שנוצרו 
  .נחיתת� יבאזור, בסביבה מימית

  
אנחנו צועדי� בעיניי� עצומות אל 

 למצוא –ישורי� הצפוניי� של הפלנטה במטרה פשוטה המ
  .עדות לחיי� שהתקיימו בעבר

  נחיתה

,  במאי�26 ל25נחתה בלילה שבי� " פניקס"חללית המחקר 
החללית ". מאדי�"באיזור הקוטב הצפוני של כוכב הלכת 

במהל$ טיסה ,  מיליו� קילומטרי�680הלא מאוישת עברה 
  .שארכה עשרה חודשי�

  
במהלכ� , כשלושה חודשי�" מאדי�"ה על החללית תשה

  . תבדוק הא� התנאי� ש� מאפשרי� חיי�
  

 בה, "מאדי�"לאחר צלילה דר$ האטמוספירה של 
 �8ש ל" קמ�19,300 ממהירותההורידה את " פניקס"

הופעלו מנועי , עלקראת הנגיעה בקרק(!)  ש בלבד"קמ
 לכזו אשר הפחית את מהירות צלילתה האטה ונפרש מצנח

  ".רכה" לנחיתה מהשמתאי
  
, אמר פיטר סמית" זאת התגשמות חלומו של כל מדע�"

אשר העיד על נחיתה , "פניקס"לאחר שזוהה אות רדיו מה
  .מוצלחת

  
את " פניקס "מההדהי, שעות ספורות לאחר הנחיתה

על איזור הקוטב הצפוני של , בהצצה בראשיתית, המדעני�
שט* התמונות . הכוכב האדו�

( חש* האר� ששלח לכדור
שטחי� הדומי� לפני השטח על 

התמונות מראות . האר(� כדור
 בה� האדמה קפואה אזורי�

אשר , בתבניות גיאומטריות
ייתכ� וה� תוצאה של קיפאו� 

  .והפשרה בקרקע
  

התמונות מאשרות כי 
היא . במצב תקי�" פניקס"ה

, פרשה את הלוחות הסולאריי�
מזג מכשור  את תור� פההני

וי המג�  את כיסההאוויר ופתח
, שעט* את הזרוע הרובוטית

  . מטרי�2.4שאורכה 
  
אמורה להישאר " פניקס"ה

במקו� קבוע ולחפור בקרקע 
. מי��בחיפוש אחר קרח, הכוכב

היא א* אמורה לבדוק דגימות קרקע להימצאות שרידי� 
יהיה , א� יימצאו מרכיבי� אלה. של מרכיבי� אורגניי�

ורות חיי�  להיווצרות צשהתקיימו תנאי�זה סימ� 
  .מאדי�הפרימיטיביות על 

  
א מצביעה על שאיפה "התכנית לטווח ארו$ של נאס

 תוכנית זו .2036להנחית אד� על מאדי� בסביבות שנת 
ממנו ,  לאחר הקמת בסיס קבע על הירחאמורה להתבצע

משימה זאת מורכבת בהרבה . יתבצע השיגור אל מאדי�
דול כמעט המרחק למאדי� ג. כה�מ� המשימות שבוצעו עד

תחייב ו  שני��3המשימה תימש$ כ.  מהמרחק לירח150פי 
   .כמויות אדירות של דלק ואספקה

  
   :לעיו� נוס*

  
http://phoenix.lpl.arizona.edu  

  
  אריה מורג 
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ר הלב� על הציע כי החומחבר האגודה חיי� מזר : למעלה
שהצטבר מאז נחתה החללית  )Frost(מוט החללית הינו כפור 

גרגרי חול כפי שנצפו במיקרוסקופ : מימי�. על מאדי�
).  מ" מ3: רדיוס משטח הבדיקה העגול שבתמונה(החללית 

 . חופרת באדמת מאדי�" פניקס"ה: למטה
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רק וי�הניואתר : מקור(מודדי� את מידת הקרינה באתר נחיתת האונס של הסויוז ברוסיה 

  )טיימס
 

  

  
: למטה. ארד מיילס'ריצ: למעלה
  שבדרו� אוסטרליה Faulkesמצפה 

 

תאונת חלל סיכנה חיי שלושה 
  אסטרונאוטי�

  
ה אסטרונאוטי� שחזרו מתחנת החלל רכב חלל ובו שלוש

 ונחת לאטמוספרהל ביצע כניסה לא מבוקרת "הבינ
במהל$ . מ מנקודת הנחיתה המיועדת" ק400במרחק של 

 יותר מאשר על פני 8.2פי גבוה י 'הנחיתה הופעל כוח ג
 שלא וחלקי�נגר� נזק לרכב הנחיתה , בנוס*. כדור האר(

אנטנת התקשורת כולל , י מג� החו� נשרפו"היו מוגני� ע

 העול� �שמשמשת את האסטרונאוטי� לתקשורת ע
הקשר הראשו� ע� האסטרונאוטי� נוצר כאשר . החיצו�

הצליח לצאת , נקו'קולונל יורי מלנצ, מפקד המשימה
 כשלושי� דקות לאחר ינלווימהרכב ולהשתמש בטלפו� 

   .הנחיתה
  

התבררה הסיבה , לאחר חודשיי� שבה� הואפלו העובדות
תקלה טכנית שאירעה לפני הכניסה חזרה : לתאונה

להיפרד  מנעה מאחד משלביו של רכב החלל ,לאטמוספרה
 במסלול לאטמוספרהוגרמה לרכב כולו להיכנס , בזמ�

מסלול כזה מסוכ� יותר מאשר הכניסה ". בליסטי"נחיתה 
מבנה הרכב יוצר כוח , בכניסה מבוקרת.  מבוקרתהשהיית

רו$ ויכולת תמרו� מהל$ אטמוספרי אעילוי המאפשר 
בנחיתה זו מופעלי� כוחות , בנוס*. לנחיתה מדויקת

זווית , "בליסטי"במסלול . פיזיקליי� סבירי� על הצוות
והכוחות , תמרו� כמעט ואינו מתאפשר, הכניסה חדה יותר

  . י� הפועלי� על הצוות מכבידי� מאודיהפיזיקל
  

 אול� לא ברור, לבסו* מגו* החלליתנפרד " סורר"ההשלב 
נחת הרכב , כתוצאה מהתקלה.  בנחיתהחלקכיצד ובאיזה 

לאחר הנחיתה . במרחק כה רב מנקודת הנחיתה המיועדת
זחלו הקוסמונאוטי� החוצה ונעזרו בתושבי המקו� 

  . שהגיעו לרכב לפני כוחות ההצלה הרוסי�
  

רכבי הסויוז משמשי� לתחבורה שוטפת אל תחנת החלל 
ע�  (1967שנת וה� בשימוש במשימות חלל מ, וממנה

קיימת אפשרות שע� פרישת� המתוכננת ). שינויי� קלי�
ימלאו , 2010א בשנת "של מעבורות החלל ממשימות נאס

בה , 2015רכבי הסויוז את המרווח שבי� אותה שנה ושנת 
אמור להיכנס לפעולה רכב האוריו� שנמצא כעת בפיתוח 

הראשונה שתקלה הפע� אול� יש לציי� שאי� זו . אמריקני
ובאוקטובר שעבר התרחשה אותה , מסוג זה מתרחשת

  .  ע� תוצאות דומות זההתקלה
  

האירוע מזכיר עד כמה מסוכ� עלול להיות מסע לחלל או 
אול� דאגה נוספת עולה כאשר התבררה . בחזרה ממנו

הדר$ בה התייחסו גורמי� רשמיי� בסוכנות החלל 
זמ� רב לקח עד שהתבררו העובדות . הרוסית לאירוע

עד אז הסברי� . וסרה ההאפלה על טיבה של התקלהוה
. שוני� ומשוני� ניתנו על ידי גורמי חלל רוסי� רשמיי�

 שהכנסת ההייתהתבטאות אחת שגרמה לסערה מובנת 
 ג� ההייתבצוות החוזר  ("מזל רע"אישה לחללית מביאה 

כמו , כיו� מוב� שהתבטאויות מסוג אלו). אסטרונאוטית
רק יפגעו ,  לטייח מחדלי�תניסיונו

  . במאמצי הרוסי� בחלל
        

  עודד אברה�  
  
  

גילה את אסטרונומיה חובב 
העצ� המסתובב המהיר 
  ביותר במערכת השמש

  
אסטרונו� חובב בריטי בש� 

גילה בעזרת , ארד מיילס'ריצ
 את באוסטרליה רובוטיטלסקופ 

העצ� הסובב סביב צירו במהירות 
 –הגבוהה ביותר במערכת השמש 

 סובב סביב 2008HJהאסטרואיד 
השיא הקוד� .  שניות42צירו מדי 
י האסטרואיד " שני� ע�8הוחזק כ

2008DOHדקות�78 שסבב סביב צירו אחת ל  .  
  

.  פחות ממגרש טניס–'  מ12X42 ה� 2008HJמידותיו של 
בסו* אפריל נצפה .  טונות5000מסתו מוערכת בקצת מעל 

ליו� ימ 1האסטרואיד חול* על פני כדור האר( במרחק של 
  . הבשניימ " ק45מ ובמהירות של "ק
  

של מצפה התגלית נעשתה בעזרת טלסקופ אינטרנט 
ממוק� בדרו� עצמו הטלסקופ ( הבריטי )Faulkes(פולקס 

מצפה פולקס מקיי� קשרי� ע� מספר בתי ). אוסטרליה
ספר ומוסדות בבריטניה אשר חולקי� זמ� טלסקופ 

 ובעצמי� בפרויקטי� שוני� הקשורי� באסטרואידי�
  ). NEOs(אר( �קרובי

  
האגודה הישראלית 

בוחנת לאסטרונומיה 
 להפעיל האפשרות

טלסקופ אינטרנט בו 
, יוכלו חברי אגודה

מוסדות שוני� 
והציבור הרחב לנסות 
לגלות בעצמ� תגליות 

  . מדעיות
  עודד אברה�

  
  

הא� פני� 
  קר יותרהמאדי�
  ?משחשבו

  
  תצפיות מחללית 

פה כעת את מאדי� מראות האמריקנית שמקי �MROה
שקרומו החיצוני של כוכב הלכת וחלקה העליו� של 
. המעטפת שלו קרי� וקשיחי� יותר ממה שנחשב עד כה 10 



  

 

  
) חיצונית(ואבק וגז ) פנימית(איור אמ� המתארת את החלוקה לשכבות גז 

המרחק המשורטטת בפינה  יחידת. MWC 147 החומר סביב הכוכבבדיסקת 
  )sciencedaily.com :מקור (.א" י1הימנית תחתונה היא 

 

הממצאי� מרמזי� על כ$ שא� קיימי� מי� בצורה 
ה� ימצאו עמוק , נוזלית מתחת לפני השטח של מאדי�

  . יותר ממה שקיוו מדעני�
  
כוכב הלכת אינה מצאנו הקרקע שמתחת לכיפות הקרח "

ר פיליפס ממכו� 'כ$ רוג, "מתכופפת תחת לח( המשקל
הדבר . "ב"ארה, קולורדו, שבבולדר' ווסט ריסר(�'הסאות

ועל כ� קר , מראה שפני� של כוכב הלכת קשיח יותר
  ". יותר

  
תצפיות שנעשו על אזור הקוטב הצפוני של מאדי� הראו 

שו* גבול חלק ושטוח בי� שדות הקרח וקרו� מאדי� הח
גבול בי� כיפת ב, בכדור האר(. והסלעי הקבור מתחת

ו העובדה שקרקעת. נראית צמיגות מסוימת, הקרח לקרקע
 תאינה מתכופפת תחת הנטל מרמזמאדי�  כוכב הלכת של

שכבה המערבת בי� קרו� כוכב הלכת (על ליתוספירה 
כ$ החו� , הליתוספירה ככל שעבה. עבה וקרה) למעטפתו

א� קיימי� מי� נוזליי� באקוויפרי� . עולה יותר בהדרגה
ה� יהיו , כוכב הלכת מאדי� שבתו$ קרקעיי��תת

�אקוויפר תת. ב עד כהקבורי� עמוק יותר ממה שחוַש
   .קרקעי יכול להיות בית גידול לחיי�

  
על . הקשיחהליתוספירה בכוכב לכת סלעי היא החלק "

. זו הליתוספירה שנסדקת בעת רעידת אדמה, כדור האר(
 החללית לראות מבעד לשכבות הקרח שהקרקע יכולת

מאפשרת לנו להערי$ לראשונה , מתחת� אינה מתגמשת
אומרת , "את טמפרטורת היומיו� בתו$ כוכב הלכת עצמו

  . הפרויקטממדעני , סוזא� סמרקר
  

הקשור  ממוקדי המחקר הוא באחדמי� נוזליי� קיו� 
ת כיו� אי� דר$ לדעת הא� מי� זורמי� עיצבו א. במאדי�

קרקעיי� �או הא� קיימי� אקוויפרי� תת, פני המאדי�
, א� התשובות לאחת משאלות אלו חיובית. במאדי�

חיי� כפי שאנו , או מתקיימי�, האפשרות שהתקיימו
לא מכבר . מכירי� על מאדי� הופכת לממשית יותר

א את כונתה לבדוק האפשרות לשיגור חללית " נאספרסמה
י� בחיפוש אחר מי� שתחפור מתחת לפני השטח של מאד

כנראה שיהיה צור$ לשקול מחדש . נוזליי� או מוצקי�
א� המי� שאות� תחפש החללית יהיו , מהל$ משימה זו

התקווה היא . בעומק שנמדד בקילומטרי� ולא במטרי�
שנחתה על המאדי� לא " הפניקס"כי חללית המחקר 

  .תספק מידע מעודד יותר) ראו ידיעה נפרדת(מכבר 
   עודד אברה�

  
 

  מדעני� חוקרי� דיסקת חומר סביב כוכב צעיר
  

המצפה  (ESO אסטרונומי� שהשתמשו בטלסקופ ענק של
דיסקת בהצליחו לחקור את התוו$ , )הדרומי האירופאי

מדובר בדיסקה העשויה להתפשט . חומר סביב כוכב צעיר
כ "סה (האר( והשמש� מ� המרחק שבי� כדור100עד כדי פי 

  .)מ"כמיליארד וחצי ק
  
. אדו��קרבת הכוכב אותרה ג� פליטה של גלי אינפראב
)IR (האבק  הוא מקור הקרינה. שמקור� במסה חמה מאד

  .שבדיסקה החיצונית של הכוכב
  

החוקרי� הצליחו להבחי� כיצד הכוכב הצעיר סופח מסה 
 MWCה� צפו באובייקט המכונה . לפני היותו לכוכב בוגר

) Unicorn" (קר��חד"הנמצא בקבוצת הכוכבי� , 147
  . אור מאיתנו�  שנות2,600ובמרחק של 

  
 MWC 147 שיי$ למשפחת עצמי� המכונה Herbig Ae/Be .

. בעלי מסה הגדולה ממסת השמש שלנועצמי� אלו ה� 
חומר הנמצא " בליעת"בשל , "צומחי�"עדיי�  עצמי� אלו

  .גדלהוהולכת  וכ$ מסת�בדיסקה שמסביב� 
  

MWC 147 ש �פחות מחצי מיליו �נה הוא ב– 
, בהשוואה לגיל השמש שלנו, יומו� ממש תינוק ב�

   . מיליארד שנה4.6שהיא בת 
  

הטלסקופ בו השתמשו החוקרי� הוא בקוטר של 
 חלק ממערכת אלקטרונית מהווהו מטרי� 8.2

  . שלושה טלסקופי�� משולבת של שניי�
  

קיימות עדיי� מחלוקות בי� המדעני� באשר 
כוכבי� למורפולוגיה של התוו$ הפנימי של 

המש$ המחקר וקבלת נתוני� נוספי� . צעירי�
להבנה טובה יותר של תהלי$ , כמוב�, תביא

  .היווצרות� של כוכבי� ובני הלוויה שלה�
  

בגלי אינפרא אדו� משולבות תצפיות  ,לראשונה
סיפקו מידע על , MWC 147על קצרי� ובינוניי� 

. בטווח רחב של אורכי גל שוני�, גודל הדיסקה
� התפלגות הטמפרטורה עלשרטטו את הנתוני� 

ניתוח נתוני הדיסקה , כמו כ�. פני הדיסקה
וג� להציג , לבחו� את הגיאומטריה שלהאפשר 

את השתנות הטמפרטורה כפונקציה של המרחק 
ח "מחבר דו, אומר סטפ� קראוסכ$ , מהכוכב
  .המדידות תוצאות

  
התצפיות הצביעו על חומר לוהט בטמפרטורה של אלפי 

על וג�  כאשר,  הפנימי ביותר של הדיסקהאזורב, מעלות
  .בחלקה החיצוני יותר של הדיסקה, אבק ח� פחותקיו� 

  
כ$ ששינוי הטמפרטורה לאור$ � עוד הצביעו התצפיות על

רדיוס הדיסקה הוא חרי* יותר מאשר השינוי אותו 
   .מודלי� מוקדמי�" ניבאו"
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 מתיישבי� על המאדי� עד 100,000: וירגל
  )theregister.com:מקור (.2018

הסיקו החוקרי� כי רוב החומר הנפלט משתנה , מכא�
 בתו$ התוו$ שאורכו פע� ,)קרוב לכוכב (מר ח� ביותרמחו

 1�2דהיינו , האר( והשמש� מיי� המרחק בי� כדוראו פע
  . )מ" מיליו� ק150= א "י(טרונומיות יחידות אס

  
עובדה זאת א* מרמזת שאבק אינו יכול להתקיי� כה 

, היות והאנרגיה הגדולה המוקרנת מהכוכב, קרוב לכוכב
  .את גרגירי האבק, ל דברבסופו ש, מחממת והורסת

  
במטרה להבי� , ביצענו סימולציות מספריות מדוקדקות"

הגענו למסקנה שאנו צופי� . את תוצאות התצפיות שנערכו
אלא מודדי� ג� פלט , לא רק בדיסקת האבק החיצונית

קראוס , "הפנימי של הדיסקה, הגזי, חזק מהתוו$ הלוהט
  .ממשי$

  
  או'אדישה' שהדיסקה אינה, כ$� מצביע עלהדבר"

 –ואינה ממחזרת פשוט את האור הנובע מהכוכב , פסיבית
, ואנו רואי� את החומר, אקטיבית, הדיסקה פעילה

המשוגר מחלקיה החיצוניי� של הדיסקה לעבר הכוכב 
  .הנוצר

  
 ביותר הוא של דיסקה המתפשטת עד כדי המדויקהמודל "

 7ובמרכזה כוכב אשר מסתו צומחת עד כדי , )א"י 100
  .מסכ� קראוס, !"יו� מסות שמש לשנהמיל
  
, �ESOההמחקר שלנו ממחיש את העוצמה של טלסקופ "

 הפנימי של דיסקה המבנהבאמצעותו נית� לחקור את 
 ולחשו* כיצד כוכבי� משיגי� את המסה ,סביב כוכב צעיר
  .אומר קראוס, "הסופית שלה�

  
  :לעיו� נוס*

www.astronomy.com/asy/default.aspx  
  
  אריה מורג

  
2008� ב–ירח / ליקויי חמה   

  
ליקוי חמה וליקוי :  מופיעי� בשתי צורותליקויי מאורות

ליקוי חמה מתרחש . המשתני� שלולכל סוג המופע ו. ירח
 .האר( לבי� השמש�בי� כדור, ישירות, כאשר הירח חול*

א� . רחש רק בעת התחדשות הירחיכול להתזה אירוע 
אפילו לרגע , דיסקת הירח מסתירה לחלוטי� את השמש

  .הליקוי מלא, קט
  

האר( לבי� השמש א$ אינו �כאשר הירח עובר בי� כדור
 כינוי זה ,הליקוי הוא ליקוי טבעתי, מכסה אותה לחלוטי�

טבעת אור השמש מקיפה את , נקבע כי במרכז הליקוי
הליקוי הוא ליקוי ,  הטבעתירלאזומעבר . דיסקת הירח

   .חלקי
  

פני �ליקוי ירח מתרחש כאשר צל כדור האר( נופל על
מותנה בעומק החדירה ) חלקי או מלא(סוג הליקוי . הירח

  .האר(�של כדור) Umbra(של הירח אל תו$ הצל המרכזי 
    

שהתרחשו , ליקויי השמש והירחל שלהל� סקירה קצרה   
  :ויתרחשו השנה

  
  קוי חמהלי:  בפברואר7

שחצה , ליקוי חמה טבעתי היה 2008הליקוי הראשו� לשנת 
מימיו הדרומיי� של את  והאנטרקטיקפינה קפואה של 

. מדובר במופע קצר ב� שתי דקות. האוקיינוס הארקטי

זילנד ודרו� אוסטרליה יכלו לצפות בליקוי �צופי� בניו
  . בפברואר�7הצהרי� של ה�במש$ אחר, חלקי של השמש

  
  

20�  ליקוי ירח מלא: פברואר ב21
 �20התרחש בערב ה, אירוע זה הינו האירוע העיקרי השנה

 .�21בבוקר ה. לרוחב אירופה ומערב אפריקה, לחודש
 ..E.S.T �20:43ב) Umbra(הירח המלא גלש אל תו$ הצל 

מספר  . דקות52 ונמש$ �22:00 הליקוי המלא התרחש ב
מלא של ליקויי� חלקיי� יתרחשו בעתיד הקרוב א$ ליקוי 

  .2010 בדצמבר �20�21 הירח יתרחש רק ב
  
  ליקוי חמה מלא:  באוגוסט1

הראשו� מאז הליקוי במרס , נתיב צר של ליקוי חמה מלא
לתו$ , מרכז רוסיה,  את צפו� קנדה והקוטבחוצה, 2006

" נדי�"ליד , באמצע הליקוי. מונגוליה ומסתיי� בסי�
)Nadym (רוסיה �קוי המלא צופי� יוכלו לצפות בלי, בצפו

, מעבר לנתיב המרכזי.  שניות�27 דקות ו2שיימש$ 
החלקיי� של הליקוי ייראו לרוחב כל ) פאזות(המופעי� 

  .במרכז ומזרח אירופה ובצפו� קנדה, )למעט יפ�(אסיה 
  
  ליקוי ירח חלקי:  באוגוסט16

  . 2008ליקוי חלקי של הירח מסיי� את עונת הליקויי� של 
, האר(�הצפונית של צל כדורדיסקת הירח תחלו* במחצית 

ליקוי .  דקות�9  שעות ו3חלקי שימש$ ירח  ליקוי ויגרו�
בדרו� . אירופה ומרכז אסיה, זה ייראה באפריקה

מזרח אסיה ואוסטרליה יראה הליקוי �דרו�, אמריקה
 הליקוי יראה .בעת הזריחה או השקיעה של הירח המלא

  ). שעו� קי( (19:20חלקי מישראל מהשעה 
  

. מזה זמ� רב ליקוי חמה מלאלא חוותה ריקה צפו� אמ
היא תסתיי� בעוד כעשר ואבל ההמתנה לא תימש$ הרבה 

   .2017 באוגוסט �21 ב�שני� 
  

על פעילויות בנושא ליקויי� נית� למצוא בסמו$ מידע 
) www.astronomy.org.il(לתארי$ הליקוי באתר האגודה 

ראו (( ובאתרי גופי אסטרונומיה נוספי� באר, ובפרסומיה
   ).בעמוד הבא

  
  : לעיו� נוס*

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2008Aug1

6P.GIF  
http://www.education.org.il 

  
  אריה מורג

  
  באחד באפריל נתיישב על מאדי�

  
בזכות שיתו* 
פעולה בי� שני 
גופי� בינלאומיי� 

ידע , ועתירי ממו�
נוצרה , וכוח

מתיחת האחד 
ל באפרי

האולטימטיבית 
ורק א� , עד כה(

את� מתענייני� 
  ). באסטרונומיה

  
, י�'קבוצת וירג

אשר זכתה לא מכבר , רלס ברנסו�'בבעלות המיליארדר צ
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סדות פרטיי� ו בה נבחנו יכולות מ�X-Prizeבתחרות ה
 ולהחזירה מ מעל פני הקרקע" ק�100 לכלשלח חללית זולה 

רגיי ברי� לארי גוגל בבעלות סהאינטרנט וחברת , בשלו�
: חדשמשות* הוציאו הודעה משותפת על מפעל ' ,פייג

  היהתארי$ הכרזה. הקמת מושבה אנושית על המאדי�
  .האחד באפריל השנה

  
, בהודעה ששוחררה לעיתונות באחד באפריל השנה

 וירגל –י� וגוגל 'התייחס ברנסו� לחברה המאוחדת של וירג
 למרקו פולו היתשהינודע כמו �  ככזו ע� רוח גילוי הלא–

, ולכריסטופר קולומבוס כשיצאו לגלות עולמות חדשי�
  מייסדי גוגל . קיווה ברנסו�" אול� ע� קצת יותר יעילות"
  

הוסיפו שהישרדות המי� האנושי בעזרת התיישבות על 
 –את הטוב שבטוב לשמר מאדי� תהיה מוסרית ותאפשר 

  . לו מגיע לשרודש
ישבי� בי� בחירת מתי אתכללה שפורסמה התוכנית 
 ראשו� למאדי� בשנת מאוישמסע , 2008�2010השני� 

הקמת מושבה מוניציפאלית ראשונה על מאדי� , 2016
 מתיישבי� עד 100,000והגעה לכמות של , סיטי�בש� וירגל

  .  של פעילותשני� 10כ "סה. 2018שנת 
  

שהתבררה , כלי תקשורת רבי� בעול� נתנו הד להודעה זו
  .                         י�כמופרכת לחלוטבדיעבד 

  עודד אברה�
  

  

  

      
  אסטרונומיה בישראלגופי 

  : אסטרונומית ציבורית* נוספי� העוסקי� בפעילותגופי� נוספי� העוסקי�
  

  רחובות, מכו� וייצמ�, ד"צמ
 דניאל ר"די "רחובות ע, ד במכו� וייצמ� למדע"ההרצאות מתקיימות ברחבת צמ. +17 גילאי � לכול� אסטרונומיה סדרת
  .זאתתצפיות תתקיימנה במידה ומזג האוויר יאפשר . לעיתי� תינת� הנחה לחברי אגודה. ללוש

  www.weizmann.ac.il/young           08 � 9343943   :לפרטי� נוספי�
  

  המועדו� האסטרונומי של אוניברסיטת תל אביב
  .עי� מדויקי� באוניברסיטת תל אביבפקולטה למדהבני�  ,"לב"באול� בחינ� תקיימות ההרצאות מ

  www.astroclub.tau.ac.il/board       03 � 6405121   :לפרטי� נוספי�
  

  : א"ת, ע" הרצאות בחמד
 ). ליד העירייה( תל אביב 7ע ברחוב הפרדס "מתקיימות בבית חמדו, חינמיותכל ההרצאות 

  www.hemda.org.il        03 � 52100800   :לפרטי� נוספי�
  

  :הרצליה, פעילויות של אגודת החלל הישראלית
  . בבית חיל האוויר בהרצליההפעילויות מתקיימות 

  www.space.org.il              09 � 9510260   :לפרטי� נוספי�
  

  :הטכניו� חיפה, הרצאות מסלול
  .חיפה, וב בפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניו�הפעילויות מתקיימות לר

  www.maslul.org                04 � 8292111   :לפרטי� נוספי�
  

  :נצרת, מצפה הכוכבי� אל מוטרא�
  . �21:00 ל18:00בי� השעות , בערבי שישיהפעילויות מתקיימות 

                  04 � 6567711   :לפרטי� נוספי�
  

  :חיפה, טכנולוגיה וחלל, המוזיאו� הלאומי למדע
  .  הדרכות פלנטריו� בימי שבת וחג

  ilwww.madatech.org.                04 � 8614444   :לפרטי� נוספי�
  

  :ש"ב, אוניברסיטת ב� גוריו�, מרכז איל� רמו� לנוער
  .ימי עיו� ועוד, הרצאות, תצפיות

  ilwww.ilanramon.bgu.                08 � 6652068   :לפרטי� נוספי�
  

  :ש"ב, המרכז האסטרונומיה של בית יציב
  .  מגוונות בתיאו� מראשהדרכות 

  ilwww.madatech.org.                08 � 6271490   :לפרטי� נוספי�
 
 במקו� רקיו� תצפיות תלוי בתנאי מזג האווי. לעיתי� תפורס� הנחה לחברי אגודה. יש להניח כי הפעילויות הינ� בתשלו� אלא א� צוי� אחרת* 

  .הפעילות
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  )א"אתר נאס :מקור (.בופ כוכב השביט הייל 

 

  ר יגאל פתאל"ד/ סימולציות של שחרור גז מפני שביט 
  

  כוכבי שביט
  

',  קמ10�300גז ואבק בקוטר בי� שביטי� ה� גופי קרח 
שמקור� בקצה מערכת השמש וה� בי� גרמי השמי� 

 כאשר זנבו,  הופעת שביט בשמי�� המרשימי� ביותר
 היא –משתר$ לעתי� על כל רוחבה של כיפת השמי� 

מראה מלא הוד והדר שבימי� עברו הטיל מורא על בני 
  .האד�

  
 מותעדויות על שביטי� שחלפו בשמי כדור האר( קיי

ופעה של שביט נחשבה בעבר כאות מבשר ה. אלפי שני�
וזאת משו� שבניגוד ליתר גרמי השמי� במערכת , רעות

ולא נית� ,  סדירההופעת השביטי� בשמי� אינה ,השמש
ג� צורת� של  .לצפות את בוא� ואת מרא�היה 

בניגוד לשאר גרמי ,  לשביט�השביטי� עוררה חרדה 
וזנב ארו$ שנשר$ , $צורת עיגול זוהר ואבי ,השמי�
הזנב הזכיר את שיער� הפזור של נשי� . מאחוריו

לכ$ שהשביט מסמל ' עדות מוצקה, 'השרויות באבל
: נגזר מצורתו cometa � שמו הלטיני של השביט . רעות

  . כוכב שעיר
  

האמי� כי כיפת השמי� , אריסטו, הפילוסו* היווני
לא שמופיעי� ל, השביטי�, לפיכ$; קבועה ולא משתנית

אריסטו . אינ� נמני� על גרמי השמי�, אזהרה מוקדמת
שנמשכות , שהשביטי� ה� דליקות באטמוספירה, סבר

כיוו�  .הנע בי� שבוע למספר חודשי�, פרק זמ� מסוי�
קט� , מרחקו של השביט מכדור האר( קט� מאוד ,שכ$
בשלהי המאה  .ילו ממרחקו של הירח מכדור האר(אפ
וע את מהו המרחק לשביט לקב ניסה טיכו ברהה, 16 � ה

טיכו השתמש בשיטה  .שנצפה באותה תקופה
. פרלקסה: מדידת מרחק המכונה שלהגיאומטרית 
מרחק הגדול פי , שהשביט רחוק מהאר( ,מהמדידה נבע

ממצא  .ממרחקו של הירח מכדור האר(, לפחות, ארבעה
לבסס את טיעונו בדבר  ,עוזרו של טיכו, זה עזר לקפלר

  . שמי� מכדור האר(ריחוקה של כיפת ה
  

היה הראשו� שניסה  ,האסטרונו� האנגלי אדמונד האלי
האלי  .לחשב מסלול של שביט בהתא� לחוקי ניוטו�

שעבר בשמי� , ניסה לחשב את מסלולו של שביט בהיר
חישוב המסלול היה דבר קשה מאוד והאלי . 1682בשנת 

. נעזר ג� בנתוני תצפיות על שביטי� אחרי� שנעשו בעבר
ושביטי� , כי שביט זה,  הבחי� במהל$ עבודתוהאלי

 נעי� באותו מסלול �1456 ו1531, 1607שהופיעו בשני� 
תדירות הופעת� של מצא כי ג� האלי . בשמי�

האלי הגיע , לכ�. בקירוב,  שנה76 השביטי� האלה היא
אליפטי  נע במסלול שאותו שביטהמדובר בלמסקנה כי 
כאשר ,  שנה76ולכ� הוא מתגלה רק כל , מואר$ מאוד

  . הוא מגיע לפריהליו� של מסלולו
  

להיווכח א� היה ל והאלי לא יכ, למרבה האירוניה
, כיוו� שהופעתו הבאה של השביט, תחזיתו נכונה או לא

התיאוריה של  ,אול�. היתה אחרי מותו, כפי שחזה
,  ואיל$ נקרא השביט1682 ומשנת, האלי הוכחה כנכונה

, מאז. ביט האליש: בש�, שאת חזרתו חזה האלי
, השביטי� נחשבי� כחלק בלתי נפרד ממערכת השמש

   .שנית� לחשב את מסלול� בדיוק רב
  

  סוגי שביטי�
  

  )Kuiper ( וחגורת קויפר)Oort (עננת אורט
במש$ שני� רבות תהו האסטרונומי� מהו מקור� של 

שישנ� שני מקורות על סמ$ תצפיות נראה . השביטי�
רט שהיא מקור השביטי� עננת או: לשביטי�עיקריי� 

שהיא מקור השביטי� , וחגורת קויפר, ארוכי המחזור
   .קצרי המחזור

  
  עננת אורט

קיומה של עננת אורט 
)Oort cloud(,  הוצע

י " ע1950לראשונה בשנת 
האסטרונו� ההולנדי יא� 

שחישב את , אורט
מסלוליה� ההתחלתיי� 

שביטי� ארוכי  20 � של כ
לפני שמסלול� , מחזור
כוכבי   על ידיהופרע
על סמ$ השערה , הלכת

שני ) Opik(של אופיק 
 Opik( עשורי� קוד� לכ�

1932, Oort 1950( . אורט
נעי�  מצא שהשביטי�

במסלולי� אליפטיי� 
 � מוארכי� שאורכ� נע מ

 150,000 עד 100,000
 יחידות אסטרונומיות
ללא כיוו� מועד* ולכ� 
העננה כדורית סביב 

ממצאיו . מערכת השמש
רט התבררו כבלתי של או

וכיו� מוער$ , מדויקי�
 יחידות 50,000 עד �20,000רדיוסה של עננת אורט בכ

לא נית� , למרות שיפור שיטות התצפית. תאסטרונומיו
הס* התחתו� .לצפות בגופי� כה קטני� רחוקי� כל כ$
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סקלת המרחקי� היא  .מיקו� עננת אורט וחגורת קויפר במערכת השמש

 .לוגריתמית במונחי יחידות אסטרונומיות

  
סקלת המרחקי� היא  .מיקו� עננת אורט וחגורת קויפר במערכת השמש

 ).�1תמונה א (לוגריתמית במונחי יחידות אסטרונומיות

 1011× 1�2 �למספר השביטי� בעננת אורט נאמד ב
ה מפרטורבציות כתוצא ).Neslusan et al. 2005( שביטי�

הפועלות על השביטי� שבעננת של כוכבי� אחרי� 
מערכת  אל פני� שביטי� בשנה �10כנזרקי� , אורט
על  בהתבסס) García-Sánchez et al. 1999 (השמש

מוער$ , התצפיות בשביטי� במאתיי� השני� האחרונות
קצב כניסת שביטי� מעננת אורט אל פני� מערכת 

 של, מקומי, יות לערעוריש שלוש סיבות עיקר. השמש
  :עננת אורט

השפעות הכבידה של כוכבי� חולפי� על יציבותה  .1
  . של עננת אורט

מעבר של מערכת השמש באזורי� של גז ואבק  .2
בהתא� לסיבוב , השפעה זו מחזורית. בגלאקסיה

  .זרועות הגלקסיה סביבה
השפעת הפוטנציאל הכבידתי הכולל של  .3

  .על עננת אורט עצמה, הגלאקסיה
   

מקור� של השביטי� בעננת אורט הוא מאזור הפלנטות 
בעת יצירת מערכת . הגזיות הענקיות צדק ושבתאי

גרמו ההשפעות הכבידתיות של שתי הפלנטות , השמש
הקרח שנוצרו באזור זה אל מסלולי�  להעפת� של גושי

וחלק� א* נזרקו , בעלי אקסצנטריות גבוהה מאוד
ה� של השביטי� חישוב מסלולי. למסלולי� פרבוליי�

הידועי� וכ� זווית האינקלינציה שלה� ביחס למישור 
להתוות את מיקומו וגודלו של ענ�  המילקה מאפשר

   ).Weissman 1977(אורט 
  

חלק מהשביטי� נלכדו על ידי צדק וה� מקיפי� את 
השמש במסלולי� בעלי אקסצנטריות קטנה בזמ� מחזור 

  ראו להל�– Jupiter family שני� וה� נקראי� 20 של עד
)Licandro et al. 2000, Napier and Clube 1997.(   
  

קיומה של עננת אורט לא פתר את כל השאלות שעלו 
היה . מהתצפיות על מסלולי כוכבי השביט ושכיחות�

  :צור$ במודל נוס*
  

 KBO – Edgeworth - Kuiper קויפר �' וורת'אדגחגורת 

Belt Objects.   
  

ררד 'וג' וורת'לו קנת אסקס אדג הע20 �במחצית המאה ה
 את ההשערה כי מקור� של השביטי� קצרי המחזורקויפר 

 הוא ,בעלי אינקלינציה קטנה)  שנה200 �זמ� מחזור קט� מ(
 של שביטי� ) מעלות40 �עוביה כ(  יחסיתבחגורה שטוחה

 ,Edgeworth 1949 (מצויה מעבר למסלולו של נפטו�ש

Kuiper 1951( .וורת'אדגגורת ח: חגורה זו מכונה '– 

שריד , כנראה, והיא) Edgeworth - Kuiper belt( קויפר
שלא בדומה . ממנו נוצרה מערכת השמש, של הענ� השמשי

שמקיפה את מערכת השמש כענ� ספירי מכל , לעננת אורט
, ורוחבה חגורת קויפר מצויה על מישור המילקה ,עבריה

אכלסת חגורת קויפר מ.  מעלות20אינו עולה על , מכל צד
7x10 �לפחות כ

.  שביטי� שקוטר� גדול ממאה קילומטר4
מ בודדי� נתגלו "א� כי גופי� קטני� יותר בקוטר של ק

 .Cochran et al(ש האבל "ג� באמצעות טלסקופ החלל ע

 AU 30-65גודלה של חגורת קויפר הוא בי� , )1995
)Jewitt et al. 1998(  מסות�0.1בכומסתה הכוללת נאמדת  

 גופי� 600 �עד היו� נתגלו כ). Fernandez 1980(אר( 
 .Trujillo et al( שביטי� 1/3מה� כ " Kuiperבחוגרת 

שהגדולי� מביניה� סדנה , קרח�ויתר� גופי סלע) 2001

 Brown et(ה� בגודלו של כוכב הלכת פלוטו ) Eris(ואריס 

al. 2005 ( �ולמעשה משני� את חלוקת מערכת השמש בי
  . KBO שביטי� וגופי, ת ננסיי�כוכבי לכ, כוכבי לכת

  
  :חגורת קויפר מחולקת לכמה אזורי� עיקריי�

Plutinos – בדומה לפלוטו שמעמדו שונה , גופי� אלה
לכודי� במסלולו  ,לכת ננסי� למעמד של כוכב2006בשנת 

). מסלולו של פלוטו חוצה את מסלולו של נפטו�(של נפטו� 
רזוננס של  ביחס 35AU גופי� אלה מצויי� עד מרחק של

  ).Murdin P. 2001( ממסלולו של נפטו� 3:2
  

Classical Belt KBO –�40-48  מצויי� בי AU 
)Gladman et al. 2001(  
  

Trans-Neptunian Objects – גופי� שמצויי� מעבר 
 ). הקבוצות הקודמות2למעט (למסלולו של נפטו� 

)Trujillo and Brown, 2002.(  
  

מחלקה של שביטי� �ו תתז � Jupiterשביטי� ממשפחת 
על שביטי� אלה נמני� השביטי� שזמ� . קצרי המחזור

 והאינקלינציה שלה� ביחס Years 20>המחזור שלה� 
או משתווה לאינקלינציה של  למישור המילקה קטנה
מקור� של שביטי� אלה בחגורת  .שביטי� בחגורת קויפר

ששינה , קויפר א$ ה� נלכדו על ידי כוח הכבידה של צדק
שנלכד בכוח  SL-9דוגמה לכ$ היא השביט  . מסלול�את

 למסלול סגור סביב צדק 1993הכבידה של צדק בשנת 
  .1994שהביא לנפילתו של השביט על צדק בשנת 

  
  

  מיו� שביטי� לפי זמ� מחזור הקפת� את השמש
  

 על פי זמ� המחזור שבו ה� מקיפי� את ממויני�השביטי� 
  :השמש
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. הגרעי� קט� מאוד ולמעשה מוסתר בתו$ ההילה. נה שביט תאור סכמטי של מב

מופנה בדיוק לכיוו� השמש לאור$ קווי השדה , זנב היוני� קלוש יותר והוא ישר
 ).West שביט(זנב האבק עשוי להיות מפוצל לכמה זנבות . המגנטי שלה

  )Short period comets(שביטי� קצרי מחזור 
זמ� מחזור של שביטי� מסוג זה נע בי� מספר חודשי� 

מסלול� חוצה את  .ומקור� בחגורת קויפר ,לעשרי� שנה
ולכ� ה� מושפעי� מאוד , מסלולי כוכבי הלכת

שמקור� בכוחות המשיכה של כוכבי , מפרטורבציות
השביטי� . מסלוליה� משתני�, וכתוצאה מכ$, הלכת

של מעבריה� התכופי� סמו$ קצרי המחזור נשחקי� ב
ומלאי הגז  ,מאבד השביט חומר, בכל מעבר �לשמש 

אור$ החיי� של השביטי� , לכ� .והאבק שבו מתכלה
  . קצרי המחזור קצר יחסית

  
 Intermediate period(שביטי� בעלי מחזור ביניי� 

comets(  
אלה שביטי� בעלי זמ� מחזור הנע בי� עשרי� שנה 

י הוא הדוגמה לשביט בעל שביט האל. למאתיי� שנה
 .'שביטי� מסוג האלי': ומכא� כינויי�, מחזור כזה

ולכ� קשה  ,שביטי� בעלי מחזור ביניי� ה� מועטי�
כנראה שג� מקור�  .לדעת נתוני� סטטיסטיי� עליה�

  .בחגורת קויפר
  

  ) Long period comets(שביטי� בעלי מחזור ארו" 

 העשוי, נההגדול ממאתיי� ש שביטי� בעלי זמ� מחזור
מקור� של השביטי�  .להגיע ג� למאות אלפי שני�

שחלק , כנראה .ארוכי המחזור הוא בעננת אורט
מהשביטי� ארוכי המחזור נקלעי� לתו$ מערכת השמש 

והופכי� לשביטי� קצרי מחזור עקב , הפנימית
   .הפרטורבציות של כוכבי הלכת

  

  )Sun grazing comets(לחכי שמש משביטי� 
עד , שהפריהליו� שלה� מאוד קרוב לשמש, אלה שביטי�

שה� , כדי כ$ שה� מגיעי� כל כ$ קרוב לשמש
לחכי השמש ה� בדר$ כלל מאוד מהשביטי�  .מושמדי�
 שהיה כה גדול 1843 השביט של, לדוגמה, כ$. מרשימי�

ע� תחילת התצפיות  .עד שנראה באור יו� ,ובהיר
מתגלי�  SOHOהסדירות על השמש באמצעות הלווי� 

 5ביטי� מלחכי שמש רבי� וכאל* מה� התגלו במהל$ ש
 1,481  גילתהSOHOעד כה החללית . השני� האחרונות

  שביטי�
  

  השביטי� מבנה
  

, גרעי�: השביטי� מורכבי� משלושה חלקי� עיקריי�
השביטי� מבלי� את רוב זמנ� במרחקי� . הילה וזנב

גרעי� ה .גדולי� מהשמש וזאת בשל מסלול� המואר$
ע� התקרבותו אל  .ואבק גזי�, קר מקרחמורכב בעי

ההילה ). coma(השביט מפתח בהדרגה הילה , השמש
נוצרת כתוצאה מהשתחררות גז ואבק מהגרעי� 

הוא , לשמש כאשר השביט מוסי* להתקרב. המתחמ�
   .מפתח זנב שמגיע לגודלו המקסימלי סמו$ לפריהליו�

  גרעי� השביט
גודלו  ).nucleus(הוא הגרעי� , החלק העיקרי של השביט

אינו עולה על עשרי� , במרבית השביטי�, של הגרעי�
-Hale( בופ �האל שביט: אול� מספר שביטי� כגו�, מ"ק

Bopp, 1977( ,40 התגלו כבעלי גרעיני� שקוטר� הגיע ל 
וע� גילוי השביטי�  )Fernández, Yanga R., 2002( מ"ק

נמצאו ג�  ,מעבר למסלולו של נפטו� ,בחגורת קויפר
גרעי� . מ"מאות קיטי� שגודל גרעינ� הגיע ג� לשב

 בטמפרטורה נמוכה מאוד, )מי�(השביט בנוי רובו קרח 
. אבק חלקיקי בי� גבישי הקרח לכודי�.  קרח אמורפישל

קרח 'של  המודלי� המקובלי� של מבנה השביט ה�
הוצע לראשונה על ידי פרד ש, )dirty snowball(' מלוכל$
על פני גרגרי סיליקאטי� נדבקו ). Whipple, 1951 (וויפל

מיקומ�  על פי .לכודי� הגזי� השוני� קרח מי� בה�
 אזור –של המקורות של השביטי� במערכת השמש 

, כוכבי הלכת הגזיי� ומעבר למסלולו של נפטו�
בטמפרטורה כזו  .השביטי� נוצרו בטמפרטורה נמוכה

הקרח הוא אמורפי ע� גזי�  ,27K �כ, של היווצרות
מחקרי� הראו שקיימי� הבדלי� בי� שביטי� . לכודי�

שנוצרו כפי הנראה באזור , שמקור� בעננת אורט
לבי� שביטי� שמקור� , הענקיי� הגזיי� צדק ושבתאי

שנוצרה רחוק יותר מעבר למסלולו של  בחגורת קויפר
  ).Mumma et al. 2000(נפטו� 

  
ואיבדו את , שביטי� שחלפו פעמי� רבות סביב השמש

 .הינ� בעלי גרעי� של סלע וקרח, לה�מרבית הגז ש
גילתה שהגרעי� של , )Giotto(יוטו 'ג, החללית האירופאית

שכנראה עשוי , שביט האלי עטו* מעטה כהה מאוד
חומרי�  (CHON  של חומרי� המכוני�מתרכובות

בעיקר את  אורגניי� שנוצרו על פני השטח המכילי�
 ,Keller et al. 1986( )חמצ� וחנק�, מימ�, היסודות פחמ�

Reinhard et al. 1986, Sagdeev et al. 1986(  יוטו חלפה 'ג
בעת מעבר הפריהליו� , מ משביט האלי" ק500במרחק 

, ע� התקרבות השביט לשמש. 1986האחרו� שלו בשנת 
, ומתנד*מתחמ� הקרח בשכבה החיצונית של הגרעי� 

הגז והאבק . תו$ שחרור הגזי� והאבק הכלואי� בתוכו
, ובקעי� וצה בצורת סילוני� מבעד לסדקי�פורצי� הח

הסילוני�  .הנפערי� במעטה הכהה העוט* את הגרעי�
. מאיצי� את המהירות שבה השביט סובב סביב צירו

ששני הסילוני� , בופ�התופעה נצפתה היטב בשביט האל
השוו לו מראה של ממטרה , העיקריי� שפרצו ממנו

ב ג� במצפה שנצפו היט) Lederer et al. 1999 (מסתובבת
   .הכוכבי� בגבעתיי� לפני מעברו בפריהליו�

  
 Wild-2 ליד שביט Stardust חלפה חללית 2004בשנת 
 לכדור האר( ההחזיראות� מההילה וזנב דגימות ודגמה 
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שגרעי� של שביט צול� ) 1986(זו הפע� הראשונה . גרעינו של השביט האלי

 והצילו� 1986היה זה בעת מעברו של שביט האלי ליד השמש בשנת . מקרוב
 .Giottoנעשה מהחללית האירופאית 

החללית ג� ניפקה צילומי תקריב מעולי� . 2006בשנת 
מדידות ראשוניות של הרכבו הכימי של  .של השביט

 ,Mg, Si, Mn, Fe, Ni של היסודותהאבק מראות נוכחות 

Ca, Ti  65%וממצאי� אלה ה� בהתאמה של עד 
מההרכב הכימי שמתקבל מניתוח מטאוריטי� שמקור� 

   ).Flynn et al. 2006( בשביטי�
  

  אל עבר שביטRossetaהחללית  שוגרה 2004ת בשנ
Churyumov-

Gerasimenko 
המצוי מעבר 
למסלולו של 
צדק והיא 
עתידה להנחית 

וש על פניו גש
כאשר תגיע אליו 

 .2014 בשנת
  

פעילות השביט 
אינה מתרחשת 
מכל חלקי 

תצפיות . הגרעי�
בשביט האלי 
הראו פני שטח 
כהי� מאוד 
שאדי מי� וגז 
פורצי� מתו$ 

מכתשי� 
וסדקי� במעטה 

פעילות  .האבק
מכסה  השביט
מפני  3%רק 

 A'Hearn(השטח 

et al. 1995 .(
הפעילות אינה 
אחידה מכל 

השביט שטח 
והסילוני� 

 ,A'Hearn et al. 1986(פעילי� בעיקר בצד שפונה לשמש 

Keller 1997 ( בשביטי� הגדולי� היאקוטקה �וכ)Biver et 

al. 1999(  והאל בופ)Lederer et al. 1999 .( ג� בשביט קצר
, שבשל זמ� המחזור שלו המאוד קצר, P/Encke, המחזור

פתה התופעה של נצ, אינו מראה כמעט פעילות,  שני�3.3
 Festou(בעיקר מהאזור שפונה לשמש  פעילות הסילוני�

& Barale, 2000.(  
  

  הילה
רק ע� התקרבות השביט  מתפתחת) coma(ההילה 
לא נית� , בגלל סמיכות האבק והגז בהילה. לשמש

, צורתה של ההילה כדורית .לראות את הגרעי� מבעדה
  :והיא מורכבת משני חלקי�

  .צויה קרוב לגרעי�המ, הילת הגז והאבק .1
המשתרעת אל מעבר להילת האבק , הילה של מימ� .2

 הנוצרת כתוצאה UV נצפית בקרינת, והגז
 .מהפוטוליזה של המי�

  
. ההילה מתפתחת ככל שהשביט מתקרב לשמש

מתחיל נידו*  )A.U 5~ (במרחקי� גדולי� מאוד מהשמש
 הגזי� הלכודי� בקרח הקרח מפני השביט תו$ שחרור

קצב שחרור הגזי� עולה  A.U 3 מרחק שלאל ההילה וב

)Biver 2002( . גודל ההילה והרכבה נגזר מפעילות השביט
שנערכו , בעבודות ניסיוניות קודמות. המתקרב לשמש

הוכח שפעילות השביט תלויה בתהליכי , במעבדותינו
בקרח מי� במעברו ממבנה אמופי  הטרנספורמציה
י$ בנידו* קובי והקסגונלי ובסו* התהל, למבנה גבישי

 Laufer et( הקרח ושחרור החומרי� הנדיפי� הכלואי� בו

al. 1987, Laufer 1988, Bar Nun and Kleinfeld 1989,Bar-

Nun et al. 1988(  
  

ההילה מגיעה בדר$ כלל 
לשיא גודלה כשהשביט מצוי 

 2 עד 1.5 �במרחק של כ
 יחידות אסטרונומיות

כאשר השביט  .מהשמש
, ממשי$ להתקרב לשמש

והיא , ילה מפסיקה לגדולהה
, הנידו*למרות , א* מתכווצת

 חומר מעבר מהיר שלבגלל 
 בהשפעת רוח מההילה לזנב

:  סיבה נוספת ישלכ$. השמש
שהסדקי� הפעורי� , יתכ� ג�

מבעד� , במעטפת הגרעי�
, משתחרר הגז והאבק

נסתמי� מעט על ידי אבק 
� הנופלי� מההילה שבריו

 תצפיות .חזרה אל פני השביט
ביט האלי הראו שפני בש

כתוצאה , השביט כהי� מאוד
מיצירת חומרי� אורגניי� על 

 UVפני השטח על ידי קרינת 
היוצרי� שכבת בידוד של 
חומר אורגני שסות� את פני 

 Whipple, 1987. Clark( השביט

et al. 1987 .(  
  

המקור הראשי לגזי� בהילה 
ה� הגזי� שמשתחררי� 
משכבות שונות בקרח 

א$ ג� גרגירי , ת התקרבות השביט לשמשהמתחמ� בע
קרח גדולי� שמועפי� להילה מתנדפי� כתוצאה 
מאינטרקציה ע� קרינת השמש ורוח השמש ומהווי� 

שכיחות הגזי� בהילה אינה  .לגזי� בהילה מקור משני
לשכיחות הגזי� הכלואי� בקרח בגרעי� השביט  זהה

, פירוק מולקולות מורכבות יותר וחלק� ה� תוצאה של
בשביט האל  שנצפו מקרוב )פורמלדהיד (HCHOכדוגמת 

 .Eberhardt et al( ובשביט האלי) Biver et al. 1999( בופ

1987.(  
  

 .גודל ההילה וצורתה מושפעת מהתלות במרחק מהשמש
כיוו� שאי� אפשרות למדוד ישירות נוכחות של 

 OH �כתוצאה מהפירוק ל, בהילה) H2O( מולקולות מי�
הזדמנות טובה לביצוע  .OH � כמות האת מודדי� ,H � ו

מדידה השוואתית של נוכחות הגזי� בהילה ביחס למי� 
בופ ומעברו האחרו� �נקרתה בעת מעברו של שביט האל

כיוו� ששני השביטי� נצפו ונחקרו עוד , של שביט האלי
  .מהשמש AU 5 �כשהיו במרחק גדול מ

  

  זנבות שביטי�
  

, מפתח זנבהוא  ,כאשר השביט מתקרב למערכת השמש
.  הגזי� והאבק הלכודי� בגרעי�שחרורשנוצר עקב 
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 אחוז ממסת השביט חומר

 H2O(  31%( קרח מי�

 26% סיליקאטי�
 24% אורגניי�

CO2  3%  

CO  2.4%  

CH3OH  1.7%  

H2CO  0.5%  
  חומרי� נדיפי� אחרי�

SO, SO2, HCOOH, 

HC3N, CH3COOH, 

NH2CHO 

4%  

. C/1999 S4 (LINEAR)שכיחות חומרי� שוני� בשביט : �5א
)Bockelee-Morvan et al. 2001 .( –הערה �בניסויי� השתמשנו בארגו 

כיוו� שאי . שכיחות� בשביטי� היא אפסיתובמי� כבדי� למרות ש
נבחר ארגו� בגלל  , במעבדה בגלל רעילותוCOאפשר להשתמש בגז 

 HDOשכיחות . COדומות לאלה של שתכונות הלכידה שלו בקרח 
נדידת מי�   בניסויD2O � וב�HDOבשביטי� היא אפסית ואנו בחרנו ב

  .בקרח לבקרה
  

א� כי נצפו ג� , נצפו שני זנבות, במרבית השביטי�
ההבדל בי� . לה� היו יותר משני זנבות, שביטי� רבי�

שני זנבות השביט הוא הרכב� הכימי והתכונות 
הזנב בעל  .הפיזיקליות של הגז והאבק המצויי� בזנב

גזי�  הוא זנבוהזנב הלב�  , יוני�זנב הואהגוו� הכחלחל 
  . ואבק

  
  זנב גזי� ואבק
נוצר עקב לח( הקרינה של , )dust tail(זנב הגז והאבק 

החומר .  לכיוו� המנוגד לשמשהילההשמש הדוח* את ה
 שגודל� האופייני ממנו מורכב הזנב הוא גרגירי אבק

המשתחררי� מגרעי� השביט בתהלי$ , 1µµµµmהוא 
זנב .  הנפלטי� תו$ כדי התהלי$הסובלימציה וכ� גזי�

 פוזרתהאבק נראה היטב הודות לקרני השמש המ
ככל שהשביט מתרחק . מחלקיקי האבק שנמצאי� בזנב

בגלל , בהירותו של זנב האבק והגזי� יורדת, מהשמש
צורתו ואורכו של זנב . התפזרות גרגירי האבק אל החלל

מושפעי� , כפי שהוא נראה לעיננו ,האבק של השביט
 של כדור האר( ביחס למסלול המישורי של קומומימ

 ,הזווית שנוצרת בי� כיוו� תנועתו של השביט. השביט
היא שקובעת כיצד ייראה זנב  ,השמש וכדור האר(

גורמי� נוספי� המשפיעי� על הצורה . האבק של השביט
בהירותו : בה רואי� את זנב האבק והגז של השביט ה�

רמת זיהו� האור  ,)כמות גרגירי האבק בזנב(של הזנב 
אבק , לחות, מרחק ממקומות יישוב(אטמוספירה ב

   .ואור הירח ,)וכדומה
  
  

  )פלסמה(זנב יוני� 
נובע המאופיי� בגוו� כחלחל ) ion tail(זנב היוני� 

מקור הגזי�  .גזי� מיונני� ו�מנוכחות גבוהה של יוני
בזנב היוני� הוא בפליטת� מהגרעי� והתפזרות� סביבו 

מרבית הגז בהילה מורכב ממולקולות . הבצורת ההיל
. המיוננות על ידי הקרינה העל סגולה מהשמש, מי�

 הנשרכי� מאחורי הגרעי� למרחק שנע בי� עשר היוני�
רוחבו של גז היוני� הוא . קילומטרי� מליו� למאה מליו�

כ  זנב היוני� מוטה בזווית של. בער$ כעשירית מאורכו

 וצורתו ש והשביטמהקו הדמיוני הנמתח בי� השמ °°°°5
וכיוונו נובעי� מאינטרקציה ע� קווי השדה המגנטי של 

  . השמש
  
  

  מבנה כימי והרכב שביטי�
קרח ", לפי הגדרתו של פרד וויפל, השביטי� ה�

והקרח מהווה את החומר ) Whipple, 1951( "מלוכל$
יתר ). 31% �כ(העיקרי ממנו בנוי גרעי� השביט 

 �� אורגניי� סיליקאטי� וחומרי: המרכיבי� ה�
CHON –שיחדיו מהווי� כמחצית ממסת השביט  .

שכיחויות אלה מראות את סדר הגודל של התפלגות 
החומרי� בשביטי� ובי� שביטי� שוני� עשויי� להיות 

דוגמה להתפלגות . הבדלי� של אחוזי� לכא� ולכא�
אפשר לראות ) LINEAR() C/1999 S4( חומרי� בשביט

  . שבהמש$בטבלה
  
  

  י� נוזליי� בגרעי� השביטהתכנות מ
הקרח מי� בגרעי� נובע מהטמפרטורות הנמוכות מאוד 

אול� במקרי� של . באזורי� שבה� נוצרו השביטי�
ייתכ�  ,על פי מודלי� מתמטיי�, שביטי� גדולי� מאוד

מצב בשלבי� הראשוני� של היווצרות השביט שהלח( 

הגדול במרכז השביט וכ� התפרקות של חומרי� 
 שמסוגלי� �26Al בגרעי� השביט כגו� רדיואקטיביי

עשויי� לאפשר , לחמ� את השביט לתקופה קצרה
היתכנות�  .קיומ� של מי� במצב נוזלי במרכז השביט

של תנאי� המאפשרי� קיו� מי� נוזליי� בשביט לא 
אול� מודלי�  .הוכחה עד כה בניסויי� או בתצפיות

מתמטיי� מראי� שבנוכחות של חומרי� 
 )15km(גודל מינימלי של גרעי� שביט רדיואקטיביי� ו

 Podolak and Prialnik( מתאפשר קיו� מי� נוזליי� בגרעי�

2000., Merk et al. 2002.( של מי� �לשאלת היתכנות 
ולו א* לתקופה קצרה בתחילת , נוזליי� בגרעי� השביט

חיי השביט חשיבות רבה בשאלת התפתחות החיי� 
נוזליי� וחומרי� במערכת השמש כיוו� ששילוב של מי� 

אורגניי� המצויי� בשפע יחסי בשביט עשוי לאפשר 
  . התפתחות אבני הבניי� של החיי�

  סיליקאטי� בשביטי� אבק
זנב האבק הוא החלק המרשי� ביותר בשביטי� והוא 

 האבק הכלוא בשביט. המקנה לה� את יופיי� הרב
הפע� הראשונה שבה בוצעה . משתחרר בעת החימו�

האבק המצוי בזנב השביט הייתה בעת מדידה ישירה של 
מעברו האחרו� של שביט האלי ליד כדור האר( כאשר 

 14 � ל13 �חלפה בתו$ זנב השביט בי� ה Giottoהחללית 
 ומכשיריה מדדו את הרכב החומרי� בזנב 1986במרס 
 ).Pankiewicz, et al. 1988, Jessberger et al. 1988( .השביט

יוטו מדדה 'החללית ג .1:1יחס האבק לקרח שנמדד הוא 
 כאשר חלקיקי האבק 3x106 g/s קצב ייצור אבק של

ע�  10�17g – 4x10-2gשנמדדו היו בטווח מסות שבי� 
 .. Kissel et al( .על סיליקאטי עדיפות לאבק אורגני

בי� ) µm 10באור$ גל ( IR � בנוס* מתצפיות ב). 1986

 µm 10במדידות בתחו�  .היתר בשביטי� האלי ואנקה
 סוגי מינרלי� אמורפיי� 5נמדדו  בופ� ל שביט האלש

סוגי המינרליי� שנמדדו . וגבישי� מועשרי מגנזיו�
  :בופ ה�� בשביט האל
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 תרכובות פחמ�
אחוז פחמ� ותרכובות 
פחמ� מתו" החומרי� 
האורגניי� בשביט 

Halley 
 60% תרכובות אורגניות מורכבות

Hydrocarbons  20% 

C-Phases 10% 

Carbonates  5% 

(C,N) & (C,O) Polymers 5% 
 .Halley )Kissel and Kruegerהתפלגות תרכובות פחמ� בשביט : �7א

1986.(  

 (MgmFen) אורתו פירוקס� גבישי ,פירוקס� אמופרי

Si2O6, גבישי �קלינופירוקס  
 (Al, Ca, Mg, Fe) (Si, Al)2O6 , �אמורפי אוליבי 

(MgmFen) SiO4, גבישי �אוליבי ,)Wooden et al. 

1999.( 
 חלקיקי האבק שנצפו בשביט האלי באמצעות החללית

יוטו הכילו בעיקר חומרי� אורגניי� א$ ג� 'ג
  : סיליקאטי�

, forsterite - Mg2SiO4 פוסטרית , 2O6(Si, Al) פירוקס�

 enstatite - (Mg2) אנסטטית,  SiO4 (MgmFen) אוליבי�

Si2O6   
  :ר כאשXY וכ� תרכובות שונות 

X=Ca, Li, Mn, Na, Mg, Zn, Fe
2+  

Y= Cr, Al, Fe
3+

, Mn, Sc, Ti, Va 

)Laufer, 2004(  
  

�0.3(אטי� גבישי� לאמורפי� קהיחס הגבוה בי� סילי
 .Bockelee-Morvan et al(שנמדד בשביטי� האל בופ  )0.9

) Wooden et al. 2004( C2001 Q4 Neatוכ� בשביט  )2002
ידה החשובה ביותר המד. מלמד על מקורו של האבק

 חלפה בתו$ Stardust כאשר החללית 2004בוצעה בשנת 
 ודגמה חלקיקי� מתו$ החומר Wild-2זנבו של שביט 

החומר שנספג בתו$ מיכל מיוחד . שמרכיב את זנבו
מניתוח תוצאות . 2006הוחזר לכדור האר( בשנת 

ראשוני נראה שישנ� ג� סיליקאטי� שנוצרו 
ליד השמש תו$ שה� בטמפרטורות גבוהות מאוד 
מבנה החלקיקי� נע . מתערבבות בנבולה הסולארית

מגרגירי� בעלי מבנה מינרלי צפו* ועד לאגרגטי� 
שגודל� נע מעשרות , פולימריי� בעלי קשרי� רופפי�

 .Hörz et al(ננומטרי� עד לגודל של עשיריות מילימטר 

2006.(  
  

סיליקאטי� גבישיי� מועשרי מגנזיו� עשויי� להיווצר 
  ):Wooden et al. 2004(בתנאי� הבאי� 

  
תו$ כדי דחיסה מענ� כוכבי  .1

 K 1450בטמפרטורות של 

בטמפרטורות נמוכות יותר  ליבו� .2
)1000 K(  של סיליקאטי� אמורפיי�

 – 10AU מועשרי מגנזיו� באזור שבי�
5 AU 

מעבר רדיאלי אל ומהערפילית  .3
 . השמשית הקדומה

  

  CHON –אבק 
י� יש חשיבות רבה בהקשר לחומרי� אורגניי� בשביט

. לתרומת השביטי� להתפתחות חיי� על כדור האר(
בשביט האלי היו  In-situשנעשו  התצפיות הראשונות

 5%< ואז הובח� שהאלבדו של השביט נמו$ 1986בשנת 
לא אופיניי� , מה שהצביע על פני שטח כהי� מאוד

 .לקרח אלא לפני שטח מכוסי� בחומר כהה מאוד
 .ביט גילו פני שטח שחורי�צילומי� של הש

יוטו שהתקרבה עד 'ספקטרומטר מסות על החללית ג
מגרעי� השביט גילתה נוכחות של  km 500 למרחק של

 Kissel(לאבק  CHONבי�  1:1חומרי� אורגניי� ביחס של 

and Krueger. 1986( , �ואת התפלגות תרכובות הפחמ
וחושבה ג� נוכחות הפחמ� שבי� ) �7טבלה א(בשביט 

 ).Fomenkova et al. 1999( רכיבי� בחומרי� האורגניי�המ
בי� המולקולות זוהו מולקולות מורכבות של חומצות 

 פחמני� ושרשראות 5�6טבעות ארומטיות של , אמינו
, CH3COOH, HCOOHתרכובות  .C6 � ו C4פחמ� 

NH2CHO ו � HNCO �בענני� בי �נמצאו בשביטי� וכ�
טבלה (לית אוריו� כוכביי� מולקולריי� כהי� כמו ערפי

   ).Boklee-Morvan et al. 2002( וכדומה) �8א
  

הדמיו� בי� שכיחות החומרי� הנדיפי� בשביטי� לבי� 
שכיחות� בענני� מולקולריי� קרי� בה� נוצרות 

מראה כי מקור החומרי� ) �8 טבלה א(שמשות חדשות 
חומרי� אלה נלכדו ללא שינוי בקרח . הוא בענני� אלה
 .Geiss et al(ירת הערפילית הסולרית השביטי� בעת יצ

 ,C3H  מימ� כגו�–ג� גילוי תרכובות ע� פחמ� ). 1999

C4H, CH3CN, C2H5CN  בהילת השביט האלי תומכת
ידיעה טובה יותר על ההרכב של החומרי�  .בהשערה זו

האורגניי� בשביטי� תהיה לנו לאחר ניתוח הסופי של 
 2007 ובשנת 2006בשלהי  Stardustהממצאי� של משימת 
  .2015 לקראת שנת Rosetta � ובעיקר לאחר משימת ה

  
  חומרי� נדיפי� בשביטי�

בגרעי� חומרי� נדיפי� כלואי� במבנה הקרח 
אומד� טוב  .ומשתחררי� כאשר הקרח מתחמ� ומתנד*

לחומרי� הנדיפי� המצויי� בשביטי� ביחס למי� 
, בופ�התקבל כבר בתצפיות שנעשו בשביטי� האל

 �ו Deep Impact  האלי וכ� במשימות,היאקוטקה
Stardust.  מניתוח ספקטרלי של החומרי� הנדיפי�

בשביטי� נמצאה התאמה בי� הרכב השביטי� לבי� 
הרכב האבק הבינכוכבי באזורי� החמי� בערפילית 

שה� הבסיס להיווצרות מערכות שמש חדשות , אוריו�
)Greenberg & Hage. 1990, Ehrenfreund & 

Schutte. 2000 .( חלקיקי� אלה נלכדו בשולי הערפילית
המתחמ� בהדרגה של  ומרחק� מהמרכז הסולארית

ללא שינוי  הערפילית הסולארית אפשר לה� ליצור קרח
 .Irvine et al. 1996, 1998, 2000(בהרכב� 

Ehrenfreund et al 1999 .(  
  

מכתשי� לא מעגליי� , יצירת סדקי�
ית מדידת אנרגיה קינט; וקרקע כאוטית

  של חלקיקי� שמועפי� מהקרח
  

  מטרות המחקר
הראו ) Halley, Wild-2, Tempel-1(תצפיות בשביטי� 

הגזי� אינו מתרחש מכל פני  שנידו* הקרח ושחרור
השטח אלא רק מסדקי� ומכתשי� על פני השטח 
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)Brownlee et al. 2004 .( היא קרו� קשיח לכ$ הסיבה
 בעת שעשוי מאבק אורגני וסיליקאטי� שהשתחררו

חוממו ויצרו קרו� , נידו* הקרח ונותרו על פני השטח
 Tempel-1 �ו Wild-2פני השטח של השביטי� . קשיח

עשירי� , שצולמו מקרוב הראו פני שטח כאוטיי�
, במכתשי� שנוצרו מקריסת אזורי� על פני השטח

במהל$ הניסוי של ירית  .שברי� ומצוקי�, חריצי�
 נצפה חומר שנזרק Deep Impactהקליע בשביט בניסוי 

בצעתי את סדרת . מפני השביט כתוצאה מהפגיעה
הניסויי� הבאה כדי לקבל תוצאות ניסיוניות של 

  :הפרמטרי� הבאי�
  

התנהגות של שכבת קרח מי� שמתחתיה  •
כלואי� כיסי� של גז קפוא בעת מעבר גל חו� 

 . פנימה

השפעת שחרור אלי� של גז הכלוא בכיסי�  •
פולוגיה של פני מתחת לפני הקרח על המור

 הקרח

פיזיקליי� של חלקיקי קרח  מדידת פרמטרי� •
   .הנזרקי� מפני הקרח בעת שחרור הגז

  
 כלוא CO2 ניסויי� של בדיקת שחרור תיביצעלצור$ כ$ 

כאשר , הקטנה והגדולה,  הניסויגז בשתי מערכותכ
 של שחרור הגז הכלוא המטרה היא מדידת התנהגות
שכבה בה� ה דקה ובשכב מתחת לקרח בעת החימו� ה�

ניתוח . צול� מהל$ הניסויי� בשתי המערכות .עבה
הצילומי� אפשר לחשב את מהירות החלקיקי� ואת 

  .האנרגיה הקינטית שלה�
  
  

   Stardustהשוואה בי� תוצאות הניסוי לניסוי 

נצפו  Wild-2 ע� השביט Stardustבמפגש של החללית 
  מוכ .שקיעה�על פני השטח של השביט סדקי� ומכתשי

כ� נצפו עקבות של סילוני� שנבעו מהסדקי� על פני 
בניסויי�  ).Brownlee et al. 2004(השטח של השביט 

נצפתה היווצרות שברי� על פני השטח של  שערכתי
שנבעה משחרור של גזי� שהיו כלואי� , דגימת הקרח

פני השטח של דגימת הקרח  .בכיסי� מתחת לפני השטח
כמו כ� נצפו . מוגדרתלא היו חלקי� אלא ללא צורה 

גרגירי קרח שנזרקו מפני השטח של דגימת הקרח  בניסוי

�ות חומרי� נדיפי� בשביטי� ביחס לשכיח H2O 
 חומרי�

Halley Hyakutake Hale-Bopp 

שכיחות חומרי� נדיפי� 
�בערפילית אוריו� ביחס ל 

H2O*  

H2O   1 1 1 1 

CO 0.15 0.06-0.3 0.2 <10 

CO2 0.03 0.02-0.04 0.06-0.2 <0.02-0.6 

CH4 0.002-0.01 0.007 0.006 - 

CH3OH 0.01-0.02 0.02 0.02 <0.02 

**H2CO 0.01 0.002-0.01 0.01 <0.001-0.01 

OCS   - 0.001 0.005 <0.005 

NH3 0.001-0.02 0.005 0.007-0.02 <0.08 

C2H6 - 0.004 0.003 - 

HCOOH   - - 0.00069 <0.00008 

OCN
-
  - - - - 

HCN 0.001 0.001 0.025 <0.04 

HNC - 0.0001 0.0004 <0.0002 

HNCO - 0.0007 0.0006-0.001 <0.0006 

C2H2 - 0.005 0.001 <0.03-0.1 

CH3CN - 0.0001 0.0002 <0.002 

HCOOCH3  - - 0.0006 <0.001 

HC3N - - 0.0002 <0.0004 

NH2CHO - - 0.0001 <0.00002 

H2S 0.0004 0.008 0.15 <0.01 

H2CS - - 0.0002 <0.0001 

SO - - 0.002-0.008 <0.005 

SO2 - - 0.001 <0.006 

  )Laufer 2004( השוואת חומרי� נדיפי� בשביטי� ובערפילית אוריו�: �8א
 בערפילית באוריו� H2O �בערפילית אוריו� ולכ� הערכי� עבור שכיחות החומרי� הנדיפי� ביחס ל H2Oודאות לגבי שכיחות �קיימת אי* 

 .ה� ערכי� מרביי�

  .יש מקור נוס* בהילת השביט H2CO �ל** 
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 גרגרי� נצפו 3לפחות . של דוגמת הקרח" הילה"אל ה
 – מה� 2המאפייני� הפיזיקליי� של  בבירור ונמדדו

  ).ראו להל�(מהירות ואנרגיה קינטית , מימדי�
  

להדגיש כי כל הניסויי� שערכנו במעבדה נתוני�  חשוב
עת כבידת האר( בעוד שבשביט מתקיימי� תנאי להשפ
במקומות בה� אפשר לכמת את . כבידה�מיקרו

צוינו ההבדלי� הנובעי� ) מהירות חלקיקי�(ההשפעה 
  . מהשפעות הכבידה

  
 אינ� בעלי Wild-2המכתשי� שנצפו על פניו של שביט 

קווי מתאר חלקי� ואינ� בעלי צורה גיאומטרית 
סה והיא נובעת מקריסה של מוגדרת של עיגול או אליפ

ג� פני השטח  .פני שטח אל תו$ חלל שהתהווה מתחת�
עשירי� במצוקי� ותוואי שטח  Tempel-1של השביט 

 Deep Impactכפי שצולמו בעזרת החללית " פראיי�"
הניסוי הראה שגל החו� מגיע אל כיס  ).ראו תמונות(

הגז . הגז הקפוא הכלוא מתחת לפני הקרח שמתחמ�
ובר לפאזה הגזית תו$ הגדלת נפחו ויצירת לח( ע הקפוא

  כתוצאה מהלח( על הקרו� הגז פור( החוצה  .על הקרו�
פני השטח של הקרח  .תו$ שהוא שובר את פני השטח

קורסי� אל החלל שנוצר לאחר יציאת הגז תו$ שבירת 
  ).בתמונות שבעמוד זה(פני הקרח 

  
נראה על פני , כגו� שביט האלי, מתצפיות בשביטי�

  קרו� כהה שמכיל אבק אורגני  שטח של השביטה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

עובדה זו  .שנותרו לאחר נידו* שכבת הקרח, ומינרלי�
 .KOSI )(Gruen et al. 1993א* נצפתה בניסוי מעבדת 

לקרו� של האבק מוליכות תרמית נמוכה מאוד ולמעשה 
הוא משמש כמבודד של פני השטח מקרינת השמש 

,  כ� הקרו�כמו .ומקשה עליה לחדור אל פני� השביט
 פורוזי פחות, שצפיפותו גדולה יותר מדוגמת הקרח

  וגז המבקש לפרו( החוצה מתו$, מדוגמת הקרח
  
  
שביט יתקשה לחדור את הקרו� הקשה של הקרח ה
לכ� הדר$ היחידה ). שבשביטי� מתווס* עליו האבק(

ר את בפני הגזי� לפרו( מתחת לקרו� החוצה היא לשבו
הקרו� וזה נעשה כאשר מצטברי� כיסי גז מתחת 
לקרו� שמתחממי� ויוצרי� לח( מספיק שגור� לקרו� 

סדקי� אלה מאפשרי� ה� לגזי�  .להיסדק ולהישבר
לצאת החוצה וה� לגל חו� נוס* להיכנס פנימה אל 

תהליכי� אלימי� במיוחד יוצרי� מכתשי�  .השביט
שכמות�  (Prialnik and Bar-Nun, 1992): גדולי�

אפשרות שניה היא התמוטטות של . נצפו בשביט האלי
קרו� האבק אל כיסי� שנוצרו מתחתיו באופ� שהקרח 

התמוטטויות כאלה . מתחת נחש* שוב לקרינת השמש
 Wild-2כפי שנצפו בשביט , יוצרות פני שטח כאוטיי�

)Brownlee et al. 2004 ( ושביטTempel-1 בניסוי �וכ 
 .המעבדה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

21 

  
  

המכתשי� על פניו ). Phoebe( פבה – פני השטח של ירחו של שבתאי :מימי�
 בהתא� לזווית –נוצרו מפגיעת מטאוריטי� וצורת� עגולה או אליפטית 

 קווי המתאר של המכתשי� – Wild-2פניו של השביט  :משמאל .הפגיעה
ינ� חדי� וחלקי� כמו מכתשי הפגיעה וה� אינ� בעלי צורה גיאומטרית א

  .מוגדרת

 כפי שצול� Tempel-1אזור על פני השביט 
בולטי� קווי . Deep Impactהחללית באמצעות 

 .מתאר של מצוקי� ושברי� על פני השטח

  
פני השטח הכאוטיי� שנוצרו כתוצאה  .H20  קפוא ומעליו שכבת קרח אמורפי שלCO2 בשכבה עבה של צילו� של דגימת הקרח בתו� הניסוי

בתמונה מימי� אפשר לראות . Tempel-I � וWild-2 שהיה כלוא מתחת לפני השטח מזכיר מאור את פני השביטי� CO2ר האלי� של מהשחרו
  .בתמונה השמאלית נראי� מצוקי� ושברי קרח). סמו$ לפינה השמאלית התחתונה(מכתש שנוצר מקריסה של קרו� הקרח 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 האגודה הישראלית לאסטרונומיה

 לערב מזמינה אתכם

 !ת רחוב תצפי
  

   

 

 

 

 

 

 

במטרה לחשוף ולמשוך את ,  תצפית בערים שונות ברחבי הארץחובבי אסטרונומיה מתנדבים יפעילו מוקדי
  . הציבור להתעניין באסטרונומיה

  . באתרי התצפית יחולקו דפי מידע על הירח כוכבי הלכת הנצפים

 20:00 ביולי החל מהשעה 10-ביום חמישי ה, *להלן רשימת מוקדי תצפיות הרחוב שיתקיימו בכל רחבי הארץ
  :21:00-21:30בערב ועד סביבות 

 מיקום יישוב

 סמוך למגרש החניה ליד ארומה, בקצה הדרומי של משטח העץ, א"נמל ת תל אביב

 בכיכר הגדולה שבין חוף זמיר לבין חוף דדו, בטיילת חיפה

 מיקום מדוייק יימסר בהמשך ירושלים

 מיקום מדוייק יימסר בהמשך באר שבע

 בפארק אילן רמון גבעת שמואל

 שפחת רבין ביישובבחצר מ מושב היוגב

 במרכז היישוב )שומרון(דולב 

  . כדאי לעקוב, ייתכן ויפורסמו מוקדים נוספים במהלך השבוע*

אנא חזרו והתעדכנו ביום חמישי בבוקר על מנת לוודא כי התצפית הקרובה למקום מגורכם מתקיימת וכן כי 
 .תנאי מזג האוויר מאפשרים זאת

  sidewalk@astronomy.org.il: דואר אלקטרונישאלות כלליות ניתן להפנות לכתובת 

 נוספים הרוצים להפעיל אתר תצפית באזור מגוריהם ) עם או בלי טלסקופ(חובבי אסטרונומיה 

  sidewalk@astronomy.org.ilאו להצטרף לאתר קיים מוזמנים לשלוח מייל ל 

יתקבצו כוכבי , ) ואיל�20:15(בשעות הערב שמיד לאחר השקיעה ,  ביולי�10ב
 מרחק זויתי ביניה�(הלכת שבתאי ומאדי� וייראו בטלסקופ בשדה ראיה אחד 

 כמו כ% באותו זמ% יהיה ירח). הירח המלאמעט יותר מקוטרו הזויתי של ', �40 כ
וכוכב הלכת צדק יעלה לגובה המאפשר תצפית , יפה ב% שבוע ימי� בשמיי�

  ).  מעלות�25  גובהו יהיה כ22:00בשעה (הערב  בהמש�
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, שי חלצי, גדי אידלהייט: משמאל לימי�. חטיבת המטאורי� לאחר ליל התצפית

ב� אבינר , יר כ( וחברתואמ, אנה לוי�', הודיה גדג, אבי אושר, נתנאל הרשקובי(
   .גדי אידלהייט:  צילו� טיימר.וחברתו

  שי חלצי/  בחטיבת המטאורי�
  חטיבת המטאורי� בהילו" גבוה לקראת מטרי המטאורי� הקרבי�

  
סיכו� סדנת תצפיות מטאורי� שהתקיימה 

  ימא�סבחודשי� מר
  

מאי קיימנו סדנת תצפיות מטאורי� �סבחודשי� מר
 11לסדנא נרשמו . בהנחיית אנה לוי� ושי חלצי

משתתפי� שזכו להשתת* בשלושה מפגשי� עיוניי� 
להל� . אקוורידי�� �ηתצפית מעשית אחת על מטר הבו

   :אשר השתתפו בסדנא, רשמיה� של שני חברי אגודה
  

 הזה של בהתחלה התלבטתי א� להיכנס לכל העניי�
היה ,  הג� שלא נחשפתי יותר מידי לנושא–מטאורי� 

נראה לי שצרי$ רקע נרחב באסטרונומיה שאולי חסר 
אול� במבט לאחור זו הייתה אחת ההחלטות . לי

  .המוצלחות של השנה
  

: בשני המפגשי� הראשוני� למדנו בעיקר תיאוריה
כיצד להערי$ בהירות של , מערכות קוארדינטות

כיצד מחשבי� בהירות גבולית ומהו קצב , מטאורי�
קצת מתימטיקה אבל לא אינטגרלי� . זניט שעתי

  ...נציאליות מסדר שלישיכפולי� או משוואות דפר
  

 הציגה לנו אנה שתי שיטות לספירת לאחר מכ�
או " (האקורדיו�"ושיטת " המזכיר" שיטת –אורי� מט

 סוג של אקורדיו� –" הָגרמו=ָקה: "כמו שאנה קראה לה
מילה סנסציונית שמתגלגלת על הלשו� וכול� , רוסי

  ).השתמשו בה מאז בכל משפט ובכל הזדמנות
  

מפגשי� אלו היו ג� הזדמנות להכיר 
ומסתבר שגיוס , את חברי הקבוצה

. י היה מוצלחי אנה וש"האנשי� ע
אבל ג� , ה רציניי�' חברהגיעו

  .נחמדי� וכיפיי�
  

, בשלב השני יצאנו חלקנו לשטח
למכתש הגדול במסגרת תצפית 

התאמנו בחישוב בהירות . סטנדרטית
הערכת בהירויות של כוכבי� , גבולית

האווירה , וסת� נהנינו מהטלסקופי�
  .והסברי השמי�

  
שיא הפעילות שלנו היה שיא מטר 

 �5אקוורידי� בלילה שבי� ה�האטא
לא המטר הכי פופולרי .  במאי�6ל
 60 קצב זניט צפוי של –שנה ה

אבל מצויי� , מטאורי� בשעה לער$
  . רי� כמונו'בשביל סטאז

  
ואני הגענו ראשוני� לנחל אושר אבי 

 עננות כיסתה את –ברק וחשכו עינינו 
השמי� וכבר חשבנו שנשאיר את 

כל אול� לאחר ש, הגרמושקה בתיק
העננות , תיי�שע�ותפסנו שינה לשעה, ה הגיעו'החבר

   .סו* למלא את הגרמושקות�התפזרה והתחלנו סו*
  

הסברי� כיצד ונתנו הנחיות : אנה ושי ממש מקצועיי�
לנווט ביעילות בי� קבוצות הכוכבי� ואי$ להערי$ 

  .בהירויות

ני� של ארגו� תוצאות התצפית הוזנו לבסיס הנתו, בסו*
, והנה...) יש דבר כזה, כ�( �IMOה ינלאומיהמטאורי� הב

 IMOבאתר של . תרמנו את תרומתנו הצנועה למדע
אפשר לראות נתוני� סטטיסטיי� על המטר המבוססי� 

דבר . על הדיווחי� שלנו ושל צופי� מכל רחבי העול�
.  לישראל יש הפע� נציגות גדולה ומכובדת–אחד בטוח 

  ! אנחנו על המפה
  נתי הרשקובי 

  
  

, אמריקאי�וה הרוסי� של הקשר בי� מרו( החלל מה
מה הקשר בי� תאי� ? סדנת מטאורי� שלנוובי� 

  ?סולריי� לרישו� מטאורי�
  

סדנת המטאורי� כללה שני מפגשי הקדמה שהועברו על 
 כ$ שתתאי� ג� לחסרי רקע נבנתההסדנה . ידי שי ואנה

ומפגש הראשו� הוסברו והודגמו . אסטרונומי בכלל
כולל הדגשת , סיסי� של מה זה מטאורי�המושגי� הב

ותיקו� , למטאוריטו למטאור ,ההבדלי� בי� מטאוריד
כמו כ� הוסברו המושגי� . שגיאות נפוצות בנושא

 היה כבר השני המפגש .הקשורי� להכרת כיפת השמי�
 :התצפית יותר וכלל הנחיות פרקטיות לביצוע מתקד�

התצפית ההתנהגות בזמ� , ההכנות לפני התצפית
י� ד* נייר לאנה הדגימה אי$ מקפ. והעברת התוצאות

לצור$ התצפית כ$ שיצאו הרבה ריבועי� קטני� שבכל 
* הנייר זכה לש� ד. אחד מה� רושמי� מטאור אחד

האמת היא שבשלב הזה ההנחיות נשמעו . "גרמושקה"
  . היינו קצת מבולבלי�וחלקנומסובכות 

  
תצפית בשיא : המפגש השלישי היה הדבר האמיתי

 .ורידי� ורישו� מסודר של התצפיתאקו� אהמטר אט
הגענו לשטח קצת , לאחר נסיעה לא קצרה א$ נעימה

אחרי חצות והתחלנו להתארג� לקראת התצפית וג� 
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פגשנו שועל סקר� שבא לבדוק מי המשיגנעס שפלשו לו 
 לאחר 02:40התצפית עצמה החלה בשעה ... לשטח

. שהראות השתפרה בהרבה והרדיאנט החל לעלות
אבל , בעשרי� הדקות הראשונות לא ראיתי שו� מטאור

היתרו� בתצפית בקבוצה .  השתפרו�לאחר מכ� הענייני
היא שג� יותר מעניי� וג� כשרואי� מטאור אפשר לנהל 

קביעת בהירות המטאורי� . דיו� מהיר על בהירותו
  . לרוב עשינו ממוצע בי� שי לאנהדורשת נסיו� רב ולכ�

  
 הקיפולי� .סיו�י אכ� דורשת נגרמושקההעבודה ע� ה

לעומת הקיפולי� היפי� , אצלי היו גסי� ומהירי� מאד
 כאשר סיימתי עמודה נאלצתי .והמסודרי� של אנה

כדי לראות שאני מקפל ) לא לדאוג, אדו�(להדליק פנס 
. בכיוו� הנכו� ולא רוש� על אות� משבצות שוב

ני� לוויהגרמושקה ג� הזכירה לי תאי� סולריי� של 
  .וחלליות שמשוגרי� במצב מקופל ונפתחי� רק כשצרי$

  
ה רגע השיא של התצפית היה ללא ספק כאשר נתי גיל

זה : "הצעקות של שישבעט עפרו� שלו אי� כלל חודי� ו
היר חזור והבהר שיש שהרי שי הְב(!" מה שאמרתי ל$

. )על מנת למנוע תקלותפשוט להשתמש רק בעפרו� 
שקיעו עשרות מיליוני� נזכרנו בבדיחה שהאמריקאי� ה

ופיתחו עט שכותב בחלל ובכל כיוו� ואילו הרוסי� 
 KISS: Keep it simpleועל זה אומרי� . השתמשו בעפרו�

s... . �בכל מקרה היה זה לקח חשוב ומעשי וכאילו מוזמ
  .רק עפרו� יש� וטוב. אבל עכשיו לכול� ברור. מראש

  
ר כשהיה כב,  לער05:00$את התצפית סיימנו בשעה 

, פחות או יותר בקצב הצפוי,  היה מטר יפה.הרבה אור
ייתכ� שמבחינה תצפיתית זה . ללא אירועי� מיוחדי�

שכ� אי� בו קצב מהיר וג� בולידי� לא " מאכזב"מטר 
היו אבל למטרות התנסות ברישו� מטאורי� זה היה 

  .לא יותר מדי ולא פחות מדי. קלאסי
  

ית קפה על  התפרקה החבורה לאחר שתי06:00לקראת  
שי ואנה . הבוקר וקצת עוגות ונשנושי� לנסיעה צפונה

לקחו את דפי התצפית של רוב הצופי� על מנת לשלוח 
לאחר . אני החלטתי לעשות את זה בעצמי. את הנתוני�

ג� משימה זו , שעתיי� מנוחה וכמה טלפוני� ע� שי
. צלחה בידי ואכ� ראיתי שהשד אינו נורא כל כ$

במשהו שצופי� בו עשרות אנשי� ההרגשה שאני שות* 
ובאתר (מכל העול� ושולחי� תוצאות בצורה מרוכזת 

, )אפשר לראות כל תוצאה חדשה בזמ� אמת IMOשל 
, הנתוני� מכל העול� זמיני� לכול�.  טובה מאדההיית

כ$ שג� חובבי� יכולי� להשתמש בה� ולנתח אות� 
: ולנסות לעשות מחקר בדר$ הקלאסית והטובה

  .אישוש או הפרכה של ההשערה, יותתצפ, השערה
  

על מנת לאחר התצפית מפגש רביעי ואחרו� התקיי� 
לבצע ניתוח משות* של הנתוני� והסברי� מדוקי� על 

  .אופ� העלאת� לאתר עבור מי שלא ביצע זאת בעצמו
  

התוכניות לעתיד כוללות הצטרפות ונסיעה לתצפיות 
צילו�  וכ� כניסה לתחו� של )שייעדכ� על כ$ (נוספות 

) הפע�(תי לצל� ללא הצלחה יבתצפית ניס. המטאורי�
הצילו� הוא כרגע למטרת . נסה שוב בתצפיות הבאותאו

אול� התוכנית לעתיד היא , ואסתטיקההנאה כי* 
להשתמש בצילו� בצורה מדעית באמצעי� שאינ� 
מסובכי� ולהשתמש בו ג� באופ� מדעי לקביעה מדויקת 

 חדשי�אנטי� למציאת רדי, של נקודת הרדיאנט
   .ולחישוב מהירות המטאורי�

  גדי אידלהייט

  תחזיות לפעילות מטרי מטאורי� בחודשי הקי 
  

  בוטידי� של יוני
  

 בדר$ –הבוטידי� של יוני הינו מטר מטאורי� לא סדיר 
א$ לעתי� מתפר( , כלל חלש וכמעט שאינו מורגש

התפרצויות אחרונות של המטר נצפו . בעוצמה ויופי רב
. בהתאמה �50�20 ו100�50 ש"ע� קז, �2004  ו�1998ב

היו צפויות ונרשמו לא ש לא ודאי כי ההתפרצויות "הקז
  .י צופי� מעטי�"ע
  

א$ התנאי� , ג� השנה אי� תחזית להתפרצות מיוחדת
שיא . על השמי�" לשי� עי�"לכ� שווה , לתצפית טובי�

 05:30בשעה ,  ביוני�27 ל26הפעילות חזוי ללילה שבי� 
הרדיאנט ישהה בשמיי� כל הלילה .  שעו� ישראלבבוקר 

 01:00עד השעה . א$ יחל להנמי$ לקראת שקיעה בסופו
א$ , תצפיות יוכלו להתבצע בשמיי� חשוכי� יחסית

משעה זו ואיל$ אורו של הירח יהווה הפרעה 
ככל . א� כי כדאי לבצע תצפיות בכל מקרה. משמעותית

 באיזור הנראה חברי חטיבת המטאורי� יצאו לתצפית
  .ירושלי� או לכיש ועל כ$ נית� יהיה להתעדכ� בפורומי�

  
נטיה , m00h15  h0015   עליה ישרה: מיקו� הרדיאנט

º47 .כ�º10מעלות צפונית ל �β רועה דובי� )Boötes.(  
  

  ? ביולי10�מטר חדש אפשרי ב
  

מעט לפני כתיבת שורות אלו קראתי הודעה על שביט 
יש הטועני� .  C/2008 J4מקנאוט חדש שהתגלה ושמו 

, א"שייתכ� כי במעברו האחרו� סמו$ למסלול כדה
השאיר מאחוריו שובל אבק רחב מספיק כדי לגרו� 

טענה זו היא רק חלק .  ביולי�10 למטר מטאורי� חדש ב
מדיו� ראשוני המתפתח כעת בקהיליית המטאורי� 
וחוות דעת של חוקר מטאורי� רציני או תחזית עדיי� לא 

נפרס� , אכ� תהיה התרעה למטר חדשא� . פורסמה
מי (אותה ברשימת הדיוור האלקטרוני של האגודה 

ד* בצידו הימני של  ההרשמה –שאינו בטוח בהרשמתו 
  ).אתר האגודהבהראשי 

   

δ אקוורידי� דרומיי� ומטרי מטאורי� קטני� נוספי� 
  של סו� יולי

  
אקוורידי� δ �בסו* חודש יולי מגיעי� לשיא� ה

. וד מספר מטרי מטאורי� קטני� יותרוע, הדרומיי�
  .גדי ודגי� דרומיי�, הרדיאנטי� מפוזרי� באיזור דלי

 ,אקוורידי� הוא המטר החזק והבולט ביותרδ �כאמור ה
 δ �מאפיי� בולט של ה.   בשעה�20ש של כ"ע� קז

אלו מטאורי� חיוורי� מאוד , אקוורידי� הוא בהירות�
בעל שמיי� לכ� ייראו היטב רק ממקו� . בדר$ כלל

מטאורי� (ג� הפייסיס אוסטרינידי� . חשוכי� מאוד
חיוורי� כמו , )היוצאי� בשמיי� מקבוצת דגי� דרומיי�

שני מטרי מטאורי� אלו סובלי� . אקוורידי��הדלתא
כיוו� שה� מופיעי� , מכמות נתוני� נמוכה של תצפיות

בו יש מעט צופי (כאשר חור* בחצי הכדור הדרומי 
 וכ� קשה לצפות בה� מחצי הכדור ,)מטאורי� ג� כ$

ישראל . כיוו� שהרדיאנטי� דרומיי� מאוד, הצפוני
 –נמצאת במקו� אידיאלי כדי לתרו� בתצפית עליה� 

, א$ עדיי� על חצי הכדור הצפוני, המיקו� הדרומי שלנו
א "מבטיח אפשרות לתצפית אפקטיבית בשילוב ע� מז

  .אוויר קייצי טוב לתצפיות
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  2008 יולי�יונימטרי מטאורי� 
קוארדינטות הרדיאנט 

  בשיא המטר
  תכונה

  
  המטר

 *v  ש"קז

  נטיה  עלייה ישרה

תארי$   תקופת פעילות
  השיא

δ22  41  ~20   אקוורידי� דרומיי�h35m -16° 12/7�19/8  27/7  

α20  23  ~7   קפריקורנידי�h30m -10° 3/7�15/8  29/7  

 פייסיס אוסטרינידי�
 )דגי� דרומיי�(

5~  35  22h45m -30° 15/7�10/8  27/7  

פעילות   **פרסאידי�
רקע 
  חלשה

59  03h03m 29° 17/7�24/8  12/8  

  .מ לשניה"מהירות בק*  
  .א� כי שיא� יבוא רק כשבועיי� לאחר מכ�, הפרסאידי� צוינו כיוו� שיהיו פעילי� בתקופה זו**

  

  
הרדיאנט של ,  קפריקורנידי�α: מלמעלה. ילות�מפת מיקומי הרדיאנטי� של מטרי המטאורי� של סו* יולי לאור$ זמ� פע 

  .IMO: מקור. פייסיס אוסטרונידי�,   אקווארידיי� דרומיי�δ, )ספורדיי�(מטאורי� מסוג אנטיהליו� 
  

בניגוד לשניי� .  קפריקורנידי��αא המטר בולט נוס* הו
קפריקורנידי� שה� בי� �מסופר על האלפא, הקודמי�

מהירות� איטית מאוד . הבהירי� והיפי� במטאורי�

הקצב בו ה� . ופעמי� רבות ה� מפיקי� בולידי� גדולי�
בפועל א� .  בשעה�7ש כ"קז, נראי� בשיא� הוא נמו$

ועל , אל בשעה מישר�4ייראו כ, ש"תתממש תחזית הקז
  .הסבלנות משתלמת: כ$ נאמר

  
שינוי משמעותי בסיווג מטרי  �IMOהשנה הוכנס ב

הוסרו מלוח העבודה השנתי . המטאורי� של סו* יולי
של הארגו� מספר רדיאנטי� קטני� שנראה כי הפעילות 

הדבר צפוי להקל . מה� נעלמה בשני� האחרונות
שיצטרכו להבחי� רק בי� , משמעותית על הצופי�

כפי (!) ישה רדיאנטי� פעילי� לעומת בי� שמונה חמ
  .שהיה עד היו�

  

  פרסאידי�
מטר הפרסאידי� הוא אחד המרשימי� והחזקי� בכל 

המטאורי� יפי� , �100 ש בשיאו נושק ל"הקז. שנה
  .ומהירות� בינונית

  
 ויגיעו 17/7�24/8הפרסאידי� פעילי� בי� התאריכי� 

 14:30עות בסביבות הש,  באוגוסט�12לשיא� השנה ב
השנה תנאי התצפית טובי� .  שעו� ישראל17:00עד 

הראשו� . משני טעמי�) 2007(פחות מאשר בשנה שעברה 
זהו אמנ� . ששיא המטר ייראה מישראל באור יו�, הוא

א$ , מצב רחוק מאידיאלי עבור צופה ישראלי
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לפרסאידי� שיא רחב שיכסה בחלקו ג� את שני הלילות 
ש יהיה גבוה "הקז, כלומר. סט באוגו�12שלפני ואחרי ה

א$ .  באוגוסט11�12�13 הלילות שבי� התאריכי� בשני
עומדת לפנינו בעיה אחרת שמקשה מאוד על ביצוע 

השנה במהל$ הפרסאידי� הירח ישלוט .  הירח–תצפיות 
רק  )11�12בליל  (01:30בשמיי� עד שקיעתו בשעה 

לאחר שקיעת הירח יגבר משמעותית קצב המטאורי� 
בלילות הבאי� .  ויעניי� את הצופה הממוצעהנראה

בכל לילה , לאחר מכ� הירח ישקע א* מאוחר יותר
עבור .  דקות מזמ� התצפית שלנו על המטר�50כ" ינגוס"

, אלו המעונייני� לראות קצת מטאורי� רק בשביל הכי*
 באוגוסט 11�12המלצתי היא לצאת מהבית בלילה שבי� 

, לכיש(קרוב יחסית בסביבות חצות ולנסוע לאתר חשו$ 
  ).צפו� האר(, הכרמל, הרי ירושלי�

  
κסיגנידי�   

 �18 ושיאו ב3/8�25/8זהו מטר קט� הפעיל בתאריכי� 
 3ש "קז ,השיא חלש מאוד בעי� בלתי מזוינת. באוגוסט

אש �המטאורי� איטיי� ויש סיכוי לזהות כדורי. בלבד
הנקודה (הרדיאנט , בשיאו של המטר). בולידי�(

, נמצא בברבור) נראית כמקור המטאורי�השמיימית ש
 בקוארדינטות עלייה ישרה, סמו$ לקצה כנפו השמאלית

m05h19 °59 ונטיה+.  

  
ולא יפגע , השנה בליל השיא הירח ישקע בשעה מוקדמת

א$ כדאי לשי� לב בזמ� תצפית על . בתנאי התצפית
סיגנידי� בודדי� �  אולי תזהו כמה קפא–הפרסאידי� 
  .במהל$ הלילה

  
סיגנידי� הוא מטר � �κא ה"יי� לציי� כי בעוד שבכדהמענ
מסלול המטאורידי� חוצה ג� את מסלולו של , קט�

ש� מופיע המטר בעוצמה רבה הרבה . כוכב הלכת נוגה
  .למרות שאי� מי שיצפה בו, יותר

  
 השנה מרס ב�11ב: ועוד חדשה מעניינת על מטר זה

 במהרה. ED692008התגלה גו* קט� שבהמש$ זכה לש� 
נמצא ג� כי מסלולו של הגו* עובר קרוב למסלול 

 Peter(ניסקנס 'חוקר המטאורי� פטר ג. א"כדה

Jenniskens ( כי גו* זה אחראי למטר �בדק הא� ייתכ
. וחישב לו רדיאנט תאורטי ותארי$ הופעה, מטאורי�

מטר מטאורי� באמצע : החישוב חזה דבר מעניי�
המשמעות . אוגוסט שהרדיאנט שלו שוכ� בקבוצת ברבור

מחקר נוס* . סיגנידי�� �κגו* זה אחראי למטר ה: ברורה
גילה כי הגו* קט� מדי מכדי להיות אחראי לזר� 

ולכ� ההערכה , סיגנידי�� �κמטאורידי� מסיבי כמו של ה
היא כי מדובר בשארית של שביט גדול יותר שהתפרק 

  . שני��6000 ל3600לפני בי� 
  
Αידי�' אאורג 

�מעלות בודדות דרו�(שלו סמו$ מטר קט� שהרדיאנט 
בקבוצת , )Capella(לכוכב הבהיר קפלה ) מזרחית� דרו�
 �25/8�8/09המטר יהיה פעיל בתאריכי� שבי� ה. עגלו�

,  שעו� ישראל22:00בשעה ,  באוגוסט�30 ויגיע לשיאו ב
 ,23:30הרדיאנט יזרח בשעה . 7ש ממוצע של "ע� קז

זמ� זה לכ� כדאי לנסות ולצפות ב, מעט לאחר השיא
הנראי� ארוכי� ) Earthgrazers" (לוחכי אר("במטאורי� 

מטר זה . ואיטיי� לאור$ האופק בעת זריחת הרדיאנט
 4אשר תועדו כבר , ידוע בהתפרצויותיו שהתרחשו בעבר

, 2007 ולאחרונה בשנת 1994, 1986, 1935בשני� , פעמי�
לא נראה ולא נצפה  (�150 ש לסביבות ה"אז הגיע הקז

. ייתכ� שהיו התפרצויות נוספות שלא תועדו). מישראל
  .  צופי� בלבד3 תיעדו �1994 ו�1986את ההתפרצויות ב

  
אחרי , בימי� שלפני" לשי� עי�"או לפחות , כדאי לצפות

. אולי תזהו התפרצות של המטר. ובמיוחד בליל השיא
 �IMOבמקרה כזה כדאי להודיע לחטיבת המטאורי� ול

   .הירותבמ) ל"ארגו� המטאורי� הבינ(
  
  
  
  
  
  

  shy@astronomy.org.il: לתגובות ולשאלות
  

  

 
  .IMO: מקור. מיקו� הרדיאנט של הפרסאידי� לאור$ זמ� פעילותו

  :בקרובפעילות החטיבה 
בשבוע שלפני הפרסי איד� תתקיי� סדנת 

עדכוני� ). ונוספות עכל פי דרישה(מטאורי� אחת
 .דהיופצו בפורומי� וברשימת התפוצה של האגו
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  מרי� אוריאל/   הקי  יכוכב
  ?ומי בורח כשעקרב זורח, מאי� המאזניי�, מיה� הבתולה ונושא הנחש

מבי� קבוצות הכוכבי� הניתנות לצפייה בשמי הקי( 
קבוצת הכוכבי� : נדבר היו�על ארבע מה� , הצפוני

, )תשיבול(והק ְסAִיקה הבבתולה הבולטת בכוכב 
שאותה כדאי לנסות לראות מחו( לשמי העיר , מאזניי�

שדווקא כ� נראית במלוא הדרה ג� , עקרב, המזוהמי�
ונושא נחש אשר מספרת את סיפורו , מאזורי� מוארי�

  . ֶאְסְקֶלAְיBס הרופא הטובשל 

  
  בתולה

  
 בגודלה בשמי� ההשנייא קבוצת הכוכבי� בתולה הי

זו אחת משלוש קבוצות . לאחר קבוצת הכוכבי� הידרה
, קסיופיאה: הכוכבי� המזוהות ע� המי� הנשי

 היא הדמות הנשית היחידה בתולה. אנדרומדה ובתולה
אפשר לראותה . )הזודיאק(השייכת למעגל המזלות 

, אפרילבשמי חצי הכדור הצפוני בחודשי� במילואה 
  . בחודשי� הבאי� תיעל� מעיננו.מאי ויוני

  
אשר , קבוצת בתולה שרועה על המעגל האקליפטי

כדי למצוא את . לאורכו מסודרי� מזלות הזודיאק
אנו ממשיכי� , הקבוצה

מהידית של העגלה 
הגדולה הלאה ) הדובה(

בעיקול כלפי דרו� עד 
, שנגיע לארקטורוס

הכוכב הבוהק ביותר 
 רועה(ס יִטDEקבוצת ב

א� נמשי$ . )הדובי�
הלאה כלפי דרו�  נגיע 
 �לכוכב בוהק נוס* 

הכוכב הבוהק , ְסAִיקה
ביותר בבתולה המסמל 
אגודת שיבולי� שהיא 

  .מחזיקה בידה
  

נית� לראות  את ספיקה
זהו כוכב כפול . בעי�
 2000לב� הזוהר פי �כחול

מהשמש שלנו ונחשב 
 בבהירותו �16 כוכב הל

 נמצא מיקומו. בשמי�
 שנות �260 של כבמרחק

הדבר  אול� .אור מאיתנו
בתולה קבוצת המיוחד ב

הוא שדה הגלקסיות 
יותר . העצו� הנמצא בה

 גלקסיות משתרעות מבתולה עד שערות �13,000מ
ביר הידוע בש� צ, צביר זה. ברניקה וקבוצת אריה

 מיליו� שנות אור 65 במרחק של להימצאמוער$ , הבתול
  . מאיתנו

  
שבצביר של נציגי� מתו$ השפע נביא כא� מספר קט� 

  :בתולהבת וגלקסיה
  

49M התשיעית , היא גלקסיה אליפטית ענקית
  היא גדולה . בבהירותה מבי� הגלקסיות שבצביר זה

  
 87M . הנמצאת במרכז הצביר�87Mובהירה במקצת מ

אחת הגדולות ביותר ו ,גלקסיה אליפטית ענקיתהיא 
הבחי� בסילו� בטלסקופ מקצועי טוב נית� ל. הידועות לנו

  דבר המעיד על חור שחור,הפור( ממרכז הגלקסיה
 מיליארד  �3מסתו של חור זה מוערכת בכ. במרכזה

 5000של במרחק סילו� מהגלקסיה נפלט . מסות שמש
חור שחור זה . רדיוו X,  גאמהתו פולט קרינאורוושנות 

בטלסקופ חזק ". Aוירגו "אסטרונומי� כ�ידוע לרדיו
צבירי� סגורי� העוטרי�  �4000 ה מאפשר לראות  למעל

אלו ה� הגופי� הזקני� ביותר ו, 87M של את מרכזה
  .בגלקסיה

  
84M�86 וM  �שתי גלקסיות אליפטיות גדולות ה

  .  שג� כ� ניתנות לצפייה בטלסקופוסמוכות
  
 4567NGC ,הוא למעשה, "התאומי� הסיאמיי� "או 

שתי גלקסיות סמוכות הנראות לנו כדבוקות יחד כמו 
 נמצאות במרחק של שתי הגלקסיות. תאומי� סיאמיי�

  . מיליו� שנות אור מאתנו�41כ
  

104M  הסומבררו"ית יגלקסהיא" .
ה י גלקסיה ספירלית יפהפיזו

הנמצאת בקצה הדרומי של צביר 
הקבוצות על הגבול בי�  ,הגלקסיות
עדיי� נחשבת ו, עורבובתולה 

היא  104M. כשייכת לצביר בתולה
 .קסיות של הצבירהבהירה מכל הגל

שביל אבק כהה עוט* את מרכזה 
מסביב לקו המשווה שלה וגור� לה 
. להראות ככובע סומבררו

 35נמצאת במרחק של הגלקסייה 
 ,  בטלסקופ.ליו� שנות אור מאתנוימ

כוכב הלכת את צורתה מזכירה 
   .שבתאי

  
הכוכב השלישי בזוהרו , ליד פורימה

 נמצא  אחד ,בקבוצת בתולה
 הבהירי� והמפורסמי� ואזרי�והק

נמצא הקוואזר . C3 273 :ביותר
 מיליארד שנות אור שניבמרחק של 

 העצ� המרוחק ביותר וזהו, מאיתנו
. שחובבי� יכולי� לראות בטלסקופ

 2ותו מתאימה לעוצמה של בהיר
 מבהירות 100פי , כוכבי�טריליו� 

ממרכזו נפלט סילו� . הגלקסיה שלנו
מעיד על קיו� חור שחור  שנות אור ה100,000באור$ של 

  .פעיל במרכזו
  

  מיתולוגיה
  

השמש . היא קבוצת כוכבי� הקשורה לחקלאות, בתולה
שהיא , סתיוה  כלומר בעונת,עוברת בה באמצע ספטמבר

היא מופיעה בשמי� בחודשי מאי ויוני . תקופת האסי*

 .ו� פלאמסטיד' שאויירה באטלס של גקבוצת בתולה כפי
 .)www.ianridpath.com: מקור(
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שבה� מתבצע הקציר המסומל על ידי אגודת השיבולי� 
  .שהבתולה מחזיקה בידה

 
. ֶאלה מהתרבות שלה�בתולה י� שוני� ראו בעמ

 ,הרומאי� זיהו אותה ע� אלת הצדק אסטריה
או כקרס אלת , הקבוצה שעליההמחזיקה במאזני הצדק 

מלבד . הקציר והאסי* שמחזיקה בידה אגודת שיבולי�
תה ג� אלת יהיהיא , הרומית אלת התבואהקרס היותה 

 ת אוצהבקבראו היווני�  .הנישואי� והלידה, הבריאות
האלה דמטר אלת הקציר והאסי* הנושאת אגודת 

  .בתה של האלה דמטר, או את פרספונה, שיבולי� בידה

  
 ע� איזיס האלה הא�  קבוצת בתולהבמצרי� זוהתה

מספרי� שפע� . מגינה על החיי� והמתי�שהעיקרית 
 .המפלצת טיפו� והיא ברחה במהירותהפחידה אותה 
התפזרו שולי�  את אלומת השב מידהבמנוסתה שמטה

שהסיני� , מעניי�. על פני מסלול הזודיאק בו רצה
דבר , "הדר$ הצהובה"קוראי� למעגל הזודיאק בש� 

  .טה הזהובי�יהמזכיר את שבולי הח
  

 ע� האלה את קבוצת בתולהזיהו במסופוטמיה העתיקה 
נוצח על ידי מל$ החור* ונגרר , תמוז, בעלה ש.אישתאר

ישתאר הזניחה את א. עול� השאול, לעול� התחתו�
כיסה אות� בשלג וקרח , החור* השתלט עליה� .השדות

בעול� את תמוז אישתר חיפשה . ושו� דבר לא גדל

א$ ג� היא עצמה נעשתה אסירה ,  אותוהתחתו� ומצאה
כאשר האלי� שבשמי� ראו את מצבה . בעול� זה

שלחו שליח לשומר העול� התחתו� , המצער של האדמה
  .  ותמוזכדי שישחרר את אישתאר

  
  

על נשי� בישראל אשר יחזקאל $ מדבר הנביא "ג� בתנ
ַוGֵָבא  " :יושבות בשער בית המקדש ומבכות את תמוז

אִֹתי  ֶאל Aֶַתח  ַ=ַער  Dֵית  ְיהָוה  ֲאֶ=ר  ֶאל ַהIָפEָנה  ְוִהHֵה  
ספר יחזקאל " (ָ=� ַהHִָ=י� יְ=בEת ְמַבENת  ֶאת  ַהBLMַז

 )ד"י' פס, 'פרק ח
  

אגדה זו אומצה אחר כ$ על 
�ידי המיתולוגיה היוונית

פר על דמטר וש� מס. רומית
שילדה (אלת היבול ) קרס(

, )לזיאוס בת בש� פרספונה
האסי* , צמחי המאכלועל 

. וקציר החיטה במיוחד
 ההנערה גדלה והפכה ליפהפיי

יו� אחד . וכול� אהבו אותה
כאשר קטפה פרחי� בשדה 

נפתחה פתע ל, ע� חברותיה
 האדמה ומתוכה יצא האדס

 נולדה , מל$ השאול)פלוטו(
לדמטר בת מזיאוס אבי 

הקרויה ג� , בתה. האלי�
מוכרת , רושו עלמהיקורי שפ

העלמה . לנו בשמה פרספונה
תה יפה מאוד עד שהליוס יהי

אל השמש הרואה הכל סיפר 
דמטר כעסה . לה מה קרה

רבה להישאר יס, מאוד
באולימפוס ולמלא את 

  .פקידיהת
  

הדג� חדל . שה זקנה ונדדה בעול�יהיא התחפשה לא
לצמוח וכ$ שאר תבואות האדמה ורעב החל להתפשט 

זאוס והאלי� חיפשו אחריה וכאשר מצאו . בעול�
דמטר סרבה .  בקשו ממנה שתניח לתבואה לגדול, אותה

ואיימה להמית את כל האנושות ברעב א� בתה לא 
מרקורי אל האדס � זאוס שלח את הרמס .תחזור אליה

אל השאול כדי להחזיר את פרספונה מעול� המתי� אל 
  . אמה

  
חוק העול� התחתו� קובע כי מי שאכל משהו בעול� זה 

פרספונה אהבה מאוד רימוני� והאדס  .שאר בו לעול�יי
פרספונה לא יכלה . פיתה אותה לאכול מפרי הרימו�

. לעמוד בפני הפרי האהוב עליה ואכלה מספר גרגרי�
אול� זאוס פסק שתשעה , כילה זו חתמה את גזר דינהא

חודשי� תבלה פרספונה ע� אמה באולימפוס ובחור* 
 .עול� המתי�, בעול� התחתו�, בעלה, תחזור אל האדס

ברגע שחזרה פרספונה אל אמה בא האביב והפוריות 
פרחי� לבלבו והרעב , האדמה לבשה ירוק. חזרה לקרקע

נה לחזור לשאול נבל כאשר הגיע זמנה של פרספו. פסק
  . הטבע כמו נ� את שנתו, הצומח והאדמה הפכה שוממה

  
שולטי� , כאשר נמצאת פרספונה בשאול, בכל שנה, מאז

החור* והשממה בעול� עד שפרספונה עולה אל פני 
  .האדמה וחוזרת לאמה ואז מתעורר הטבע מחדש

  
  

 
  )www.mdas.net: מקור.  (בצד שמאל) �4406NGC ו4435NGC(העיניי� . צרור אובייקטי� בקבוצת בתולה

  )Hubblesite.org: מקור (104Mהגלקסיה 
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  מאזניי�
  

 לבי� עקרב )ממערב(מזל מאזניי� נמצא בי� בתולה 
 נמצאת  למאזניי�מתחת. )ממזרח(א הנחש ונוש

  . הידרה� הקבוצה הגדולה ביותר מבי� קבוצות הכוכבי� 
  

קבוצת הכוכבי� מאזניי� היא האחרונה שנוספה לגלגל 
 והיחידה שהוכרה כאחת משני� עשר מזלות ,המזלות
 � עצ� דומ� ואינשמאזניי� ה� למרות ,הזודיאק

 שא* הוא ,דלי יש לציי� שקבוצת.  לגו* מ� החיי�קשור
" נושא המי�"מוכר בעול� כ, עצ� דומ� לכאורה

 אשר לפי ,הערבי�. ומתואר כאד� המחזיק כד מי� בידו
 ,דת� אסור לה� לעשות פסלי� או תמונות דמויי אד�

 למאזניי� לא מתווספת ,לעומת זאת .קראו לקבוצה דלי
אלא א� נחבר שני מזלות סמוכי� ונצר* את (שו� דמות 

  .)להמאזניי� לבתו
  

. עד היו� לא יודעי� מי יצר את קבוצת מאזניי� ומתי
יש החושבי� שהיא נוצרה כאשר הרומאי� ערכו  

קיצצו את הצבתות שלו והפכו ,  לקבוצת עקרב"ניתוח"
 הקבוצה הופיעה לראשונה בלוח .תאות� לקבוצה נפרד

 לפני הספירה וחזרה והופיעה שוב 46היוליאני בשנת 
  . לפני הספירה43בשנת 

  
 , לשאר קבוצות הזודיאקמאחר שזו קבוצה חדשה ביחס

תה ידועה לאסטרונומי� הקדומי� באיזור יהיא לא הי
. כוכביה היוו את צבתות העקרב, לגביה�. הי� התיכו�

שני הכוכבי� הזוהרי� ביותר במאזני� נושאי� , ולכ�
. שמות שניתנו לה� על ידי האסטרונומי� הערביי�

צבת העקרב " נקרא הכוכב הבוהק ביותר בקבוצה
צבת "והכוכב השני בזוהרו בקבוצה נקרא " הדרומית

 בקבוצהג� היווני� הקדמוני� ראו ". העקרב הצפונית
  . את צבתות העקרב

  
 ייחוד רבכוכביה של קבוצה זו בהירי� מאוד ואי� בה 

  .מבחינה אסטרונומית
  

 הנקרא  צביר כוכבי� סגור ועגולבקבוצה קיי�
5897NGC,שנות אור 42,000 של  הנמצא במרחק 

  .מאיתנו
  

הכוכב הזוהר ביותר בקבוצת כוכבי� זו נקרא , כאמור
לב� ע� � כוכב כפול כחולזהו . "צבת העקרב הדרומית"

 . שנות אור מאיתנו77ב� זוג לב� הנמצא במרחק של 
. "צבת העקרב הצפונית"הכוכב השני בזוהרו נקרא 

ת  שנו160מרוחק מאיתנו הוא  בברק ירקרק וייחודו
. "צבתות העקרב"הכוכב השלישי בקבוצה נקרא  .אור
הכוכב  . שנות אור152 ענק צהוב המרוחק מאיתנו זהו

הרביעי בזוהרו בקבוצה הוא כוכב משתנה המשנה את 
 שאורו של כוכב מקי* ימי� בגלל ליקוי 2.3בהירותו כל 
נית� לראות זאת בעי� רגילה ג� ללא עזרת . עמו� יותר

 שנות אור 304 נמצא במרחק ההמשתנ  הכוכב.משקפת
  .מאיתנו

  
  מיתולוגיה

  
 ,צדק ומשפט, איזו�, מאזניי� ה� סמל עתיק להרמוניה

מצרי� ה. וה� לאחר מותו האד� ה� בימי חייו של
את לבו של המת במאזניי� הקדמוני� שקלו 

שחר( , כנגד נוצת האמת לפני האל אוסיריס
אצל הרומאי� היו אלו  .את גזר דינו
החזיקה אלת המשפט והצדק המאזניי� ש

אסטריה בידה האחת כסמל למשפט ללא 
,  החזיקה חרבההשניי ובידה ,משוא פני�

  .שהיא חרב התגמול
  

 שיו� אחד , מספרתהמיתולוגיה היוונית
שמעה אפרודיטה קול של תינוק צוחק הבא 

היא ניגשה למקו� וראתה . מכיוו� גזע של ע(
 שהגזע נבקע לאיטו לשניי� ובחלל שבתוכו

הצוחק בקול , שוכב תינוק יפהפה ב� יומו
ששמו , לקחה אפרודיטה את התינוק. ר�

א$ רצתה שמישהו ,  נסי$–היה אדוניס 
היא גחנה אל האדמה . יעזור לה לגדל אותו

וקראה לפרספונה שתעלה אליה מ� העול� 
האדמה נבקעה ופרספונה עלתה . התחתו�

ברגע שראתה פרספונה את . אל פני האדמה
היפה מיד התאהבה בו ג� היא התינוק 

חצי שנה . והשתיי� החליטו לגדלו ביחד
   . פרספונה� תטפל בו אפרודיטה וחצי שנה 

  
רצתה כל אחת , כאשר גדל אדוניס והפ$ לנער יפה תואר

. לאור$ כל השנה, שאר אצלה כל הזמ�ימהאלות שהוא י
הלכו . רבו שתי האלות ביניה� ולא יכלו להגיע לפתרו�

. י האלי� ובקשו ממנו שישפוט ביניה�אב, אל זיאוס
אלת התבונה שתפסוק , זאוס היפנה אות� אל תמיס

תמיס פסקה שארבעה חודשי� ישהה אדוניס ע� . ביניה�
ארבעה חודשי� ע� פרספונה ושאר ארבעת , אפרודיטה

שאר ע� יאדוניס בחר לה. החודשי� יעשה כרצונו
אפרודיטה וכ$ הסתיי� הסכסו$ בי� האלות ולזכר 

 מזל �פט צדק זה נקבעה קבוצת כוכבי� בשמי� מש
  .מאזניי�

  
  עקרב

  
זוהי אחת מקבוצות הכוכבי� היפות והבולטות בשמי� 

  . הדומה מאוד לשמה
  

מערכת הכוכבי� עקרב היא אחת משש המערכות 
 שנה הכירו אותה 5000כבר לפני . העתיקות של הזודיאק

בתקופה הבבלית היו . תושבי מסופוטמיה בש� זה
מכיוו� שחילקו את השמי� , דיאק ששה מזלות בלבדבזו

  
: מקור(הקו החוצה הוא מישור המילקה . קבוצת מאזניי� ולידה קבוצת עקרב

www.johnpratt.com( 
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מזל שור , למשל.  כפי שמקובל כיו��°30ל ולא °60 �ל
 ואילו בתקופה הבבלית היה במחציתומסומל כיו� רק 

   .המזל מסומל על ידי שור של�
  

 הקשת ועד מקשתו של ה השתרעת עקרב המקוריקבוצת
 שלאחר מכ� ג� צבתות ההכיל הקבוצה. רגלי הבתולהל

  . מאזניי�לקבוצת  וצורפו הנלקחו ממנ
  

כאשר אנו מסתכלי� בלילה בשמי הקי( נית� לראות 
חלקו התחתו� עד לבו טובל בשביל . בברור את העקרב

  . שמימיי�הוא עשיר בגופי� , לכ�. החלב
  

בחלקו הצפוני אפשר להבחי� בשלושה כוכבי� 
הכוכב .  את ראש העקרבהמסמלי�, הנמצאי� בשורה

אל =ובה 'דסצ(בראש נקרא בש� ְד=DָBה האמצעי ש
שנתנו , כפי שהוא נקרא בפי הערבי�, שפרושו מצח) בה'ג

 הרביעי בזוהרו זהו הכוכב. את מרבית השמות לכוכבי�
זוהר ) 2000יולי (מדי עשר שני� , אול�. בקבוצה זו

.  הכוכב ארבע שני� ברציפות והופ$ לכוכב השני בזוהרו
הו כוכב לוהט ועצו� בגודלו ז. לאחר מכ� מתעמע� אורו
הוא .  מזה של השמש שלנו6שהקוטר שלו גדול פי 

 זו מערכת למעשה.  שנות אור�402מרוחק מאתנו כ
הכוכב הראשי וב� , שניי� מה�.  כוכבי�4הכוללת 

 20סובבי� זה את זה כל , דוהקרוב אליו מא, תויילוו
הכוכב הראשי . כל המערכת מוקפת ענ� של גז. יו� לער$

 המשווני מהאזורובב במהירות ומשלי$ גז זוהר מסת
תו יבהירותו הולכת ומתעמעמת כאשר ב� לווי. שלו

 לער$ וחול* על פניו וכ$ עשורהקרוב מתקרב אליו מדי 
  . ממעיט את אורו

  
ממרכז מצחו של העקרב אפשר לרדת לאור$ גופו 

מכל כוכבי הקבוצה בולט במיוחד . המתפתל עד לעוק(
פירוש שמו הוא . PְנטPֶרס –רב לבו האדמד� של העק

נוגד , מאדי�= מרס = ארס , נגד= אנטי (ארס �אנטי
 אנשי� שאינ� .הוא ג� מוכר כליבו של העקרב ).מאדי�

מכירי� במיוחד את כוכבי השמי� עשויי� לטעות 
  . בקלות ולחשוב שזהו כוכב הלכת מאדי�

  
�אדו� בקוטר של כ) יינט'סופרג(על  �אנטארס הוא  ענק

ו זוהר.  ) מקוטר השמש שלנו830פי (מ " מיליו� ק1500
נמצא אנטארס . 11,000פי עולה על זוהרה של השמש 

, כלומר.  שנות אור מאיתנו600 עד �520במרחק של כ

אור הכוכב שמגיע 
מדי ערב לעינינו 
יצא ממנו לפני 
. מאות שני�
, במילי� אחרות

אנחנו רואי� 
  . היסטוריה

  
הו ז

הכוכב 
 �15 ה

�בבהי
 רותו
. בשמי�
א$ 
�הטמ

פרטורה 
שלו 
 .C3000° �כ, מזו של השמשבמחצית נמוכה 
שהוא וב� זוגו , זהו כוכב בינארי, למעשה

 . שני��878סובבי� סביב מרכז משות* אחת ל
 באיזור מלא בערפיליות גז נית� לראותו

מחלי* את אנטארס אילו היה  .צבעוניות
השמש שלנו במרכז מערכת השמש הוא היה 

 הסיני� הקדמוני� .ד צדקמגיע כמעט ע
 שהיא ,"האש הגדולה"התייחסו אליו כאל 
  .יליבו של דרקו� המזרח

  
 אחד מארבעת היהPְנטPֶרס , לפי אמונת הקדמוני�

 ששמרו על השמי� לאור$ כל , המלכותיי�הכוכבי�
 . בקי(שמר הלב של העקרב �אנטארס . עונות השנה
 �)  פי הלווית��ָטה ָפא� ֶאל חB, ָפא� Pל חBט(EAֶמְלהEט 

 העי� של �אלדברא�  . בסתיושמרהפה של הדג הדרומי 
 שמר לבו של האריה �וֶרגBלBס  . בחור*שמרהשור 
  .באביב

  
אנטרס הוא הכוכב (נחש �כוכבי� עקרב ונושאחלק משביל החלב השזור בקבוצות ה

).  העצ� הבהיר ביותר בתמונה כולה–הבהיר ביותר במקב( הכוכבי� שמתחת לצדק 
 )APOD: מקור(

  
: מקור(קבוצת הכוכבי� עקרב  

www2.potsdam.edu( 

  
צול� . אנדריאס היידנריי$: צילו�( 20Mהערפילית : מעצמי קבוצת עקרב

 )זרת הטלסקופ של ויני וא� דר אורד בע�101מ ה"מפונדק הק
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בעזרת . בעקרב יש כמה צבירי כוכבי� הבולטי� במיוחד
משקפת נית� לראות מערבית לאנטארס את הצביר 

ר  שהוא צביר כוכבי� כדורי מהקרובי� ביות4M הכדורי
זהו אחד הצבירי� ).  שנות אור�7200 כ(לשמש 

אלא שהוא מואפל על ידי , המרשימי� ביותר בשמי�
האור הבוקע . ענני� כבדי� של חומר בינכוכבי שחור

 שמעניק לצביר צבע ,מהצביר נבלע על ידי אותו חומר
 כוכבי� משתני� 43לפחות בצביר נמצאי� . חו�� כתו�

   .ידועי�
  
 כוכב פולסר הוא. סר פול�4M ב נתגלה �1987ב

יותר  הסובב במהירות עצומה ושולח פעימות ,נויטרוני�
 גילה הטלסקופ של האבל �1995 ב .הבשניי פעמי� �300מ

שה� בי� הכוכבי� הזקני� , ננסי� לבני� בצביר זה
במשקפת נראה הצביר  .ביותר בגלקסיית שביל החלב
 150 עד 100( אינטש 6 או 4כעננה א$ בטלסקופ קט� של 

  .נית� לראות כוכבי� בודדי�) מ"מ
  

 לבי� ליבו של ,דשובה, בי� הכוכב האמצעי של הראש
 :מזרח נמצא צביר כדורי נוס*� העקרב מעט לכיוו� צפו�

80M ) בצורתו הוא דומה מאוד לשביט ). 7.3בהירות

 ,בינואר בארבעה י שארל מסייה "התגלה עכאשר ו
בת  כוכב הדומה ללייחדטלג כערפילית ו הוא ק,1780
והוא ,  מכיל מאות אלפי כוכבי� צביר זה.שביט

הצפופי� ביותר בגלקסיית שביל מהצבירי� הכדוריי� 
גילה את כוכב הלכת ש, ויליא� הרשל. החלב שלנו

הגדיר צביר זה כאחד הצבירי� העשירי� , אורנוס
  .והדחוסי� ביותר של כוכבי� קטני� שראה מעודו

  
כוכבי� גדולי� נוכל לראות שני צבירי ,  במקו� חשו$

הצפוני . פתוחי� הנמצאי� מעט צפונית לעוק( העקרבו
על שו� " צביר הפרפר", )4.2בהירות  (6M יותר נקרא

מזרחית נמצא � מעט דרומית, לא הרחק לידו. צורתו
). 3.3בהירות  (7M: הצביר הנוס* שקל יותר לראותו

 130כי כבר בשנת " צביר תלמי"נקרא ג� צביר זה 
 שתיאר ,)אוספטולמי( ר זה ידוע לתלמילספירה היה צבי

כלל תלמי יתכ� ש. אותו כערפילית ליד העוק( של העקרב
בעזרת . ברור א$ אי� הדבר ,6M בתיאור זה ג� את

משקפת קל יותר לראות את הצבירי� ג� במקומות 
  .פחות חשוכי�

  
בקבוצת עקרב אפשר למצוא ג� ערפיליות יפות כמו 

 ושית או פרפרזה חיפהמזכירה רק ערפילית הֶח
 עגולה כטבעתהפלנטרית הערפילית ה וכ� ,)לשיפוטכ�(

6337NGC.  
  

בגלל קיצוצו של מזל עקרב שוהה בו השמש רק שבוע 
 בשאר הזמ� היא שוהה בקבוצת .ימי� ולא חודש של�

נושא הנחש שהיא הקבוצה היחידה שהשמש נכנסת 
במאה כבר .  לזודיאק"רשמית" משייכתאליה ואינה 
 צפונית נמצאי� הקבוצה תלמי שרוב כוכבי השנייה גילה

 זו ה ארבעה כוכבי� מקבוצואילו ,למישור המילקה
$ קבוצת  השמש עוברת דר,כלומר . לו�דרומנמצאי� 
הרקיע   כבר חולק, אתבזמ� שתלמי גילה זא$ . כוכבי� זו

 , לכ�. מזלות�12 המתאימי� ל שווי� חלקי� �12ל
משמעות � לה אי, קבוצה זו אינה נכללת במעגל המזלות
נודע   1995 בשנת .אסטרולוגית וא* לא סמל אסטרולוגי

קבוצת , אורהלכ, גילושאסטרולוגי�  באמצעי התקשורת
אול� תגלית זו לא . הנחש קבוצת �מזלות חדשה 

קבוצה .  י אחרי� העוסקי� באסטרולוגיה" עהתקבלה
תה ש� כל הזמ� ולא נכנסה לרשימת מזלות יזו הי

 קבוצות ומספר 13 שאז תהיינה אולי משו�, הזודיאק
 היהודי� החוגגי� . הנוצריזה אינו חביב במיוחד בעול�

מתייחסי� הסיני� והיפני� . בר מצווה דווקא בגיל זה
  .  כמקובל12 קבוצות ולא 13לזודיאק כמונה 

  
  נושא הנחש

  
 עקרבקשורה לקבוצת ) Ophiuchus (נושא הנחש קבוצת

אלא , שמש בשתיה�לא רק בחלוקת הזמ� שבה שוהה ה
  .א* בסיפור המיתולוגי הקשור בשתיה� ג� יחד

  
  מורכבת למעשה משתי קבוצותנושא הנחשקבוצת 

האד� מחזיק בידיו נחש . אד� ונחש: כוכבי� נפרדות
ראשו ביד אחת וזנבו . מתפתל המחולק בעצ� לשניי�

היווני  האיש בקבוצה זו מזוהה ע� הרופא .הבשניי
, שהיה רופא כה טוב, )בנו של אפולו(Bס  ֶאְסְקֶלAְיהמהולל

יכול היה שאיש מבי� מטופליו לא מת והוא אפילו 
 עקרב ונושא הנחש  הקבוצות.להחזיר לחיי� אד� שמת

  .  מוות וחיי��מייצגות למעשה דבר והיפוכו 
  

הכוכב הזוהר ביותר בקבוצת הנחש מסמל את לבו 
והכוכבי� השני והשלישי בזוהר� מסמלי� את ראשו 

  . נוספי�ע� כוכבי�
  

יש בקבוצה זו ריכוז צפו* של צבירי כוכבי� כדוריי� 
 ,�12M ו10M שניי� מהיפי� ביותר ה�. ליד שביל החלב
 מפוזרי� יותר ונית� לראות� במשקפת שב� הכוכבי�

 �9M ו14M :צבירי� נוספי� ה�. או בטלסקופ קט�
 �לית ולא  צורה אוב19Mלצביר . העשירי� בכוכבי�

62Mאת כל הצבירי� אפשר לראות . ורה אי סדירה יש צ
  .בטלסקופלצפות עליה�  א$ מוטב ,במשקפת

  
  

  מיתולוגיה
  

. בת תמותההיתה הנסיכה קורוניס , אמו של אסקלפיוס
ביניה� הרתה   מצאה ח� בעיני אפולו ומהרומ�היא

אול� אפולו היה אל עסוק ולא היה לו זמ� . הנסיכה

  )cseligman.com :מקור( שבעקרב 4Mהצביר 
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שהיה , עורב שלוהוא השאיר את ה. לבלות ע� אהובתו
שישמור על הנסיכה ויודיע לו , לב� ובעל קול של זמיר

.  התאהבה בגבר אחרהנסיכה שנשארה לבד. מה קורה
 במשימתו ומיהר  העורב נזכר,זמ� קצר לפני הלידה

 אפולו הזוע� קילל את .לבשר לאפולו על ההתרחשויות
  וקולו השתנההעורב  ומקללה זו השחירו נוצותיו

.  לא נרגע עדיי�אפולו הקנאי והזוע�, אול�. לקרקור
כאשר אחזה .  על המוקדאותווהעלה  הוא תפס את הזוג

, � המשות*חט* אפולו את בנ, האש בבשרה של קורוניס
.  שיגדל אותו,שטר� נולד ומסר אותו לקנטאור כירו�

  .הנער גדל ולמד את אומנות הרפואה
  

ששמעו יצא , מינוס מל$ כרתי� הזמי� את אסקלפיוס
. שיבוא לאי וירפא את בנו החולני גלאוקוס, מרחוקל

כאשר . הוא הבטיח לו עושר רב א� יצליח לרפא את הב�
  הגיע אסקלפיוס לארמו� וראה את מצבו של הנסי$ הבי�

את המל$ כעס וסגר . שא* הוא לא יוכל לעזור לו
אלא א� ,  בצינוק ממנו לא יוכל להשתחרראסקלפיוס

אש ישב בתא הכלא אסקלפיוס המיו. ירפא את הב�
אסקלפיוס הכה . כאשר לפתע החליק נחש לתו$ התא

נכנס נחש נוס* מאותו , לפתע. בנחש במטה שבידו והרגו
הנחש הניח את . חור שבקיר כשהוא נושא בפיו עשב

העשב בפי הנחש המת וזה ק� מיד לחיי� ושני הנחשי� 
אסקלפיוס חט* את העשב והודיע . עזבו את תא הכלא

היא הניח את . מוכ� לרפא את הנסי$שהוא , לשומר
המל$ שאל . העשב בפי הנסי$ וזה ק� מיד בריא ושל�

את אסקלפיוס אי$ יוכל לגמול לו ואסקלפיוס ביקש 
ומאז היה שירשה לו לאסו* את העשב הזה שגדל באי 

  .בכוחו להחיות מתי�

  
בי� המתי� 

שהחזיר 
לחיי� היה 
, אוריו� הצייד

שטע� כי 
 ביכולתו

 להרוג את כל
החי על פני 

. האדמה
דבריו אלו לא 

, גאיהל נעמו
 ,אלת האר(

, ולדיאנה
, אלת הצייד

שאוריו� 
השתיי$ 
 .לחבורתה
נשלח עקרב 

כדי לעקו( 
את אוריו� 

. למוות
, דיאנה

שאהבה את אוריו� התחרטה על מעשה זה ושלחה את 
נושא הנחש . אחיינה אסקלפיוס להחזיר אותו לחיי�

  .ת אוריו�רמס את העקרב ברגלו וריפא א
  

אל ) האדס( לא נשא ח� בעיני פלוטו אול� מעשה זה
:  בסכנהההיית שנשאר מחוסר עבודה וממלכתו ,השאול

אלא ג� אלו שכבר מתו , לא רק שחולי� לא מתו
   . לחיי�הוחזרו

  
וביקש שיפסיק  ) זאוס( התלונ� בפני יופיטר פלוטו

 הכה את יופיטר. את פעילותו של אסקלפיוס
אול� . הברק שלו והרגואסקלפיוס בח( 

העלה אותו , לכ�. אסקלפיוס היה אד� ראוי
לאל הרפואה וקבע הפ$ אותו , יופיטר בדרגה

 , שהחזיק בפיו את עשב המרפא, ע� הנחשאותו
כדי לשמור , אול�. כקבוצת כוכבי� בשמי�

קיבע , שאסקלפיוס לא יעסוק יותר ברפואה
שלו ע� אחד מחצי הרע� הנשר   אתיופיטר
שלמד את ,  אוריו�.מו$ לאסקלפיוס בסבכנפו
 שומר מרחק מהעקרב וכאשר העקרב הלקח
 ).במערב(אוריו� בורח ) במזרח(זורח 

  
. סמל הנחש מקובל בעול� כולו כסמל הרפואה

 חילות רפואה שוני�וא* ,  בתי מרקחת
מסופר על ת ישראל בתור .משתמשי�  בסמל זה
הי� העניש אות� ו שאל,בני ישראל במדבר

 כאשר ביקש משה רחמי� . ונחשי�בעקרבי�
אמר לו אלוהי� שיתקע מוט גבוה , עליה�

באמצע המחנה ויתלה עליו נחש נחושת וכל מי 
 אל נחש יביט, שיכיש אותו נחש או עקרב

  .הנחושת וירפא
  
  
  
  
  
  
  

: מקור( אל הרפואה היווני �אסקלפיוס 
hkbma.homestead.com( 

 )utexas.edu: מקור). (1729, פרנסואה למוי�( אפרודיטה ואדוניס 
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  : הוראות

 .מצאו מקו� חשו$ .1

  .הפנו הגב לצפו� .2
 Nסובבו את המפה כ$ שהאות  .3

 .  תופנה כלפי מעלה

 .הרימו המפה  לנקודה שמעל הראש .4

השוו בי� הכוכבי� שעל המפה לבי�  .5
  . הכוכבי� שבשמי�

 

  :כ$ ייראו השמי� ב
  .24:00,  ביולי15
  .22:00,  באוגוסט15
  . 20:00,  בספטמבר15
 )לא כולל כוכבי לכת וירח(

 .הופק באמצעות תוכנת סטלאריו�
  :ינ�בהורדה 

www.Stellarium.org  
 

  :מקרא
N –�נקודת כיוו   

    קבוצת כוכבי�� אנדרומדה
  כוכב� אלטייר

  שערות
  שולמית

  ברבור  נבל

  עיט

נושא 
  נחש

  מאזניי�

  עקרב

  הרקולס
  רועה 
  דובי�

  הדובה הקטנה

  דרקו�

  קסיופאה

  משולש

  הדובה
  הגדולה

  דנב

  וגה

  פומלהוט  רסאאנט

  אלטייר

  ארקטרוס

  דגי�

  טלה

  אנדרומדה

  יר�'ג
  פרסאוס

  עגור�

נושא 
  נחש

  מאזניי�

  פסל  זאב

  אוסטרליי�דגי� 

  גדי

  דלי

  אנדרומדה

  אנדרומדה

  פגסוס

  ח   שועל
  דולפי�

  פוני

  מג�

כתר 
  צפוני

  בתולה

  ספיקה

  מיקרוסקופ

  אינדוס
  מזבח

  טלסקופ  נורמה

  כלבי ציד

  פולריס
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  מאלמנ" האגודה / יומ� שמי�

 

  פריגאה ואפוגאה�הירח 
מרחק   אירוע  שעה  תארי"

 מ"בק

 359515 פריגיאה 01:26 2/7

 405453 אפוגיאה 08:12 14/7

 363885 פריגיאה 03:23 30/7

 404558 אפוגיאה 00:19 11/8

 368697 פריגיאה 07:58 26/8

 404213 אפוגיאה 19:00 7/9

 368890 פריגיאה 07:30 20/9

 

 מופעי ירח
תארי" 
  לועזי

תארי" 
  עברי

 קבוצה מופע שעה

 תאומי� מולד 06:19 בסיו�' ל 3/7

 בתולה  רבע ראשו� 08:35 בתמוז' ז 10/7

 קשת ירח מלא 11:59 ו בתמוז"ט 18/7

 דגי� רבע אחרו� 22:41 בתמוזב "כ 25/7

 סרט� מולד 14:12 ט בתמוז"כ 1/8

 מאזניי� רבע ראשו� 00:20 באב' ז 9/8

 גדי ירח מלא 01:17 באב' ט 17/8

 שור רבע אחרו� 03:50 ג באב"כ 24/8

 אריה מולד 23:58 ט באב"כ 30/8

 עקרב רבע ראשו� 18:04 באלול' ז 7/9

 דלי ירח מלא 13:13 ו באלול"ט 15/9

 שור רבע אחרו� 09:04 ב באלול"כ 22/9

 בתולה מולד 12:12 בתשרי' א 29/9

 

  תנועת כוכבי� וכוכבי לכת
  אמצעי  אירוע שעה יו� חודש

 ט/מ  מהירח' דר1.7 °נגה 15 3 7

 מ/ע  מהירח'צפ °2.3מאדי�   21 6 7

 ט/מ/ע משבתאי 'דר 0.6 °מאדי� 19 10 7

 ט/מ/ע משבתאי 'דר 0.6 °מאדי� 19 10 7

 �� )20ש "קז( אקוורידי� דרומיי� δשיא מטר  � 27 7

 �� )~7ש "קז( קפריקורנידי� α שיא מטר � 29 7

 �� כוכב חמה מתחיל להיראות ככוכב ערב � 30 7

 מ/ע ) מצפו� ישראל�2%כ(ליקוי חמה מלא  14 1 8

 ט/מ  מהירח'צפ °2.1נוגה  14 2 8

 מ/ע מהירח ' צפ°1.5רגולוס  22 2 8

 מ/ע מרגולוס' צפ °1.0נוגה  4 6 8

 ט/מ/ע מהירח' צפ 0.3 °אנטרס 20 10 8

 ע )ש חלש"קז (הפרסאידי�שיא מטר  � 12 8

 ט/מ/ע משבתאי 'דר °0.2נוגה  18 13 8

 ט/מ/ע משבתאי'  דר°0.6כוכב חמה  21 15 8

 ט/מ/ע  מהירח' דר°0.7נפטו�  19 16 8

 ט/מ/ע מנוגה 'דר °1.0כוכב חמה  19 21 8

 מ/ע מהירח' צפ °2.5כוכב חמה  22 1 9

 �� שבתאי מתחיל להיראות ככוכב בוקר � 5 9

 מ/ע ממאדי�'  דר°2.6כוכב חמה  19 8 9

 מ/ע מספיקה'  צפ°2.4נוגה  5 19 9

 �� נקודת שיוויו� הסתיו 16 22 9

 מ/ע מספיקה' צפ °2.3מאדי�  5 25 9

 מ/ע מהירח' צפ °2.6ספיקה  17 30 9
) ' אינ(4(מ "מ125טלסקופ , 50X8משקפת , עי� בלתי מצוידת: אמצעי תצפית מינימלי

  .)קרוב למועד(האגודה מידע נוס* לגבי חל מהאירועי� באתר . ומעלה
 ו

 

  ירחבהתכסויות כוכבי� 
'בה מהל" שעה תארי"  אמצעי ש� הכוכב  

13/7 22:48 D 5.6 4 Scorpii ט/מ   

11/8 22:08 D 5.3 43 Oph ט/מ  

13/8 22:59 D 5.8 -- ט/מ  

23/8 22:33 R 4.3 19 Taurus ט/מ  

23/8 22:43 R 3.9 20 Taurus ט/מ  

28/8 03:01 R 5.3 µ Cancer ט/מ  

8/9 20:59 D 5.8 -- ט/מ  

9/9 17:23 D 3.2 Φ Sagitarius ט/מ  

9/9 23:54 D 2.1 σ Sagitarius ט/מ  

27/9 04:41 R 5.1 48 Leo ט/מ  

D = היעלמות מאחורי הגו* המסתיר .R = הופעה מחדש בתו� התכסות  . 

 

  ירחיה� ובאסטרואידי� , לכת�התכסויות כוכבי� בכוכבי 

 שעה  תארי"
מש" 
 M התופעה

ש� הגו� 
  המכסה

 אמצעי נטייה עלייה ישרה

22/6 23:59 161m 11.6 Jupiter 19h24m2s 22� o11'38" מ 

23/7 22:48 158m 11.9 Jupiter 19h7m27s 22� o45'26" מ 

12/8 19:39 229m 11.8 Jupiter 18h58m45s 23� o01'23" מ 

M =  בלתי מצוידת:  תצפית מינימלי אמצעי.  בהירות הכוכב המוסתר �50משקפת , עיX8 , מומל( לצפות ממקו� חשו$. ומעלה) ' אינ(4(מ "מ125טלסקופ. 

 

הזמני� חושבו עבור אופק 
  . גבעתיי� בשעו� חור*

34 



  

 

  
  ). alexholden.net: מקור. ('  חלק א–" קיעהש"עטיפת 

  

  מיכל לוינשטיי� / "שקיעה"
   שני��2049 עול� ע� ליקוי חמה מלא פע� בכתב עלל "ב זאייזיק אסימו

  
לילה אחד בלבד בכל אל* ,  על הכוכבי� להופיעא�"

,  או ישמרויעריצוואי$ , היא$ יאמינו בני האד�, שני�
, למש$ דורות רבי�

את זכרה של עיר 
שורה  "?האלוהי�

הוגה הדעות  זו של
והמשורר 

ראל* האמריקני 
 ואלדו אמרסו�

עוררה ) 1803�1882(
ב "סופר המדאת 

 אייזק אסימוב
 1941לפרס� בשנת 

את הסיפור 
" שקיעה"
)“NightFall”( .

אסימוב אומנ� 
פירס� את 

כאשר " שקיעה"
, 21היה רק ב� 

אול� היצירה 
פור  כסיהוכתרה

ב הטוב "המד
ביותר מאז ומעול� 

י אגודת סופרי "ע
�בב "ב בארה"המד
1968 .  

  
מסופר  "שקיעה"ב

 עול� לאגאשהעל 
 ששהמוק* על ידי 

שלפחות  ,שמשות
מאירה אחת מה� 

בכל רגע שמיו את 
ולכ� תושביו נתו� 

רגילי� לאור 
במחזוריות . תמידי
 שני� 2,049של 

שתושבי לאגאש אינ� מודעי� (הירח של לאגאש 
את השמש היחידה ") ליקוי"מלשו�  (קהמְל) לקיומו

. הנמצאת בשמיו וחשכה מוחלטת משתררת על העול�
ה והפאניקה האוחזי� בציוויליזציה שלמה ההיסטרי

גורמי� להחרבתה , שיורד עליה החוש$ באופ� פתאומי
  .באופ� מחזורי כל אירוע כזה

  
אנו מתוודעי� למספר קבוצות אנשי� " שקיעה"במהל$ 
קבוצת אסטרונומי� הצופי� בתנועת  :במקביל

שמביא אות� להבי� , השמשות ומגלי� את חוק הכבידה
בשמיי� נגזרת מהימצאותו של גו* שתנועת השמשות 

ועל ידי כ$ לצפות את ) לא ידוע בינתיי�(שמימי נוס* 
  .הליקוי הממשמש ובא

  
קבוצת ארכיאולוגי� החופרי� בתל עתיק ומגלי� 
שאחת לאלפיי� שנה לער$ הוחרבה התרבות בשריפה 

קבוצת כמרי� המטיפי� לצא� מרעית� על יו�  .אדירה
תצא אש , כה על העול�שבו תרד חשי, הדי� הקרב ובא

אנו ,  בנוס* לאלה.לוגדולה מהכוכבי� ותשרו* הכ
פסיכולוג המקדיש את חייו לחקר את השפעת מכירי� 

  .החשיכה עול תושבי לאגאש
  

במהל$ העלילה מתחיל הקורא 
להבי� מדוע נשמדת הציוויליזציה 

 –לאגאש במחזוריות שעל פני 
האימה האוחזת בתושבי� למראה 

עליה� ומראה החשיכה הנופלת 
, מיליוני שמשות בשמיי� החשוכי�

ה� . גורמת לה� לאובד� שפיות
מדליקי� אש כדי לראות ולהתחמ� 

  .ומעלי� בלהבות את כל תרבות�
  
א$ , האירוע הבלתי נמנע מתרחש 

 הבודדי� הנאבקי� –יש תקווה 
לשמר את הידע לדורות הבאי� 

יוכלו אולי למנוע את ש
  .הקטסטרופה הבאה

  
 פורס� הספר המורחב 1990בשנת 

ק אסימוב יזיי אי"ע" שקיעה"
הספר כולל את . ורוברט סילברברג

הסיפור הקצר המתאר את 
האירועי� עד ליו� הליקוי והמש$ 
המתאר את יו� הליקוי עצמו 

הספר מוסי*  .והאירועי� בעקבותיו
: כגו�, לעלילה דמויות נוספות

, האסטרונו� בינאי, העיתונאי רמו�
  .וגית טיפרהואשתו הארכיאול

  
עיבודי הסרטי� לספר יצאו בשני� 

בשני המקרי� נשאו . �2000 ו1988
" שקיעה"הסרטי� את הש� 

, כשלו� מסחרי: וגורל� היה זהה
, וביקורת רבה מצד המבקרי�

  .המעריצי� ואסימוב עצמו
  

. ליקויי חמה נחשבו משחר ההיסטוריה כמבשרי אסונות
או נחשי ענק � שררו אמונות על דרקוניבזמני� עתיקי� 

, כדי לגרש אות� היו מתופפי�. בולעי� את השמש
 כמוב� שכל . ועודיורי� חצי� בוערי� אל השמיי�

 שנה הבינו �3,000כלפני . "הצליחו"השיטות 
  .האסטרונומי� שהירח הוא הגור� לליקויי�

  
ירח שלו והשמש  ,וכב לכתכליקוי חמה מתרחש כאשר 

מישור וניכרת  נמצאי� על אותו אותה הוא מקי*
כאשר הירח מכסה את . הסתרה של השמש על ידי הירח
  . השמש כולה זהו ליקוי חמה מלא

  
ליקוי . לליקויי חמה ייצוג ג� בהיסטוריה האנושית

. ס בסי�" לפנה�2,134תועד התרחש בהחמה הראשו� ש
 האסטרונומי� הקיסריי� שילמו אז בראש� על כ$ שני

 בספר .שהיו שיכורי� ולא התריעו בזמ� מפני הליקוי
ליקוי שככל הנראה הנביא מנבא ) 'טפסוק ' פרק ח(עמוס 

, 'הנאו� , והיה ביו� ההוא": ס" לפנה763התרחש בשנת 
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על התמונה . �29/5/1919תמונת תשליל שצולמה בעת הליקוי ב

: מקור (. מיקומי הכוכבי� כפי שנצפו בעת הליקוימסומני�
esa.int .(  

 ." ביו� אורוהבאתי השמש בצהריי� והחשכתי לאר(
ס היו צבאות הפרסי� " לפנה585שארע בשנת בליקוי 

.  שני�חמשוהיווני� באמצע קרב במסגרת מלחמה בת 
 משוער .המלחמה הופסקה ,כיוו� שראו בו סמל משמיי�

, 840מת מפחד בשנת  הקיסר לואיס מבוואריהכי 
  . דקותחמשבעקבות ליקוי חמה מלא שנמש$ 

  
ר התרחש בעקבות אירוע היסטורי חשוב הרבה יות

שישה חודשי� לאחר תו� , �29/5/1919הליקוי שארע ב
אלברט איינשטיי� העלה . מלחמת העול� הראשונה

המרחב , סברה כי לכבידה יכולת השפעה על האור
נית� יהיה למדוד סטייה של אור , כתוצאה מכ$. והזמ�

 1919בשנת . כוכב מרוחק כאשר הוא עובר ליד השמש
לחו*  )Principe Island(ה י פרינסיפהתרחש ליקוי מעל הא

 צוות בראשותו של ציל� ,על האי. אפריקה המערבית
ארתור סטנלי אדינגטו� את הליקוי האסטרופיזיקאי 

ומדד את מיקו� הכוכבי� שנראו בשמי� בעת שהוחשכו 
בלילות מיקו� הכוכבי� נראה שונה מאשר . י השמש"ע

נשטיי� דבר שעלה בקנה אחד ע� סברתו של איי, אחרי�
והוכיח את צדקת אחד העקרונות הראשיי� בתורת 

איינשטיי� למדע� אולי הפ$ לימי� . היחסות הכללית
  . המפורס� ביותר בעול� ואדינגטו� קיבל תואר אבירות

  
קבוצה של חברי האגודה צפתה בליקוי החמה , �2006ב

את רשמי הקבוצה נית� . המלא שהתרחש בשמי תורכיה
אחד מחברי , רו� פלד. 32כר$  של 2 בגיליו� לקרוא
 :תיעד התצפית ג� באינטרנט, האגודה

)http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3235574,00.html .(  
  
ליקוי החמה הארו$ שיתרחש בתצפית  מתוכננת �2009ב

  ). בחוברת זוראו מודעה ( בסי�
  
  

  )3' המש" מעמ(מה באגודה 
  

 ההספרייפרויקט שיקו� והשמשת 
את  בימי� אלה נערכי� מאמצי� רבי� לסדר ולהשמיש

,   צוות בראשות שי חלצי ועדה ארנו�י"ע ספריית האגודה
בגמר  .ינשטיי�וליל$ מור ומיכל ל ובעזרת� הרבה של

נדב  י� שהכי� בזמנוהפרויקט יופ( לחברי� קטלוג הספר
הוספו לו הירחוני� וספרי� בינתיי� אשר (רוטנברג 

  ). שנתרמו לאגודה
   

  נתוני� על ספריית האגודה
 ספרי� בנושאי� �500מופיעי� כהספרייה בקטלוג 

גיליונות אלפי וכ� , מגווני� הקשורי� לאסטרונומיה
ספרי� רבי� באנגלית נמצאו , בנוס* .ירחוני� שוני�

בי� השאר נית� . מספר ספרי� בשפות אחרותו, ובגרמנית
כגו� , ספרי� ייחודיי� ונדירי�למצוא בספריה כמה 

 �ספרי אסטרונומיה של נחמ� יעקובי משנות החמישי
 Amateur Telescope " המקורית הספרי�סדרת ,והשישי�

Making " ספרי תצפית של , 1�3חלקי�David H. 

Levy,  �של המאה ספרי טבע בגרמנית מהעשור הראשו
ביוגרפיות נדירות , )!מאה שני�למעלה מבני  (�20 ה

" כל כוכבי אור ","הכוכבי� בחודש�"ליונות י ג,בעברית
בעברית משנת הקמת האגודה ועד " אסטרונומיה"ו

מרבית , �60ירחוני מדע וטבע עבריי� משנות ה, היו�
 ועד היו� �40סו* שנות ה Sky and Telescopeחוברות 

 ,Astronomy ,Scientific American חוברות רבות שלו

Journal of British Astronomical Association , ופרסומי
AAVSO נמצאו ג� ,המדעי לאוס* בנוס*. משני� שונות 

יה בגרמנית ספרי עִל: ספרי� בעלי ער$ היסטורי
שכנראה היו שייכי� למקימי האגודה שעלו בעליה 

פס בעברית אוס* סיפורת שנד(" רשפי�"ספר , החמישית
  .ועוד) 1919רשה בשנת ובו
   

  ההספרייערב השקת 
יוכלו לעיי� ולשאול  החברי�נשקלת האפשרות כי 

 מחדש ההספרייערב השקת . לתקופה קצובה ספרי�
יש (שיפורס� מראש בתארי$  יתקיי� ככל הנראה

להתעדכ� בלוח האירועי� שמופיע באתר האגודה 
מל( להגיע  מו.)הנשלחי� לרשימת התפוצה ובעדכוני�

 לפני פופולאריי� ספרי� לשאוללערב ההשקה כדי 
כמו כ� נית� יהיה . רשימת המתנהויועברו ל" יחטפו"ש

פרסומי� לרכוש גיליונות ישני� של פרסומי האגודה ו
  .אחרי�

 שי חלצי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  !ספרו לנו
 

  :נא להפנות אל מכתבי למערכת
  "אסטרונומיה"מערכת 

  אגודה הישראלית לאסטרונומיהה
 53101מיקוד , גבעתיי, 149' תד

  7314345!03: 'טל
  5422868!03: פקס

astronomy@astronomy.org.il 

36 



  

 

  הגלריה

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
63M שניות 15 חשיפות של 273. אנדריאס היידנריי$). כולל הילתה החיוורת( בקבוצת כלבי צייד 
פילטר , CCD  Meade DSI2-Proמצלמת , Meade ,8/f ,0.33 focal reducerשל  RCX'  אינ(14 טלסקופ. א"כ

H-Alpha. �101צול� בפונדק ה. 

  

  
94M אינ(14טלסקופ . א" שניות כ15 חשיפות של 165. אנדריאס היידנריי$). כולל הילתה החיוורת( בקבוצת כלבי צייד  'RCX  שלMeade ,
8/f ,0.33 focal reducer  , מצלמתCCD  Meade DSI2-Pro , פילטרH-Alpha.�101ונדק ה צול� בפ. 

 שתמונותיה� יופיעו במדור זה מוזמני� להעלות� המעונייני�אלו 
 או לשלח� לכתובת ,או נענע/ו YNETלפורומי  האסטרונומיה בפורטלי 

Astronomy@astronomy.org.il  *נא לא לשלוח (פרטי התקשרות בצירו
  ). בייט�  מגה1קבצי� בנפח העולה על 
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 טלסקופ .א" שניות כ30 חשיפות של 75. אנדריאס היידנריי$). קר�� שבקבוצת חד2237NGC(חלקה הדרומי של ערפילית הרוזטה 

צול� . H-Alphaפילטר , CCD Meade DSI3-Proמצלמת ,  Meade ,10/f, 0.33 focal reducer של 50LX'  אינ(10קאסיגריי� �שמידט
  .ניהגרמ, ממצפה ארכנהולד

  

  
253NGC) בקבוצת פסל.(טלסקופ  . יוסי חוריMeade ,10 )6.3, 'אינ/f , מצפה�רמו .  
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