
 2018לוח השנה האסטרונומי לשנת 

   Bareket observatory| מצפה הכוכבים ברקת 



 על אודות מצפה הכוכבים ברקת
 

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

 .B35, בינלאומי רשמי IAUמספר מצפה למצפה הכוכבים ברקת 

 

 
 

 ,  ופתוח לאנשים בעלי עניין באסטרונומיה הרוצים לראות וללמוד על השמיים והחלל באופן מדעי, ממוקם בישוב מכביםמצפה הכוכבים ברקת 

 המצפה קשור לגופי אסטרונומיה בינלאומיים ומפעיל מגוון פרויקטים ייחודים וכן גם  .עם הרבה הנאה

 .עבודות מחקר אסטרונומיות בשליטה מרחוק באמצעות טלסקופ האינטרנט הישראלי

 
 

אתר אינטרנט אשר מהווה מאגר נתונים אסטרונומי ענק בשפה  : "נט-'אסטרו"מרכז הידע האסטרונומי צוות מצפה הכוכבים ברקת הקים את 

בשימוש גם באפליקציות  , האתר מציע מגוון כלים להוראת האסטרונומיה והמדעים. ידי משרד החינוך-אושר גם על נט-'אסטרו. העברית

 . 'שליטה ברובוט המאדים'ובפיתוחים של המצפה כגון 

 .מורים ועד לעבודות מחקר אסטרונומיות, האתר הייחודי מיועד לקשת רחבה של משתמשים החל מתלמידים

 
 

 מאפשר עדכונים שוטפים במאורעות  , המתעדכן על בסיס יומי, באתר האינטרנט של המצפה" השמים הערב"פרק 

 .האסטרונומיים הבולטים בשמי ישראל

 
 

 .טלסקופ האינטרנט הישראליצוות המצפה פיתח את מערכת 

 מכל מקום  , המאפשר שליטה ישירה על הטלסקופ המשוכלל במצפה הכוכבים ברקת, טלסקופ האינטרנט הינו כלי ייחודי

 .  בעולם המחובר לרשת האינטרנט
 

 .עבודות מחקר באסטרונומיהאשר עורכים באמצעותו  , בטלסקופ משתמשים תלמידים וחוקרים מכל רחבי תבל

 

 

 
 

 :  מחלקות מחקר ופיתוח נוספות

  EMERALD PLANETARIUMS -ופלנטריומים  מערכות הקרנה על משטחים כדוריים•

  AEROSPACE TIS -מערכות מעקב אוטומטיות •



 ערפילית הצעיף

הערפילית נמצאת בקו הראייה של  (. Cygnus Loop)ומכונה גם בשם הלולאה בברבור , ערפילית הצעיף הנה שארית סופרנובה

כשסרק את השמיים בעזרת הטלסקופ  1784בשנת  (WILIAM HERSCHEL)קבוצת הכוכבים ברבור והתגלתה על ידי הרשל 

רוחבה הזוויתי גדול פי  . בתצפית וויזואלית היא מהווה אובייקט קשה לאיתור, למרות המראה עוצר נשימה בצילומים. שלו

  7500-לפני כ' התפוצץ'ו, עננים אלו הם כל שנותר מהכוכב ששכן בגלקסיית שביל החלב שלנו.  חמישה מזה של הירח המלא

 .סופרנובה הנו אירוע אלים וקטסטרופלי שלעיתים בהירותו עולה על זו של הגלקסיה בה הוא שוכן. שנה

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 2018ינואר 

 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

Quadrantids  מטר מטאורים Quadrantids  חמה בריחוק זוויתי מרבי מערבי   מטר מטאורים 

 התקבצות של מאדים וצדק

 M33הגלקסיה : מומלץ לצפייה

 M45הצביר : מומלץ לצפייה



 M3צביר הכוכבים 

 .  מסייהבקטלוג  3מספר , צביר הכוכבים הכדורימאפשרת להבחין בכוכבים רבים ב חשיפה ארוכה במיוחד
 (לצופה מכדור הארץ)ממוקם בין קבוצת הכוכבים אריה וקבוצת הכוכבים הרקולס   M3צביר הכוכבים 

 .מגניטודה+ 6.2ערך בהירותו הנראית , שנות אור 3400-מאתנו הנו כ M3מרחק צביר הכוכבים הכדורי 

 .שכן כל הכוכבים בצביר נמצאים בערך באותו המרחק מאיתנו, צבירי כוכבים מהווים כלי שימושי מאוד לאסטרונומים

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 

 

 

 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 
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 M41הצביר : מומלץ לצפייה ערפילית אוריון: מומלץ לצפייה

 NGC2392ערפילית : מומלץ לצפייה



 ערפילית הלהבה

שמה ניתן לה עקב  . בקו הראייה של קבוצת הכוכבים אוריון. שנות אור מאיתנו 1500-הנמצאת במרחק של כ, ערפילית פליטה

אזור  ,  שבקבוצת אוריון המולקולריערפילית הלהבה הנה חלק מהענן  .המאירים במבנה המזכיר להבה, ענני הגז והאבק שבה

אשר מסתירה  "  בסיס הלהבה"ניתן להבחין בערפילית כהה ב. נרחב של יצירת כוכבים אשר מכיל גם את ערפילית ראש הסוס

בהם קיימים אלקטרונים אשר חוזרים למסלול  , מקור האור של הערפילית הנו באטומים מעוררים .חלק מערפילית הפליטה

 .ותוך כדי כך פולטים אור" שחבור"אנרגטי נמוך בתהליך הנקרא 

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 יום השוויון

 M51הגלקסיה : מומלץ לצפייה חמה בריחוק זוויתי מרבי מזרחי

 M101הגלקסיה : מומלץ לצפייה



 מכתשי הירח ברזולוציה גבוהה

אלו נוצרו עקב פגיעתם של  .  את המכתשים על הירח ניתן לראות רק בעזרתם של מכשירים אופטיים כדוגמת טלסקופ

 .אסטרואידים על פניו של הירח

 :שמות המכתשים הגדולים בחלק המרכזי של התמונה
Ptolemaeus , Theophilus , Fracastorius 

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 

 

 

 

 2018אפריל 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 מטר מטאורים לירידים מטר מטאורים לירידים

 מטר מטאורים לירידים

 M48הצביר : מומלץ לצפייה M81הגלקסיה : מומלץ לצפייה



 ערפילית הינשוף

.  הנמצאת בקו הראייה של הדובה הגדולה, הנה ערפילית פלנטארית מקסימה ומורכבת ביותר  (M97)ערפילית הינשוף 

 .  מסות שמש 0.15-מסת הערפילית כ .על ידי האסטרונום הצרפתי פייר מקיין 1781-התגלתה ב

 .י חובבים"והנה אובייקט צפייה וצילום מועדף ע, השם ניתן לה עקב המראה דמוי עיני ינשוף הנגלה מבעד לטלסקופ גדול
 .Haעם פילטר פס צר , דקות חשיפה 20תמונה יחידה בת 

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 2018מאי 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

אקוורידיםמטר מטאורים   

אקוורידיםמטר מטאורים   

 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 

 

 

 

 צדק בניגוד

 M104הגלקסיה : מומלץ לצפייה

 M13הצביר : מומלץ לצפייה



 גלקסיית העין

ההילה חיוורת  )דבר המתאפשר רק בצילום  החשיפה הארוכה מאפשרת הצצה נדירה אל תוך ההילה החיצונית של הגלקסיה
ומוכרת גם בשם גלקסיית העין השחורה או גלקסיית  , גלקסיה ספיראלית יפיפייה . וכן לצפות בפרטים עדינים בגלעינה, (ביותר

מליון שנות אור וממוקמת בקו הראייה של קבוצת הכוכבים הצפונית   17-מרחקה של הגלקסיה מאתנו הנו כ. היפיפייה הנרדמת

.  תצפיות מעידות כי הגלקסיה מורכבת משתי מערכות קונצנטריות של כוכבים להם כיווני הקפה הפוכים. בירניקהשערות 

 .  שנות אור 40,000-שנות אור והחיצונית המשתרעת עד למרחק של כ 3000הפנימית ברדיוס של כ: קיימות שתי קבוצות 

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 נקודת ההיפוך הקיצית

 שבתאי בניגוד

 M10הצביר : מומלץ לצפייה



 טרנזיט כוכב הלכת חמה

 .  תמונה מתוך השידור הישיר שערך מצפה הכוכבים ברקת. Haמעבר של כוכב הלכת חמה על פני השמש בפילטר 

מעבר כוכב הלכת חמה על פני   -ניתן היה לצפות בתופעה מקסימה בשמי ישראל ( 09.05.2016) 2016בחודש מאי שנת 
.  תוך כדי שקיעתה לפנות ערב, שחורה החולפת על פני השמש כדיסקהנראה  Mercury ) -מרקורי: בלועזית)חמה  .השמש

 .שידור הארכיון זמין לצפייה באתר המצפה

 

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 

 

 

 

 2018יולי 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 מאדים בניגוד
 מטר מטאורים 

דרומיים-אקוורידים  

כוכב כפול  : מומלץ לצפייה

 'אלביראו'

 M57הערפילית : מומלץ לצפייה

 (ראו פרטים באתר)ליקוי לבנה 



 HUBBLEערפילית 

 .מכונה גם בשם הערפילית המשתנה של האבל

זוהי ערפילית  . שביצע מספר מחקרים קודמים על אובייקט זה, האבל.פ אדוויןנקראת על שמו של האסטרונום האמריקאי 
 .שהינו הכוכב הבהיר בקצה התחתון של הערפילית  R Monocerotisבצורת מניפה של גז ואבק אשר מוארת על ידי הכוכב 

אלא רק  , (באור הנראה)ולא ניתן לראותו באופן ישיר , שנות אור מכדור הארץ 2,500 -הכוכב עצמו שוכן במרחק של כ
 .מהשמש~ 10ככל הנראה מסה הגדולה פי   R Monלכוכב . באמצעות האור המפוזר בחלקיקי האבק בערפילית שמסביבו

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 

 

 

 

 2018אוגוסט 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

פרסאידיםמטר מטאורים  פרסאידיםמטר מטאורים    נגה בריחוק זוויתי מרבי מזרחי  

 M31הגלקסיה : מומלץ לצפייה

 M57הערפילית : מומלץ לצפייה



 M51גלקסיית המערבולת 

זוהי גלקסיה ספירלית בעלת מבנה מרשים  . הנה מטרה אסטרונומית פופולארית בקרב בעלי הטלסקופים M51 הגלקסיה 

ונמצאת בקו הראייה של  (. משמאל)  NGC5195ומקיימת אינטראקציה כבידתית עם הגלקסיה הקרובה אליה המכונה בשם 

 .קבוצת הכוכבים כלבי הציד

 .מגניטודה+ 8.4ערך בהירותה הנראית , מליון שנות אור 23-מרחק גלקסיית המערבולת מאתנו הנו כ

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

אוריגידיםמטר מטאורים אלפא   

 נפטון בניגוד

דלתהאוריגידיםמטר מטאורים   

 M33הגלקסיה : מומלץ לצפייה

 M27הערפילית : מומלץ לצפייה



 ערפילית אוריון

  200-עם יותר מ, זוהי מוזאיקה ענקית. צלמנו גם את ערפילית אוריון -כחלק מפרויקט מיפוי שנערך במצפה הכוכבים ברקת 

 .מגניטודה+ 4ערך בהירותה הנראית , שנות אור 1,344-מרחק ערפילית אוריון מאתנו הנו כ! תמונות

זוהי ערפילית  . הניתן לצפייה באזור קבוצת הכוכבים אוריון, י חובבים"ערפילית אוריון מהווה אובייקט צפייה וצילום מועדף ע

סגולה  -בשל נוכחותה של קרינה אולטרה, הערפילית פולטת אור משל עצמה.ובהירה למדי( גודל זוויתי)פליטה גדולה יחסית 

 .מכוכבים צעירים חמים מאד בסביבת הערפילית

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

דרקונידיםמטר מטאורים   

 אריונידיםמטר מטאורים 

 אריונידיםמטר מטאורים 

 אוראנוס בניגוד

 NGC235הגלקסיה : מומלץ לצפייה

 IC5146הערפילית : מומלץ לצפייה



 ערפילית הטבעת

 .ברקע ניתן להבחין בגלקסיות חיוורות נוספות. החשיפה הארוכה מאפשרת הצצה אל תוך ההילה החיצונית של הערפילית

דלק  'כילו את רוב , ערפיליות פלנטאריות נוצרות אשר כוכבים זקנים החל ממסה מסוימת שהנה בקירוב גודלה של השמש שלנו

אלא  , הכוכב איננו מתפוצץ. והכוכב התפשט והפך לענק אדום, המימן ברובו הומר להליום .שלהם לאחר מיליארדי שנים' המימן

הליבה המרכזית של הכוכב הופכת  , כאשר הכוכב ממשיך להתפתח .פולט את הגזים במהירויות נמוכות יחסית ובזמנים שונים

 .הקרינה הגבוהה מעוררת את הגזים הנפלטים וגורמת להם ולהאיר. כוכב חם מאד, לננס לבן

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 טאורידיםמטר מטאורים 

 NGC6946הגלקסיה : מומלץ לצפייה לאונידיםמטר מטאורים  לאונידיםמטר מטאורים 

 M1הערפילית : מומלץ לצפייה



 צביר גלקסיות בהרקולס

 .עם טלסקופ האינטרנט' שדה עמוק'צילום 

 .הניתן לצפייה בקו הראייה של קבוצת הכוכבים הרקולס, שדה גלקסיות אדיר ממדים
קטן שהינו ככל הנראה סילון של חומר  ' זנב'לה ( עליון בתמונה-שמאלי חלק) ,IC1182 ניתן לראות גם את הגלקסיה המשונה 

 . לשם הדגשת הפרטים הנראים, התמונה מוצגת בצבע מדומה. המועף מהגלקסיה כלפי חוץ

 .חדי העין יבחינו בגלקסיות רבות המעטרות אזור זה

 מצפה הכוכבים ברקת: צילום



 מצפה הכוכבים ברקת במכבים
 

 תעשייה ומחקר ,אספקת ציוד ושירותים לחובב. CCDמצלמות , דגמים, משקפות, טלסקופים:  המרכז לציוד אסטרונומי
 www.Bareket-Astro.Com: כתובתנו באינטרנט 08-9264150טלפון 
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 ראשון   שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

מנידים'גמטר מטאורים  מנידים'גמטר מטאורים    

 אורסואידיםמטר מטאורים 

 ערפילית אוריון: מומלץ לצפייה התקבצות מאדים ונפטון

 סיריוס במזרח: מומלץ לצפייה




