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 מי אנחנו
 
  

יחזקאל היא  עסק  משפחתי  שהוקם  על  ידי  ,  המרכז  הגדול  והותיק  בישראל,  המרכז  לציוד  אסטרונומי,  קוסמוס
את  ניסיוננו .  יה  התצפיתית  שנה  בהוראת  האסטרונומיה  ובטלסקופ30-  והיא  משלבת  ניסיון  של  למעלה  מ1985  בשנת  אל-פת

הן  בהכשרה  והשתלמויות  בחברות  אותן  אנו  מייצגים  והן ,  הן  תוך  כדי  עבודה  בשטח,  רכשנו  בעמל  רב  במשך  עשרות  שנים
 .אנו שמחים להעמידו לרשותכם, ברכישת ידע פורמלי בגופים אקדמיים  מוסמכים והכל מתוך אהבת הנושא שהוא תחביבנו

 

משמש  כמנהל  המדעי  של  מצפה  הכוכבים .  המוכרת  ביותר  לכל  חובבי  האסטרונומיה  בישראל  הדמות  –  אל-ר  יגאל  פת"ד
את הדוקטורט סיים במסגרת החוג לגיאופיזיקה . 1989ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה משנת " וכיו1986בגבעתיים משנת 

 –ונות    ושלושה  ספרים  מפרי  עטו  כתב  אינספור  מאמרים  לחובבים  באכסניות  ש.  אביב-ומדעים  פלנטריים  באוניברסיטת  תל
והמדריך  להכרת   שהוא  הספר  המקיף  שנכתב  בשפה  כלשהי    על  קבוצות  הכוכבים  האנציקלופדיה  של  קבוצות  הכוכביםבהם  

הרצאות  וכלה  במסגרות ,    החל  מחוגים  לנוער  ומבוגרים–לימד  ומלמד  במסגרות  שונות  .    שנמכר  באלפי  עותקיםהשמים

בתחום   YNET-בעל  טור  קבוע  ב.  דות  שונים  וכן  במדיה  התקשורתית  הכתובה  והאלקטרוניתמרצה  מבוקש  במוס.  אקדמאיות
האסטרונומיה  ומאמרים  פופולריים  פרי  עטו  התפרסמו  כמעט  בכל  כתבי  העת  המדעיים  הפופולריים  בישראל  וכן  בכתבי  עת 

 .מדעיים מוכרים
 

 שנים 25-בעל ניסיון עשיר של למעלה מ, אביב-יטת תלבוגר החוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים באוניברס BSc ,אל-אלי פת
ב  בחברת "את  הכשרתו  בתחום  המכני  של  תחזוקת  הטלסקופים  רכש  בסדנאות  שעבר  בארה.  בתחום  הטכני  והאלקטרוני

Meade ובגרמניה בחברת Bresser. 
 

רות  ואיכות  המוצר  העוברים אנו  מאמינים  כי  הממליצים  הטובים  ביותר  הם  הלקוחות  והפרסום  היעיל  ביותר  הוא  איכות  השי

  החברה  הגדולה –ב  "  ארהMeadeהחל  מחברת  ,  אנו  מקפידים  לייצג  את  החברות  המובילות  בעולם  בתחומן,  לכן.  מאוזן  לאוזן

חברת ,    שנה  באירופה55-  גרמניה  בעלת  מוניטין  של  למעלה  מBresser,  בעולם  לייצור  תכנון  ושיווק  מוצרי  אסטרונומיה
William-Opticsחברות.  כרומטיות-  בייצור  מערכות  אופטיות  אפו  המתמחהOrion ו  -SkyWatcher המשווקות  מערכות  

  המשמשות  חובבים  ומצפי  כוכבים  בארץ CCD  המייצרות  מצלמות  QSI-  וSBIG,  אסטרונומיות  ברמה  גבוהה  לחובבים

כיפות ,  ובילים  בעולםב  המצויות  בכל  מצפי  הכוכבים  בישראל  ובמצפים  מ"  ארהAsh-Domeכיפות  פלנטריום  של  ,  ובעולם

המצויים  בפלנטריומים ,    יפןGOTOפלנטריומים  של  חברת  ,  Sky-Shed Pod-  וExplora-domeלמצפים  קטנים  של  

  חצובות  וציוד  לצילום Digitalis-  וImmersive-Adventuresפלנטריומים  דיגיטליים  של  חברות  ,  משקפות,  החשובים  בעולם

  אנו  לא  מתפשרים  על  איכות  השירות  ועל  איכות  ואמינות .Jimsmobileברת  ציוד  קצה  של  ח.    ועודVanguardשל  חברת  
 .החברות אותן אנו מייצגים

  
בהקמת  כל  מרכזי בהתאם  למסורת  של  הנאמנות  הרבה  לנושא  סייענו  לפתח  את  נושא  האסטרונומיה  בישראל  על  ידי    סיוע  

מצפי  ומרכזי  האסטרונומיה   בכלרים  שלנו  מצויים  המוצ!      השנים  האחרונות30-  שהוקמו  בישראל  בהאסטרונומיה  הציבוריים
בהקמה ,  המצפים  להם  סייענו  באספקת  ציוד.    האוניברסיטאות  וכן  בשני  מצפים  בירדן  ובקפריסיןבכל,  הציבוריים  בישראל

 ):מצפון לדרום(ובתכנון הם 
 

מצפה  הכוכבים ,  כפר  משהדמצפה  הכוכבים  ב,  מצפה  הכוכבים  אורט  מגדים  בכרמיאל,  מצפה  הכוכבים  של  מכללת  עמק  הירדן
מצפה הכוכבים אורט תעופה וחלל מעלה ,  מצפה הכוכבים של הטכנודע בגבעת אולגה, מצפה כוכבים בנחף, מוטראן בנצרת-אל

מצפה הכוכבים מרכז , מצפה הכוכבים בבית יציב בבאר שבע, מצפה  הכוכבים באשקלון,  מצפה  הכוכבים  במכון  ויצמן,  אדומים
פארק  השמש  בניצנה  ומצפה  הכוכבים ,  מצפה  כוכבים  אורט  ערד,  מצפה  הכוכבים  בעזוז,  גוריון-טת  בןאילן  רמון  באוניברסי

-אוניברסיטת  תל,  הטכניון,  כמו  כן  נמנים  על  לקוחותינו  האוניברסיטה  העברית  בירושלים.  אלביית  שבירדן-באוניברסיטת  אל
משרד  הביטחון  ומשרדים ,  עשרות  מוסדות  חינוך,  יוןגור-אוניברסיטת  בן,  מכון  וויצמן  למדע,  אילן-אוניברסיטת  בר,  אביב

 .חברות תעשייתיות שונות ועוד, ממשלתיים
  

ש  אילן  רמון  שהוא "קוסמוס  מסייעת  בחידון  השנתי  ע.  מתן  פרסים  וכדומה,  אנו  גם  מסייעים  לקהילה  בפעילות  בהתנדבות
אנו  מרצים  בהתנדבות .  ומת  פרס  לזוכיםפרוייקט  משותף  של  מכון  וייצמן  ומשרד  החינוך  הן  בכתיבת  המטלות  והן  בתר

 .ומסייעים לקהילה בכל דרך אפשרית, במסגרות שונות
 

 !הדרכה ושירות , אנו מעמידים לרשותכם את ניסיוננו העשיר שנצבר במשך עשרות שנים במתן ייעוץ
 

 www.cosmos.co.il:  אנו מזמינים אתכם להתרשם  ממגוון המוצרים שלנו באתר האינטרנט שלנו

 

 . רמת גן41ה "ו באולם התצוגה שלנו הגדול בישראל המצוי ברחוב הראא
 

אנו שמחים להעמיד לרשותכם את המידע האסטרונומי על הנעשה בשמי הארץ כמו גם  לומדות וחומרים בנושא , ולסיום

 .  בכל עת וללא תשלום www.education.org.ilהמצויים באתר האינטרנט שלנו  , האסטרונומיה
 

 !ים צלוליםבברכת שמ
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 1985משנת 
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 זכויות יוצרים והיתר שימוש בלוח השנה

 

  ובאתר www.education.org.ilבאתר  ,  על  העיצוב  הגרפי  ועל  כל  הכלול  בלוח  השנה,  על  המידע,  כל  הזכויות  על  התוכן  הרעיוני  והעיצובי

www.cosmos.co.ilמחקר  ולצרכים  פרטיים  מותר  ללא  בקשה  מוקדמת  בתנאי ,  צרכי  לימודהשימוש  במידע  ל.    שייכים  בלעדית  לקוסמוס  טלסקופים
הצגה  באתרי  אינטרנט  או  כל  מדיה  מסחרית ,  שכפול  אלקטרוני  או  שכפול  בכל  מדיה  אחרת,  אין  להשתמש  בתוכן  למטרות  מסחריות.  של  ציון  המקור

 . וכל בקשה תישקל לגופה patel@cosmos.co.ilל "או בדוא,  רמת גן10824ד .ת, אחרת ללא בקשה מוקדמת בכתב מקוסמוס טלסקופים

http://www
http://www.education.org.il
http://www.cosmos.co.il


  2012    שנת  האסטרונומי לההשנ חלו
 

לקבלת  מידע .  לוח  זה  מהווה  תקציר  בלבד  של  האירועים  הנראים  .    2012ועד  לספק  מידע  על  אירועים  שייראו  מישראל  בשנת          נח  השנהלו

 אוצח  תמובל).  ראו  רשימה  בסוף  הפרק(        הנוגעים  לנושא  הרצוי    education.org.ilמפורט  יותר  יש  לפנות  אל  הדפים  הייעודיים  באתר  
מלים  צבועות  בכחול (ר  שיסייע  להבין  את  הנאמר  ביומן  השמים  ושגים  קצלהלן  מילון  מ.  פעות  הנראות  בשמי  ישראלתורבית  ה  מאת  

 ):מופיעות במילון
 

ר ות  יוקגרם  השמים  רח,  ונגציה  גדולה  יותרלאהש  לככ.  שמשמה,  קווי  האורך  השמימיים  לאורך  'הנמדד  במע,  רחק  זוויתימ  -  ונגציהאל

 °15גרם  שמים  המצוי  באלונגציה  מזרחית  של  ,  כלומר,    שעהל  שקחמרשקולות  לה  גצילונא  °15    על  פי  רוב  כל.  (מהשמש  ונוח  יותר  לתצפית

את  זמני  הזריחה .  ן  הלאהם  וכייתעש  ה  זמני  הזריחה  או  השקיעה  יהייןהפרש  ב  ה°30אם  המרחק  הוא  .  ע  שעה  אחריהשקהשמש  ימ
 ).ותלאב לקבל בטוהשקיעה ניתן

 

 )נראה בערב( הכוכב נראה מזרחית לשמש ושוקע אחריה - מזרחיתה לונגציא
 

 )נראה בבוקר( הכוכב מצוי מערבית מהשמש וזריחתו מקדימה את זריחת השמש - מערביתה לונגציא
 

 .יב כדור הארץ בה המרחק ביניהם הוא מרביסב) תיאו של לווין מלאכו(ח ירקודה על מסלולו של ההנ  -ה פגיאא
 

 .הם הוא מרבינייחק במר האו שביט סביב השמש בה, אסטאוריד, ה על מסלולו של כוכב לכתדוקהנ  - ןפהליוא
 

 ).רץעבור חצי הכדור הצפוני של כדור הא( ביותר מעל קו המשווה ומתחיל החורף האסטרונומי ' הדרנטייההשמש מצויה ב –היפוך החורף 

 

 ).עבור חצי הכדור הצפוני של כדור הארץ( ביותר מעל קו המשווה ומתחיל הקיץ האסטרונומי ' הצפנטייההשמש מצויה ב –היפוך הקיץ 

 

, כוכבי  הלכת,  הירח:  הגופים  המכסים  המופיעים  ביומן  הם.    כאשר  גרם  שמים  מתכסה  בגוף  המצוי  במערכת  השמש–  התכסות
 . הזמן המדויק מצוי בפרק הדן בכך.אסטרואידים וירחי כוכבי הלכת

 

ו  קטן   א°0רש  בין  קווי  הרוחב  הוא  הפם  גם  הא.  °0  שבין  שני  גרמי  שמים  הוא  קווי  האורך  השמימייםצב  בו  ההפרש  בין    מ-  תקבצותה
 . ינשה ף הגוכסה אתי) רהקרוב יות(אחד הגופים ,  של אחד מגרמי השמיםגודל הזוויתימה
 

 .והשמש קרובה יותר לכדור הארץ, לכת מתקבץ עם השמש כאשר  כוכב - ליונה עתקבצותה
 

 ).נכון רק לכוכב חמה ונוגה( כאשר כוכב לכת מתקבץ עם השמש והשמש רחוקה יותר - חתונה תתקבצותה
 

אשר  המרחקים  בין  מעברים  של כ,  ליעל  בשל    אי  הדיוקים  שהוזכרו.    מסוים  מגוף  אחרבמרחק  זוויתי  גוף  מסוים  חולף  שר  כא-  ולףח
 ותראהי עשויה ל15 '-כאשר  המרחק  שבו  הירח חולף מגוף קטן מ.  התכסותעשויה  להיראות  ,  )שתי  שניות  קשת  (2  "-ואידים  קטנים  מאסטר

 .התכסות

המולד  מסמן  את ).  לא  בהכרח  באותו  המישור(ביננו  לבין  השמש  ,    באשר  הוא  מצוי  בהתקבצות  עם  השמש,    הירח  מצוי  במולד–  מולד    
 .הוא זורח עם זריחתה ושוקע עם שקיעתה, יוון שבעת המולד הירח הוא מתקבץ עם השמשכ. תחילת החודש העברי

). לא  בהכרח  באותו  המישור(  עם  השמש  וכדור  הארץ  מצוי  בינו  לבין  השמש  בניגודכאשר  הוא  מצוי  ,    הירח  מצוי  במילוא–מילוא  
 .הוא זורח בעת שקיעתה ושוקע בעת זריחתה, שמש עם המתקבץכיוון שבעת המילוא הירח . המילוא מציין את מחצית החודש העברי

 

מצוי )  ביומן  מובאים  רק  נתונים  עבור  כוכבים  משתנים  ארוכי  מחזור  המשנים  את  בהירותם(  כאשר  כוכב  משתנה  –בהירות  מינימום
 .הנתונים הם משוערים ומבוססים על התנהגות הכוכב בעבר. בנקודת השפל של בהירותו

 

מצוי  בנקודת )  ביומן  מובאים  רק  נתונים  לכוכבים  משתנים  ארוכי  מחזור  המשנים  את  בהירותם(כב  משתנה    כאשר  כו–  מקסימום  בהירות  
 .הנתונים הם משוערים ומבוססים על התנהגות הכוכב בעבר. השיא של בהירותו

 

 60יש  ה  כל  מעלב  ).  °½  (  עלהמ  התיצינו  מח  ההגודל  הזוויתי  של  הירח,  לשם  המחשה.  בין  שני  גופים,  בזווית  ראייה,    המרחק-  יתיוחק  זורמ
מ " מ60טלסקופ חובבים בקוטר ).  דקות קשת3 עד 2 (3' עד 2' הינו יןהעל  כושר  ההפרדה  ש).  60("  שניות  60ובכל  דקה  )  60  '-יסומנו  כ(דקות  

 ויתי  בינם  קטן  אינטש  עשוי  להפריד  בין  שני  כוכבים  שהמרחק  הזו8וטר  לסקופ  בק  וט3"יהם    בינעשוי  להפריד  בין  שני  כוכבים  שהמרחק
 .  תחא משניית קשת

 

גרם  השמים  זורח  עם  שקיעת ,    הניגודעתב.  השמש  מ°180או  אסטרואיד  מצוי  ,    ירח,  )למעט  נוגה  וכוכב  חמה(ר  כוכב  לכת  אש  כ-  יגודנ
 .ילה וכמו כן הוא במרחק הקטן ביותר מכדור הארץ ולכן בהירותו גדולה שעות הלה בכלארנוא כן ההחמה ול

 

 ).90-(והדרומי ) 90+(אל הקטבים הצפוני )  מעלות0(נמדד מקו המשווה השמימי . וחב שמימי קו ר– נטייה
 

 .במקרה זה תצוין נטייתו במעלות.  כאשר גוף מצוי במרחק הזוויתי הגדול ביותר מדרום לקו המשווה השמימי–  מרבית'נטייה דר
 

 .במקרה זה תצוין נטייתו במעלות. צפון לקו המשווה השמימי כאשר גוף מצוי במרחק הזוויתי הגדול ביותר מ–  מרבית'נטייה צפ
 

עבור +  68-  ל'כאשר  נטייתו  צפ(  גרם  שמים  שסובב  את  הקוטב  השמימי  הצפוני  כך  שבמשך  היממה  אינו  שוקע  מתחת  לאופק  –  סובב  קוטב
 ).צופה ממרכז הארץ

 

 .אחוריתה ועתנתנועה קדומנית לבין , יחסית לכיפת השמים ומוקימ את נהינו מש  אר כוכב הלכת אש כ- מידהע



 

 .ינימליוא מנקודה על מסלולו של הירח  סביב כדור הארץ בה המרחק ביניהם ה   ה- הריגיאפ
 

 .נקודה על מסלולו של כוכב לכת סביב השמש בה המרחק ביניהם הוא מינימליה - ןיהליורפ
 

בתנאים (היה  בזניט  )  רדיאנטה  (טרהמה  נצפה  לו  מקור  ורים  בשעה  בשעת  השיא  שהיאטמ  לש  הקצב  התאורטי  .ריםאומטר  מט  ב–  ש"זק
 ).עננות וכדומה, ירחא לל –אופטימליים 

 

 .הנתונים הם לגבי צופה מישראל. מצפון לדרום) במקרה שלנו את מישור המילקה(כאשר גוף חוצה מישור ייחוס  –קשר יורד 
 

 .הנתונים הם לגבי צופה מישראל. מדרום לצפון) לקהבמקרה שלנו את מישור המי(כאשר גוף חוצה מישור ייחוס  –קשר עולה 
 

כאשר  חציו  המואר  פונה  אל  השמש ,  עם  השמש  וכדור  הארץ)    אלונגציה  מזרחית  ('  מע270  הירח  מצוי  בקירוב  בזווית  של  –  רבע  אחרון
הנמדד (  הסינודי    של  הירח  הרבע  האחרון  קרוי  כך  כיוון  שהוא  מציין  תום  שלושה  רבעים    של  החודש  העברי  ושל  המחזור.  לכיוון  מזרח

 .בעת הרבע האחרון הירח זורח בקירוב בחצות ושוקע בקירוב בשעת הצהרים). במופעי הירח

כאשר  חציו  המואר  פונה  אל  השמש ,  עם  השמש  וכדור  הארץ)  אלונגציה  מזרחית  ('  מע90  הירח  מצוי  בקירוב  בזווית  של  –  רבע  ראשון
הנמדד  במופעי (  שהוא  מציין  תום  רבע  אחד  של  החודש  העברי  ושל  המחזור  הסינודי    של  הירח  הרבע  הראשון  קרוי  כך  כיוון.  לכיוון  מערב

 .  בעת הרבע הראשון הירח זורח בקירוב בצהרי היום ושוקע בקירוב בחצות). הירח
 

ולים  מאוד סובב  סביב  השמש  במסל,  קוטרו  בין  קילומטרים  בודדים  לעשרות  קילומטרים,    גוף  העשוי  ברובו  קרח  מים  ואבק–  שביט
ביומן  יובאו  נתונים  של  שביטים .  כאשר  הם  מתקרבים  לשמש  הם  מפתחים  הילה  וזנב  המקנים  להם  את  צורתם  המפורסמת.  מוארכים

 .8בהירים מעל בהירות 
 

 . של מסלולה ומתחיל האביב האסטרונומיבקשר העולה כאשר השמש מצויה על קו המשווה השמימי  -שוויון האביב 
 

 . של מסלולה ומתחיל הסתיו האסטרונומיבקשר היורדכאשר השמש מצויה על קו המשווה השמימי   - שוויון הסתיו

 

השמש .      למערברחמזינות  לכוכבי  השבת  מבים  מעל  כיפת  הש,    התנועה    של  גרמי  השמים  במערכת  השמש-  תכלכב    כושל  יתרנוחאנועה  ת
 .דור הארץ והגוף סביב השמשנובע מהתנועה היחסית של כ.  כל הזמןועה קדומניתנבתח נעים ירוה
 

על  כיפת  השמים  בינות  לכוכבי  השבת  והיא  ממערב ,  של  גרמי  השמים  במערכת  השמש'  הליגר'ה    התנועה-  נית  של  כוכב  לכתמודועה  קנת
 .נובע מהתנועה היחסית של כדור הארץ והגוף סביב השמש. ח נעים בתנועה קדומנית כל הזמןריהש ו השמ. למזרח

 

  מדריך -  הימנורוטאס:  ה  בכלל  ניתן  למצוא  בספריעות    הקשורות  לאסטרונומיה  התצפיתית  בפרט  ובנושא  האסטרונומעל  תופ  ףימקע  דמי
צעות  רכישה   באמעל  ידי  משלוח  המחאה  או).  עדוןמוה  ירחבל(₪    120  ניתן  לרכוש  את  הספר  במחיר  של  .  ת  קוסמוסאהוצ,  להכרת  השמים

 astronomy@cosmos.co.il: קטרוני בדואר אלוא 03-6724303 ןופלבכרטיס אשראי בט

 



 א"מידע נוסף באתר היל. ד
 

  מדריך  להכרת -  הימנורוטאס:  ה  בכלל  ניתן  למצוא  בספריעל  תופעות    הקשורות  לאסטרונומיה  התצפיתית  בפרט  ובנושא  האסטרונומ  ףימקע  דמי
צעות  רכישה  בכרטיס  אשראי   באמדי  משלוח  המחאה  אועל  י).  עדוןמוה  ירחבל(₪    120  ניתן  לרכוש  את  הספר  במחיר  של  .  ת  קוסמוסאהוצ,  השמים

 astronomy@cosmos.co.il:  בדואר אלקטרוניוא 03-6724303 ןופלבט
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 .דמדומים, שקיעה, זריחה,  נתונים פיזיקליים–אפמרידים של השמש  �
 אפוגיאה, פריגיאה, מופע, שקיעה, זריחה,  נתונים פיזיקליים–אפמרידים של הירח �

 ליקויי מאורות �

 .שקיעה, זריחה,  נתונים פיזיקליים–אפמרידים של כוכבי הלכת  �

  קווי מצהר מרכזיים של צדק �

 .קווי מצהר מרכזיים של מאדים �

 .נתונים על טבעות שבתאי �

 ירחי מאדים �

 ).מעברים וצל, התכסויות, ליקויים(תופעות ירחי צדק  �

  ירחי שבתאי �

 ירחי אורנוס �

  ירחי נפטון �

 פלוטוירחי  �

  התכסויות כוכבים בירח �

 התכסויות כוכבים בכוכבי הלכת וירחיהם �

 התכסויות כוכבים באסטרואידים �

 מועדי מטרות מטאורים �

 נתונים על אסטרואידים בהירים הנראים בשמים �

 נתונים על שביטים הנראים בשמים �

 זמני מינימה ומקסימה של כוכבים משתנים ארוכי מחזור �

 זמני מינימה ומקסימה של הכוכב הלוקה אלגול �

 סימולציה של מערכת השמש �

 שקיעה ומיקום במערכת אזימוטלית של הירח והשמש וכוכבי הלכת לגבי צופה בישראל, מחשבון זריחה �

 מפת כוכבים מסתובבת להורדה �

 פרקי מבוא לאסטרונומיה ופרקי תרגול �

 לומדה לילדים �

 מאמרים בושאים שונים �

 

 

 

 אל-ר יגאל פת"ד,  2012ספר השנה האסטרונומי לשנת 
 

מסודר  לפי  סדר  כרונולוגי  ומפורט  עד  כדי  שעות  ודקות  בהן ,    הנראים  מישראל2012את  כל  האירועים  לשנת  ספר  השנה  כולל  
אפשר  להורידו  ללא  תשלום .  PDFפורמט  ,    עמודים170.  הספר  כולל  גם  פרקי  מבוא  באסטרונומיה  תצפיתית.  נראות  התופעות

 www.cosmos.co.ilבאתר  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המחבר  או  ההוצאה ,  עם  זאת.  אתו  לאורמועד  הוצאמצים    כדי  שהמידע  הכלול  בלוח  השנה    יהיה  נכון  ומעודכן  לממירב  הצאה  השקיעו  את  הוחבר  וההמ
לות  בו  ואו לוהכת  ב  במידע  הכלול  בלוח  השנה  ואו  במפו"  וכיוםייוניש,  דיוקים-אי,  תוטשמה,  ותאינם  אחראים  לכל  תוצאה  או  נזק  העלולים  לנבוע  מטע

ב "השמטה  וכיו,  ח  וכל  מידע  שנוגע  לטעותו  של  הלוקבל  את  הערות  הקוראים  באשר  לתוכנ  לו  נשמחאנ.    לוח  השנהבשכלול  באיורים  ובכל  חומר  אחר  

 .52008 רמת גן 10834ד .לתר  אדו בוא  il.co.cosmos@igal :ל"ואהדאת ההערות אפשר לשלוח באמצעות .  יתקבל בברכה
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למיקרוסקופים ולפלנטריומים ספקית הכיפות והטלסקופים , למשקפות, המרכז הגדול בישראל לטלסקופים

 . שנות נסיון27-למעלה מ.  מצפי הכוכבים הציבוריים והאוניברסיטאות בישראל(!) לכל
 .נות וליחידיםמכירה בסיטו. יבואנים בלעדיים של החברות המובילות בעולם   

 )ב" שבט  תשע–טבת   (2012ינואר     
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

'                   י           5 א "            י6 ב "            י7 
 טבתב' יצום 

   'ו                    1 ' ז               2 '    ח            3 '      ט          4

 ’ צפ’ מע5.5הירח   
 ) בשורα(לאלדברן 

 

כדור הארץ 
 בפריהליון

 התכסות כוכב בירח

 

שיא מטר מטאורים 
 קואדרנטידים

 

 

 

 ’ צפ’ מע4.4הירח 
 לצדק

 

 התכסות כוכב בירח

 התכסות כוכב בירח

 
  

  ג "   י             8 ד "             י9 ו "       ט     10 ז "            ט11 ז "             י12 ח "            י13 ט "            י14 

 התכסות כוכב בירח 

 

כוכב חמה בצביר 
M22 

 ’  צפ15"מאדים  
 SAO118946לכוכב  
 6.5בהירות 

 

 ’  מע4.6כוכב  חמה  
  לפלוטו ’דר

 ’ דר’ מע1.1נוגה 
 לנפטון

 ’  דר’  מע6הירח  
 )  באריהα(לרגולוס 

 

התכסות  כוכב 
 באסטרואיד 

 כב בירח התכסות כו

 P/2006 T1שביט  

Levyבפריהליון  . 

 התכסות כוכב בירח

 

פלוטו בשולים 
הדרומיים של 
 M25הצביר הפתוח 

 

  

 

 

 ’ צפ’ מע5.0הירח 
 לאורנוס

 

 

  '        כ         15 א "            כ16 ב "            כ17 ג "             כ18 ד "            כ19 ה "            כ20 ו "             כ21 

 ’ דר’ מע2הירח  
 לפלוטו

 ’ צפ’ מע3.7הירח  התכסות כוכב בנוגה
 ) בעקרבα(לאנטרס 

התכסות  כוכב 
 באסטרואיד 

 

: תופעות ירחי צדק 
 סוף צל כפול

 

 כוכב חמה באפהליון

התכסות  כוכב 
 באסטרואיד 

 

 התכסות כוכב בירח

 

: תופעות ירחי צדק 
 סוף צל כפול

 ’  דר’  מע2.6הירח  
 )  בבתולהα(ספיקה ל

התכסות כוכב 
 באסטרואיד

 ’  דר’  מע6.6הירח  
 לשבתאי 

 

התכסות כוכב 
 באסטרואיד

 

 

  ז "             כ22 ח "         כ   23 ט "           כ24 '              א25 '              ב26 '              ג27 '              ד28 

התכסות כוכב בירח  
19 Psc 

 ’  צפ’  מע4.7הירח    סות כוכב בירחהתכ
 לנפטון 

 

התכסות  כוכב 
 באסטרואיד

  
מאדים עובר לתנועה 

 אחורנית

התכסות  כוכב 
 באסטרואיד 

 

 מאדים עומד 

 

 P/2006 T1שביט 

Levy צפ24' מצוי ’ 
 ארידנוס η-ל
 )3.5בהירות (

 

 

 

 
 

 ’ דר’ מע4.1הירח 
 לכוכב חמה

 

  '              ה29 '     ו         30 '              ז31     

 

 

    

 

 

 ’ צפ’ מע3.8הירח 
 לצדק
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       il.co.cosmos@patel  ל"וא  ד6722577-03: קס  פ3-6724302-03. טל

 : עדיים שללב ואניםבי

  Meade, Bresser, Coronado, GOTO, Ash-Dome, Vixen, William-Optics, Orion, Synta, Vanguard, Cosmos, SkyShed Pod , SBIG, QSI 

www.cosmos.co.il 
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 י אור ושוברי אורקופים מחזירסלט

טלסקופים  אלה .  טלסקופים  שוברי  אור  הם  טלסקופים  המבוססים  על  עיקרון  שבירת  האור  במערכת  עדשות  המצויה  בקדמת  הטלסקופ
. טלס  קופים  מחזירי  אור  מבוססים  על  עיקרון  החזרת  האור  ממראות  הממוקמות  בצדו  האחורי  של  המכשיר.  מאפשרים  גם  תצפית  בנוף
, אזימוטליות-טלסקופים  שוברי  אור  וטלסקופים  מחזירי  אור  יכולים  להיות  מוצבים  על  חצובות  אלט.    הפוכההתמונה  המתקבלת  בהם

 .חצובות ממונעות וחצובות רובוטיות) משווניות(גרמניות 

 )ב" אדר תשע–שבט  (2012פברואר  
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

     '                ח1 '       ט            2 '      י              3 א "               י4 

התכסות כוכב בירח   
15 Gem 

 ’ צפ’ מע5.3הירח 
 ) בשורα(לאלדברן 

התכסות  כוכב 
 1998באסטרואיד    

RE  
 התכסות כוכב בירח 

22 Tau 

     

ו                "ט               8 ז "              ט9 ז "             י10 ח "            י11 
 ו בשבט"ט

  ב "       י         5 ג "       י          6 ד "               י7

התכסות  כוכב  
 Uraniaבאסטרואיד 

 

 

 התכסות כוכב בירח

התכסות  כוכב 
 Salliבאסטרואיד  

 ’  צפ18'נוגה   
 לאורנוס 

התכסות  כוכב  בירח  
62 Leo 

 P/2006 T1שביט 

Levy מע2 מצוי ’ 
 לצביר הכדורי ’דר

M79 

שבתאי עובר לתנועה 
 אחורנית

 ’  דר’  מע5.6הירח  
 )  באריהα(לרגולוס 

 

כוכב  חמה  עובר 
 להיות כוכב ערב

 

 שבתאי עומד

התכסות  כוכב  בירח  
29 Cnc 

 

כוכב חמה 
 בהתקבצות עליונה

התכסות  כוכב 
  Jonesבאסטרואיד 

התכסות כוכב בירח 
23 Cnc 

התכסות  כוכב 
 1999באסטרואיד    

RU208 

 

התכסות כוכב 
 Wodanבאסטרואיד 

 

  ט "            י12 '                כ13 א "            כ14 ב "            כ15 ג "     כ        16 ד "            כ17 ה "            כ18 

 ’  דר’  מע1.7הירח    
 לפלוטו 

 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 
Hertzsprung 

התכסות כוכב 
 Aureliaיד באסטרוא

 ’ צפ’ מע4.1הירח 
 ) בעקרבα(לאנטרס 

 ’ מע1.2כוכב חמה 
  לנפטון’דר

 

 ’  דר’  מע2.0הירח   
 )  בבתולהα(לספיקה 

 

 ’ דר’ מע6.0הירח 
 לשבתאי

 

  ו "             כ19 ז "             כ20 ח "            כ21 ט "           כ22 '                ל23 '                א24 '                ב25 

 ’ צפ’ מע3.1הירח  
 לנוגה

 ’ צפ’ מע4.9הירח 
 לאורנוס

 ’  דר’  מע5.1הירח  
 לכוכב חמה 

 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 

Brosche 

 

 
 

 ’  צפ’  מע5.1הירח  
 לנפטון 

 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 

Bagration 

התכסות  כוכב 
 בשבתאי

 

נפטון עובר להיות 
 כוכב בוקר

התכסות  כוכב 
 Cookאסטרואיד ב

 

נפטון בהתקבצות 
 עליונה

 

  '                ג26 '                ד27 '                ה28 '                ו29    

 

 

 ’  צפ’  מע4.7הירח    
 )  בשורα(לאלדברן 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Verbano 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Mannucci 

  
 התכסות כוכב בירח

 P/2006 T1שביט  

Levyבנטייה  דר  ’ 
 )-30(מירבית 

 P/2006 T1שביט 

Levy דר57' מצוי ’ 
 כלב גדול ε-ל
 )1.5בהירות (

 ’ צפ’ מע3.0הירח 
 לצדק

מאדים בריחוק 
צפוני מירבי ממישור 

 4.2מרחקו , המילקה
 ’מע
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 סקופים קטדיופטריים רובוטיים טל

כשבצדו הקדמי עדשה , טלסקופים  קטדיופטריים  מבוססים  על  מערכת  אופטית  הכוללת  מראה ראשית הממוקמת בצד האחורי של הטלסקופ
.   גודלם  הפיזי  הקטן  למרות  אורך  המוקד  הגדול  יחסית–יתרונם  .  את  האור  לצדו  האחורי  של  הטלסקופמתקנת  וכן  מראה  משנית  המחזירה  
 –בדרך  כלל  מוצבים  על  חצובות  רובוטיות  .  מ  ועד  קוטר  חצי  מטר"  ס90-מופיעים  בגדלים  שונים  החל  מ.  משמשים  בעיקר  לצפייה  וכן  לצילום

 LX80, LX90, LX200, LX800, Galax: וחצובות גרמניות משווניות מסדרות שונות) 16"טר עד קו(חצובות מזלג , )8"עד קוטר (אזימוטליות -אלט

 )ב" ניסן תשע-אדר  (2012מרס 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 
      '    ז                  1 '             ח       2 '     ט               3 

 ’  מע6.7כוכב  חמה   
רואיד   לאסט’צפ

 ווסטה

 מאדים בניגוד

 

 

 התכסות כוכב בירח

 כוכב חמה בפריהליון
 

 

 

     

 10                  
 ז "ט

ו                "             ט     9
 שושן פורים

ד                "  י                8
 פורים

ג               " י                 7
  תענית אסתר

  '                י4 א "               י5 ב "    י           6

 ’ דר’ מע1.7הירח  
 ) בבתולהα(לספיקה 

  

 

 

 

 ’ דר’ מע6.1הירח 
  באריהα(לרגולוס 

התכסות כוכב בירח  
Acubens = α Cnc 

 ’  מע2.5כוכב  חמה  
  לאורנוס ’צפ

התכסות  כוכב 
 Victoriaבאסטרואיד 

כוכב  חמה  באלנוגציה 
 ’  מע18(  מירבית  ’מז

 )מהשמש
 

מאדים בקרבה 
 מירבית לכדור הארץ

  התכסות כוכב בירח

  ז "               י11 ח "               י12 ט "               י13 '                כ14 א "               כ15 ב "               כ16 ג "        כ       17 

 C/2001 P1שביט  

Gerrad דר15' מצוי ’ 
בהירות ( דרקון λ -ל

3.5( 

 ’  דר’  מע1.9הירח  
 לפלוטו 

התכסות  כוכב 
 Hartleyבאסטרואיד 

 ’ צפ7.6'מאדים 
 M96לגלקסיה 

 התכסות כוכב בירח

התכסות כוכב 
 Sofievkaבאסטרואיד 

 

 ’  צפ’  מע4.1הירח  
 ) בעקרבα(לאנטרס 

התכסות  כוכב 
 בשבתאי

 

 ’ צפ’ מע2.8נוגה 
 לצדק

עבור כוכב  חמה   התכסות כוכב בירח
 לתנועה אחורנית

 

 כוכב חמה עומד

 ’  דר’  מע6.7הירח  
 לשבתאי

  
 C/2001 P1שביט 

Gerradבנטייה צפ ’ 
 +)70(מירבית 

 

  ד "     כ          18 ה "  כ            19 ו "     כ           20 ז "כ                21 ח "       כ        22 ט "  כ            23 '       א            24 

אורנוס בהתקבצות  
 עליונה

כוכב חמה עובר 
 להיות כוכב בוקר

 ’  דר’  מע1.2הירח  
 לכוכב חמה 

 

 ’  צפ’  מע5.2הירח  
 לאורנוס 

כוכב  חמה 
 בהתקבצות תחתונה 

 

 ’ דר’ מע4.1הירח 
 לאסטרואיד פאלאס

 

 ’  צפ’  מע4.8הירח  
 לנפטון 

 

 

 

 שוויון האביב

 ’ מע4.2כוכב חמה  
  לאורנוס’צפ

 

  '  ב                 25 '        ג            26 '            ד       27 '       ה            28 '         ו           29 '         ז           30  

 

 

היפוך הקיץ על 
 מאדים

 

התכסות כוכב 
 Aglajaבאסטרואיד 

 ’ צפ’ מע4.6הירח 
 ) בשורα(לאלדברן 

 ’נוגה באלנוגציה מז
 ’ מע46(מירבית 
 )מהשמש

 ’  צפ’  מע2.2הירח  
 לצדק 

 ’  דר’  מע1.8הירח  
 לנוגה 

 התכסות כוכב בירח

אורנוס  עובר  להיות 
 כוכב בוקר

התכסות כוכב 
 1990באסטרואיד 

SP15 
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 טלסקופים רובוטיים 

המערכת  הממוחשבת  יודעת  את .  טלסקופים  המוצבים  על  חצובות  המאפשרות  איכון  אוטומטי  לכל  גרם  שמים  נבחר  בלחיצת  כפתור

ודעות  גם  לעקוב  אחת  תנועת  גרמי  השמים  המערכות  הממוחשבות  י.  ואת  הזמן  המדויק)  GPS  -לעתים  בשימוש  ב(מיקום  הצופה  
על חצובה רובוטית אפשר להציב את ). בעיקר בחצובות משווניות(ומאפשרת  הן תצפית נוחה יותר והן צילום בזמני חשיפה ארוכים מאוד 
 .כל סוגי הטלסקופים וחצובות רובוטיות מכל הסוגים נמכרות גם בנפרד

 )ב" אייר תשע-ניסן  (2012אפריל   

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי תשב 
ו            "      ט         7 

 פסח
ד             "      י          6 ג             "    י             5   '         ט          1 '      י              2 א "    י            3 ב "          י      4

 ’  דר’  מע1.9הירח   
 )  בבתולהα(פיקה לס

 

 ’ דר’ מע6.3הירח 
 לשבתאי

 

 

 

 
התכסות  כוכב 

 Tornioבאסטרואיד 

 

 התכסות  כוכב  בירח  
62 Leo 

 

כוכב חמה עובר 
 לתנועה קדומנית

 ’  דר’  מע5.5הירח  
 )  באריהα(לרגולוס 

  למרכז ’  דר30'נוגה  
 צביר הפליאדות

התכסות  כוכב 
באסטרואיד  

Obruchev 

 כוכב חמה עומד 

 
 כוכב בירח התכסות

29 Cnc 
 

א             "            כ13 ב "            כ14 
 פסח שביעי של

'                        כ12
 המועד ה חול

ט            "            י11
 המועד ד חול

ח            "            י10
 המועד ג חול

ז             "            י9
 המועד ב חול

ז            "     ט          8
 המועד א חול

 

 C/2001 P1שביט  

Gerrad מצוי בין ιל - 
  גדולה דובה κל

התכסות כוכב 
באסטרואיד 

Jeanmichelree 

 

 ’  דר’  מע1.3הירח  
 לפלוטו 

 התכסות כוכב בירח 
14 Sgr 

 

פלוטו עובר לתנועה 
 אחורנית

 ’  צפ’  מע4.4הירח  
 ) בעקרבα(לאנטרס 

התכסות  כוכב 
 Celsiusטרואיד באס

 פלוטו עומד

התכסות כוכב 
 1999באסטרואיד  

FFI 

 התכסות כוכב בירח  
ι Lib 

  התכסות כוכב בירח

ז             "            כ19 ח "     כ        20 ט "            כ21 
יום הזכרון 

 לשואה
 ולגבורה

  ג "      כ        15 ד "  כ           16 ה "    כ         17 ו "  כ           18

  

 

 
 ’ צפ’ מע5.1הירח 

 לאורנוס
התכסות  כוכב  בירח 

κ Psc 

כוכב חמה 
 ’באלנוגציה מער

 ’ מע27(מירבית 
 )מהשמש

 ’  דר’  מע2.7הירח  
 לאסטרואיד פאלאס

 התכסות כוכב בירח

 ’  צפ’  מע5.5הירח  
 לנפטון 

מאדים עובר לתנועה 
 קדומנית

 כוכב חמה באפהליון

 מאדים עומד 

 תאי בניגודשב

 

'                     ד         26 '         ה        27 '         ו         28 
 יום העצמאות

'                   ג           25
 יום הזכרון

  '     ל            22 '    א             23 '         ב         24

 ’ דר’ מע5.6הירח    התכסות כוכב בירח 
 לנוגה

 ’ צפ’ מע4.7הירח 
 ) בשורα(לאלדברן 

שיא מטר מטאורים 
ηפופיס  

 ’  צפ’  מע1.3הירח  
 לצדק 

 ’  מע2.0כוכב  חמה  
  לאורנוס ’דר

שיא מטר מטאורים 
 לירידים

 

  '      ז            29 '           ח      30      

התכסות כוכב       
באסטרואיד 

Marghanna 

 התכסות כוכב בירח

ות כוכב בירח   התכס
Acubens = α Cnc 

 

 

 

 .   מת גן ר     41ה ”חוב הראר –אולם תצוגה .  מרכז לציוד אסטרונומי ותצפיתי, סקופיםטלוסמוס ק

       il.co.cosmos@patel  ל"וא  ד6722577-03: קס  פ3-6724302-03. טל

 : עדיים שללב ואניםבי

  Meade, Bresser, Coronado, GOTO, Ash-Dome, Vixen, William-Optics, Orion, Synta, Vanguard, Cosmos, SkyShed Pod , SBIG, QSI 

www.cosmos.co.il 
 ©)  אל טריידינג-פת( שמורות  לקוסמוס טלסקופים ות הזכויכל

http://www.cosmos.co.il


 

 לצפרות ומשקפות תצפית, משקפות לנוף, פות אסטרונומיותקמש
משקפות  משמשות  לצפייה .  קפות  הן  למעשה  צמד  טלסקופים  המאפשר  צפייה  בשתי  עיניים  ושמירה  על  מימד  העומק  בתצפיות  קרובותמש

משקפות  בנויות  באופן  שמערכת  מנסרות ,  למעט  משקפות  אופרה.    ממופעי  ספורט  ותיאטרון  ועד  לצפייה  בגרמי  שמים  מרוחקים–לכל  מרחק  
  הצורה –משקפות  גג  בנויות  בתצורה  של  שני  מארזים  מקבילים  ומשקפות  פורו  .  קדמית  לעדשת  העיןבתוכן  מעבירה  את  האור  מהעדשה  ה

מ "  מ150עד  למשקפות  ענקיות  שקוטרן  ,  קומפקטי  ומשקפות  שדה,    ממיני–משקפות  מופיעות  בגדלים  שונים  .  של  משקפות  שדה"  קלאסית"ה
למשקפות  מאפייני  טיב .    בדרך  כלל  על  חצובה  למניעת  רעידות  ולאיכון  יציבמ  מוצבות"  מ60משקפות  גדולות  מקוטר  .  לצפייה  בנוף  ובכוכבים

 .סוג המנסרות ואיכות הציפוי של המטחים האופטיים, שונים הנקבעים על ידי איכות וסוג העדשות

 )ב" סיון תשע-אייר  (2012מאי  

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 
                 3 ב "        י        4 ג "             י   5 

 א "י
2                    
 ' י

    '        ט          1

 ’  דר’  מע1.7הירח    
 )  בבתולהα(לספיקה 

 

 ’ דר’ מע6.7הירח 
 לשבתאי

 ’ דר’ מע6.5הירח   
 )  באריהα(לרגולוס 

 

התכסות כוכב 
 Tinaבאסטרואיד  

   

ח               "              י10 ט "    י         11 '            כ     12 
 ג בעומר"ל

  ד "        י        6 ו "               ט7 ז "               ט8 ז "     י            9

  

 

התכסות  כוכב  
 Robbiaבאסטרואיד 

 

 התכסות כוכב בירח

 ’  דר’  מע1.4הירח  
 לפלוטו 

  
 התכסות כוכב בירח  

29 Sgr 

מטאורים שיא מטר 
ηלירידים  

 ’  צפ’  מע4.6הירח  
 ) בעקרבα(לאנטרס 

 לכוכב ’ דר49'נוגה 
 ) שורβ(' נת-אל

 התכסות כוכב בירח

שיא מטר מטאורים 
ηאקווארידים  

 

 

  א "             כ13 ב "             כ14 ג "              כ15 ד "             כ16 ה "             כ17 ו "              כ18 ז "              כ19 

התכסות כוכב  
 ’  צפ’  מע5.1הירח     Scheilaבאסטרואיד 

 לאורנוס 

 

נוגה עובר לתנועה 
 אחורנית

 ’  דר’  מע1.3הירח  
 לאסטרואיד פאלאס

 

 נוגה עומד

צדק עובר להיות 
 כוכב בוקר

 ’  צפ’  מע5.4הירח  
 לנפטון 

 

צדק בהתקבצות 
 עליונה

 

ח           "             כ20 ט "             כ21 '                א22 '                ב23 '                ג24 '             ד   25 '       ה          26 
 יום שחרור
 ירושלים

 

התכסות  כוכב  בירח   
45 Cnc 

 התכסות  כוכב  בירח  
50 Cnc 

 Macholz1 96Pשביט 
מצוי בקצה הדרומי 

של ערפילית 
 המכשפה

כסות כוכב בירח הת
1 Cnc   סוף התכסות הצביר

 NGC2175הפתוח 
 בירח

 ’  דר’  מע5.3הירח  
 לנוגה 

 

 ’ צפ22'כוכב חמה 
 לצדק

 ’ צפ’ מע4.8שבתאי 
 ) בבתולהα(לספיקה 

 

 

 ’  צפ’  מע1.4הירח  
משולש  עם .  לצדק

 כוכב חמה המערבי

 

 ’ דר’ מע1.5הירח 
 לכוכב חמה

 

 
 

'                  ו               27 '                ז28 '                ח29 '        ט        30 '                י31 
 שבועות

 

התכסות כוכב    
באסטרואיד 

Guangxi 

התכסות כוכב בירח  
RW Vi 

 התכסות כוכב בירח

 

כוכב חמה 
 בפריהליון

 ’  דר’  מע6.1הירח  
 )  באריהα(לרגולוס 

 Macholz1 96Pשביט 
 ’ צפ’ מע1.2מצוי 

 ) באוריוןβ(לריגל 
כוכב  חמה  עובר 

 להיות כוכב ערב

התכסות  כוכב  בירח 
EI Leo 

 

כוכב חמה 
 בהתקבצות עליונה
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 לנוף ולצפרות, סקופים לשטחלט
, בניגוד  לטלסקופים  שוברי  אור  המשמשים  לאסטרונומיה.  טלסקופים  המאפשרים  צפייה  במטרות  קרקעיות  והתמונה  המתקבלת  בהם  ישרה

טלסקופים לצפרות . וטיןבטלסקופים קרקעיים שימוש במנסרה מיוחדת מיישרת את הדמות לחל, שמאל-בהם  התמונה  ישרה  אך  הפוכה ימין
 .נוף ואסטרונומיה, או כמערכות אופטיות המאפשרות גם צילום מקצועי של ציפורים, )זום(מגיעים או במארז אטום עם טווח הגדלות קבוע 

 )ב" תמוז  תשע-סיון  (2012יוני  

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת 
       א "               י1 ב "               י2 

 ’  דר’  מע2.0הירח    
 )  בבתולהα(לספיקה 

 

 ’  דר’  מע6.5הירח  
 לשבתאי 

 ’ מע11'כוכב חמה 
  לנוגה’צפ

 התכסות כוכב בירח

      

  ג "             י  3 ד "               י4 ו "               ט5 ז "               ט6 ז "               י7 ח "               י8 ט "               י9 

התכסות כוכב   
באסטרואיד  

Inngard 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד  

Zadunaisky 

 

נוגה עובר להיות 
 כוכב בוקר

 ’  דר’  מע1.3הירח  
 לפלוטו 

 

טרנזיט של נוגה על 
 !דיסקת השמש

נפטון עובר לתנועה 
 אחורנית

 ’  צפ’  מע4.4הירח  
 ) בעקרבα(לאנטרס 

 נפטון עומד

 

ירח  התכסות  כוכב  ב
i Lib 

 

נוגה בקצה הדרומי 
של הצביר 
NGC1746 

 

  '                כ10 א "             כ11 ב "             כ12 ג "              כ13 ד "             כ14 ה "             כ15 ו "              כ16 

התכסות כוכב בירח  
44 Ari    דר’ מע4.8צדק ’ 

 לפליאדות
 ’  צפ’ע  מ4.4הירח  

 לאורנוס 

 ’ דר87"כוכב חמה 
בהירות ( אריה ε-ל

2.7( 

 

 

 

  

  ז "              כ17 ח "             כ18 ט "             כ19 '                ל20 '                א21 '                ב22 '                ג23 

התכסות כוכב   
 Gertrudבאסטרואיד 

 ’ר  ד’  מע6.0הירח  
 לכוכב חמה 

 

 ’ מע5.1כוכב חמה 
 β( לפולוקס ’דר

 )בתאומים
 

 היפוך הקיץ 

 ε  -  ל’  דר15'נוגה  
 שור

 ’ צפ’ מע3.0נוגה 
 ) בשורα(לאלדברן 

 

 

 

 

 ’  צפ’  מע1.4הירח  
 לנוגה 

 ’  צפ’  מע4.4הירח  
 )  בשורα(לאלדברן 

, נוגה, צדק, הירח
, ) שורα(אלדברן 

קרס אסטרואיד 
 21ווסטה במעגל של 

 ’מע

.   לצדק’  צפ51'הירח  
משולש  עם  כוכב 

 חמה המערבי

 התכסות כוכב בירח 
14 Tau 

 

  '                ד24 '                ה25 '                ו26 '                ז27 '                ח28 '                ט29 ' י               30 

 Macholz1 96Pשביט  
 ’ צפ’ מע2מצוי 

 M42לערפילית 

נוגה  עובר  לתנועה  פלוטו בניגוד
 קדומנית

נוגה  בקצה  הצפון 
מזרחי  של  צביר 

 ההיאדות

 ’  דר’  מע1.7הירח  
 )  בבתולהα(לספיקה 

 

 ’  דר’  מע6.0הירח  
 לשבתאי 

 נוגה עומד 

 

שבתאי  עובר  לתנועה 
 קדומנית

 

שיא מטר מטאורים 
 בואטידים

 

 ’  דר’  מע5.3הירח  
 למאדים 

 

 שבתאי עומד

 ’  דר’  מע6.0ירח  ה 
 )  באריהα(לרגולוס 

 

 Macholz1 96Pשביט 
בקרבה מירבית 

. לכדור הארץ
 א. י0.9312מרחקו 

 

התכסות כוכב בירח  
19 Sex 
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 דובסוניים מתקפלים ם קופיסלט
קוטר  גדול –יתרונם  .  המאפשר  צידוד  והגבהה  ללא  מערכת  נעילת  צירים,  אלה  טלסקופים  מחזירי  אור  המוצבים  על  כן  בסיסי  ביותר

  יש  אפשרות  לקפל  את Trussבטלסקופים  במבנה  .  מאוד  של  טלסקופ  בשבריר  המחיר  של  טלסקופ  בקוטר  דומה  הבנוי  על  חצובה

  .  50 “מ ועד קטרים גדולים של" מ76טלסקופים דובסוניים מגיעים החל בקוטרים שבין . הטלסקופ ובכך לשנע אותו גם במכונית קטנה

 )ב" אב  תשע-תמוז   (2012יולי      
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 7                  
 ז "י

6                 
 ז "ט

5                 
 ו "ט

4                 
 ד "י

3                  
 ג "י

2                 
 ב "י

1                 
 א "י

 

 ’ צפ’ מע5.6הירח 
 לנפטון

התכסות  כוכב  בירח  
46 Cap 

קרס , צדק, נוגה
אסטרואיד ווסטה 

 10בהתקבצות של 
 ’מע

כדור  הארץ 
 באפהליון 

 

 Macholz1שביט 

96P דר12' מצוי ’ 
 NGC2186לצביר 

 Macholz1שביט 

96Pבפריהליון  .
מרחקו מהשמש 

 א. י0.12

 ’  דר’  מע1.0הירח  
 לפלוטו

  

 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד  

Robbia 

 Macholz1שביט  

96P  דר17'  מצוי  ’ 
 M78לערפילית 

 ’  צפ’  מע4.6הירח  
 )  בעקרבα(לאנטרס 

כוכב  חמה 
 ’באלנוגציה  מז

 ’  מע26(מירבית  
 )מהשמש

 

 14               
 ד "כ

13               
 ג "כ

12               
 ב "כ

11              
 א "כ

10                  
 ' כ

9                 
 ט "י

8                
 ח "י

 תמוז ב'יזצום 

 )נדחה(

 

אורנוס  עובר  
 לתנועה אחורנית

 

 כוכב חמה עומד

מה כוכב ח אורנוס עומד
 באפהליון

 

 

 

 
 

 ’  צפ’  מע2.5הירח  
 לאסטרואיד פאלאס

 ’  צפ’  מע5.0הירח  
 לאורנוס 

 

 ’  דר1.13'צדק  
בשור   ω2לכוכב  

 )4.9בהירות (

התכסות  כוכב  בירח  
κ Psc 

  
התכסות  כוכב  בירח  

9 Psc 

 

 α  ל’  צפ54'נוגה  
 בשור 

  התכסות כוכב בירח

             19 '     א            20 '        ב         21 
 ט "כ

               16 ז "      כ        17 ח "            כ18
 ו "כ

15              
 ה "כ

 

 ’ דר’ מע6.3הירח  
 ) באריהα(לרגולוס 

  לכוכב ’  דר47'הירח  
 חמה 

 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 

Rhodope 

התכסות כוכב 
באסטרואיד  

Shimoyama 

 

 

לפולוקס בהמשך   
קסטור הקו בין 

 β -ן, α(לפולוקס 
 )בתאומים

 ’  צפ’  מע4הירח  
 α(לנוגה  ולאלדברן  

 ולקרס, )בשור

התכסות  כוכב  בירח  
ω2 Tau 

התכסות כוכב 
 הלכת צדק בירח

 

 28                
 ' ט

                  22 '      ד           23 '       ה          24 '       ו           25 '      ז            26 '        ח         27
 ' ג

 

 ’ צפ’ מע4.4הירח  
 ) בעקרבα(לאנטרס 

 

כוכב חמה 
 בהתקבצות תחתונה

שיא מטר מטאורים 
פיסקיס 

 אוסטרינידים

 

 

 

 ’  דר’  מע1.9הירח  
 α(לספיקה  

 ) בבתולה
: תופעות  ירחי  צדק  

 סוף צל כפול

 ’  דר’  מע6.4הירח  
 לשבתאי 

 ’  דר’  מע4.8הירח  
 למאדים 

 ’ דר17'ו פלוט
למרכז הצביר 

 M25הפתוח 

מאדים  בקשר  היורד 
 של מסלולו

 Macholz1שביט  

96Pבנטייה צפ ’ 
 )31(מירבית 

 

 

 
'             י              29 א "   י          30 ב "       י       31   

אב צום תשעה ב
 )נדחה(

 

 ’ דר’ מע1.7הירח       
 לפלוטו 

 

 ’ צפ’ מע4.7צדק 
 ) בשורα(רן לאלדב

כוכב  חמה  עובר 
 להיות כוכב בוקר

שיא מטר  מטאורים 
δאקווארידים  

 α -דרומי ו
 קפריקורנידים
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 למעבדות ולתעשייה, לסטודנטים, לילדים: יקרוסקופים למטרות שונותמ
מיקרוסקופים  ביולוגיים  הם  מיקרוסקופים  בהם  האור  עובר  דרך  דגימה .  מיקרוסקופ  הוא  מכשיר  המאפשר  לצפות  בדגימות  קטנות 

סטריאוסקופים  הם  מיקרוסקופים  בהגדלה מיקרוסקופים  ).  אלף  ויותר(וההגדלה  המרבית  בדרך  כלל  גבוהה  מאוד  )  או  צבועה(שקופה  
. לצפייה  בחרקים  וכדומה,  ליהלומנים,  נמוכה  המאפשרים  צפייה  בגופים  אטומים  או  גופים  תלת  מימדיים  והם  משמשים  בעיקר  לתעשייה

יאה  למצלמת מרבית  סוגי  המיקרוסקופים  מכילים  גם  יצ).  בינוקולאריים(מיקרוסקופים  ביולוגיים  עשויים  להכיל  עינית  אחת  או  שתיים  

USBבאמצעות ,    מיקרוסקופ  כיס  הוא  מיקרוסקופ  בהגדלות  קטנות  המראה  את  הדמות  או  על  מסך  מחשב  מובנה  או  על  מסך  המחשב
 . ומשמש בעיקר לתעשייהUSBחיבור 

 )ב"  אלול   תשע-אב    (2012אוגוסט      
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

     ג "                י1 ד "                י2 ו "               ט 3 ז "                ט4

 ’  צפ’  מע4.9הירח    
 לנפטון

  
 ’ צפ’ מע4.5שבתאי 

 ) בבתולהα(לספיקה 

 

 

 התכסות כוכב בירח

 

: תופעות ירחי צדק 
 התחלת צל כפול

    

  ז "                י5 ח "                י6 ט "                י7 '           כ         8 א "               כ9 ב "             כ10 ג "              כ11

 ’  צפ’  מע4.0הירח   
 )  בשורα(לאלדברן 

  לצדק ’ דר48'הירח 

התכסות  כוכב 
 Eliasonבאסטרואיד 

 

התכסות  כוכב 
 Ludaבאסטרואיד 

 התכסות כוכב בירח

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 
Mickiewicz 

 

  
 התכסות כוכב בירח  

53 Ari 

 

 

 

 

התכסות כוכב בירח  
100 Psc 

 ’  צפ’  מע4.0הירח   כוכב חמה עומד
 לאורנוס 

 

 ’ צפ’ מע4.9הירח 
 לאסטרואיד פאלאס

התכסות כוכב 
 Alkesteבאסטרואיד 

 

  ד "             כ12 ה "     כ        13 ו "       כ       14 ז "              כ15 ח "             כ16 ט "             כ17 '                 ל18 

 ’ דר’ מע5.5הירח  
 ) באריהα(לרגולוס 

שיא מטר מטאורים 
κקיגנידים  

 

 

 

התכסות  כוכב 
 Russiaבאסטרואיד 

 ’  דר’  מע3.4הירח  
 לכוכב חמה 

כוכב חמה 
 ’באלנוגציה מער

 ’ מע19(מירבית 
 )מהשמש

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Guangxi 

 ’  דר’  מע2.7דים  מא
 לשבתאי 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Chernova 

נוגה באלנוגציה 
 46( מירבית ’מער

 ) מהשמש’מע

 ’  צפ’  מע1.8מאדים  
 )  בבתולהα(לספיקה 

מאדים , שבתאי
)  בתולהα(וספיקה 

 ’ מע4.5יוצרים קו 

 .  לנוגה’ דר5'הירח 
 התכסות כוכב בירח  

Y Tau 

 ’  צפ’  מע1.6הירח  
 לקרס

 מטאורים שיא מטר
 פרסאידים

 

  '                 א19 '                 ב20 '                 ג21 '           ד       22 '                 ה23 '                 ו24 '                 ז25

 ’  צפ’  מע5.4הירח   
 ) בעקרבα(לאנטרס 

 התכסות כוכב בצדק

 

כוכב חמה 
 בפריהליון

 בניגודנפטון 

 

 

 

 ’  דר’  מע1.6הירח   
 )  בבתולהα(לספיקה 

 ’  דר’  מע2.2הירח  
 למאדים 

, מאדים, הירח
 α(שבתאי וספיקה 

יוצרים ) בתולה
 ’ מע5מעוין 

 ’ דר’ מע5.6הירח 
 לשבתאי

   

  '                 ח26 '       ט          27 '                 י28 א "              י29 ב "              י30 ג "               י31  

 ’  צפ’  מע5.4הירח    
 לנפטון 

 

שיא מטר מטאורים 
αאוריגידים  

 

התכסות כוכב בירח  
ν Aqr 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 
Edmondson 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Neilbone 

 התכסות כוכב בירח 
43 Sgr 

 ’  דר47'הירח  
 לפלוטו 

 

 התכסות כוכב בירח

ירח התכסות  כוכב  ב
V4381 Sgr 

 התכסות כוכב בירח 
µ Sgr 

 

         
 .   מת גן ר     41ה ”חוב הראר –אולם תצוגה .  מרכז לציוד אסטרונומי ותצפיתי, סקופיםטלוסמוס ק

       il.co.cosmos@patel  ל"וא  ד6722577-03: קס  פ3-6724302-03. טל

 : עדיים שללב יםואנבי

  Meade, Bresser, Coronado, GOTO, Ash-Dome, Vixen, William-Optics, Orion, Synta, Vanguard, Cosmos, SkyShed Pod , SBIG, QSI 

www.cosmos.co.il 
 ©)  אל טריידינג-פת( שמורות  לקוסמוס טלסקופים ות הזכויכל

http://www.cosmos.co.il


 

 ם לצפייה בשמשמערכות לצילום אסטרונומי וטלסקופים מיוחדי
מערכות  אלה  מתאפיינות  באיכות  אופטית  גבוהה .  CCD  מערכות  לצילום  אסטרונומי  הן  מערכות  המיועדות  לצילום  באמצעות  מצלמת  -

 .דורשות שימוש בחצובה בעל יכולת מעקב בדיוק גבוה. מאוד המתקנות עיוותים אופטיים שבדרך כלל לא מובחנים בעין
  מסנן  המעביר  רק  אורך  גל  מסוים  שנפלט  מאטום –ליבם  .    לצפייה  בתהפרצויות  השמש  ופעילות  על  פניה  טלסקופי  שמש  בנויים  במיוחד-

 !וכל צפייה בשמש שלא באמצעות טלסקופ מתאים עלולה לגרום לעיוורוןטלסקופים אלה הם הבטוחים ביותר לצפייה בשמש . המימן

 )ג"   תשע-ב   תשרי " תשע-אלול   (2012ספטמבר      
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

        ד "               י1

 ’ מע1.2כוכב חמה 
 α( לרגולוס ’צפ

 )באריה

       

  ו "ט               2 ז "               ט3 ז "               י4 ח "               י5 ט "               י6 '                כ7 א "               כ8 

 ’  דר’  מע1.3הירח  
 לצדק 

 ’ צפ’ מע4.0הירח 
 ) בשורα(לאלדברן 

 

התכסות  כוכב  בירח 
13 Tau 

 התכסות  כוכב  בירח 
14 Tau 

התכסות כוכב בירח  
44 Ari    התכסות  כוכב

 Olgaבאסטרואיד  

 

 התכסות כוכב בירח

 ’  צפ’  מע4.1הירח  
 לאורנוס 

: תופעות ירחי צדק 
 התחלת צל כפול

 

  ב "               כ9 ג "              כ10 ד "             כ11 ה "        כ     12 ו "              כ13 ז "              כ14 ח "         כ    15 

התכסות  כוכב  
באסטרואיד 

Hancock 

 ’ דר’ מע5.5הירח 
 ) באריהα(לרגולוס 

 ’ דר’ מע4.2הירח  
 לנוגה

כוכב חמה עובר 
 רבלהיות כוכב ע

כוכב  חמה 
 בהתקבצות עליונה 

 

שיא מטר מטאורים 
εפרסאידים  

  

'                     ג            19 '                ד20 '                ה21 '      ו            22 
 צום גדליה

'                        ב         18
 ראש השנה

'                    א            17
 אש השנהר

  ט "             כ16

 שוויון הסתיו 

 

 

 ’ צפ’ מע5.3הירח 
 ) בעקרבα(לאנטרס 

התכסות כוכב 
באסטרואיד  

Taiyuan 

 

התכסות כוכב 
 Scaniaבאסטרואיד 

 ’ דר38'הירח 
 למאדים

 ’  דר’  מע5.5הירח  
 לשבתאי 

 ’  דר51'הירח  
 )  בבתולהα(לספיקה 

פלוטו עובר לתנועה 
 קדומנית

 התכסות  כוכב
 Asaphבאסטרואיד 

 

התכסות  כוכב 
 Rivieraבאסטרואיד 

 פלוטו עומד

 ’ דר’ מע6.0הירח 
 לכוכב חמה

 

 

'                      י           26 א "              י27 ב "              י28 ג "               י29 
 יום כיפור

'                               ט25 '                ח                24 '                       ז          23  

 אורנוס בניגוד 

 

 התכסות כוכב בירח  
κ Psc 

 ’ צפ’ מע5.3הירח  
 לנפטון

התכסות  כוכב 
 Tangaבאסטרואיד 

 

 התכסות כוכב בצדק

התכסות כוכב  
באסטרואיד 
Yamagatashi 

 ’  דר50"אורנוס  
  דגים 44לכוכב  

 )5.7בהירות (
 ’ דר40'הירח 

 לפלוטו

  ד"              י30      

 

 ’ צפ’ מע4.7הירח       
 לאורנוס
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 תחנות מזג אוויר, חצובות, מסננים, עיניות, מקצועיות CCDלמות צ מ-אביזרים 

כוונות ,  מסננים  צבעוניים  לצפייה  וצילום,    החל  בעיניות  שונות  הקובעות  את  הגדלת  הטלסקופ–אסטרונומים  נעזרים  בציוד  עזר  רב  גוני  
  החל  מחצובות  צילום  וכלה  בחצובות  הרובוטיות –ומשקפות  חצובות  בגדלים  שונים  לנשיאת  טלסקופים  .  לעזרה  באיכון  ומתאמים  שונים

 CCDכוכבי  לכת  וירח  וכלה  במצלמות  ,    לצילום  נוףUSBהחל  ממצלמות  ,  מצלמות  לצילום  אסטרונומי.  ג"המסגלות  לשאת  למעלה  ממאה  ק
  את  מזג  האוויר  בחוץ  ובמשך תחנות  מזג  אוויר  ניידות  החיוניות  לכל  צופה  המבקש  לדעת.  מקוררות  לצילום  אסטרונומי  מקצועי  ולמחקר

 . הלילה וכן במכשירי כיול ובקרה

 )ג"  חשון       תשע-תשרי    (2012אוקטובר      
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

'                               כ6
 ה חול המועד

ט                "               י5
 המועד ד חול

ח                "י               4
 המועד ג חול

ז                "               י3
 המועד ב חול

ז                "               ט2
 המועד א חול

ו                "               ט1
 סוכות

  

 ’  דר’  מע1.5הירח    
 לצדק 

 ’  צפ’  מע3.5הירח  
 )  בשורα(לאלדברן 

 ’  מע3.2כוכב  חמה  
   לשבתאי’דר

צדק עובר לתנועה 
 אחורנית

 התכסות  כוכב  בירח  
ω 1 Tau 

 

 צדק עומד

 לרגולוס ’ דר7'נוגה 
)αבאריה ( 

 ’  מע1.6כוכב  חמה   
 α(  לספיקה  ’צפ

 ) בבתולה
התכסות  כוכב  בירח  

π Psc 

 ’ דר5'מאדים 
לאסטרואיד איריס 

 )11.2בהירות (

  

ב                "               כ8 ג "               כ9 ד "             כ10 ה "      כ       11 ו "              כ12 ז "              כ13
 שמחת תורה

א                "               כ7
 הושענא רבה

 

  
 ’ דר’ מע6.6הירח 
 לנוגה

 ’  דר’  מע6.1הירח  
 )  באריהα(לרגולוס 

מאדים  מצוי  על  הקו 
  בעקרבδ - לβבין 

 שיא מטר מטאורים
δאקוארידים  

 התכסות כוכב בירח

 

שיא מטר מטאורים 
 טאורידים דרומיים

התכסות  כוכב  התכסות כוכב בצדק
באסטרואיד 

Gantrisch  
שיא  מטר  מטאורים 

 דרקונידים

 כוכב חמה באפהליון

 

 ’  מעלה  דר1הירח  
 לקרס

 

 התכסות כוכב בירח

 

  ח "             כ14 ט "             כ15 '                ל16 '                א17 '      ב          18 '                ג19 '                ד20 
 ’  דר51'הירח   

 לפלוטו 

 התכסות כוכב בירח

 
 ’  צפ’  מע1.9הירח  

 למאדים 

   לכוכב’  דר41'הירח  
β    בהירות (בעקרב

2.6( 
 ’  צפ’  מע5.2הירח  

 ) בעקרבα(לאנטרס 
 התכסות כוכב בירח 

ω Oph 

 ’ צפ’ מע1.1הירח 
 לכוכב חמה

 ’  דר’  מע4.7הירח  
 לשבתאי 

 ’ צפ46'מאדים 
 M80לצביר הכדורי 

 ’ דר’ מע1.6הירח 
  בבתולהα(לספיקה 

 

 

 

  

  '             ה   21 '                ו22 '                ז23 '                ח24 '                ט25 '                י26 א "              י27 

 ’  צפ’  מע4.2הירח   
 לאורנוס 

  

כוכב  חמה 
 ’באלנוגציה  מז

 ’  מע24(מירבית  
 )מהשמש

שבתאי עובר להיות 
 כוכב בוקר

שבתאי בהתקבצות 
 עליונה

 ’  צפ’  מע5.0הירח  
 לנפטון 

התכסות  כוכב  בירח  
44 Aqr 

שיא מטר מטאורים 
 לאו מינורידים

התכסות כוכב 
 1999באסטרואיד 

WS9 

 

 

 ’  צפ’  מע3.6אדים  מ
 )  בעקרבα(לאנטרס 

 

שיא מטר מטאורים 
 אוריונידים

 

  ב "              י28 ג "       י        29 ד "              י30 ו "            ט  31     

התכסות  כוכב     
 Sorgaבאסטרואיד 

  
התכסות כוכב בירח   

53 Ari 

התכסות  כוכב  
באסטרואיד 

Neilbone 

 

ת כוכב התכסו
באסטרואיד 
Demokritos 
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 ספרים ואטלסים בהוצאת קוסמוס

ספרית (אל  שיצאו  הן  בהוצאת  קוסמוס  והן  בשיתוף  עם  הוצאות  אחרות  -ר  יגאל  פת"פרי  עטו  של  ד,  תספרים  ייחודיים  לאסטרונומיה  בעברי
    אטלס -אטלס  קוסמוס  של  שמי  ישראל  ,  העוסק  בפרקים  הבסיסיים  של  האסטרונומיה  התצפיתית,    המדריך  להכרת  השמים-,  )מעריב

העוסקת  בכל ,    עמודים850-כ,  שני  כרכים,    של  קבוצות  הכוכביםוהאנציקלופדיה,  כוכבים  מנוילן  למבקשים  אטלס  בעברית  לתצפיות  שטח
כמו  גם  אינדקסים ,  הכוללת  מאות  צילומים  ומפות  מפורטות,  המיתולוגיה  ומקור  שמות  הכוכבים,  גרמי  השמים  שבהן,  קבוצות  הכוכבים

 .עשירים ומילון מושגים נרחב

 )ג"  כסלו   תשע-חשון    (2012נובמבר      
  ראשון שני שלישי רביעי יחמיש שישי שבת

      ז "               ט1 ז "               י2 ח "               י3

 ’  דר’  מע3.3הירח   
 לקרס

 

 התכסות כוכב בירח

 ’  דר’  מע1.1הירח  
 לצדק 

 

 התכסות כוכב בצדק

 ’  צפ’  מע3.5הירח  
 ) בשורα(לאלדברן 

  
התכסות כוכב 

 Velledaבאסטרואיד 

     

  ט "               י4 '                כ5 א "               כ6 ב "               כ7 ג "               כ8 ד "               כ9 ה "          כ   10

התכסות כוכב  
באסטרואיד 

Chikushi 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Zeelandia 

  
התכסות כוכב בירח  

36 Sex 

 ’  דר’  מע6.1הירח  
 )  באריהα(ס לרגולו

 

כוכב חמה עובר 
 לתנועה אחורנית

 כוכב חמה עומד

 

 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Apollonia  
 

 התכסות כוכב בצדק

התכסות  כוכב 
 Ankaraבאסטרואיד 

 

 התכסות כוכב בירח

התכסות כוכב בירח  
22 Gem 

 

  ו "              כ11 ז "              כ12 ח "             כ13 ט "    כ         14 '                א15 '                ב16 '            ג17 

כוכב  חמה  
 בהתקבצות תחתונה 

 

 ’  צפ’  מע3.8נוגה  
 )  בבתולהα(לספיקה 

 

שיא מטר מטאורים 
 לאונידים

 ’  צפ’  מע3.9הירח  
 למאדים 

 

  לפלוטו’ דר5'הירח 

 ’  צפ’  מע5.8הירח  
 )  בעקרבα(לאנטרס 

 

 בירחהתכסות כוכב 

  לכוכב ’  צפ15'הירח  
 חמה 

 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 

Schaifers 

 

 

 ’  דר’  מע1הירח   התכסות כוכב בצדק
 )  בבתולהα(לספיקה 

 ’  דר’  מע4.6הירח  
 לשבתאי 

 η  לכוכב  ’  צפ1'נוגה  
 )4בהירות(בתולה 

נפטון  עובר  לתנועה 
 קדומנית

 

שיא מטר מטאורים 
 טאורידים צפוניים

 ’  דר’  מע5.7הירח  
 וגה לנ

 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Perepadin 

 

 נפטון עומד

 

  '                ד18 '                ה19 '                ו20 '                ז21 '                ח22 '                ט23 '                י24 

 התכסות כוכב בירח

 

 ’ צפ23'מאדים 
 M28לצביר הכדורי 

 ’ צפ’ מע3.9 הירח
 לאורנוס

התכסות כוכב בירח 
16 Psc 

כוכב  חמה 
 בפריהליון

 

שיא מטר מטאורים 
αמונוקרידים  

 ’  צפ’  מע5.5הירח  
 לנפטון 

  
התכסות כוכב בירח 

30 Aqu 

 

 

 

התכסות כוכב בירח 
ν Aqr 

כוכב  חמה  עובר 
 להיות כוכב בוקר

 ’  דר22'מאדים  
M22לצביר  הכדורי  

ועל  השולים 
הדרומיים  של 

, רפילית  הלגונהע
M8 

 התכסות כוכב בצדק

שבתאי , נוגה
)  בתולהα(וספיקה 

יוצרים משולש ישר 
 זווית

 

  א "              י25 ב "              י26 ג "       י        27 ד "              י28 ו "              ט29 ז "             ט30  

 ’  דר’  מע4.2הירח   
 לקרס

 

 בירח  התכסות כוכב
68 Ori 

 ’  דר’  מע1.2הירח  
 לצדק 

 

 ’ צפ’ מע4.2הירח 
 ) בשורα(לאלדברן 

 -ליקוי ירח חצי צל 
ייראה מישראל רק 

 בחלקו האחרון

 

כוכב  חמה  עובר 
 לתנועה קדומנית

 ’  דר22'נוגה  
 לשבתאי

 ’  דר’  מע4.5מאדים  
 לפלוטו 

 כוכב חמה עומד
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 פלנטריומים אופטיים ודיגיטליים

או  באמצעים  )  דשותאור  העובר  דרך  חרירים  וע(פלנטריומים  הם  מקרנים  מיוחדים  המדמים  את  כיפת  השמים  או  באמצעים  אופטיים  
הפלנטריומים .  בעלת  חתך  חצי  כדורי,  תלויה  או  מתנפחת,  הפלנטריומים  מקרינים  את  כיפת  השמים  על  כיפה  מיוחדת).  הקרנה(דיגיטליים  

פלנטריומים  דיגיטליים  מקרינים  גם  סרטים  ומקנים .  השמש  והירח  ולפי  טיבם  גם  גרמי  שמים  אחרים,  מציגים  גם  את  מיקום  כוכבי  הלכת
 .מימד הנובעת ממבנה הכיפה הכדורי-יית תלתאשל

 )ג"  טבת תשע-כסלו    (2012דצמבר      
  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

        ז "      י         1

        

  ח "     י         2 ט "   י           3 '     כ             4 א "    כ          5 ב "           כ   6 ג "        כ       7 ד "    כ          8 

שיא מטר מטאורים 
התכסות כוכב בירח     מונוקרואידים

RX Sex 

 

 

 

 ’  דר’  מע6.5הירח  
 )  באריהα(לרגולוס 

כוכב  חמה 
 ’באלנוגציה  מער

 ’  מע21(מירבית  
 )מהשמש

התכסות  כוכב 
  Kariבאסטרואיד 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Borovsky 

  
כסות כוכב בירח  הת

FX CNC 

התכסות  כוכב  בירח  
1 Cnc 

 צדק בניגוד

 התכסות  כוכב  בירח  
45 Cnc 

 

  

'                   ב          15 
 חנוכה

'                    א       14
 חנוכה

ט            "   כ         13
 חנוכה

ח            "           כ12
 חנוכה

ז    "    כ         11
 חנוכה

ו            "          כ  10
 חנוכה

ה            "       כ      9
 חנוכה

 

 ’  צפ’  מע5.4הירח   
 למאדים 

 

 התכסות  כוכב  בירח 
V4026 Sgr 

 

שיא מטר מטאורים 
 קומה ברניקידים

 ’  דר31'הירח  
 לפלוטו 

 

התכסות  כוכב 
 Muschiבאסטרואיד 

 

שיא מטר מטאורים 
 גמינידים

  עומדאורנוס

 

 ’  דר’  מע1.4הירח  
 לכוכב חמה 

 ’  צפ’  מע5.3הירח  
 ) בעקרבα(לאנטרס 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Academia 

 ’ צפ’ מע4.7צדק 
 ) בשורα(לאלדברן 

 ’  דר’  מע1.8הירח  
 לנוגה 

 

שיא מטר מטאורים 
αהידרידים  

 ’  דר’  מע4.8הירח  
 לשבתאי 

 

התכסות כוכב 
באסטרואיד 

Academia 

ה אסטרואיד  ווסט
 )174.8(בניגוד 
 ’ דר’ מע1.4הירח 

 ) בבתולהα(לספיקה 

 

'             ג          16 '   ד              17 '   ה              18 '      ו          19 '        ז        20 '      ח           21 '      ט           22 
 חנוכה     

 

  

 

 

 

 היפוך החורף

 ’  צפ’  מע4.7הירח  
 לאורנוס 

 

התכסות כוכב 
 Fucikבאסטרואיד 

 

 

התכסות  כוכב 
באסטרואיד 

Ariadne 

 התכסות  כוכבים 
 κ Psc ,9 Pscבירח 

שיא מטר מטאורים 
 לאו מינורידים

 ’  צפ’  מע5.3הירח  
 לנפטון

  
 ’  מע5.4כוכב  חמה  

 α(  לאנטרס  ’צפ
 ) בעקרב

  לכוכב ’  צפ10'נוגה  
  עקרבβהכפול 

 קרס בניגוד

 ’ דר’ מע1.2הירח  
 לכוכב חמה

 

'                       י23 א "           י24 ב "           י25 ג "           י26 ד "           י27 ו "           ט28 ז "           ט29
 טבתב ' יצום 

 

 
התכסות  כוכב 

 Elliotבאסטרואיד 

  
התכסות כוכב בירח  

χ 2 Ori 

 

התכסות כוכב בירח 
χ1 Ori 

 ’  צפ’  מע3.5הירח  
 )  בשורα(לאלדברן 

 

  לצדק’ דר32'הירח 

 ’ צפ26'מאדים 
 M75לצביר הכדורי 

 התכסות כוכב בירח

 

 ’ צפ’ מע5.6נוגה 
 αא(לאנטרס 

 )בעקרב

התכסות  כוכב 
 1997באסטרואיד  

AT1 

 

שיא מטר מטאורים 
 אורסידים

 ז "           י30 ח "           י31     
 כוכב בירחהתכסות      

 

פלוטו עובר להיות 
 כוכב בוקר

התכסות  כוכב 
 Musaבאסטרואיד 

פלוטו בהתקבצות 
 עליונה
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 2012היראות כוכבי הלכת במשך שנת 
 

ככל  שמרחקו  מהשמש .  כאשר  כוכב  הלכת  קרוב  לשמש  קשה  לצפות  בו.  בתיאור  הגרפי  להלן  מתואר  מצבם  של  כוכבי  הלכת  ביחס  לשמש  לאורך  השנה
כוכב  לכת  שמצוי .  במיטבו  מעלות  מהשמש  כוכב  הלכת  יהיה  בניגוד  ואז  ייראה  180במרחק  של  .  גדול  הוא  יראה  פרק  זמן  ממושך  יותר  בשמי  הלילה

כאשר  שני  כוכבי  לכת  צמודים  זה  לזה .  ייראה  בערב)  ממזרחה(כוכב  לכת  שמצוי  קרוב  לשמש  משמאלה  .  ייראה  בבוקר)  ממערבה(קרוב  לשמש  מימינה  
 .או לשמש בתאריך מסוים הם מתקבצים

 



  
 מצפי כוכבים ציבוריים בישראל

 

 .  על ידי גוף ציבורי שלא על מנת לקבל רווחמצפה כוכבים ציבורי הוא מצפה כוכבים המוקם 
 

 12"-להלן רשימה של מצפי הכוכבים הציבוריים והחינוכיים וכן מרכזי אסטרונומיה ציבוריים מצפון לדרום בהם טלסקופ בקוטר הגדול מ
 

  המצפהשם  עיקריציוד אתר/ כתובת   / הערות
  עמק הירדןמכללת Meade 16 LX200 טלסקופ ריכז את פעילות פרחי מדע.  אינו פעילכרגע

 

 ומעבדה ניידת פרחי מדע
 

 SBIG XT8 מצלמת   Meade 16 SC  בעיקר את התלמידים בבית הספרמשמש

 Ash-dome כיפת

  כרמיאל– מגדים אורט

 
 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 

 בעיקר תלמידים מהסביבה ולעתים עושה אירועים משמש
 ציבוריים

 

Meade 12 LX200 ,טריום פלנGOTO NEX 

 SkyShedPod  כיפת, Coronado שמש טלסקופ

 ד כוכבים כפר משהמצפה
 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 
 בעיקר את המערכת החינוך באיזור וכן לעתים משמש

 אירועים ציבוריים

 

Meade 12 LX200 , פלנטריוםGOTO NEX 

 Ash-dome  כיפת, Coronado שמש טלסקופ

 נצרת –מוטראן - אלס"בי

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 
  את תלמידי בית הספר וכן את הקהל הרחבמשמש
 2012 לפעול בשנת יתחיל

Meade 12 LX90ACF , פלנטריוםGOTO NEX 

 Explora-dome  כיפת ,Coronado שמש טלסקופ

 - זיתון אל ס" כוכבים בימצפה
  נחףכפר

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 
למידים אך משתתף באירועי אסטרונומיה  בעיקר תמשמש

  לאסטרונומיההישראליתהמוניים בשיתוף האגודה 

http://www.hagilboa.org.il/ 

  אסטרונומיה גלבועמרכז Meade LB12,  ניידים שוניםטלסקופים

 
 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 
לצד פעילויות בנושאים , מקיימים פעילויות שונות במוזיאון

כמו כן קיימת מעבדה ניידת הכוללת . חריםמדעיים א
 בשלב זה אין ציוד תצפיתי. פלנטריום נייד

04-8614444 

http://www.madatech.org.il/Pages/Index.aspx 

 טק חיפה-מדע פלנטריומים ניידים

המוזיאון הלאומי למדע 
 טכנולוגיה וחלל

 תלמידים ממערכת החינוך באיזור וכן הרצאות קבוצות
 לקהל הרחבופעילויות 

www.technoda.org.il  

Meade 16 LX200 , פלנטריום ניידGOTO NEX 

 GOTO E-5 אופטי קבוע פלנטריום

 Ash-dome  כיפת, Coronado שמש טלסקופ

  גבעת אולגה– טכנודע

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(
 

 

 
פעילות .  כמרכז האגודה הישראלית לאסטרונומיהמשמש

הרצאות ,  חוגים– לקהל הרחב ילותפעלמערכת החינוך וכן 
 כנסים ואירועים

  תצפיות תחת שמי המדבר ותצפיות רחובארגון

www.astronomy.org.il 

Meade 16 LX200 ,Meade 16 DOB  ,Meade 

LB12 , Meade 12 LX200 ,נייד פלנטריום GOTO 

NEX ,שמש טלסקופ Coronado, כיפת  Ash-Dome 

  CCD SBIG XT8ME מצלמת

  הכוכבים בגבעתייםמצפה
 הישראלית האגודה

 לאסטרונומיה

 

 

 

 
משמש בעיקר את המערכת .  דוידסון להכשרת מוריםמכון

 טלסקופ רובוטי, החינוך

http://davidson.weizmann.ac.il 

Meade 16 ACF , מצלמת SBIG XT8ME 

 ספקטרוסקופ   Ash-Dome  כיפת

  ויצמן למדעמכון
 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 

 
 מערכתמשמש את .  לפעולות נוער של מכון ויצמןהיחידה

 החינוך ובעיקר מארגן תצפיות מודרכות במדבר

http://davidson.weizmann.ac.il  

Meade LS8, Meade 8"LX200 

 

 

 

 

 

 

  מכון ויצמן למדע– ד"צמ

 

 

 

 

תלמידים וכן מארגן ,  בעיקר את מערכת החינוךמשמש
 אסטרונומיהתצפיות במדבר וכן מחנות 

http://community-youth.huji.ac.il 

Meade 12 LX200 , שמש טלסקופCoronado 

 "Orion Dob10,  ניידים שוניםטלסקופים

  שוחר מדענוער
 העברית  האוניברסיטה

 ירושלים

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 
  בעיקר את מערכת החינוך וכן את הציבור הרחבמשמש

http://c3.ort.org.il 
Meade 16 LX200 ACF  ,מצלמת SBIG XT7ME 

 נייד פלנטריום, ספקטרוסקופ, Ash-Dome  כיפת

GOTO NEX , טלסקופ שמשCoronado 

 תעופה וחלל מעלה אורט
 אדומים

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 
  בעיקר חוגי מצוינותמשמש

www.orianit.edu-negev.gov.il/mechonask 

 

Meade 16 LX200 ACF  ,מצלמת QSI583ws 

, GOTO NEX קבוע פלנטריום,  Ash-Dome  כיפת

  Coronado SM60טלסקופ שמש 

  מצוינים אשקלוןמרכז

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 

http://www.hagilboa.org.il/
http://www.madatech.org.il/Pages/Index.aspx
http://www.technoda.org.il
http://www.astronomy.org.il
http://davidson.weizmann.ac.il
http://davidson.weizmann.ac.il
http://community
http://c3.ort.org.il
http://www.orianit.edu


  המצפהשם  עיקריציוד אתר/ כתובת   / הערות
  את מערכת החינוך וכן את הקהל הרחבישמש

 

 2012 - להתחיל לפעול אמור

Meade 12 LX90ACF ,פלנטריום GOTO NEX 

 , Coronado SM60 שמש טלסקופ

 SkyShedPod  כיפת, CCD QSI583wsמצלמת 

 ערדמקיף  אורט

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(
 

 
  את מערכת החינוך וכן את הקהל הרחבמשמש

www.ilanramon.bgu.ac.il 

Meade 10 LX200 , נייד פלנטריוםGOTO NEX 

 Ash-dome  כיפת, Coronado שמש טלסקופ

  באר שבע– יציב בית
 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(
 

 
משמש גם את הקהל הרחב .  את מערכת החינוךמשמש

 ציבורייםומארגן אירועי אסטרונומיה 

www.ilanramon.bgu.ac.il 

Meade 16 LX200 ,  פלנטריום אופטיGOTO E-5 

, Ash-dome  כיפת, Coronado שמש טלסקופ

 ETX125טלסקופים ניידים 

  אילן רמון מרכז
 גוריון- בןאוניברסיטת

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(
 

 
ביקורי . תפוח לקהל הרחב. חלק ממתחם השמש בניצנה 

 קבוצות ויחידים

http://www.nitzana.org.il 

Meade 5" LXD75 + Coronado Hα Filter  פארק השמש בניצנה 

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 

משמש בעיקר ביקורים של . פועל תחת כפר הנוער בניצנה
 קבוצות מאורגנות

 

 

 מצפה הכוכבים בעזוז Meade 12" LX200 טלסקופ 

 

 )הוקם בסיוע קוסמוס טלסקופים(

 

אינו פתוח לקהל . ל כטלסקופ המחקר הראשי בישראמשמש
 באירועים מיוחדים כגון בשנההרחב למעט ימים מיוחדים 

 יום העצמאות

http://wise-obs.tau.ac.il/ 

  מחקרי בקוטר מטר אחדטלסקופ
 18" רובוטי בקוטר טלסקופ

  מחקרי מגווןציוד

  וויזש" עהכוכבים  מצפה
 אביב- תלאוניברסיטת

  רמוןמצפה

 

 

  

 

http://www.ilanramon.bgu.ac.il
http://www.ilanramon.bgu.ac.il
http://www.nitzana.org.il
http://wise



