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קוראים יקרים,

לשנת  החוברות  במניין  השנייה  זו,  חוברת 
העיכוב  ניכר.  באיחור  אליכם  נשלחת   ,2012
שמנעו  מאילוצים  נובע  החוברת  במשלוח 
ולפיכך  החוברת  את  להפיק  הנבחר  מהעורך 
לקחנו על עצמנו בכוחות משותפים את הוצאת 
החוברת הנוכחית לשנה זו.

החוברת,  במשלוח  עיכוב  שחל  אף-על-פי 
החלטנו לשבח את התכנים, האיכות הגרפית 
מורחבת  חוברת  ולהנפיק  בצבע  ולהדפיסה 
זו  שחוברת  מקווים  אנו  השנה.  את  המסכמת 
תמצא חן בעיניכם. 

כותב  למצוא  תוכלו  המאמרים  שלל  בין 
מ'עושים  לוי  רן  הפעם,  אלינו  שהצטרף  חדש 
היסטוריה' אשר נידב לנו מאמר על קארל סייגן 
את המאמר של ד"ר יגאל פת-אל על משימתה 
על  מזר  חיים  של  מאמרים  קיוריוסיטי,  של 
של  מודל   - השמש  במערכת  קטנים  גופים 
מבנה פנימי של כוכב לכת ועל טיסה לפובוס 
של  המיוחד  מאמרה  ואת  מאדים  של  ירחו   -
של מרים אוריאל על קבוצות סלמנקה ומאמרו 
של צוקראן מיכאל חבר בצוות "אור מכוון" על 
ההשלכות של זיהום אור.

הדנים  מאמרים  שני  גם  תמצאו  בחוברת 
יגאל  ד"ר  של  עיטו  מפרי  תצפיות  של  בנושא 
בירח,  כוכבים  דן בהתכסויות  פת-אל, האחד, 
לאור המפגש של חטיבת הצופים בהתכסויות 
של  בתופעות  דן  השני,  האגודה.  של  כוכבים 
היטב  נראה   2012 שנת  שבשלהי  צד  ירחי 
בשמי הערב. 

תודה מיוחדת לירון עייני, על צילומי השמיים 
שלו, שמאפשר לנו לפרסם אותם בביטאוננו.

ומקווים  הקוראים  לכם  מודים  אנו  וכמובן, 
שגם תהנו...
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מטרי מטאורים

מדי יום חמישי, מתקיימות במצפה הכוכבים בגבעתיים הרצאות אסטרנומיה נושאיות

הרצאות אלו ניתנות ע"י טובי המומחים בתחומי האסטרופיזיקה, המדעים הפלנטריים, הנדסת 
החלל, החינוך המדעי ועוד. אלו הרצאות ברמה פופולרית. כל המרצים מגיעים להרצאות 

בהתנדבות מלאה, ולעיתים אף מחיפה, ירושלים ובאר שבע. 

לום ההרצאות צי על  ו מחפשים מתנדב שיהיה אחראי  אנ

שאיפתנו היא להפיץ את ההרצאות לשם הגברת חשיפת הציבור להתפתחויות בתחום האסטרונומיה
 והן יפורסמו אחרי עריכה מקצועית באתר האגודה, בידיעון האגודה וברשתות החברתיות. 

אנו מודים לכל המרצים שמשתפים אותנו בידע שלהם ומעניקים לנו מזמנם ומרצם!



             לידיעת חברי האגודה, ולמתעניינים

            דמי המנוי לשנה - 150 ש"ח בלבד וכוללים:

ארבע חוברות אסטרונומיה במחיר של 40 ש"ח כל אחת
 

חוברת אלמנך שנתית במחיר של 50 ש"ח

ובנוסף, כ־50 הרצאות שבועיות מדעיות במצפה הכוכבים 

גבעתיים, במשך השנה חינם לחברי האגודה ובני משפחותיהם 

מדרגה ראשונה )מחיר הרצאה לקהל הרחב 25 ש"ח, כל אחת(.

וכמו כן, הנחות בתצפיות, סופי שבוע, קורסים, עוד ועוד.

אז למה לחכות?

פנו עוד היום לאגודה הישראלית לאסטרונומיה

                      והיו מנויים...
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חברי האגודה ועובדי מצפה הכוכבים של גבעתיים, אבלים על לכתו של טל איזיק שנקטף 
בדמי ימיו לאחר מאבק ממושך ואמיץ במחלה קשה אשר הכריעה אותו.

טל היה ממדריכי המצפה בגבעתיים, מפעילי האגודה הישראלית לאסטרונומיה, חבר יקר של 
כולם ומהבולטים שבמתנדביה. גם כאשר חלה ונאבק באופטימיות ונחישות במחלה, הוסיף להגיע 

למצפה, לעזור בהדרכה ולהתנדב בפעילות האגודה כפי שאהב עד יומו האחרון. 

טל המשיך להעניק ולהתנדב, בין היתר בתצפית הפרסאידים בבית ספר שדה הר הנגב, עד 
רגעיו האחרונים. 

הוא יחסר לכולנו
יהי זכרו ברוך

שלום חבר



 המפה נבנתה בעזרת נתונים מלווין אמריקאי 
dmsp, השייך לקבוצת noaa. הנתונים עדכניים 

לשנת 2009. רמת זיהום האור, או ליתר דיוק 
בהירות השמיים בזנית, מקודדת בעזרת צבעים:

 אדום = שמיים מוארים,  ירוק = רמה בינונית
אפור = שמיים חשוכים.

הרשימה הבאה מראה, בצורה גסה, את 
ההתפלגות של בהירות השמיים בהתאם 

לצבעים במפה או במילים אחרות, בהירות 
מינימלית של כוכבים שניתן יהיה לראות בזנית, 

בליל ללא ירח, על נקודה מסויימת במפה. מספר 
גדול = שמיים חשוכים ורואים יותר כוכבים.

כלל החישובים והערכות שבוצעו - מבוססים על 
ניסיון אישי שלי בלבד, וזה לא בהכרח מדוייק 

עבור כל מיקום וכל צופה:

 Gray: < 6.8 magn. sky              (2-3 in Bortle scale)

 Dark blue: 6.7 magnitude sky                  (4 in Bortle scale)

Bright blue: 6.5 magnitude sky          (4 in Bortle scale)

Dark green: 6.0 magnitude sky         (5 in Bortle scale)

Bright green: 5.5 magnitude sky     (6 in Bortle scale(

Yellow: 5.0 magnitude sky                     (7 in Bortle scale)

Orange: 4.5 magnitude sky            (8 in Bortle scale)

 Red, Pink : < 4 magnitude sky          (9 in Bortle scale) 
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סיבות לביצוע שינוי

למה על הרשויות המקומיות לשקול לאמץ אליהן תקנות 
וחוקים בנוגע לתאורה החיצונית? 

בריאות האדם 

פעילים  אנחנו  יום-לילה,  מחזור  אדם  לבני 
אנחנו  בלילה.  לישון  והולכים  היום  במהלך 
או  לילה  במשמרות  לעבוד  עצמנו  את  מאמנים 
אבל  מאוחרת  לילה  בשעת  בטלויזיה  לצפות 
את  משבשת  לאור  שהחשיפה  היא  העובדה 

השעון הביולוגי בגוף האדם.

ההורמון האחראי על השינה שלנו ה"מלטונין" 
טבעי  הורמון  הינו  החושך"  "הורמון  המכונה 
ממשפחת האינדולומיניים, אשר מיוצר ומופרש 
קבוע  במחזור  שבמוחנו  האיצטרובל  מבלוטת 
בשעות היממה ומשפיע על תהליכים רבים בגוף. 

גירוי של קרני אור מלאכותיים החל משעות 
הערב מפחית את הפרשת המלטונין בגוף האדם 
ובכך פוגע באיכות השינה, מעלה את לחץ הדם 

ואף עלול לתרום להתפתחות מחלת הסרטן.

ביטחון ובטיחות

פנסי רחוב מסנוורים עלולים להפוך למטרד 
רחוב  ופנסי  חוצות  משלטי  סנוור  בטיחותי. 
בדרכים.  לנהגים  סכנה  להוות  עלול  בוהקים 
הארה  שעוצמת  ולהרגיש  לחשוב  נטייה  ישנה 
בדרך,  הנהג  הבטיחות  רמת  את  מעלה  גבוהה 
אך חשוב להבין שעוצמת הארה גבוהה וגם לא 
במצב  לסנוור.  לגרום  עלולה   - כנדרש  מנותבת 
ובכך  מצטמצמים  שלנו  העיניים  אישוני  כזה 
מפחית  ובנוסף  שלנו  לעיניים  נכנס  אור  פחות 
מידע  מאבדים  אנחנו  בכך,  הניגודיות,  את 
חזותי במרחב )בכביש או סתם בטיול על שביל 

בפארק(.

"תאורה נכונה תמנע סנוור נהגים והולכי 
של  נכון  כיוון  פירושה  נכונה  תאורה  רגל. 
אל  האור  וניתוב  מטה  כלפי  התאורה  גוף 
ולא  הארה  צריכים  אנחנו  לשם  הקרקע, 

לפיזור ברקיע".

מקרי  להעלאת  מוביל  לקוי  תאורה  תכנון 
גניבות. כך למשל, כאשר מרבית מהאוכלוסייה 
מתקינה פרוז'קטורים בשטח הפרטי, לרוב בזווית 
של 45 מעלות, הרי שמתקבל סנוור מגוף התאורה 
לגרום  יכול  אשר  דבר  כיוון,  לכל  והאור מתפזר 
הפרוז'קטורים  להתחבא,  ניתן  שבהם  לצללים 
אף יסנוורו את בעלי השטח עצמם וימנעו מהם 
התקנת  מחד,  בשטחם.  שקורה  מה  את  לראות 
הפרוז'קטור גורמת לתחושת ביטחון, אך מאידך, 
בפועל קורה דבר הפוך שממנו חוששים -  הצללה 

שבה ניתן להתחבא כתוצאה מהארה לקויה.

בריאות החי והצומח 

הלילה  בשעות  מלאכותי  באור  הארה 
בטבע,  הישרדותם  את  ליליות  לחיות  משבשת 
כאשר החיות חשופות לתאורה כלל כיוונית,  הן 
עלולות להיטרף ע"י טורפים והפעילות הלילית 
שלהן בסכנה, כך גם חשיפה לאור בוהק משבשת 
שלהן,  הנדידה  מסלול  את  נודדות  לציפורים 
מתוך  הבוהקים  לאורות  נמשכות  והן  מאחר 
העיר אשר מתפזרים לעבר הרקיע המשבש להן 
להגיע  מצליחות  אינן  הן  ובכך  הניווט  חוש  את 

ליעד הטבעי שלהן כדי לשרוד. 

העובדה  הנה  בחי  לפגיעה  נוספת  דוגמא 
להכחדת  אחד  מספר  הגורם  הינו  אור  שזיהום 
צבי הים בעולמנו. באופן טבעי ובמטרה לשרוד, 
החוף, על  בקעו  עתה  שזה  ים  צבי   צאצאיי 
מנווטים מיד את דרכם לעבר הים, שפני השטח 
הכוכבים אור  ע"י  מהקרקע  יותר  מואר   שלו 
והירח, תהליך שמתקיים כבר מיליוני שנים. זיהום 
האור משבש דפוסים עתיקים אלה, כאשר גוזלי 
צבי הים נמשכים לאורות העיר הבוהקים, מצב 
הם  ובכך  שלהם  האוריינטציה  ביכולת  שפוגע 
עלולים למצוא את מותם כתוצאה מהתייבשות 
הגיעם  בעקבות  מכונית  מדריסת  כתוצאה  או 

לאזור מיושב.

הפחתת זיהום האור יכולה לתרום לבריאות, ביטחון, וחיסכון באנרגיה

תאורת חוצות מהווה חלק בלתי נפרד מחיינו, 
או  מדי  גבוהה  הארה  עוצמת  זאת,  עם  יחד 
לחסרונות  להוביל  עלול  נכון  לא  תאורה  סוג 
שבהארה  היתרונות  על  לעלות  עלולות  שאף 

הנדרשת באזור מסוים.

לתאורה  וחוקים  תקנות  מסמכי  באמצעות 
לספק  המקומיות  הרשויות  תוכלנה  נכונה 
מסנוורת  ופחות  מספקת  תאורה  לתושביהן 
)חיסכון  פחותה  אנרגיה  צריכת  גם  וכתוצאה 
ואיכות  בריאות  על  חיובית  והשפעה  כלכלי( 

הסביבה. 

יש משהו מסקרן ומרתק מאוד כשאנו מביטים 
מבקשים  אנו  אם  בין  כוכבים,  זרועי  לשמיים 
אנו  אם  בין  או  נופל,  כוכב  כאשר  משאלה 
החושך  בין  הניגוד  טלסקופ,  דרך  מסתכלים 

לאור שובה את דמיוננו. 

של  הכתום  האור  בישראל  רבות  בערים 
גדולים  חוצות  ושלטי  זרקורים  הרחוב,  פנסי 
מסתירים את שמיי הלילה. כשהחשיכה יורדת 
וזוהר  מלאכותי  באור  עירנו  את  עוטפים  אנו 

ובכך מאריכים את היום לתוך הלילה.

ובטיחות.  ביטחון  פשוטות:  הן  לכך  הסיבות 
אורות העיר עוזרים לנו לראות לאן אנו נוהגים, 
הולכים או רוכבים. אנו פעמים רבות חושבים 
כל  מפני  או  גנבים  בפני  מרתיעים  שאורות 
כאשר  ברכושנו.  או  בנו  לפגוע  שמנסה  מי 
יוצרת  הקיימת  התאורה  נכון,  מאירים  לא 
המרחב  של  מעומעמת  לראייה  הגורם  בוהק 
ויוצרת צללים. במקרה זה נגרם בזבוז אנרגיה 
ביולוגים  בתהליכים  לנזק  ואף  ומשאבים 
פנימיים המתרחשים בצמחים, בעלי חיים ובני 

אדם. 
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ישנם פתרונות:

רשויות  בישראל  למצוא  ניתן  היום  כבר 
ע"י  והחושך  האור  בין  לאזן  הפועלות  מקומיות 
ידי קבוצה  על  וחוקים שהתגבשו  אימוץ תקנים 

בשם "אור מכוון".

מתנדבים  קבוצת  הנה  מכוון"  "אור  קבוצת 
התייעלות  לקדם  למטרה  ששמה  הארץ  מרחבי 
איכותה  את  לשפר  חוצות,  בתאורת  אנרגטית  
ולהקטין את הפגיעה באזרחים ובטבע כתוצאה 
מזיהום אור. חברי הקבוצה מתמקדים בשלושה 

תחומים: הסברה, תקנים ופתרונות. 

פעילות הקבוצה: 

טכני  צוות  הקבוצה  מינתה  הראשון  בשלב 
שביצע סקירה של מצב התאורה הקיים וסימן/
זיהה את המטרות המהוות את הקווים המנחים 

לכל תכנון עתידי:

+ הפסקת פליטת אור לכיוון האופק ומעליו

+ מניעת האור הפולש

+ מניעת הסינוור

 + שימוש בגופי תאורה שיספקו תאורה אחידה  

   ככל האפשר

 + מניעת הארת יתר וכיבוי אוטומטי של תאורת 

   חוצות כשאינה נחוצה

+ שימוש באורכי גל שאינם פוגעים בטבע

השונים,  האור  מקורות  נסרקו  השני  בשלב 
עלותם, נצילותם, אורך חייהם, והשלכות אורכי 
הגל שהם פולטים על הסביבה ועל שמי הלילה. 
שמתאימים  תאורה  גופי  מגוון  נסרקו  בהמשך 
האורית,  נצילותם  האפשריים,  האור  למקורות 
עלות אחזקתן, אופיין פיזור האור שלהם ויכולת 
התקנים  גם  נבדקו  השונים.  לצרכים  ההתאמה 

המנחים את תאורת החוצות בארץ ובחו"ל.

המלצות  מסמך  ניסחה  הקבוצה  בהמשך 
בכדי  הרשויות  ע"י  שיאומצו  במטרה  והנחיות 
במלואו  תואם  המסמך  היעדים.  את  להבטיח 
את התקן הישראלי EN 13201 ומוסיף עליו שני 
עוצמת  קביעת  הוא  האחד  חשובים.  חידושים 
)בנוסף  תאורה  סוג  לכל  מכסימלית  הארה 
הוא  השני  קובע(.  שהתקן  המינימלית  לעצמה 
החלת תקנות התאורה גם על האזרחים ולא רק 

על הרשויות.

בארץ,  עניין  בעלי  באיתור  עוסקת  הקבוצה 
גופי הגנת הטבע, ארגונים ומוסדות. 

וגם  בנושא  שנעשו  עבודות  כי  לציין  יש 
מנסות  והכנסת  הממשלה  של  הערה  פעילותה 
המקובלים  לסטנדרטים  ישראל  את  להביא 

בעולם.

לשיפור  פועל  שהוקם,  ההתנדבותי  הצוות 
נכון  פיתרון.  דרכי  ולאימוץ  הארצית  המודעות 
פרויקטים  בעשרות  מעורבת  הקבוצה  להיום 
בישובים שונים בארץ לאורכה ולרוחבה. הצוות 
בעל  לכל  להתפנות  ומשתדל  בהתנדבות  פועל 
שנים  מספר  מתקיימים  דומים  מהלכים  עניין. 
ולזכותם נזקפות הצלחות רבות.  ברחבי העולם 
למידע נוסף, העלאת המודעות ולהזמנת פגישות 

והרצאות ניתן לפנות לאתר הבית של הצוות

כבר היום כל אחד יכול להביא לשינוי וליצור 
קשר כדי לקדם ביחד לעתיד טוב יותר, עתיד 
מאיר.

www.israel-darksky.com

פיתוח המדע

של  והשקעה  רבים  מאמצים  נעשים  כיום 
רבי  טלסקופים  בבניית  דולרים  מיליארדי 
שאלות  על  לאנושות  לענות  במטרה  עוצמה 
אלו  וכל  והאסטרופיסיקה.  הקוסמולוגיה  במדע 
לבד?  אנחנו  האם   – אחת  שאלה  תחת  נכללים 
האסטרונומיה הינו המדע העתיק ביותר בעולם 
האנושות.  ובתרבות  בהיסטוריה  מושרש  והוא 

של   הממצאים  את  זכרו 
גליליאו  קופרניקוס, 
תארו  ואיינשטיין.  גלילי 
כדור  גילוי  לעצמכם 
מחוץ  לשלנו  דומה  ארץ 
ואת  השמש  למערכת 
לכך...  המשמעויות 
תוך  אל  מבט  ובכלל 
אל  להביט  האדם  נפש 
הכוכבים  זרועי  השמיים 
במרחב  לאיבוד  וללכת 
האינסופי לשאול שאלות 
זה ימחק  ולהסתקרן. כל 
צעדים  ינקטו  לא  אם 
זיהום  נדרשים להפחתת 

האור.

גופים  אלה  בימים 
ומחוצה  באירופה  רבים 
העולם,  ברחבי  לה 
עתק  הון  משקיעים 
לטובת  הציבור  מכספי 
מתקני  ותחזוקת  פיתוח 
אסטרונומיה, כדי לצפות 
העצמים  את  ולחקור 
ביקום.   ביותר  החיוורים 
יש  הארץ  כדור  פני  על 
אתרים  מאוד  מעט 
כל  את  המקיימים 
הקריטריונים התובעניים 
לציוד הרגיש והמשוכלל, 
רמה  כגון  קריטריונים 
אור.  זיהום  של  נמוכה 
עקב צמיחה לא מבוקרת 
אתרי  תאורה,  גופי  של 
סכנת  תחת  נמצאים  האסטרונומי  המחקר 
סגירה, מה שמרחיק את האנושות מחקר המדע 
המתקדם. אור הכוכבים עושה מסע בחלל אלינו 
ממרחק מיליוני שנות אור ולבסוף נחסם בכיפות 
מפנסי  שלנו,  הערים  מעל  שנוצר  והבוהק  האור 
רחוב בוהקים ובכך מסתירים את אוצרות היקום 

הן למדענים והן לאזרחים.  

איור 1:  דוגמא של אור שימושי וזיהום אור שנוצר בעקבות פנס שהותקן
 בזוית

 

תחום שנדרש להאיר

אור מבוזבז

אור שימושי

אור
 מבוזבז

איור 2:  דוגמא של אור שימושי בלבד בעקבות התקנה של פנס בזוית
אופקית

תחום שנדרש להאיר

אור שימושי

דוגמא של אור שימשי בלבד בעקבות התקנה של פנס בזוית אופקית

דוגמא של אור שימשי וזיהום אויר שנוצר בעקבות פנס שהותקן בזוית
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