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:צוות התוכנית•

מוחמד כתאני: הפרויקט ומדריךמנהל •

אבו מוךאמגד: רכז קבוצה ראשונה•

מוחמד כתאני: רכז קבוצה שנייה•

פוסטילניקלב ' פרופ: ליווי אקדמי•



:צוות הדרכה נוסף•

:  מדריך-(מהנדס מחשבים)אבו דיבה מועתז•

.חללטכנלוגיות, תיאורטי ומדעירקע 

:  מדריכה-מצארוהשירין . דר•

בכתיבה ביבליוגרפית וחיפוש מאמרים רלוונטיים  הדרכה 

:  מדריך-דבאסיאסר •

תוכנות לצילום אסטרונומי וניתוח תמונות, הדרכה לשימוש בתוכנות רלוונטיות 

:  מדריכה-מוחסןמרוה•

ניתוחיםהוספת , ציור גרפים, לשימוש באקסלהדרכה 

:  מדריך-מואפאקראיד •

.ותרגול על השימוש בטלסקופים ניידים וקבועיםהדרכה 



אודות תכנית החוקר הצעיר

,  דו שנתית במדעי החלל ופיזיקהתוכנית•

.מצטיינים מהמגזר הערבילתלמידים המיועדת 

התוכנית הינה בתמיכת סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע  •
.אלקאסמיבמכללת 2017ונפתחה בדצמבר , והטכנולוגיה



:אודות התוכנית•

והבנת תופעות פיזיקאליות  , התוכנית מבוססת על חקירת השמש •
כמו כן למידת השפעתה על סביבת חלל של , המתרחשות בסביבת השמש

.  כדור הארץ

למרות התגליות  . החום והאנרגיה על כדור הארץ, השמש הינה מקור האור•
–הידע האנושי על השמש , המדעיות החשובות שהיו בשנים האחרונות

חוקרים רבים עדיין מתעניינים בביצוע  . עדיין מוגבל-הכוכב היחידי בקרבתנו
כתמיה ורוחות השמש  , אם זה מבנה השמש, מחקרים חדשים על השמש

.המגיעות למרחקים גדולים מאוד



בפרויקט שלנו התלמידים חקרו את השמש והתנסו במושגים מדעיים מורכבים •
.  הקשורים בפעילות השמש

תצפיותכלל ניתוח של הפרויקט 

פיזיקאלייםוביצוע ניסויים אסטרונומיות 

קשרים מדעיים בין משתנים  ומציאת 

,  השמשהקשורים בפעילות שונים 

השפעתה על תופעות  במיוחד 

,הארץהמתרחשות בכדור פיזיקאליות  

קרינה קוסמית , כמו שדה מגנטי

.וזוהר הקוטב, הארץהמגיעה לכדור 



התוכנית הינה הזדמנות לתלמידים מצטיינים •
להכיר את עולם החלל וללמוד אותו בדרך  

להיחשף  , כמו כן להכיר ציוד  מחקרי, מעניינת
קריאת מאמרים  , לשיטות מחקר מתקדמות

,  שימוש בטלסקופים וצילום תמונות, וספרים
.כמו כן הרצאות וביקורים לאקדמיה 

התלמידים התנסו בשימוש במדידות  , בנוסף•
אותם  למדו להציג , שמתקבלות מלווייני מחקר 

ולבסוף להיות , בטבלאות וגרפים מתאימים 
.חלק מקהילת המדענים החוקרת את השמש



מחוץ לשעות  , ב"עד י" במסגרת כיתות י, התוכנית התקיימה לאורך שנתיים•
.  הלימוד הפרונטאליות בבתי ספר

עקרונות בחקר ולמדו , התלמידים למדו חומר תיאורטי ומעשיבמסגרתה •
.וכתבו  מיני מחקר והגישו אותו לבדיקת צוות הפרויקט. וניתוח ממצאים



:התפרצות סולארית 
במהלכה  , פני השמש-המתרחשת עלתופעה 

והיא  , משתחררת כמות עצומה של אנרגיה
מאינטראקציה בין אלקטרונים מהירים נובעת 

התפרצות נפלטים  במהלך . והפלזמה בשמש
ואטומים דרך עטרת  , יונים, ענני אלקטרונים

עננים אלו לרוב מגיעים . השמש אל החלל
הן . לכדור הארץ יום או שניים לאחר הפליטה

על כל שכבות האטמוספירה של  משפיעות 
הכרומוספירה, הפוטוספירה)השמש 
של כדור האפמוספירהכמו כן על , (והעטרה

ההתפרצות  . הארץ ומכשירים אלקטרונים
.הקרובים לכתמי שמשבאזורים מתרחשת 

נאסאתמונה מסוכנות 



צילום  , פעילות השמש המגנטית הולכת ומתחזקת לקראת מקסימום: בתמונה
1999עד 1997במהלך נאסאשל סוכנות החלל SOHOלוויין 

Solar Dynamics Observatory



,  7.8.2019בתאריך , צילום השמש באורכי גל שונים 
:המאפשרת השוואה בין סוגי התמונות. נאסא

, אנגסטרוםXRT,193, מגנטוגרם, מימן

אנגסטרום     174-ו



סילבוס התוכנית
(לפי חודש פעילות)



נושא המפגשמספר חודש

אישים והיסטוריה  , אסטרונומיה וחלל ,הקדמה1

חוקי פיזיה בסיסיים בחלל, פלנטות,מערכת השמש2

3
סוגי קרינה  , כתמי שמש , מבנה השמש שכבות השמש :השמש

 ,קרינת רנטגן, רדיו, המגיעים מהשמש

תרמודינמיקה, גאול, אוהם, ניוטון, קפלר, חוקי פיזיקה בסיסיים4

5
קנה המידה  , פרלקסיה, תצפיות;המפץ הגדול ,היקום,גלקסיות 

טלסקופים על כדור הארץ ובחלל, של מרחקים גדולים



ביקור למצפה כוכבים, גיבוש קבוצות ,הנחיית קבוצות6

כתיבת הרקע התיאורטי בהנחיית צוות הפרויקט7

8

.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

שימוש בטלסקופי שמש ייעודיים  :  לפי קבוצת מחקרדוגמאות , תצפיות כחלק מהמחקר

תופעות בשכבת הכרומוספרה  וחקירת  ,לביצוע תצפיות מודרכות  H-alphaעם מסנני  

  .ותופעות בקורונה של השמש הטלסקופים מסונכרנים עם מערכת עקיבה מדויקת

לפקח  במטרה,ופרוטוניםניוטרוניםלגלוי "מוניטור-סופר"מעקב אחרי גלאים מקצועיים

בנוסף למדידות הקשורות ברדיו הנפלט מהשמש  , הקוסמיותוריאציות של הקרינהעל

של השמש  מגניטישמה , גיאומגניטיותחקירת סערות . מחקרלוויניהנמדד באמצעות  

להצגת קרינה  " חדר ערפל: "הדגמה במעבדה. התרמוספירהזוהר הקוטב ושכבת , 

.קוסמית והיכרות עם סוגי קרינה



9

.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

שימוש בטלסקופי שמש ייעודיים  :  לפי קבוצת מחקרדוגמאות , תצפיות כחלק מהמחקר

,לביצוע תצפיות מודרכות  H-alphaעם מסנני  

וחקירת  תופעות בשכבת הכרומוספרה ותופעות בקורונה של השמש הטלסקופים 

לגלוי  "מוניטור-סופר"מעקב אחרי גלאים מקצועיים  .מסונכרנים עם מערכת עקיבה מדויקת

בנוסף למדידות  , הקוסמיותוריאציות של הקרינהלפקח עלבמטרה , ופרוטוניםניוטרונים

חקירת סערות  . מחקרלווייני באמצעות  הקשורות ברדיו הנפלט מהשמש הנמדד 

הדגמה  . התרמוספירהזוהר הקוטב ושכבת , של השמש מגנטי שמה , גיאומגניטיות

.להצגת קרינה קוסמית והיכרות עם סוגי קרינה" חדר ערפל: "במעבדה

10
.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-תצפיות כחלק מהמחקר



11
.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-תצפיות כחלק מהמחקר

12
.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-תצפיות כחלק מהמחקר

13
.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-תצפיות כחלק מהמחקר

14
.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-תצפיות כחלק מהמחקר

15
.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-תצפיות כחלק מהמחקר

16

.המשך-, תצפיות כחלק מהמחקר.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

מבוא לשימוש בתוכנת  , עיקרייםסטטסטייםפרמטריים , מדגם, מבוא ל ניתוח נתונים

אקסל



17

.איסוף ורישום נתונים ,ביצוע מדידות

.המשך-, תצפיות כחלק מהמחקר

מבוא  , פרמטריים סטטסטיים עיקריים, מדגם, מבוא ל ניתוח נתונים

לשימוש מתקדם בתוכנת אקסל

כתיבת פרק הממצאים18

19
,כתיבת פרק הממצאים

עיבוד נתונים, בניית גרפים ,ניתוח נתונים



עיבוד נתונים, בניית גרפים ,ניתוח נתונים20

הסקת מסקנות, כתיבת פרק הדיון21

הסקת מסקנות, כתיבת פרק הדיון22

הערות ותיקונים ,השלמת המחקר23

תרגול והצגת מחקרים בפני עמיתים24



ואירועיםפעילויות , סיורים

שמטרתו  התוכנית כללה סיורים לימודיים •
חשיפת התלמידים להיבטים יותר 

כמו כן  , מעמיקים בתחום המחקר שלהם
הפעילויות כללו ביקור  . להכיר ציוד מדעי

,  למעבדות באוניברסיטת תל אביב
כמו כן השתתפות  , למצפים ציבוריים

בפעילות קהילתית הכוללת פגישה עם  
.אסטרונאוטים שביקרו במכללה



ואירועיםפעילויות , סיורים

מטרה ותוכןמקוםפעילות

טעימה מכיווני מחקר, הפניית שאלות, חשיפה לתוכניתאלקאסמימכללת אקדמיית אירוע פתיחת התוכנית

הרצאת  -החלל הישראלישבוע 

אסטרונאוט דונלד תומס

למידה  , עם אסטרונאוט פנים מול פניםפגישה מרתקתאלקאסמימכללת אקדמיית 

וחיזוק המוטיבציה ללמוד ולחקור את  , מסיפורו האישי

לאסרטונאוטהפניית שאלות רלוונטיות . תחום החלל

הרצאת  -הישראליהחללשבוע 

מגנוססנדרא-אסטרונאוטית

פנים NASAעם אסטרונאוטית מסוכנות פגישה מרתקתאלקאסמימכללת אקדמיית 

וחיזוק המוטיבציה  , למידה מסיפורו האישי, מול פנים

הפניית שאלות רלוונטיות  . ללמוד ולחקור את תחום החלל

לאסרטונאוטית

מרכז החלל על שם אילן רמון  תצפית, הרצאה

בטייבה

בנוסף להכרת ציוד מחקרי  , הרצאה מדעית על השמש

,  אסטרונומי הקשור למחקר שמבצעים התלמידים



ואירועיםפעילויות , סיורים
מטרה ותוכןמקוםפעילות

הרצאת  -החלל הישראלישבוע 

Koichi-אסטרונאוט Wakata
עם אסטרונאוט מסוכנות החלל היפנית פנים מול  פגישה מרתקתאלקאסמימכללת אקדמיית 

וחיזוק המוטיבציה ללמוד ולחקור  , למידה מסיפורו האישי, פנים

לאסרטונאוטהפניית שאלות רלוונטיות . את תחום החלל

הרצאה והכרת ציוד מדעי  

ואקדמי  

בית ספר לפיזיקה

ובית ספר , ואסטרונומיה

-לסביבה ומדעי כדור הארץ

תל אביבאוניברסיטת 

בנוסף להכרת ציוד מחקרי מתקדם  , הרצאה מדעית על השמש

כמו התחנה  , הקשור למחקר שמבצעים התלמידים

ציוד לחקר , מדידת ברקים, גלי רדיו מדידת, המטאורולוגית

שמש ציוד לחקר סביבת חלל קרובה

מרכז חלל מצפה כוכבים תצפיות לילה

אלקאסמי

התלמידים השתתפו גם  , לצפיות יום שהיו בעיקר לשמשבנוסף

בתצפיות לילה שמטרתן להתנסות יותר בציוד האסטרונומי  

בצורה חווייתית

.הדגשים לעתיד. סיכום מחקריםהצגתאלקאסמימכללת אקדמיית אירוע סיום



חקר פרוייקטי
במסגרת התוכנית

,  (פרויקטים6)התלמידים חולקו לשש קבוצות 
תלמידים3-4כל קבוצה הכילה 



Auroraזוהר הקוטב : 1פרוייקט



 Auroraזוהר הקוטב 

או סערות  " סערות שמש"שנקראים , במקרים של רוח שמש חזקה במיוחד
רוח השמש משפיעה על השדה המגנטי של כדור הארץ ויוצרת  , גיאומגנטיות

ובכלל זה שיבושים בתקשורת ובמערכות ניווט או זוהר  , תופעות חשמליות רבות
.שמגיע לאזורים רחוקים מאוד מהקטבים

התפרצות כזאת שיבשה את מערכת1989בשנת 

והזוהר הצפוני  , החשמל של מחוז קוויבק בקנדה

נראה אפילו באזורים דרומיים מאוד כמו טקסס  

במסגרת הפרויקט   .ופלורידה בדרום ארצות הברית

המתוארת באמצעות המשתנה    Auroraהקבוצה עקבה אחרי עוצמת זוהר הקוטב 
KP  .



 Auroraזוהר הקוטב 
הארץהקוטב  מתרחש כאשר השמיים של כדור זוהר 

באזורים הקרובים לקוטב הצפוני והקוטב הדרומי מתמלאים  

תופעה זאת קוראת כתוצאה מחדירת   ,צבעונייםבאורות 

.  שמקורם מהשמש לאטמוספירה של כדור הארץמטענים 

התלמידים חקרו האם זוהר הקוטב משתנה לאורך השנה 

וניסו למצוא את הקשר עם מהירות רוחות השמש  , הוא תלוי בעונות השנהוהאם 
וניסה  , כמו כן המחקר התייחס לכתמי השמש וצורותיהם . הנמדדת באופן יומי

הקבוצה צפתה הנתונים לצורך איסוף . למצוא קשר בינם לבין היווצרות זוהר הקוטב
ובנוסף  , בשמש באמצעות טלסקופ שמש מתקדם עם פילטר מימן אלקטרוני

כמו , השתמשו במדידות יומיות ממאגרים עולמיים המשתמשים במדידות לוויינים
- NOAAמאגר  National Oceanic And Atmospheric Admin.



:מטרות המחקר

במיוחד רוחות שמש, להכיר את התופעות המתרחשות בשמש וללמוד אותן

.את תופעת זוהר הקוטב ומאפייניולהכיר . וכתמי שמש

ועוצמת תופעת זוהר, מספר כתמי שמש, למצוא קשר בין מהירות רוח השמש

.להכיר את השימוש המדעי בציוד מחקרי מתקדםהקוטב 

:שאלות המחקר העיקריות

, " מספר כתמי שמש", " מהירות רוח השמש"האם המשתנים 1.

?הינם קבועים או משתנים לאורך עונות השנה (" KP)זוהר הקוטב עוצמת "

עוצמת זוהר"משפיעים על " מספר כתמי שמש", " רוח השמשמהירות "כיצד 1.

?האם השפעה זו מאופיינת לפי העונות לאורך השנה? ("KP)הקוטב 

.



:תוצאות•

(.חורף ואביב, סתיו, קיץ)ואינה תלויה בעונות השנה , עוצמת זוהר הקוטב הינה משתנה לאורך השנתיים שבדקנו

.שנמצא כי הם משתנים באופן יומי ואינם תלויים בעונות השנה, ומספר כתמי שמש, כמו כן גם מהירות רוח השמש

מה שמחזק  , מתוך ניתוח הנתונים נמצא כי יש קשר חזק סטטיסטית בין מהירות רוחות השמש לבין עוצמת זוהר הקוטב
.  כמו כן נמצא קשר דומה בין מספר כתמי שמש לבין עוצמת זוהר הקוטב, את התיאוריות בחומר הרקע 

(שמאל)ופברואר( ימין)ינואר בחודש 2018בשנת עוצמת זוהר הקוטב ומספר כתמי שמש : דוגמא לגרפים שהתקבלו
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בינכוכביושדה גיאומגניטיותסערות : 2פרוייקט



מיפוי מגנטי של השמש

קווי השדה נכנסים לשמש  
או נכנסים  ( קווים שחורים)

(קוים לבנים)לשמש 

SDO-Solar Dynamics 
Observatory



בינכוכביושדה גיאומגניטיותסערות 

השדה המגנטי הבין כוכבי חקרו את הפרויקט התלמידות במסגרת 
interplanetary magnetic field (IMF)ואת השפעתו על , המושפע מהשמש

:מהסוגים , בסביבת כדור הארץהגיאומגניטיותהסערות 

, Active  Minor ,Severe

מתרחשות הגיאומגניטיותהסערות . במיוחד לקטביםהקרובים נחקרו האזורים 
:  אחת הסיבות העיקריות שגורמות לכך, הארץשל כדור המגנטוספירהבשכבת 

פליטה , (Coronal mass ejection)פליטת חלקיקי ם של רוח השמש מעטרת השמש 
. שהיא בדרך כלל עקב התפרצות סולרית

36עד 24-של כדור הארץ כבמגנטוספירההלם של אותם חלקיקים פוגעים גל 
. שעות לאחר האירוע בשמש וגורם להפרעה מגנטית



בינכוכביושדה גיאומגניטיותסערות 

(Magnetic reconnection)שנייה היא איחוי מגנטי סיבה 

המגנטימקרי בין השדה המגנטי של השמש לבין השדה 

הגורם לחלקיקי רוח השמש לחדור ישירות , של כדור הארץ

שלהחלקיקים הרבים , בשני המקרים. המגנטוספירהלתוך 

המגנטוספירהרוח השמש משפיעים על השדה המגנטי של 

.  ועל השדה המגנטי במקומות רבים על פני כדור הארץ, ביונוספירההזרמים החשמליים ועל 

על השמש באמצעות טלסקופי שמש תיצפתו, התלמידות ביצעו ניסויים בתחום המגנטיות במעבדה
וניתחו את המשתנים לוויניםועקבו אחרי המדידות  היומיות המתבצעות באמצעות , ייעודיים

- NOAAתוך שימוש במאגר המדעי , ל "הפיזיקאליים הנ National Oceanic And Atmospheric 
Admin.



:מטרות המחקר

במיוחד השדה המגנטי  , להכיר את התופעות המתרחשות בשמש וללמוד אותן
.הבינכוכביהמגנטי והשדה 

,  ווצרותםיואת סיבת ה, להכיר את תופעת הסערות הגיאומגנטיות ומאפייניהם
להכיר את השימוש המדעי בציוד  . הבינכוכביבמיוחד את השפעת השדה המגנטי 

.מחקרי מתקדם

:שאלות המחקר העיקריות

הינם  " ועוצמת הסערות הגיאומגנטיות", " הבינכוכביהשדה המגנטי "האם 1.
?קבועים או משתנים לאורך עונות השנה 

הגיאומגנטיות  הסערות עוצמת "משפיע על "  הבינכוכביהשדה המגנטי "כיצד 2.
האם השפעה  ? במיוחד בקרבת הקטבים, " Active  Minor ,Severe: מהסוגים 

?זו מאופיינת לפי העונות לאורך השנה



:תוצאות

משתנים הינם " ועוצמת הסערות הגיאומגנטיות", " הבינכוכביהשדה המגנטי "נמצא כי 
למרות שהשמש נמצאת במצב של פעילות מינימאלית לאורך  . השנהלאורך עונות 

.היוומיומיעדיין רואים את השוני , השנתיים האחרונות

בנוסף לשלושת סוגי הסערות הגיאומגנטיות לאורך  , בגרף להלן השדה המגנטי הכללי
2018החודש מרץ 
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:תוצאות

בסביבת  " הסערות הגיאומגנטיותעוצמת " משפיע על "  הבינכוכביהמגנטי השדה "נמצא כי , בנוסף
Active  Minor ,Severe: מהסוגים , כדור הארץ

.השנהלפי העונות לאורך ואינה מאופיינת , הינה בינונית זו השפעה , הקטביםבקרבת במיוחד 

2019-ו2018בגרף להלן מופיעים שני המשתנים לאורך שנת 





Cosmic raysקרינה קוסמית : 3פרוייקט



Cosmic raysקרינה קוסמית 

הקרינה הקוסמיתהפרויקט התלמידים חקרו את במסגרת 

Cosmic radiation  דור הארץכאל מהחלל המגיעה

מפעילותמושפעת הקרינה הקוסמית . ולה יש מקורות שונים, 

חזקהפעילות שמש )הפוך קשר ביניהם כך שיש , השמש

.( המגיעה לכדור הארץקרינה קוסמית גורמת לפחות 

חקרו את הקשר בין הופעת כתמי  התלמידים במסגרת המחקר 

לבין עוצמת הקרינה  ( מה שמעיד על פעילות של השמש)שמש 

.  המגיעה לסביבת כדור הארץהקוסמית 

Cloud Chamber (Cosmic Ray Detector)" תא ערפל "בתור הדגמה התלמידים חקרו קרינה קוסמית ב
כאשר קרינה קוסמית פוגעת בשכבות העליונות של האטמוספירה של  . שמאפשר חקירת קרינה קוסמית

אחד מתוצרי ההתפרקות של  . שמתפרק בזמן קצר ויוצר חלקיקים אחרים, פאיוןא נוצרים חלקיקים בשם “כדה
.  מיואוןהוא חלקיק הנקרא הפאיון



Space.com

Cosmic raysקרינה קוסמית 

הוא חלקיק אלמנטרי בעל תכונות זהות לאלו  המיואון
מזו  200פי -פרט למסתו הגדולה יותר , של האלקטרון
ניתן  " תא ערפל "בעת הצפייה ב. של האלקטרון

.  להבחין במספר שובלים אשר מגיעים מכיוונים שונים
הסיבה לכך היא שהחלקיקים הנוצרים על ידי הבליעה  
של הקרינה הקוסמית באטמוספירה מגיעים אל התא  

.מכיוונים שונים

אפלקציותהתלמידים השתמשו במדידות של , בנוסף
אשר משתמשות במצלמת  ( CRAYFISכמו )ייעודיות

את המדידות . לצורך זיהוי קרינה קוסמית הסמארטפון
התלמידים אספו במדידות יומיות ממאגרים עולמיים  

.Ouluכמו מצפה 





:מטרות המחקר

להכיר את התופעות . ולחקור את מאפייניה" הקרינה הקוסמית"תופעת להכיר את 
השפעתן על הקרינה הקוסמית הנמדדת  במיוחד , בשמש וללמוד אותןהמתרחשות 

.להכיר את השימוש המדעי בציוד מחקרי מתקדם.בקרבת כדור הארץ

:המחקר העיקריותשאלות 

הינם קבועים או  " מספר כתמי השמש", " עוצמת הקרינה הקוסמית"האם 1.
?משתנים לאורך עונות השנה 

אשר  " הקרינה הקוסמיתעוצמת "משפיע על "  מספר כתמי השמש"כיצד 2.
השפעה זו מאופיינת לפי העונות לאורך  האם ? נמדדת בסביבת כדור הארץ

?השנה



בגרף הראשון עוצמת הקרינה הקוסמית היומית בחודש פברואר : תוצאות
ובגרף השני מספר כתמי השמש באותו חודש, 2018



:תוצאות

בגלל שהשמש  . השנהלאורך עונות משתנים הינם " ועוצמת הקרינה הקוסמית", " מספר כתמי השמש"נמצא כי 
רואים את העוצמה הגבוהה בקרינה הקוסמית  , נמצאת במצב של פעילות מינימאלית לאורך השנתיים האחרונות

לפי התוצאות במחקר אכן נמצא קשר  (. וזה מחזק את התיאוריה והסקירה המחקרית, הקשר ביניהם הינו הפוך)
(.בינוני בממוצע)באופן מובהק סטטיסטית , הפוך בין שני המשתנים

בגרף השמאלי עוצמת הקרינה הקוסמית היומית באותה  , 2019\208בגרף לימין מספר כתמי השמש במהלך 
תקופה



רוח שמש וצפיפות פרוטונים: 4פרוייקט



רוח שמש וצפיפות פרוטונים

–השמש שמקורה הוא בעטרת השמש רוח 

נגרמת, החיצוני באטמוספרת השמשהאזור 

בגלל שדות מגנטיים חזקים שנעים בתוך 

וגורמים לה להתחמם לטמפרטורה  הפלזמה 

חימום זה מעניק לחלקיקים מספיק אנרגיה קינטית  . כמיליון מעלות צלזיוסשל 
.  בשביל להימלט מכוח המשיכה של השמש

שהיא בעצם שטף של חלקיקים  , הם החלקיקים שיוצרים את רוח השמשאלו 
קילומטר  500-ונעים במהירות ממוצעת גבוהה של כ, שנפלטים מהשמש

.  לשנייה



רוח שמש וצפיפות פרוטונים

מושפעו ,הארץלכדורשל הפרוטונים מגיע חלקיקיםהשטף

התלמידיםהפרויקטבמסגרת. מהשדה המגנטי של כדור הארץ

,הארץלכדורמהשמשהמגיעיםהפרוטוניםצפיפותאתחקרו

הנפלטותהשמשרוחותמהירותלביןהפרוטוניםצפיפותביןהקשראתכןוכמו
 .מהשמש

לעולםנחפשההקבוצההשמשעלותצפיותבמעבדהוהדמיותניסוייםבעזרת
מאגרימתוךנאספוהנתונים .מטעניםתנועתעלמגניטישדההשפעתשלהמרתק

אתשחוקריםייעודייםלווייניםשלמדידותעלומסתמכים ,יוםכלהמתעדכניםמידם
.השמש



הצגת הקבוצה מול שאר התלמידים



:מטרות המחקר

רוחות השמש  במיוחד , להכיר את התופעות המתרחשות בשמש וללמוד אותן
ולחקור את הקשר עם צפיפות הפרוטונים המגיעים לכדור  , והתפרצות שמש

.להכיר את השימוש המדעי בציוד מחקרי מתקדם. הארץ

:העיקריויתשאלות המחקר 

הפרוטונים המגיעים לכדור הארץ צפיפות "-ו, " מהירות רוח השמש"האם 1.
?הינם קבועים או משתנים לאורך עונות השנה " מהשמש

אשר " צפיפות הפרוטונים" על משפיעה "  מהירות רוח השמש"כיצד 2.
האם השפעה זו מאופיינת לפי העונות  ? נמדדת בסביבת כדור הארץ

?לאורך השנה



:תוצאות

הינם " צפיפות הפרוטונים המגיעים לכדור הארץ מהשמש"-ו, " מהירות רוח השמש"נמצא כי 
.משתנים לאורך עונות השנה

בגרף השמאלי מהירות רוח  , 2019בגרף לימין צפיפות הפרוטונים במהלך ספטמבר , למשל
השמש היומית באותו חודש



:תוצאות

צפיפות הפרוטונים  "-ו, " מהירות רוח השמש"חיובי בין לפי ניתוח התוצאות של המחקר נמצא כי אכן יש קשר , בנוסף
הקשר הינו בעל סטטיסטי מניתוח , עם זאת. מה שמחזק את השערות המחקר" המגיעים לכדור הארץ מהשמש

.אך עדיין בינוני, כך שבחודשי הקיץ הקשר היה יותר חזק מאשר חודשי החורף. בינונית בממוצע-מובהקות חלשה

ְתָאם של , 2019גרף המראה את הקשר בין שני המשתנים בחודש מרץ למשל מוצג  ם ַהמִּ של פירסוןרואים כי ְמַקדֵּ
.  שמעיד על קשר בעל עוצמה בינונית סטטיסטית בין שני המשתנים בחודש זהמה , 0.466קשר ליניארי הינו 



מ  "ס10.7באורך גל רדיו גלי : 5פרוייקט



מ  "ס10.7גלי רדיו באורך גל 
שמש נחשבת לאחד ממקורות גלי הרדיו החזקים ביותר

-תרמוהשמש מתרחשים תהליכים בתוך . בכיפת השמיים

.שמלווים בהתפרצות כמות אדירה של אנרגיהגרעיניים 

נוצרים מספר תופעות כמו , כתוצאה מההיתוך הגרעיני

.כתמי השמש ועוד, רוח השמש, המגנטי של השמשהשדה 

,  רב של סוגי קרינה וחלקיקים נפלטים מהשמשמספר 

הקשר . הפרוטונים האנרגטיים וגלי הרדיוהעיקריים ביניהם 

מספר  .  השמש לבין עוצמת שטף גלי הרדיו מתועד בספרות המדעיתכתמי מספר בין 
מ הנוצרים בעקבות  "ס10.7גל באורך מדענים קיימו תצפיות ומדידות של שטף גלי הרדיו 

וניסו לחזות באופן ספציפי את הספקטרום שנוצר עקב , הימצאותם של כתמי השמש
.הופעת כתמי השמש הקשורים לפליטת גלי הרדיו 



מ  "ס10.7גלי רדיו באורך גל 

כאשר השדה המגנטי של השמש נעשה חזק מספיק  
בתחילת הפאזה של מחזור השמש וכתמי השמש  

מ  "ס10.7מקור קרינת הרדיו באורך , מופיעים
מהקרינה המעגלית מתחיל להתחזק כתוצאה  

מהתגברות אירועים שונים הקשורים להתפרצויות  
לרבות התעצמות  , השמש ותופעות דומות אחרות

הערכים של שטף הרדיו נמדדים  . פעילות השמש
sfu = 10^(−22) W m^(−2 )Hz^(−1): ביחידות של

הפרויקט הקבוצה חקרה את גלי הרדיו במסגרת 
גלים אלו  התלמידים בדקו האם . הנפלטים מהשמש

,  וממה הם מושפעים, הם קבועים לאורך עונות השנה
במיוחד נבדק הקשר  בין עוצמת גלי הרדיו באורך גל  

.מ לבין הגודל של שטח כתמי השמש"ס10.7

Published in 2017 XXXIInd General Assembly and Scientific Symposium of the International 
Union of Radio Science (URSI GASS) 2017



:מטרות המחקר

כתמי שמש  וסוגיהם  במיוחד , להכיר את התופעות המתרחשות בשמש וללמוד אותן
ולעקוב אחרי שטח הכתמים תוך השוואה בין הערך הנמדד לבין המדידה , 

,  האלקטרומגניטייםלחקור את הגלים , בנוסף. המבוצעת באמצעות לווייני מחקר
ולחקור את הקשר  . הנפלטים מהשמשמ"ס10.7ובמיוחד את גלי הרדיו באורך גל 

להכיר את השימוש המדעי בציוד מחקרי  כמו כן . ביניהם לבין פעילות השמש
.מתקדם

:העיקריויתשאלות המחקר 

שטח "-ו, " מ הנפלטים מהשמש"ס10.7גלי הרדיו באורך גל עוצמת"האם 1.
?הינם קבועים או משתנים לאורך עונות השנה " כתמי שמש

10.7עוצמת גלי הרדיו באורך גל " על משפיע " שמשהשטח של כתמי "כיצד 2.
?האם השפעה זו מאופיינת לפי העונות לאורך השנה? " מ "ס



:תוצאות

"  מהשמשמ הנפלטים "ס10.7גלי רדיו באורך גל "-ו" שטח כתמי שמש"נמצא כי 
.הינם משתנים לאורך עונות השנה

פברואר  -ו( ימין)2019בגרפים להלן מוצגים שני המשתנים בחודשים ינואר , למשל
(שמאל)2018
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:תוצאות•

גלי רדיו "-ו, " שטח כתמי שמש"לפי ניתוח התוצאות של המחקר נמצא כי אכן יש קשר חיובי בין , בנוסף
מניתוח סטטיסטי נמצא כי  . מה שמחזק את השערות המחקר" מהשמש הנפלטים מ "ס10.7באורך גל 

.  חזקה בממוצע-הקשר הינו בעל מובהקות בינונית

רואים כי  , 2018ואפריל 2018פברואר את הקשר בין שני המשתנים בחודש בגרפים להלן המראים למשל 
ְתָאם של  ם ַהמִּ מה שמעיד על קשר בעל עוצמה  , בהתאמה0.866-ו0.972של קשר ליניארי הינו פירסוןְמַקדֵּ

. בחודשיים אלובין שני המשתנים גבוהה מאוד סטטיסטית 

R² = 0.751
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וקרינת רנטגןהתרמוספירה:6פרוייקט



וקרינת רנטגןהתרמוספירה

הגבוהה  , השכבה החיצוניתהיא  Thermosphereהתרמוספירה

זו הטמפרטורה עולה עם בשכבה . של האטמוספירהביותר 

מעלמ "ק80-נמצאת החל מהתרמוספירהשכבת . בגובההעלייה 

בחלק משכבת  . פני כדור הארץ ועד סוף האטמוספירה

בעלתנבלעת רוב קרינת השמש יונוספירההנקרא התרמוספירה

התרמוספירההטמפרטורות בשכבת .  אורך גל הקצר מאולטרה סגול

צלזיוסמעלות 1,700מאוד בפעילות סולארית ויכולות לעלות ל תלויות 

היא משפיעה על , כאשר השמש תהיה בפעילות מינימאלית. או יותר 

,כמו כן העובי של שכבה זו קטן, Thermosphereבשכבת ה  הטמפרטורה 

אך מצד שני זה מאריך את חיי פסולת  , האוירמה שמסייע ללוויינים לנוע בקלות יותר בגלל הקטנת התנגדות 
.  לכדור הארץנפילתם חלל ומגדיל את זמן 

מערת זו . נאסאסוכנות החלל של  TIMEDלוויןעל המותקנת  SABERנערכות באמצעות מערכת המדידות 
וכך נמדדת הטמפרטורה  , בתרמוספירהאדום הנפלטים מחלקיקים באינפראמכילה חיישנים למדידת גלים 

.ביחידות של ואט Thermosphere Climate Index” (TCI)ומחושב הערך 



וקרינת רנטגןהתרמוספירה

קרינה זו  . הנפלטת מהשמש היא קרינת רנטגן האלקטרומגניטיתמסוגי הקרינה אחת 
המדענים . במיוחד בעת התפרצות שמש, תהיה יותר משמעותית בעת פעילות סולארית

:  לשלושה הסוגים הבאים, Xמסווגים את ההתפרצות הסולארית לפי עוצמת קרינת 

X-class flares, M-class flares , C-class flares ,  כאשר כל קטגוריה מאלה מחולקת
.לתשעה ערכים

במסגרת הפרויקט התלמידים חקרו את קרינת רנטגן הנפלטת מהשמש ואיך קרינה זו  
נבדק גם קשר בין פעילות שמש לבין  ,  וממה היא מושפעת, משתנים לאורך עונות השנה

.באטמוספרה של כדור הארץ Thermosphereהטמפרטורה בשכבת 

על השמש באמצעות טלסקופי  תצפתו , התלמידים ביצעו ניסויים בתחום הקרינה במעבדה
לוויינים  ועקבו אחרי המדידות  היומיות המתבצעות באמצעות , שמש עם מסננים ייעודיים

- NOAAתוך שימוש במאגר המדעי , ל "וניתחו את המשתנים הפיזיקאליים הנ National 
Oceanic And Atmospheric Admin  .



:מטרות המחקר

ורוחות  במיוחד כתמי שמש  , להכיר את התופעות המתרחשות בשמש וללמוד אותן
הרנטגן  ובמיוחד את גלי , האלקטרומגניטייםלחקור את הגלים כמו כן , שמש

הטמפרטורה  לבין בין פעילות השמש ולחקור את הקשר . מהשמשהנפלטים 
כמו כן להכיר את השימוש המדעי בציוד  ( . Thermosphere)התרמוספירהבשכבת 

.מחקרי מתקדם

:העיקריויתשאלות המחקר 

טמפרטורה בשכבת  "-ו, " הנפלטים מהשמשרנטגן עוצמת גלי "האם 1.
?הינם קבועים או משתנים לאורך עונות השנה " התרמוספירה

טמפרטורה בשכבת " על משפיעה " עוצמת גלי רנטגן הנפלטים מהשמש "כיצד 2.
?האם השפעה זו מאופיינת לפי העונות לאורך השנה? " התרמוספירה



:תוצאות

הינם משתנים לאורך  "התרמוספירהטמפרטורה בשכבת "-ו, " עוצמת גלי רנטגן הנפלטים מהשמש"נמצא כי 
במיוחד לאור , אך השינויים היומיים וגם הכלליים עבור שני המשתנים הינם קטנים יחסית, השנהעונות 

.העובדה כי השנתיים האחרונות התאפיינו בפעילות מינימאלית של מחזור השמש

קרינת רנטגן מימין  . )2019בחודש ספטמבר שני המשתנים מוצגים הערכים של בגרפים להלן , למשל
(.משמאלהתרמוספירהוטמפרטורה 



:תוצאות•

"  עוצמת גלי רנטגן הנפלטים מהשמש"לפי ניתוח התוצאות של המחקר נמצא כי אכן יש קשר חיובי בין , בנוסף
מניתוח סטטיסטי נמצא כי הקשר  . מה שמחזק את השערות המחקר"התרמוספירהטמפרטורה בשכבת "-ו, 

.  הינו בעל מובהקות בינונית בממוצע

2019במהלך שנת הטרמוספירהבגרף להלן רואים את הערכים של טמפרטורת שכבת 



תמונות



,  בשמשהמגנטי השדה קווי דגם של •
המדגים את מהירות הסיבוב  

,  בין הקטבים לקו המשווההדיפרנציאלית 
השדה המגנטי של  קויותופעת התלכדות 

כתמי שמשוהווצרותהשמש 

















ביקור האסטרונאוט  
האמריקאי מסוכנות החלל  

: נאסא

טומסדונלד 

אלקאסמילמכללת אקדמיית 
במסגרת שבוע החלל  

שבה לקחו חלק  , הישראלי
תלמידי התוכנית



ביקור האסטרונאוטית האמריקאית
:המהנדסת, נאסאמסוכנות החלל 

Sandra Hall Magnus

אלקאסמילמכללת אקדמיית 
,  במסגרת שבוע החלל הישראלי

שבה לקחו חלק תלמידי התוכנית



ביקור האסטרונאוט היפני

Koichi Wakata סגן מנהל

סוכנות החלל היפנית למכללת 

במסגרת  אלקאסמיאקדמיית 

שבה  , שבוע החלל הישראלי

לקחו חלק תלמידי התוכנית



והכרת ציוד מחקרי מתקדם, ביקור באוניברסיטת תל אביב















על שם אילן  -ביקור במרכז חלל טייבה
.רמון

והשתתפות בהרצאה מדעית על השמש  
ופעילות מעשית







יוצאים  
לסיור  

!ותצפית 





סיכום ותודות

שאינם  , מצוייניםיצא בחלקנו לעבוד עם תלמידים ( כשנתיים)במשך תקופה ארוכה 
,  עברנו ביחד דרך ארוכה ומאתגרת.  שבעים מללמוד ולשאול ולחקור דברים חדשים

לוקחים  , בסוף היינו שבעי רצון שראינו את התלמידים משתתפים במפגשים כנדרש
משתמשים בציוד  ,לומדים ומעמיקים בדיון,עובדים במרץ בקבוצות, חלק בסיורים

מציגים בפני שאר הקבוצות ולבסוף  , מדברים בשפה מדעית, מחפשים מידע , מדעי
.מסיימים את המחקרים שלהם לפי הדרישות שלנו

אלא גם הייתה לנו את  , אנחנו כצוות הפרויקט לא רק לימדנו את התלמידים
או  , אם זה מבחינת אתגרים מדעיים שנתקלנו בהם, ההזדמנות ללמוד מהם בעצמנו

.כישורים אישיים וחברתיים במסגרת שהותנו עם התלמידים הנפלאים

צוות הפרויקט גאים . להוריהם ולבתי ספר שלהם, אנו מודים לתלמידים נפלאים אלו
!בתלמידים אלו 



שאירחה את  אלקאסמיהנהלת וצוות הפרויקט ומכללת , המורים, ובשם התלמידים
,הפרויקט

אנו מודים מקרב לב לסוכנות החלל הישראלית ולמשרד המדע על תמיכתם  
,בפרויקט חשוב ופורץ דרך זה

בתחום החלל יצרתיותבלמידה וחשיבה ופיתוח , שפתח דלתות להמון תלמידים 
.והאסטרונומיה

שישמש תלמידים וחוקרים  , כמו כן עזר לנו להקים בסיס למצפה חקר השמש
.בעתיד

!תודה רבה




