דברים שרואים מכאן
מאת :עפר ירון

שמי הלילה של ישראל,
מאי-יוני 2006

במהלך השנה שחלפה כתבו אסף ברוולד וערן אופק טור בשם "החודש בשמיים",
שתיאר את קבוצות הכוכבים והאירועים הנבחרים שבהם היה אפשר לצפות
בשמיים באותה עת .כעת אנו שמחים לחדש את המדור ,שיכתוב עפר ירון ושיופיע
תחת השם "דברים שרואים מכאן".
מדי חודשיים נציג כאן מפת שמיים ,המותאמת לצופים מישראל .המפות תלווינה
בהסברים ,בתיאור השמיים בעונה המתאימה ובציון גרמי שמיים נבחרים לצפייה.
המפות הן תוצר מקורי של המועדון האסטרונומי של אוניברסיטת תל-אביב,
ומבוססות על קטלוג הכוכבים הבהירים ( .)Bright Star Catalogueייחודן בהתאמתן
המדויקת לשמיים כפי שהם נראים מישראל (קו רוחב  )32ובמידע נוסף ,כגון אירועים
נבחרים ,מופעי הירח ונתונים נוספים .טור ראשון זה כולל הסברים כלליים נרחבים
יותר ,המספקים לקוראים את הרקע הכללי לנושא.

שמי הלילה וגרמי השמיים
כשאנו מתבוננים בשמיים מאזורים
חשוכים ובלילה ללא עננות ,ביכולתנו
להבחין בנקודות אור רבות .רובן המכריע
הן כוכבים כדוגמת השמש שלנו :כדורים
ענקיים של גז ,המורכבים בעיקר ממימן
והליום .הכוכבים פולטים כמות עצומה
של קרינה אלקטרומגנטית לסוגיה (ובהם
האור והחום שאנו חשים) .פליטה זו
נובעת מתהליכים גרעיניים המתרחשים
בלבותיהם ,המשחררים אנרגיה רבה.

הכוכבים נראים לנו כנקודות אור
חלשות ,ואינם בהירים כמו השמש ,בגלל
מרחקם העצום מאיתנו .לשם המחשה,
הכוכב הקרוב ביותר למערכת השמש —
פרוקסימה קנטאורי — המרוחק מאיתנו
כ 4.2-שנות אור ,1מרוחק פי 270,000
לערך ממרחק כדור-הארץ מהשמש .נוסף
על כדור-הארץ ,מקיפים את השמש
עוד שבעה 2כוכבי-לכת (פלנטות) :גופים
קטנים יחסית לשמש וקרים יחסית
אליה ,שאינם מפיקים אור עצמי ,אלא

מחזירים את אור השמש מפניהם .אנו
יכולים לראות בעין בלתי מצוידת רק את
חמשת כוכבי-הלכת הקרובים יותר לשמש
— כוכב-חמה (מרקורי) ,נוגה ,מאדים,
צדק ושבתאי (אכן ,גילוייהם של אורנוס
ונפטון ,כמו גם פלוטו כמובן ,התרחשו רק
בעידן הטלסקופים).
כל הכוכבים שאנו רואים ,וכן עוד כ300-
מיליארד כוכבים נוספים (שייתכן שסביב
רבים מהם נעים כוכבי-לכת משלהם),
הם כוכבים הנמצאים בגלקסיה שלנו

 .1שנת אור היא יחידת המרחק הנהוגה לציון מרחקים אסטרונומיים ,ופירושה המרחק שקרן אור עוברת בשנה אחת .שנת אור אחת שווה לכ 9,500-מיליארד
ק"מ .לציון מרחקים בתוך מערכת השמש שלנו נהוגה יחידת המרחק "יחידה אסטרונומית" ,המוגדרת כמרחק הממוצע של כדור-הארץ מהשמש ,וערכה
כ 150-מיליון ק"מ.
 .2שבעה כוכבי-לכת מלבד כדור-הארץ ולא שמונה ,מכיוון שכיום נוטה הקהילה המדעית שלא להכליל את פלוטו ככוכב-לכת "מן המניין" .פלוטו מרוחק וחריג
בהרבה מובנים ביחס לשאר כוכבי-הלכת (למשל ,הנטייה הגדולה של מישור הסיבוב שלו סביב השמש) ,ולאור גילויים של השנים האחרונות של גופים רבים
וגדולים יחסית בסביבתו של פלוטו ,באזור הנקרא "חגורת קויפר" (שם יש גם ריכוז גדול יחסית של שביטים) ,נוטים היום לסווגו כאחד מגופי חגורת קויפר.
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רבע מיליארד שנה .לגלקסיה שלנו צורת
דסקה ,וכאשר אנו מביטים לכיוון מישור
הדסקה ,צפיפות הכוכבים כה גדולה ,עד
כי ממקומות חשוכים אפשר להבחין בפס
אור; מכאן הכינוי "שביל החלב" .הרחק
מעבר לשביל החלב מצויות עוד מיליארדי
גלקסיות אחרות.

7

אופן השימוש במפות
השמיים

תמונה  :1ערפילית אוריון (,)M42
המרוחקת מאיתנו כ 1,500-שנות אור.
התמונה היא שילוב תמונות מטלסקופ
החלל האבל ומטלסקופ קרקעי
ב( La Silla-בקוטר  2.2מ') ,של
הEuropean Southern Observatory-
)(NASA, ESA

— גלקסיית שביל החלב .גלקסיה היא
אוסף של כוכבים ,גז ואבק ,3הקשורים
זה לזה בכוח משיכה הדדי .לו היינו
יכולים לנוע במהירות האור (כ300,000-
ק"מ לשנייה) ,היו נדרשות לנו כ100,000-
שנה כדי לחצות את גלקסיית שביל
החלב מצד לצד .השמש שלנו משלימה
הקפה אחת סביב מרכז הגלקסיה כל

כתוצאה מסיבוב כדור-הארץ סביב
צירו ,נראה לנו כי צבא השמיים —
הכוכבים ,כוכבי-הלכת ,השמש והירח —
סובבים בתנועה מעגלית ,ממזרח למערב,
סביב מה שמכונה הקוטב השמימי הצפוני
— זהו ההיטל על פני כיפת השמיים של
המשכו של ציר הסיבוב של כדור-הארץ.
בדיוק באזור של הקוטב השמימי הצפוני
נמצא כיום כוכב בשם פולאריס ,הלא
הוא כוכב הצפון .אפשר לדמיין שכל
כיפת השמיים נעה במעגל סביב כוכב
הצפון .נוסף על סיבובו היומי ,כדור-
הארץ משלים הקפה אחת סביב השמש
מדי  365.25יממות .לכן ,אם נתבונן
בשמיים מדי לילה באותה שעה ,נבחין
כי הכוכבים משנים את מיקומם מעט
מערבה יחסית לליל האתמול ,ולאחר
שנה המצב חוזר לקדמותו .מפת השמיים
המצורפת ,כמו גם המפות הבאות ,מראות
את שמי הלילה כפי שהם נראים לצופה
מקו הרוחב של ישראל ( 32מעלות צפון),
וכפי שהם נראים בתאריכים ובשעות

 .3ענני גז ואבק ,השונים זה מזה בתכונותיהם הפיזיקליות (טמפרטורה ,צפיפות וכד') ,מכונים ערפיליות ( .)nebulaeישנן ערפיליות קרות (מולקולריות) וצפופות
יחסית ,שמהן יכולים להיווצר כוכבים ("בתי-יולדות של כוכבים" — כדוגמת הערפילית הגדולה והמפורסמת שבקבוצת אוריון — תמונה  ;)1וישנן ערפיליות שהן
השרידים של חומר שהועף אל התווך הבין-כוכבי מכוכבים לקראת סיום חייהם ,כדוגמת ערפילית הטבעת המפורסמת בקבוצת נבל (תמונה .)2
 .4מגניטודה (" ,magnitudeגודל") היא מדד לבהירות הכוכב (כלומר ,שטף הקרינה המגיע ממנו) ,המביא בחשבון גם את היענותה של העין לקרינה .סרגל
זה לציון מידת הבהירות של כוכבים ,אשר הומצא במאה ה ,19-הוא סרגל לוגריתמי ,וככל שכוכב בהיר יותר ,כך ערך המגניטודה שלו ("גודלו") נמוך יותר.
כוכב בעל מגניטודה  ,1למשל ,בהיר פי  100מכוכב בעל מגניטודה  .6הכוכב הבהיר ביותר בשמי הלילה שלנו הוא סיריוס ,בקבוצת כלב גדול ,בעל מגניטודה
של  ;-1.44לירח מלא מגניטודה של  ;-12.7לשמש מגניטודה של  .-26.7גבול הראייה של עין אנושית לא-מצוידת הוא בין  5ל.6-
 .5ספקטרום של כוכב (או של כל גוף הפולט קרינה) הוא למעשה התפלגות עוצמת הקרינה לאורכי הגל השונים .לאחר שהחלו לחקור את הספקטרה מכוכבים
שונים ,התגלה שהספקטרה שונים זה מזה ,והכוכבים מוינו לשבע קבוצות עיקריות ,לפי מאפייני הספקטרה שלהם.
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תמונה  :2ערפילית הטבעת ( )M57בקבוצת נבל; ערפילית פלנטרית "קלאסית" ,כפי שנראית בשני תחומים של אורכי גל :מימין — אור נראה
מטלסקופ החלל האבל; משמאל — אינפרה אדום ( )IRמטלסקופ החלל ספיצר .הערפילית מרוחקת מאיתנו כ 2000-שנות אור ,והמרחק מקצה
לקצה של האזור המרכזי — שנת אור אחת (שימו לב למבנים דמויי-הלולאות בצילום ה ,IR-הנמתחים הרבה מעבר לאזור המתגלה בתחום האור
הנראה) .הצבעים בתמונת האור הנראה מייצגים את טמפרטורת הגז ,היורדת מהמרכז החוצה .לא להתבלבל — המראה הטבעתי נובע מאשליה
של היטל הקרינה ביחס לקו הראייה ,והערפילית היא למעשה מעטפת כדורית שלמה)Hubble Heritage Team, NASA, JPL-Caltech( .

המצוינים במפה .למעט מיקום כוכבי-
הלכת ,המשתנה משנה לשנה ,ואירועים
מסוימים אחרים ,המפות מדויקות גם
לשנים אחרות.
במפות השמיים כיוון הצפון הוא
למעלה וכיוון מערב בצד ימין (ולא בצד
שמאל ,כנהוג במפות ארציות!) .השימוש
הפשוט ביותר במפה הוא להחזיקה
מעל הראש כאשר פנינו לכיוון צפון,
ובאופן שגם הצפון במפה מכוון לכיוון
צפון (כך גם כיווני המפה האחרים
יפנו לכיוון הנכון) .בצורה זו קל יחסית
לקשר בין הכוכבים והקבוצות המופיעים
במפה לאלה שבשמיים .במפה מסומנים
הכוכבים הבהירים בשמיים כעיגולים.
גודל העיגול מציין את בהירותו של הכוכב
יחסית לכוכבים אחרים ביחידת מדידה
אסטרונומית הקרויה "מגניטודה"( 4ראו
מקרא בפינה השמאלית התחתונה של כל
מפה) .ככל שהעיגול גדול יותר ,כך הכוכב
בהיר יותר .צבע הכוכבים מציין את
סיווגם הספקטרלי ,5המלמד בין השאר

על טמפרטורת פני השטח של הכוכב .הפס
האפור ,בין שהוא חוצה את המפה ובין
שהוא נמצא בשוליה ,מציין את מישור
הגלקסיה שלנו ("פס שביל החלב").
הכוכבים בשמיים מחולקים לקבוצות
כוכבים ( .)constellationsמקורן של
קבוצות הכוכבים במיתולוגיה ובסיפורי
העמים ,ואין להן משמעות פיזיקלית.
יתרה מזו ,הכוכבים הנראים סמוכים
לצופה מכדור-הארץ אינם קשורים זה
לזה ,והמרחק האמיתי ביניהם עשוי
להיות גדול מאוד .הארגון האסטרונומי
הבינלאומי חילק את השמיים ל88-
קבוצות כוכבים ,ש 75-מתוכן ניתנות
לצפייה מישראל .בצד כל מפה מצוינים
תאריכי מולד הירח ,מילואו ,והגיעו לרבע
ראשון ואחרון .כן מצוינים אירועים
ליקויים,
נבחרים:
אסטרונומיים
המועדים שבהם כוכבי-הלכת הפנימיים
(נוגה וכוכב-חמה) נמצאים בריחוק זוויתי
מרבי מהשמש (הצפייה בהם בתקופות
אלה היא הנוחה ביותר) ,והמועדים

שבהם כוכבי-הלכת החיצוניים מצויים
בניגוד — במרחק המזערי מכדור-הארץ.
שימו לב :בתקופת שעון קיץ יש להוסיף
שעה אחת לזמנים המצוינים.

שמי האביב
כפי שצוין ,הקפת כדור-הארץ סביב
השמש גורמת לתזוזה מסוימת של מיקום
הכוכבים על פני כיפת השמיים .השינוי
הוא הדרגתי ,אבל על פני שבועות וחודשים
מתקבלת ,בשעה מסוימת של הערב או
של הלילה ,תמונת שמיים אחרת לגמרי.
לכל עונה הכוכבים והקבוצות המאפיינים
אותה .כעת ,חודש מאי ,אנו בעיצומו של
האביב ,ואיתו שפע של גלקסיות (אשר
את חלקן ניתן לראות אף בטלסקופ
ממוצע); כמה קבוצות מוכרות וחביבות;
ובעיקר שני כוכבי-הלכת שהם בלא ספק
המרשימים ביותר להתבוננות בטלסקופ
— צדק ושבתאי.
את מסענו הקצר נתחיל באזור הצפון.
העגלה הגדולה (שהיא חלק מקבוצת
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הדובה הגדולה) מצויה ממש על
המרידיאן 6ומעל לכוכב הצפון (אשר
גובהו מהאופק הצפוני  32מעלות ,בדיוק
בהתאם לקו הרוחב שממנו אנו צופים).
בתקופה זו ,כאשר העגלה הגדולה למעלה,
מצויה קבוצת קסיופיאה (ה–" "Wאו
" )"Mבמצב הנמוך שלה ,סמוך לאופק
(ואין אפשרות לראותה בשעות הערב).
העגלה הגדולה מורכבת מארבעת כוכבי
העגלה (המסודרים בצורת טרפז) ועוד
שלושה כוכבי ה"ידית" ,כאשר האמצעי
הוא למעשה כפול (או אף משולש) —
 Mizar A,Bו .Alcor-שני כוכבי הטרפז
ההמרוחקים יותר מהידית (Dubhe, Mera
 )akנקראים "המצביעים" וכשמם כן הם
— מצביעים לעבר כוכב הצפון.
כוכב הצפון מצוי למעשה בקצה
הידית של העגלה הקטנה ,אשר כוכביה
חיוורים במקצת וקשה יותר לזהותם .אם
ממשיכים את הקו משני כוכבי הטרפז
האחרים (של העגלה הגדולה) לכיוון
דרום-מערב ,מגיעים לרגולוס (,)Regulus
הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת אריה (לבו
של האריה) .קבוצת אריה מרשימה בפני
עצמה וניתן לזהות בבירור את הקשת
שיוצרים הכוכבים מרגולוס ומזרחה
עד לכוכב האחרון בקשת — דנבולה
( — )Denebolaזהו גוף האריה ,כמו
גם את סימן השאלה ההפוך צפונית
לרגולוס — ראשו של האריה .ראו במפה
את מיקומה של גלקסיית המערבולת
( ,)Whirlpool Galaxy — M51מתחת
לידית העגלה הגדולה ומעט מזרחית
לקו המחבר למעשה את אלקאיד
( — )Alkaidכוכב קצה הידית ,עם
דנבולה .גלקסיה ספירלית זו (הניתנת
לצפייה רק דרך טלסקופ; תמונה ,)3
שהיא למעשה שתי גלקסיות שיש

תמונה  :3גלקסיית המערבולת ( — )Whirlpool Galaxy, M51אחד האובייקטים היפים
וה"פוטוגניים" ביותר; אלו הן למעשה זוג גלקסיות המצויות באינטראקציה כבידתית ,מרוחקות כ37-
מיליון שנות אור מאיתנו .צילום מטלסקופ החלל האבל ()Hubble Heritage Team, ESA, NASA

אינטראקציה ביניהן ,ומרוחקת מאיתנו
כ 37-מיליון שנות אור ,היא ללא ספק
אחד האובייקטים המרשימים יותר,
אולם תצפית בה מומלצת רק באמצעות
טלסקופים איכותיים ,בעלי מפתח של כ8-
אינץ' ומעלה .כאן המקום אולי "להזהיר"
מראש ולומר שצפייה בגלקסיות (כמו גם
ב"גרמי שמיים עמוקים" אחרים) עלולה
לאכזב את הצופה הבלתי מנוסה ,בעיקר
עקב השוני בין מה שרואים דרך העינית
לבין מה שנראה בצילומים ובתמונות
כדוגמת אלו שמוצגים כאן .עם זאת ,ראוי
לזכור שאלו עצמים חיוורים מאוד מפאת
מרחקם הכביר מאיתנו ,ועצם הזיהוי
של גוף המרוחק עשרות מיליוני שנות
אור מאיתנו ,די בו כדי לגרום סיפוק רב
והנאה .באותו האזור בשמיים ,ממזרח
לקו המחבר את אלקאיד עם ארקטורוס
— הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת רועה
דובים — ניתן להתרשם מהצביר הכדורי
הגדול  ,M3המצוי בגלקסיה שלנו ומרוחק
מאיתנו כ 34,000-שנות אור.
דרום-מזרחית לקבוצת אריה נמצאת
עוד קבוצה שהיא חלק מגלגל המזלות
— בתולה .זוהי הקבוצה השנייה
בגודלה ונמצאת גבוה בשמיים ,ממש
על המרידיאן ,בשמי הערב של מאי

ויוני .בתולה ,אגב ,היא המזל הנשי
היחיד בגלגל המזלות ,והשמש מבלה
בה (הכוונה ,כאשר הקבוצה מצויה על
רקע השמש — מאחורי השמש ביחס
אלינו) יותר זמן מאשר בכל מזל אחר.
בבתולה נמצא אחד הכוכבים הבהירים
ביותר בשמי הלילה שלנו — ספיקה
( ;)Spicaאולם מאפיין מרשים יותר של
קבוצה זו הוא אזור צביר הגלקסיות
של בתולה — ה ,Virgo cluster-אשר
בקצה הצפוני של הקבוצה ולעבר קבוצת
שערות שולמית (.)Coma Berenices
צביר גלקסיות זה (שהוא השליט בצביר-
העל הקרוי  )Virgo Superclusterהוא
הקרוב ביותר אל ה"קבוצה המקומית" —
קבוצת הגלקסיות הכוללת את גלקסיית
שביל החלב שלנו; צביר הבתולה מרוחק
מאיתנו כ 60-מיליון שנות אור ,והוא
כולל מאות גלקסיות מכל הסוגים ,אשר
אחדות מהן ניתנות לזיהוי אף באמצעות
טלסקופים איכותיים בינוניים .שימו
לב לקשת הכוכבים הבהירים ,אשר
ניתנת לזיהוי בנקל בשמיים ,המתקבלת
עם המעבר מכוכבי הידית של העגלה
הגדולה ,דרך ארקטורוס (ברועה דובים)
וכלה בספיקה.
שלושה כוכבי-לכת נראים בתקופה זו

 .6מרידיאן (" ,meridianקו המצהר") הוא הקו הדמיוני העובר מהקוטב השמימי הצפוני ,דרך הזנית ( ,zenithהנקודה על פני כיפת השמיים בדיוק מעל
לראש הצופה) ולעבר הקוטב השמימי הדרומי; קו זה מחלק למעשה את כיפת השמיים למזרח ולמערב .התצפית בגרם שמיים היא הטובה ביותר כאשר הוא
על המרידיאן ("בזמן הצהירה שלו") ,אז עוברים דרך פחות אטמוספרה וההפרעות קטנות יותר.

058
גליליאו
מאי
2006

תמונה " :4הפורטרט הטוב ביותר של שבתאי" — פסיפס של  126תמונות,
אשר צולמו מחללית המחקר קסיני באוקטובר  ,2004ממרחק של 6.3
מיליון ק"מ מכוכב-הלכת)NASA/JPL/Space Science Institute( .

תמונה  :5פסי עננות משווניים באטמוספרה
של צדק .גם זה הוא פסיפס של תמונות
מהחללית קסיני ,אשר עברה ליד צדק בסוף
שנת  ,2000במהלך  7שנות מסעה לעבר
שבתאי)Cassini Project, NASA( .

בשעות הערב .ממש מעל לאופק המערבי,
בקבוצת תאומים השוקעת (מערבית
לפולוקס) ובשעות הערב המוקדמות ,ניתן
עדיין לראות את מאדים .מאדים ייראה לנו
כעת דרך טלסקופ כדסקה קטנטנה ,ואינו
במיטבו ,מכיוון שהוא נמצא עתה במגמת
התרחקות מאיתנו ,במרחק של למעלה
מ 300-מיליון ק"מ .לא רחוק ממנו ,בכיוון
דרום-מזרח בקבוצת סרטן ,נראה שבתאי
— "שר הטבעות" (תמונה  .)4בבהירות
(מגניטודה) של  1.0בערך ,מרוחק מאיתנו
רק  9.4יחידות אסטרונומיות ( ,)AUניתן

תמונה  :6מסלול השביט שווסמן-ווכמן  3מתחילת מאי ועד אמצע
יוני .המיקום במפה מסומן עבור השעה  3( 0:00 UTלפנות בוקר
זמן מקומי) בתאריכים המצוינים .הנתונים מבוססים על מפות
המפורסמות במגזין Sky & Telescope

לראות בבירור את טבעותיו .אחרון חביב,
כוכב-הלכת הגדול ביותר ,המצוי כרגע בקצה
מזל מאזניים — צדק .בתחילת מאי ,נמצא
צדק בניגוד (כלומר על קו אחד עם השמש
ובצד שלנו ,מרוחק רק  )4.4 AUבבהירות
גבוהה של  .-2.5טלסקופ בינוני יחשוף את
המאפיינים הברורים של האטמוספרה
שלו — פסים בגוונים שונים ,המייצגים
את היסודות השונים ואת מידת חשיפתם
בהשפעת הדינמיקה האטמוספרית
המורכבת השלטת בכוכב-לכת מסיבי זה
(תמונה  .)5שימו לב לעובדה שכל כוכבי-
הלכת שזיהינו ,כמו גם קבוצות המזלות
(מתאומים בשקיעה ועד עקרב אשר ממש
בזריחה) ,נמצאים על קו אחד (או בסמוך
לו) .זהו מישור המילקה — מישור סיבוב
כדור-הארץ סביב השמש.
לסיום ,ברצוני לספר על שביט
מחזורי בשם שווסמן-ווכמן 3
)P73/Schwassmann-Wachmann
 )3אשר מתקרב אלינו באופן משמעותי
בתקופה זו .שביט זה ,בעל מחזור (זמן
השלמת הקפה סביב השמש) של כחמש
וחצי שנים ,נצפה כמתפרק לשלושה
חלקים במהלך שנת  .1995באמצע מאי
השנה ,יחלפו חלקים אלו (וחלקים
נוספים קטנים יותר אשר התנתקו
מהשביט) בסמוך לכדור-הארץ ,קרוב
יותר מכל שביט אחר בעשרים שנה

האחרונות ,במרחק של  0.08 AUבלבד
(כ 30-פעמים המרחק בין כדור-הארץ
לירח) .למרות זאת ,בהירות חלקי השביט
אינה גבוהה במיוחד ,והחלקיק הבהיר
ביותר —  — Cצפוי להגיע באמצע מאי
למגניטודה של  4לערך ,ניתן לזיהוי אך
בקושי בעין בלתי מצוידת (אך בקלות
רבה דרך משקפת או טלסקופ קטן).
החיסרון העיקרי מבחינתנו הוא הזמן
שבו נצטרך לצאת החוצה בחיפוש אחר
השביט; מתחילת מאי ועד אמצע יוני
יעבור השביט בתחומי קבוצות הרקולס,
נבל ,ברבור ,פגסוס ,דגים ולווייתן ,אשר
מתגלים בתקופה זו (במיוחד האחרונים)
רק בשעות הקטנות של הלילה ולקראת
זריחה (מסלול השביט על גבי מפת
הכוכבים מוצג בתמונה ■ .)6

עפר ירון הוא דוקטורנט
לאסטרופיזיקה ולמדעים
פלנטריים באוניברסיטת תל-
אביב ופעיל בהוראת אסטרונומיה
במסגרות חינוכיות וציבוריות.
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