
תחרות ארצית
בבניית שעוני שמש

תשפ"א
 SpaceIL וקבוצת  הישראלית"  החלל  "סוכנות  עם  בשיתוף  כנרת"  אסטרונומי  לחינוך  "המרכז  החלל  שבוע  לכבוד 
מכריזים בזה על תחרות בבניית שעוני שמש. מטרת התחרות היא לקדם את העניין, הסקרנות והרצון ללמוד מדעי 
חלל אסטרונומיה. האסטרונומיה הינו המדע הראשון שפותח ע"י בני אנוש, עוסק בנושאי יסוד המנהלים עד היום את 
חיינו. באמצעות האסטרונומיה נקבע לוח השנה, יחידות הזמן,  הדרך שבה נפרשת רשת קואורדינטות ועוד. בתחרות 

זו המשתתפים יתחרו בהכנת שעוני שמש מדויקים ונאים.

התחרות פתוחה בפני תלמידים הלומדים במערכת החינוך הישראלית.  בתחרות יוכל כל תלמיד להגיש את תיעוד של 
שעון השמש שבנה באמצעות מצגת. המשתתפים מתבקשים לצלם בוידאו את תהליך בניית שעון השמש.

לזוכים יחולקו פרסים בכנס ארצי שנקיים בסיום שנת הלימודים תשפ"א.
א. מקום ראשון - טלסקופ אסטרונומי מתקדם

ב. מקום שני - שני טלסקופים אסטרונומים ברמה בסיסית
ג. מקום שלישי - שלושה טלסקופים  למתחילים

ניתן לראות את סרטון וידיאו של השעונים שהגיעו לגמר התחרות של שנת תש"פ  בקישור הזה.

א. הודעה על פתיחת התחרות – יום שישי י"ז טבת תשפ"א – 1.1.21
ב. מועד אחרון להרשמה לתחרות -  יום ראשון  ט"ז אדר תשפ"א  – 28.2.20 21 – בקישור זה

ג. מועד אחרון להגשת המצגות של שעוני השמש – יום חמישי  ג' באייר תשפ"א, יום העצמאות  – 15.4.2021
ד. הודעה על הזוכים בתחרות – בכנס ארצי שנקיים בסוף שנת הלימודים תשפ"א.

כל משתתף בתחרות מתבקש לצלם את השלבים השונים בהכנת שעון השמש שיצר. 
לאחר מכן יש לערוך מצגת המתארת את שלבי התכנון, הבניה, וההפעלה של שעון השמש.

השיפוט יעשה על פי המצגת שתתקבל מהמשתתפים בתחרות.
קריטריונים לניקוד שעוני השמש 

1( מקוריות
2( דיוק בהוראת השעה

3( מבנה אסתטי
4( אותנטיות - ביצוע מרבית העבודה או כולה ע"י התלמיד

5( תיאור של תהליך התכנון והבניה של שעון השמש

רקע

קהל היעד

פרסים

לוח זמנים

תהליך השיפוט

בברכה,
דר' אלון לוי, פרופ' דוד פונדק

מצפה הכוכבים כנרת

dpundak@gmail.com  - בשאלות ניתן לפנות במייל לדוא"ל

https://www.dropbox.com/s/7kbk5w6v9vihf5c/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.mp4?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbxoGvPAGcbvq_1Hupr-yrFUxCUNcJFkC5QlY0T1Z0x12k7g/viewform

