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פרק 22: עכשיו ולתמיד

זהו סוף הספר אבל לא הסוף של שום דבר אחר. אן ואני 
ממשיכים  אנחנו  מהחיים.  ולהנות  לטייל,  ללמוד,  ממשיכים 
למכור את ה APAS שלנו בכל העולם. אנחנו מבלים שעות 
או  להוריד  איך  שיבינו  כדי  ללקוחות  בעזרה  בטלפון  רבות 
ה  מכירות  גם  רכשו.  עתה  שזה  החדשה  בתוכנה  להשתמש 

CES הולכות יפה אחרי שהמוצר עבר שדרוג. 

ולצפות  לשבת  אבל  לפרוש,  יכול  שאני  מניח  אני 
אני  אותי.  מושך  לא  ללמוד משהו  או  לתרום  בלי  בטלוויזיה 
גילוי  סביב  סבבו  תמיד  חיי  כי  שלי,  ההמצאות  עם  ממשיך 
ומחקר. הטכנולוגיות שלי, בניגוד להרבה טכנולוגיות אחרות, 
עוד  כל  רלוונטיות.  להיות  הפסיקו  ולא  למיושנות  הפכו  לא 
למען   - אותם  ללמוד  שצריך  וגידים  עצמות,  שרירים,  ישנם 
הספורטאים, הבריאות, או מכל סיבה אחרת – הטכנולוגיות 

שלי תהיינה תקפות ומועילות.  

ים  יחף בארץ  זה נשמע מוזר שאדם שבילדותו רץ  אולי 
נעליים  משווק  כשהוא  בקליפורניה  מסיים  עתיקה  תיכונית 
פרי תכנונו. אני הייתי אדם שגילה טכניקה פנטסטית ללמוד 
את גוף האדם באמצעות ניתוח ביומכני ויכול היה לבנות מזה 
קריירה. הביומכניקה אפשרה לי לפתח מוצרים רבים מספור 
שסייעו לאנשים לזכות בפרסים, במדליות אולימפיות, להיות 
חזקים יותר, או פשוט להנות יותר מהחיים. הצלחות אלו באו 

מיצירת דברים אמיתיים שקודם לכן היו רק בדמיוני.

מה הניע אותי? אני בטוח שקודם כל הרצון להוכיח לאבא 
שלי שאני שווה משהו. זו כנראה הייתה ההתחלה.  אבל ככל 
לעבר  הופנו  שלי  והיצירתיות  שלי  הדמיון  השנים,  שעברו 
מטרה אחרת - עזרה לבני אדם. מניסיוני בהדסים למדתי שאם 
אתה מנסה, עובד, מתאמץ ונאבק כשצריך, אתה יכול להצליח 
במוחי  שנבט  מהרגע  שציפית.   ממה  יותר  אפילו  ולהשיג 
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רעיון, עבדתי עליו. כמו למשל לבנות מכונת אימון ממוחשבת 
פגישה  לקבוע  בלי  ג’נרל  דאטה  של  הנשיא  את  לפגוש  או 
מראש כדי לשכנע אותו לספק בחינם מחשבים לספורטאים 
אולימפיים אמריקאים במרכז האימון של קולורדו ספרינגס. 
מעולם לא דמיינתי שבערוב ימי אשכב על ערש דווי ואחשוב 
לעשות  שרציתי  מה  אותו.  עשיתי  שלא  שחבל  משהו  שיש 

עשיתי.

כילד היו לי חלומות: לקחת חלק באולימפיאדה, לרכוש 
מכונית קאדילאק באמריקה, לעשות דוקטורט. השגתי את כל 
אלה כי קודם כל חלמתי אותם והייתי מוכן לעבוד קשה כדי 
להשיגם. כנראה שהיה לי חלום כשעליתי על מטוס ומצאתי 
את עצמי בוויומינג שהיה מקום אותו לא הכרתי וגם לא ידעתי 
היכן הוא נמצא. לא יכולתי למצוא את וויומינג על המפה לפני 

שהגעתי לשם. 

אחרי שראיתי מה המזרח גרמניים מספקים לספורטאים 
שלהם, היה לי חלום להקים מרכז אימונים אולימפי לספורטאים 
לכיסא  אותי  הוביל  זה  חלום  ספרינגס.  בקולורדו  אמריקאים 

יושב הראש של הקהילה האולימפית. עם קולונל מילר ודאטה 
ג’נרל וכמה חברות נוספות הפכנו את החלום למציאות. 

ואיך  לי,  שיעזרו  אנשים  עם  פעולה  לשתף  איך  למדתי 
לבחור את האנשים הנכונים למטלה שלפניי. אן הייתה אהובתי 
בארדן,  ויק  דארדיק,  אירווין  וויז,  ג’רמי  ובחיים.  בעסקים 
וויליאם מוריסרו, ויקטור פאלמיירי, מיכאל גריניסן, ג’ון פרוב, 
ולהתפתחותי  האישיים  לחיי  תרמו  כולם  אחרים,  רבים  ועוד 

המקצועית.

לא עבדתי כדי להשיג משכורת, עבדתי מתוך תשוקה. זה 
חוויה  הייתה  עבודתי  יום.  בכל  והמלהיב  המהנה  החלק  היה 

מענגת ומאתגרת בכל יום.

המקומות בהם עבדתי היו בעלי משמעות עבורי. אהבתי 
שהחזירה  עבודה  ומצאתי  האולימפיים,  במשחקים  להיות 
ומצאתי  ספורטאים,  אהבתי  פעם.  אחר  פעם  לשם  אותי 
ומאמנים.  ספורטאים  בחברת  לשהות  לי  שגרמה  עבודה 
אהבה זו לספורטאים ולתנועה הובילה אותי להתמקד בלימוד 
המכניקה של הגוף ושל המשחקים. העניין שלי בביומכניקה 

צמח מתשוקה זו. ה”עסק” שלי נבע אף הוא מתוך עניין זה. 

90D המכונית החשמלית היפה שלנו, טסלה
http://arielnet.com/ref/go/2795

http://arielnet.com/ref/go/2795
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במקום  התאהבתי  קאזה  דה  קוטו  את  ראיתי  בו  ברגע 
את  להפוך  כדי  עבדתי  שם.  שאבנה  המעבדה  את  ודמיינתי 
הדמיון למציאות. כמובן שגם למזל היה חלק בתהליך, אבל 
הייתה גם הזדמנות שצריך היה לדעת לנצלה. הכישרון שלי 
היה אמיתי והאנשים בקוטו דה קאזה הכירו בו, כך שעוד אחד 

מחלומותיי התגשם. 

ספר זה מספר את סיפורי, אבל הוא גם מספר איך לחיות 
יכול לחיות  ועשירים עם דמיון פראי. איך אדם  חיים מלאים 
לעבוד  היא  התשובה  ומלאים?  מעניינים  מלהיבים,  חיים 
לרצות  עליך  לעשות.  ומשתוקק  חולם  שאתה  מה  לקראת 
זה  את  להוציא  כדי  לעבוד  ואז  ומאודך,  ליבך  כל  עם  משהו 
לחלום  “לא”  פעם  אף  תגיד  ואל  לעצמך  תוותר  אל  לפועל. 
שלך. תמיד תזכיר לעצמך: אני אעשה זאת, ואני יכול לעשות 

זאת. המשורר האירי המפורסם, סמואל בקט, אמר:   

נסה שנית. היכשל  נורא.  לא  “נסה תמיד. היכשל תמיד. 
שנית. היכשל טוב יותר.”

ביטא  בקט  שמיסטר  שידעתי  בלי  הזה  הרגש  לפי  חייתי 
הזה כאשר  יפה. למדתי לראשונה את הציטוט  כך  כל  אותו 

ראיתיו כתוב בקעקע על זרועו של שחקן טניס, סטן ווארינקה. 
מיסטר ווארינקה צוטט בעיתון הגארדיאן כמי שאמר: 

ואת הטניס. המשמעות של  החיים  רואה את  אני  “ככה 
יהיו  גם כשאתה מצליח. תמיד  עומדת,  לעולם  הציטוט הזה 
אכזבות וכאבי לב. כמעט בכל טורניר יש לך סיכוי להפסיד. 
עליך לקבל זאת ולהיות חיובי גם כשאתה יודע שאתה עומד 

להפסיד”.  

בחר  שבו  בתחום  להצליח  וורינקה  מיסטר  של  מאבקו 
לא  שאני  לי  אמרו  שלי.  מאבקי  כמו  משכנע  היה  לעסוק 
אימון  שמכונת  באולימפיאדה,  להתחרות  כדי  מספיק  טוב 
מה  את  לעשות  יכול  לא  מדי, שאני  יקרה  תהיה  ממוחשבת 
שחלמתי לעשות כי זה לא נעשה אף פעם בעבר. כל אלה לא 
ניסיתי  שוב,  ניסיתי  תמיד  אתגרים.  אלא  מחסומים  לי  נראו 

ביתר כוח, לעולם לא ויתרתי. 

הוא  והכיף  מלאים  להיות  צריכים  שהחיים  מאמין  אני 
יופי, סיכון,  ידי לימוד, עשיה,  לחיות כדי למלא אותם – על 
אהבה. בספר זה, כל פרק מראה איך החיים פגשו אותי ואיך 

הגבתי לכל אתגר.

הבריכה שאינה נגמרת שלנו, אנחנו אוהבים אותה
http://arielnet.com/ref/go/2712

http://arielnet.com/ref/go/2712
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לא  אותי.  והדריכו  לי  שעזרו  אנשים  פגשתי  חיי  לאורך 
עשיתי את הכל לבדי. המורים בהדסים, האנשים בוויוימינג, 
ואשתי אן, היו התורמים הגדולים ביותר לצמיחתי ולהצלחתי. 
מעט אנשים, אם בכלל, יכולים להצליח ללא חלומות ותמיכה.
לפני שנה כמעט מתי בגלל קריסת כליות. אן עודדה אותי 
לחפש כליה להשתלה למרות הבעיות הכרוכות בגילי. באותו 
זמן הייתי בן 75. כפי שהזכרתי בפרק הקודם, להשיג כליה 
בגיל זה הייתה משימה כמעט בלתי אפשרית. אבל להתחרות 
אפשרית.  בלתי  כמעט  משימה  כן  גם  הייתה  באולימפיאדה 
בשתי  התחריתי  לוותר,  נכונות  וחוסר  קשה  עבודה  בזכות 
אולימפיאדות, ב1960 וב 1964.  כשקרסו כליותיי, אמרה 
האולימפיאדה  לקראת  עכשיו  להתאמן  צריך  שאני  אן  לי 
לי,  אמרה  היא  בחיי.  החשובה  האולימפיאדה  השלישית. 
בפרק  שמופיע  כמו  הזהב”.  מדליית  את  לך  נשיג  “אנחנו 
הזהב.  מדליית  את  השגתי  אכן  הכליות”,  “קשר  הקודם, 
כך  האקני,  ג’יימס  ד”ר  נפלא,  מתורם  כליה  בגופי  הושתלה 

שעכשיו יש לי את מדליית הזהב המשמעותית ביותר.
היבט חשוב ביותר נוסף בחיים הוא למידה וחינוך. אן ואני 
לנו  יש  ללמוד.  מפסיקים  לא  אנחנו  בביזנס.  רק  עוסקים  לא 
כמה ערוצים לשם כך: נסיעות, שיעורים מקוונים וקורסים ב 

.DVD
טיולים עם סטנפורד, סמיתסוניאן  נוסעים להרבה  אנחנו 
ונשיונל ג’יאוגרפיק. עם המדריכים המצוינים של אוניברסיטת 
סטנפורד גילינו את וייטנאם ומקדשי אנגקור בקמבודיה. למדנו 
לראות את  לפטגוניה  נסענו  למוזיקה באיטליה,  קורסים  שני 
הקצה המרוחק ביותר של אמריקה. הפלגנו מקופנהגן, דנמרק 
ההיסטוריים  המים  “נתיבי  לאורך  רוסיה,  פטרבורג,  לסנט 
של הבלטיים” עם הדרכה של סמיתסוניאן. במסע זה פגשנו 
ואת המנהיג לשעבר של  פולין בעבר,  ולנסה, מנהיג  לך  את 

בריה”מ, מיכאיל גורבצ’וב. 
נסענו לפרו וטיפסנו למאצ’ו פיצ’ו עם הנשיונל ג’יאוגרפיק. 
משם המשכנו לנהר האמזונס. תמיד בחרנו טיולים שמשלבים 
לימוד עם תרבות ועם הדרכה. אנחנו מעוניינים רק בטיולים 

שיכולים להעשיר אותנו בחוויות ובידע.
רוב הקורסים המקוונים שלקחנו היו מדעיים או מתמטיים. 
של   וידיאו  סרטי  מספקות  ומכללות  אוניברסיטאות  הרבה 
קורס  לקחתי  לאחרונה  למשל,  תחומים.  בהרבה  הרצאות 

היה שלמרצה  הזה  בקורס  ביותר  המפתיע  החלק  במכניקה. 
היה חשוב יותר שהסטודנטים יבינו היטב את החומר מאשר 
מהו הציון שיקבלו. הוא הסביר שהקורס הזה מעניק את הידע 
להמשיך  שיוכלו  כדי  צריכים  שהסטודנטים  ביותר  הבסיסי 
ללמוד בקורסים הבאים. לכן חשוב שיתרגלו ויבינו כל נושא 
שנלמד. זה שיקף בדיוק את הגישה האישית שלי לגבי בתי ספר 
וחינוך. אתה צריך ללמוד בשביל עצמך, לא בשביל הציון. אם 
אתה לא מצליח להטמיע את “עצמך” בהבנת החומר, אתה 
רק מרמה את עצמך. ציון גרוע יכול לתסכל מורים או הורים, 
אך מי שסובל הוא התלמיד הוא שלא שולט בחומר. קניית ידע 

משתלמת רק לתלמיד. ציונים משתלמים לכל האחרים. 
מקור נוסף ללימודים עבור אן ועבורי הוא ה DVD .  יש 
חברה שמתמחה בזה. היא משווקת שיעורים במגוון עצום של 
נושאים. אן ואני לקחנו 50 שיעורים ואהבנו כל אחד מהם. 
אומנות,  מתמטיקה,  מדעים,  היסטוריה,  בין  נעו  הנושאים 
הורדנו  ואני  אן  וינצ’י.  דה  ליאונרדו  כמו  מיוחדים  ואנשים 
ללמוד  יכולים  ואנחנו  שלנו,  לסמרטפונים  השיעורים  את 
בכל מקום בו אנחנו נמצאים, חדר כושר, נסיעה במכונית או 
כשאנו מחכים למשהו. פעם אן סיפרה לי שהקשיבה לשיעור 
על סופר נובה תוך כדי ריצה. כשהפרופסור אמר להביט על 
התפוצצות של סופר נובה, היא הביטה ונכנסה בריצה לשיח. 
היא הסבירה שהשיח לא גרם לה לפציעה כשנכנסה לתוכו, 

וההתפוצצות של הסופר נובה אכן הייתה מדהימה. 
האחרון  הפרויקט  האלה,  המקוונים  לקורסים  בתוספת 
שלי הוא לשפר את כישורי הצילום שלי. יש לי כמה ספרים 
וסרטי DVD שאני יכול להיעזר בהם ואני רוצה להרגיש נוח 
יותר עם כל אחת משלש מצלמות הניקון שלי. כל אחת מהן 
היא מתוחכמת ואוטומטית ביכולותיה, ואני רוצה ללמוד יותר 

עליהן.
מעגלי  “ניווט  על  חתמנו   ,2018 ביולי  הבאה,  בשנה 
ואיך  בגיאולוגיה  שיעורים  הרבה  שלקחנו  מפני  באיסלנד”. 
כדור הארץ עובד, אנחנו נוסעים למקום בו שני לוחות יבשתיים 
נפגשים זה בזה. אנחנו רוצים לעמוד כשרגל אחת על לוח אחד 

ורגל שנייה על לוח אחר. מדהים!  
אלה רק חלק מהדברים שאנחנו לומדים. זה מה שאן ואני 
את  להציג  מנסים  לא  אנחנו  השנים.  כל  לעשות  השתוקקנו 
עצמנו כמומחים להיסטוריה של אירופה או ימי הביניים, ואין 
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המוח  את  לשמור  רוצים  אנחנו  אבל  בגיאולוגיה,  תואר  לנו 
שלנו מגורה כל הזמן. אומרים שהאדם חייב להשתמש בגופו 
המוח  מחקרי  בו.  להשתמש  היכולת  את  יאבד  הוא  אחרת 
קבעו שזה נכון גם לגבי יכולות מנטליות. אנחנו מנסים כל יום 

“להשתמש בו כדי לא לאבד אותו”.
היינו בכל מקום  ולמסעות.  לטיולים  יש תשוקה  ולי  לאן 
לעיתים  בהם  מבקרים  שאנחנו  מקומות  ויש  הכדור  סביב 
קרובות. אן אף פעם לא יודעת שובע מטיולי הספארי בדרום 

אפריקה, ואני מוקסם על ידי איטליה. 
אני משתתף גם בכנסים רבים ובחלק מהם גם מרצה. גם  
כאן, אני בעיקר מספק קישורים לכל מי שמעוניין לראות או 

לעקוב אחר הטיולים ו/או ההרצאות שלי. 

כוללים   עליהם  עובדים  שאנחנו  העתידיים  הפרויקטים 
APAS וירטואלי שבו ניתוח גוף האדם מבחינה מכנית יהיה 
קל יותר ויעשה באופן אוטומטי. אני מקווה שאוכל להשתמש 
 56 בטוקיו,  האולימפיים  במשחקים   2020 ב  זו  במערכת 
המשלחת  בראש  הדגל  את  נושא  שם,  שהייתי  אחרי  שנים 

הישראלית. 
למידה, נסיעות, חדשנות, אימונים. אלה היו האינטרסים 
ללמוד  להמשיך  שנוכל  מקווים  אנחנו  בעבר.  אותנו  שהניעו 
ולטייל גם בעתיד. אנחנו מקווים להמשיך להעסיק את גופינו 

ומוחנו כל עוד אנחנו חיים.  
שאינה  הבריכה  שנקרא  מדהים  אימונים  מתקן  הוספנו 
נגמרת. רכשנו אחת כזאת ועכשיו אנחנו יכולים לשחות בחצר 

טסים לאלסקה ומסיירים בה במטוס השכור שלנו.
http://arielnet.com/ref/go/2201

http://arielnet.com/ref/go/2201
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האחורית שלנו ו”לרוץ” על הליכון שמותקן במים על קרקעית 
הבריכה.

השם של הפרק הזה הוא “עכשיו ולתמיד”, וזה המצב של 
אן ושלי בחיינו. אני חסר סבלנות לחכות למחר, כי יש לי עוד 

חלומות.
בעקבות חלק ממחקרנו העכשוויים ביחד: אן ואני טסנו 

כמה פעמים לאלסקה. 
ומונטנה  קליפורניה  מטקסס,  גדולה  זו  מדהימה  מדינה 

ביחד, ויש בה רק 700,000 אנשים ו 30,000 דובים.
כמה עובדות על מדינה גדולה זו:

17 מתוך 20 פסגות ההרים הגבוהות ביותר בארה”ב 	 
נמצאות באלסקה.

יש יותר מ 70 הרי געש פעילים באלסקה. ההתפרצות 	 
האחרונה הייתה ב 1912.

יש יותר מ3 מיליון אגמים ו 3,000 נהרות באלסקה.	 

הצפונית 	  באמריקה  ביותר  החזקה  האדמה  רעידת 
 9.2 הייתה  העוצמה   .1964 ב  באלסקה  התרחשה 

בסולם ריכטר.

אלסקה נמצאת פחות מ 50 מייל מרוסיה.	 

טיול קודם לאלסקה עם יריב ואביבה אורן ב 1993
http://arielnet.com/ref/go/2202

http://arielnet.com/ref/go/2202
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צפייה בדובים באלסקה ב 2013
http://arielnet.com/ref/go/2203

http://arielnet.com/ref/go/2203
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הטמפרטורה 	  שלה.  הקר  בחורף  ידועה  אלסקה 
במעלות   1- היא  בינואר  בפיירבנקס  הממוצעת 
חם  זה  צלזיוס(.  במעלות   18 )מינוס  פרנהייט. 
שנמדדה  ביותר  הנמוכה  לטמפרטורה  בהשוואה 

באלסקה, -80 פרנהייט. )-62 במעלות צלזיוס( .

25 אחוז מהנפט שמיוצר בארה”ב מגיע מאלסקה.	 

 	 44( פאונד   97.5 שנלכד,  ביותר  הגדול  הסלמון  דג 
ק”ג(, נלכד בנהר קנאי.

אלסקה גדולה פי 548 מרוד איילנד, ופי 83 מישראל.	 

שאכלסו 	  לשבטים  מתייחס  אלסקה”  “ילידי  המונח 
את אלסקה במקור, מקבוצות של האלואט, האסקימו 

והאינדיאנים. 

רבים  ימים  אבל,  באלסקה,  קר  שתמיד  חושבים  אנשים 
בהם היינו שם הייתה בטמפרטורה 80 מעלות פרנהייט, )26.6 
גורם  בקליפורניה!  שהייתה  מזו  גבוהה  צלזיוס(,  במעלות 
נוסף שצריך לקחת בחשבון הוא שבימי הקיץ, כאשר ביקרנו 
באלסקה, יש אור 24 שעות ביממה. זו הסיבה שהפרחים כל 

כך יפים באלסקה.

הליכה על הקרחון באלסקה ב 2013
http://arielnet.com/ref/go/2204

הפרחים היפים של אלסקה
http://arielnet.com/ref/go/2205

הדובים החומים של אלסקה, כולל אוטיס, 
מלך הדובים

http://arielnet.com/ref/go/2206

http://arielnet.com/ref/go/2204
http://arielnet.com/ref/go/2205
http://arielnet.com/ref/go/2206
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חיים  ארה”ב  של  החומים  הדובים  מאוכלוסיית   98%
בצפון  האלה  הדובים  אוכלוסיית  מכל   70% וכן  באלסקה, 

אמריקה כולה. 
חיים באלסקה.  דובים חומים  היא ש 30,000  ההערכה 
אחרי  שנה.  כל  ניצודים   1,450 בערך  זה,  מספר  מתוך 
שהפולשים הלבנים לאלסקה הרגו כמעט את כל אוכלוסיית 

הילידים במקום, הם התחילו להרוג דובים. 
בעולם  שלנו  טיול  בכל  באלסקה.  מהדובים  הוקסמה  אן 
יוצרים  אנחנו  מכן  לאחר  תמונות.  הרבה  מצלמים  אנחנו 
אלבומים ולוחות שנה מהתמונות הנבחרות. אן ואני רוכשים 
והרבה  ביותר  והמשוכללות  הטובות  המצלמות  את  תמיד 

עדשות מצוינות, במחירים שנעים בין 100$ ל 15,000$. 
למרות שצילמנו דובים רבים, אנחנו לא מצליחים להבדיל 
לאחר  ג’יאוגרפיק  נשיונל  של  באתר  כשצפינו  אבל  ביניהם. 
שיש  לב  שמנו  שם,  הדובים  וצילום  באלסקה  ביקורים  כמה 
ביקרנו.  בהם  המקומות  באחד  ושוב  שוב  שמופיע  אחד  דוב 
יותר, שמו היה אוטיס והוא היה אחד  כפי שהתברר מאוחר 

הדובים המפורסמים בעולם!
אן ואני זיהינו את הדוב הזה ותהינו אם הוא מופיע באחד 
מלוחות השנה שלנו. ובכן, אם תסתכלו על לוח השנה שלנו 
שמופיע פה, בתאריך ה 5 בפברואר, רואים דוב בצד האחורי 
של ה”משרד” שלו. זהו אוטיס. אתם יכולים לצחוק על שימוש 

שלי במונח “משרד”, אבל למעשה נתנו את השם “המשרד 
של אוטיס” למקום בו הוא תמיד מופיע!  לוח השנה הזה נוצר 

ב 2017, אבל התמונות צולמו ב 2013.

אן התחילה לצפות בדובים ברשת ביום ובלילה. כשהיא 
עבדה, בישלה או קראה, האתר explore.org הופיע תמיד 
על המסך שלה. כל 10 דקות היא סיפרה לי מה אוטיס עושה 
היא אפילו הצליחה לסחוף את אחותה ברברה  רגע.  באותו 

להיות מכורה לאוטיס. 

ביום שני ה 24 ליולי התעוררתי בבוקר ואן כהרגלה צפתה 
בפעילות של אוטיס באתר. ברגע זה - סתם ככה בלי סיבה – 
מתחיל  אני  לאלסקה.  נוסעים  אנחנו  מחר  “אן,  לה,  אמרתי 
לקנא באוטיס”. היא ענתה: “אין מצב!”. אמרתי לה שכדאי 
לה לקנות כרטיס עכשיו או שאני נוסע לבד לחטוף שיחה עם 

אוטיס.

לאחר כמה ימים היינו בשדה התעופה, מוכנים לתפוס את 
המטוס לאנקורג’, אלסקה. 

מטוס  לקחנו  שבוע  במשך  היה!  זה  מקסים  טיול  ואיזה 
את  לראות  שנוכל  ידענו  בו  מסוים  במקום  לבקר  כדי  פרטי 

אוטיס בבית גידולו הטבעי.

ואז קרה הבלתי צפוי. אן ואני חלינו. היה לי חום ושנינו 
השתעלנו ללא הרף. כשחזרנו לקליפורניה מיד קבעתי פגישה 

עם הנפרולוג כדי לברר מתי אני עומד למות.

הוא שלח אותי לרנטגן , שחזר עם תשובה שאין לי בעיות 
או זיהומים. שמחתי, אבל גם תהיתי איך זה יכול להיות שאין 
שום בעיה אם יש לי 83.3 מעלות חום, שבדרך כלל מצביע 

תוצאת סריקת ה CT שלי: דלקת ריאות!
http://arielnet.com/ref/go/2207

האוסף האישי של ציוד הצילום
http://arielnet.com/ref/go/2208

http://arielnet.com/ref/go/2207
http://arielnet.com/ref/go/2208
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על זיהום. אז התקשרתי לרופא שלי – שהוא רופא מצוין – 
למומחה  אותי  הוא שלח  לא בסדר.  פה  לו שמשהו  ואמרתי 

לריאות, שדרש שאעשה בדיקת CT בהקדם האפשרי.

 בדיקת ה CT קבעה שיש לי דלקת ריאות. זה מצב מסוכן 
לכל אחד, אבל במיוחד למושתלי כליות. רופא הריאות נתן לי 
פניצילין, כי התרופות האנטיביוטיות המודרניות משפעיות על 
הכליות.  סירבתי ללכת לבית חולים ונשארתי בבית. לאחר 3 

ימים התחלתי להרגיש טוב יותר, וכאן מתחיל הסיפור הבא.

וויומינג, אוגוסט 2017

במשך שנתיים תיכננו אן ואני לנסוע לג’קסון הול, וויומינג, 
בחלק   .2017 לאוגוסט  ב21  מלא  חמה  בליקוי  לחזות  כדי 
כבר  זה  אירוע  לקראת  מוזמנים  החדרים  כל  היו  מהמלונות 
במלון  אקסקלוסיבי  חדר  למצוא  מזל  לנו  היה  מראש.  שנה 
טרה  מלון  היה  זה  ללילה.   1,200$ של  הנחה  מחיר  עבור 

המפורסם בטטון ויליג’, ג’קסון הול.

אן הזמינה את החדר יותר משנה מראש. עכשיו אני שוכב 
עם דלקת ריאות ב17 באוגוסט. אן נאלצה לבטל את הזמנת 

הטיסות, אבל היה מאוחר מדי לבטל את החדר במלון.

יכולתי  לא  באוגוסט.   18 ב  בבוקר   4 הייתה  השעה 
להירדם וחשבתי על ליקוי החמה. היה לי חלום שאני מפליג 
והזמיני  קומי  “בבקשה  לה,  ואמרתי  אן  את  הערתי  עליו. 
מקומות בטיסה לוויומינג”. “אין מצב”, היא ענתה לי. “טוב, 
אז אני אטוס לבד”, אמרתי. באורח פלא היא הצליחה להשיג 
מקומות בטיסה למונטנה, ומשם הזמינה רכב שכור אתו נוכל 

להגיע למלון ששכרנו ולא יכולנו לבטלו.  

הליקוי.  לצילום  וציוד  בגדים  כולל  הציוד,  כל  את  ארזנו 
כשרוצים לצלם את השמש בזמן ליקוי חמה צריך ציוד צילום 
כדי  גם אסטרופוטוגרפיה  צריך ללמוד  כך  ויקר. לשם  מיוחד 
לדעת במה להצטייד. התחלתי ללמוד זאת כבר ב 2016, שנה 
לפני הליקוי. זאת הסיבה מדוע הייתי מוכן למות רק לא לתת 

החלק הפנימי של השמש
http://arielnet.com/ref/go/2209

רמות האנרגיה הקוואנטית באטום המימן
http://arielnet.com/ref/go/2211

ספקטרום הקליטה והפליטה של המימן
http://arielnet.com/ref/go/2210

http://arielnet.com/ref/go/2209
http://arielnet.com/ref/go/2211
http://arielnet.com/ref/go/2210
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הרצפה  על  מעשה  באפס  לשבת   50,000$ ששווה  לציוד 
בבית!

פגשתי  בצילום.  טוב  שיעור  היה  לאלסקה  שלנו  המסע 
שם את הצלמים עם הציוד הכי טוב שרק יכול להיות.  בעודי 
ו  אמזון  עם  בקשר  נמצאתי  שלהם,  הציוד  על  איתם  מדבר 
B&H בטלפון הסלולרי שלי והזמנתי ציוד. היה לי כבר ציוד 
רב בבית, אבל לחברה האלה היה את הטוב ביותר, וכדי לצלם 
את הליקוי רציתי את הטוב ביותר. לכן אני יכול לפתוח חנות 
לצרכי צילום אצלי בבית עכשיו, ולמכור את כל הציוד שאני 
כבר לא צריך. מבחינה עסקית טהורה זה לא הגיוני להשקיע 
ליקוי  של  דקות   2 למען  בציוד  כסף  והרבה  בלימודים  שנה 

חמה. אבל כמו שתראו, זה היה משתלם.
שיש  חושב  אני  השמש.  על  ללמוד  התחלתי  שנה  לפני 

יותר ספרים על השמש מאשר על אלגברה.
תואר  לעשות  יכול  אתה  ללמוד.  מה  עוד  יש  תמיד 
שקשורות  והפיזיקה  והכימיה  השמש  על  רק  באוניברסיטה 

אליה. 
אבל בשבילי ובשביל אן העיקר היה ללמוד איך לצלם את 

השמש ובמיוחד את הליקוי. 
שבמטרה  כך,  מימן.  מאטומי  בעיקר  מורכבת  השמש 
באור  להשתמש   עליך  השמש  של  השטח  פני  את  לראות 
באורכי גל שאופייניים למימן. אם לא כן, הצילום שלך יראה 
רק דסקית צהובה או לבנה. כל אחד עם כל מצלמה שהיא 

יוכל להשיג צילום כזה, אבל זה נראה משעמם!
השכבות הנראות )הפוטוספרה והכרומוספרה(  מכילות 
כך  דיים  קרירים  שהם  השמש  של  היחידים  החלקים  את 

מסנן מימן אלפא
http://arielnet.com/ref/go/2212

DSLR מורכב על מצלמת Daystar פילטר
http://arielnet.com/ref/go/2213

שהמימן יכול להתקיים בהן במצבו האטומי  ורק כאן אנחנו 
יכולים לראות את ההתפרצויות והפליטות של המימן.

כדי להבין את המבנה תחשבו על אטום המימן כ”מערכת 
שמש” קטנה כשהגרעין הכבד של האטום בתפקיד “השמש” 
זו יש רק פלנטה אחת שמקיפה את  במרכז. למערכת שמש 
השמש – כלומר אלקטרון בודד. לפי חוקי הפיזיקה הקוואנטית 
אלקטרון זה יכול להסתובב סביב הגרעין רק במסלול ספציפי 

.n שקיבל את המספר
הם  לגבוה,  הנמוך  קופצים מהמסלול  אלקטרונים  כאשר 
קולטים כמות מסוימת של אנרגיה ואנחנו יכולים לקלוט את 
הספקטרום. כשהם נופלים בחזרה שוב הם משחררים כמות 
זהה של אנרגיה ואנחנו יכולים לקלוט את פליטת הספקטרום. 
כמות האנרגיה שנקלטת או משוחררת בדרך זו יכולה להתייחס 
מתמטית לאורך הגל שבו אנו רואים קווי קליטה או פליטה של 

הספקטרום.   

http://arielnet.com/ref/go/2212
http://arielnet.com/ref/go/2213
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של  סגול  האולטרה  בתחום  ולפלוט  לקלוט  יכול  מימן 
והפליטה שאנחנו  לימן(,  אבל הקליטה  הספקטרום )סדרת 
ומתרחשות   בלמר,  בסדרת  הם  הנראה  האור  בתחום  רואים 

.n=2 כאשר האלקטרונים קופצים הלוך וחזור למסלול
בתא,  אלפא,  נקראים  רואים  שאנחנו  בלמר  סדרת  קווי 
כל  את  רואים  המצורף  התרשים  על  גאמא...כשמסתכלים 

התמונה.
נוצרים  הספקטרום  של  האדום  בחלק  שמופיעים  קווים 
והשלישי.  בין מסלולי ההקפה השני  עובר  כאשר האלקטרון 
אורך הגל שבו זה קורה הוא 656 ננומטר. זהו קו שנקרא קו 
“מימן אלפא”, ומימן אלפא מסנן ומתוכנן לבלום הכי הרבה 
מהספקטרום, בהשאירו רק פס צר מאד שהאור יכול לעבור 

דרכו בתדירות של מימן אלפא.   
למסנן מימן אלפא יש בדרך כלל רצועה באזור של 0.5 

עד 1 אנגסטרום. 1 אנגסטרום = 0.1 ננומטר. 
זה,  בפרק  אסטרונומיה  ללמוד  הולכים  לא  אנחנו  ובכן, 
למדי.  מורכב  הוא  השמש  שצילום  להראות  רוצה  אני  אבל 
בתמונה  נראה  זאת  לעשות  אפשר  שבאמצעותו  המכשיר 

המצורפת. 
ורצינו  מאחר  יותר  מסובך  היה  אפילו  זה  שלנו  במקרה 
לחבר מצלמת DSLR לעדשות כך שנוכל לתעד את הצילום 

ברזולוציה גבוהה.
כמו  תמונה  לצלם  יכולים  מיוחד  ציוד  בעלי  מקצוענים 
שנוכל  סיכוי  אין  אלפא.  מימן  מסנן  עם  בהמשך  זו שנראית 
להשיג צילום בכזאת איכות מהממת; אתה צריך להיות בחלל 
החיצון לשם כך. אבל ניסינו לעשות את הטוב ביותר שיכולנו.

אן ואני התאמנו רבות בצילום השמש זמן רב בטרם נסענו 
  D3 הכרחי שכלל ניקון SDLR לוויומינג לליקוי. היה לנו ציוד
וניקון D750. ה D750 כלל מסך LCD  מתקפל שהבטיח 

שלא תסתכל ישירות מבעד לעינית ותסתכן בנזק לעינייך! 

אתה  כאשר  האפשריים.  התנאים  בכל  הציוד  את  בחנו 
מצלם את השמש אינך יודע באיזו מהירות פתיחה להשתמש 

ובאיזה צמצם. 

 ,ISOקשה לצלם צילום טוב אם אין לך הבנה מוצקה ב
של  המלכים  שלושת   – הצמצם   ופתיחה  התריס  מהירות 
המצלמות  לרוב  החשיפה”.  “משולש  גם  המכונים  הצילום, 
את  אוטומטי  באופן  שבוחר  “אוטו”  מצב  יש  המודרניות 
הצמצם ומהירות הפתיחה ואפילו את ה ISO, אבל שימוש 
באמצעות  להשיג  יכול  שאתה  מה  את  מגביל  אוטו  במצב 
מהי  “לנחש”  המצלמה  על  המקרים,  ברוב  שלך.  המצלמה 
דרך  שעוברת  האור  כמות  הערכת  ידי  על  הנכונה  החשיפה 
והמהירות  הצמצם   ,ISOה איך  ההבנה  באמצעות  העדשה. 
עובדים ביחד יכול הצלם לשלוט במצב על ידי הפעלה ידנית 
של המצלמה. הידיעה איך לכוון את המצלמה כשצריך ואיך 

הכרומוספרה של השמש
http://arielnet.com/ref/go/2214

התפרצות בכרומוספרה של השמש 
)בקטן: גודלו של כדור הארץ, בערך(.

http://arielnet.com/ref/go/2215

http://arielnet.com/ref/go/2214
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שלה  היכולת  לגבול  אותה  לדחוף  לך  מאפשרת  בה  לשלוט 

ולהפיק ממנה את המיטב. 

בואו נעשה סיכום מהיר של משולש החשיפה לשם ריענון:

ISO – רמת הרגישות של המצלמה שלך לאור. זה   .1

רגישות  מייצג  נמוך  כשמספר  במספרים,  כלל  בדרך  נמדד 

אבל  גבוהה.  רגישות  מייצג  גבוה  ומספר  זמין,  לאור  נמוכה 

יש לרגישות גבוהה מחיר. ככל שהרגישות לאור גדלה, כך גם 

הגרעיניות של התמונה. התמונה יוצאת פחות חדה. דוגמאות 
.ISO: 100,200,400,800, 1600 של

מהירות התריס – משך הזמן שתריס המצלמה נפתח   .2
ומאפשר לאור לחדור לחיישן של המצלמה. נמדד בדרך כלל 
לחדור  אור  ליותר  מאפשרת  נמוכה  מהירות  שנייה.  בחלקי 
או  חלש  אור  של  במצב  בה  ומשתמשים  המצלמה  לחיישן 
בצילומי לילה. מהירות גבוהה מתאימה לתמונות בהן אנחנו 
 ,1/15 תריס:  מהירות  דוגמאות של  תנועה.  להקפיא  רוצים 

.1/125 ,1/60 ,1/30

נוף מרהיב ליד ג’קסון הול, וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/2216
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צמצם – חור בעדשה דרכו האור חודר לגוף המצלמה.   .3

ככל שהצמצם פתוח יותר, כך נכנס יותר אור לחיישן המצלמה. 

הצמצם קובע גם את עומק השדה, שהוא הקטע של התמונה 

שיוצא חד. אם הצמצם קטן, עומק השדה גדול. אם הצמצם 

יותר. בצילום מצוין הצמצם  יותר – עומק השדה קטן  פתוח 

 f מוכר גם בתור “יחס הפוקוס”, כי מספרי ה( ,f  במספרי

הם היחס בין הקוטר של פתח העדשה לאורך מוקד העדשה(. 
 .f/1.4, f/2.0,   f/2.8, f/4.0, f, 5.6, f/8.0 :דוגמאות

כדי להבין את החשיפה ואיך הגורמים שהוזכרו משפיעים 
עליה, אנחנו צריכים להבין מה קורה בתוך המצלמה כאשר 

תמונה מצולמת.

ולוחץ  מסוים  לסובייקט  המצלמה  את  מכוון  כשאתה 
עדשת  לתוך  נכנס  המצולם  הסובייקט  ההפעלה,  כפתור  על 

”Old Faithful“ ”פארק לאומי ילוסטון והגייזר “הזקן הנאמן
http://arielnet.com/ref/go/2217

אן שלי במלון במונטנה, ומלון טרה, ג’קסון הול, וויומינג
http://arielnet.com/ref/go/2218

http://arielnet.com/ref/go/2217
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מסלולו של הליקוי המלא, 21 לאוגוסט, 
2017

http://arielnet.com/ref/go/2219

העיקרון של ליקוי חמה
http://arielnet.com/ref/go/2220

http://arielnet.com/ref/go/2219
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המצלמה בצורת אור.  אם הסובייקט מואר היטב, נכנס הרבה 
אור לעדשה. אם הוא לא מואר טוב או שאתה מצלם בתנאי 
דמדומים, ייכנס פחות אור לעדשה. כאשר האור נכנס לעדשה 
זכוכית,  שעשויים  אופטיים  אלמנטים  כמה  דרך  עובר  הוא 
מילישניות,  לכמה  אז  נפתח  התריס  הצמצם.  דרך  עובר  ואז 
מאפשר לאור לפגוע בחיישן המצלמה למשך זמן מסוים. זמן 
יכול להיות קצר באופן קיצוני  והוא  זה הוא מהירות התריס 
)עד 1/8000 שנייה( או ארוך )עד 30 שניות(. החיישן קולט 
שידועה  לכן,  קודם  שהוגדרה  לרגישות  בהתאם  האור  את 
גם בשם ISO. אז נסגר התריס והאור לא יכול לחדור יותר 

לחיישן. 

ולא  מדי  כהה  לא  הנכונה,  התמונה  את  להשיג  כדי 
פתיחת  התריס,  )מהירות  הגורמים,  כל  צריכים  מדי,  בהירה 
הצמצם והרגישות ב ISO( לעבוד ביחד. כאשר נכנס הרבה 
אור לעדשה )בוא נאמר שהיום בהיר ויש הרבה אור בחוץ(, 
מה קורה אם הצמצם קטן מאד? חלק גדול מהאור נחסם. זה 
אומר שהחיישן של המצלמה צריך יותר זמן כדי לקלוט את 
יקבל את כמות האור  כדי שהחיישן  לקרות  צריך  האור. מה 
כך,  יותר.  ארוך  לזמן  להיפתח  צריך  התריס  נכון,  הרצויה? 
שבמקרה של צמצם קטן צריך מהירות תריס נמוכה, כלומר, 
שהתריס יישאר פתוח זמן רב יותר כדי שכמות מספקת של 

אור תכנס ותגיע לחיישן. 
עכשיו, מה יקרה אם הצמצם יהיה פתוח? כמובן שכמות 
שהתריס  צריך  ולכן  לחיישן,  תגיע  אור  של  יותר  גדולה 
יישאר פתוח זמן קצר ככל האפשר, כדי ליצור את החשיפה 
יותר  יגיע  המתאימה. אם מהירות התריס תהיה נמוכה מדי, 
מדי אור לחיישן והתמונה “תשרף” או שנקבל “חשיפת יתר”. 

כמו זכוכית מגדלת שמתחילה לחרוך נייר ביום קיץ חם. 
לבן  אפילו  או  בהיר  מאד  ייראה  בתמונה  החשוף  החלק 
לגמרי. בניגוד לכך, אם מהירות התריס תהיה גבוהה מדי, לא 

יגיע די אור לחיישן והתמונה תצא כהה מדי. 

ניסויים בסוגים שונים של חשיפה
http://arielnet.com/ref/go/2221

השמש, כפי שנקלטה באמצעות מסנן 
סולארי

http://arielnet.com/ref/go/2223

השוואת מסנן סולארי עם מסנן  UV רגיל
http://arielnet.com/ref/go/2222

http://arielnet.com/ref/go/2221
http://arielnet.com/ref/go/2223
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זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו598

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

כדי לפתור בעיה זו אנחנו משתמשים ביכולת של המצלמה 
לצלם את אותה תמונה יותר מפעם אחת תוך שימוש בסטים 
שונים של חשיפה. )באנגלית זה נקרא bracketing אבל לא 
דבר  למה שנעשה  – המתרגם(.  בעברית  זהה  מונח  מצאתי 
נוף הררי. העשב דורש חשיפה  כזה? נאמר שאתם מצלמים 
מסוג אחד, ההרים מסוג אחר והשמיים מסוג אחר. אבל אתה 
יכול לבחור רק קומבינציה אחת בשביל הצילום. שוט! ועכשיו 

!bracketing מה? נסה
עכשיו היינו מוכנים לצאת לוויומינג. זה היה 17 לאוגוסט, 
הול,  לג’קסון  שכור  ברכב  ומשם  למונטנה  טסנו  כאמור, 

וויומינג. 
במונטנה.  יפהפה  במלון  העברנו  הראשון  הלילה  את 
בדרכנו החלטנו לעבור בפארק הלאומי היפה ילוסטון ולנסוע 

דרך גרנד טטונס.
מיילים   3,500 על  משתרע  ילוסטון  הלאומי  הפארק 
פעילים.  וולקניים  אזורים  גבי  על  ישימון  ארץ  של  מרובעים 
מרבית שטחו של הפארק נמצא בשטח מדינת וויומינג, וחלקו 
מרשימים,  קניונים  כאן  יש  ואידהו.  מונטנה  במדינות  גם   -
וגייזרים  חמים  מעיינות  עבותים,  יערות  אלפיניים,  נהרות 
זהו  הזקן הנאמן.  כולל המפורסם שבהם שנקרא  מתפרצים, 

ביתם של מאות מיני בעלי חיים, כולל דובים, זאבים, ביזונים, 
איילי קורא ואנטילופות.

ביום המחרת התחלנו אן ואני לתרגל צילומים של השמש 
על  להגן  די  מיוחד  למסנן  הזדקקנו  שלנו.  הציוד  באמצעות 

העדשות והחיישן של המצלמה.
עמק  וויומינג.  הול,  בג’קסון  טרה  למלון  המשכנו  מכאן 
בין שני רכסי הרים, טטון מצידו המערבי  נמצא  ג’קסון הול 
וגרוס וונטור בצידו המזרחי. הפארק הלאומי גרנד טטון כולל 
את החלק הצפוני מערבי של העמק, חלק גדול מרכס הטטון 
וכן את אגם ג’קסון.  העיירה ג’קסון  נמצאת בקצה הדרומי. 
בין שניהם נמצאת, על כביש 26, “נקודת תצפית הקרחון”. 
הרכס,  בצפון  שנמצא  טטון  קרחון  את  לראות  אפשר  מכאן 
והמקלט הלאומי לאיילי קורא. כאן נמצא העדר הגדול ביותר 
 Snake River הנחש  נהר  זה.  ממין  איילים  של  בעולם 
מתפשט על כל העמק מראשיתו בילוסטון בצפון עד פתחו של 
הקניון בקצהו הדרומי של העמק. הרום הממוצע של העמק 

הוא מעל 2000 מ’ מעל פני הים. 
כאשר צופים או מסתכלים בליקוי חמה, מלא או חלקי, 
חייבים להשתמש במסנן קרינת שמש. גם אם 99% מהשמש 
מכוסה על ידי הירח, יתר ה 1% עדין מסוכן לעין העירומה, 

ויכול לגרום לנזק או אפילו לעיוורון. 
של  באתרים  קרינה  מסנני  על  מידע  למצוא  אפשר 
אסטרונומים ובכתבי עת. רובם מורכבים על החלק המרוחק 

של הטלסקופ או עדשת המצלמה. 
המסנן הטוב ביותר הוא זה שמאפשר כיסוי מלא. כאשר 
כאשר  וכן  שנית,  הפוקוס  את  לכוון  צריך  לא  אותו  מסירים 

מניחים אותו על העדשה של המצלמה או הטלסקופ.  
צריך  עליו,  או כשמסתכלים  ליקוי חמה  כאשר מצלמים 
לנהוג בזהירות. אפשר לצלם ליקוי חמה עם כל סוג של מצלמה 
כמו ה DSLR. ככל שאורך המיקוד של העדשה ארוך יותר, 

כך תקבל תמונה גדולה יותר של השמש.
הטלסקופית  לעדשה  להוסיף  גם  אפשר   DSLR עם 
טלקונברטר כדי להגדיל את אורך המוקד. גודלה של השמש 
ואת  המוקד  אורך  את  יקבע  בתמונה  לקבל  רוצה  שאתה 
העדשה בה תבחר להשתמש.  למצלמת DSLR  עם חיישן 
לאותה  פחות.  או  מ”מ   2000 של  מוקד  אורך  בחר   ,FX
מצלמה עם חיישן DX, המקסימום  יהיה 1300 מ”מ. אורך 

מדריך לחשיפה של צילום ליקוי חמה
http://arielnet.com/ref/go/2224

http://arielnet.com/ref/go/2224
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יאפשר לך לקבל את כל השמש בתוך  יותר לא  מוקד ארוך 
המסגרת. 

אם תרצה לתפוס גם את הקורונה )ההילה( של השמש 
בזמן של ליקוי מלא, עדיף שתבחר עדשה בעלת אורך מוקד 
קצר יותר, לכל היותר 1400 מ”מ או רק 900 מ”מ אם אתה 

 .DX מצלם בניקון
מיוחד  התקן  עם  בטלסקופ  להשתמש  אפשרות  גם  יש 
שעוקב אחר הליקוי ושומר את השמש באופן אוטומטי במרכז 

התמונה במשך הליקוי.
הצילום  בשביל  שמש  קרינת  במסנן  להשתמש  חובה 
והבטיחות כאחד. מסנן זה מפחית את כמות הקרינה של האור 
בערכים של 100,000. כמעט  ושל האינפרה אדום  הנראה 
שהשמש  האור  של  הגדולה  הכמות  בגלל  מתאים   ISO כל 
הם חשובים   ISO ב והבחירה  הנכון  הסינון  מייצרת. מקדם 

ביותר בהשגת החשיפה הנכונה. 
היא  הנכונה  החשיפה  את  לקבוע  ביותר  הקלה  הדרך 
לעשות כמה ניסויי כיול על ידי צילום השמש ביום בהיר לפני 
הליקוי. מצלמות דיגיטליות הן אידיאליות למקרה זה כי אתה 
גודל צמצם קבוע, )בחר כל  רואה את התוצאות מייד. קבע 
גודל בין F/8   ל F/16 ונסה את ל האפשרויות של מהירות 
התריס, מ 1/4000 עד 1/30. תסתכל על התוצאה ותבחר 
תשתמש  זו  בקומבינציה  ביותר.  המתאימה  הקומבינציה  את 

בצילום הליקוי החלקי. 
כאשר  הוא  חמה  בליקוי  ביותר  המרהיב  החלק  כמובן, 
הליקוי מלא, השמש מכוסה כולה למשך כמה דקות או כמה 
שניות ורואים את הקורונה בצבע לבן פנינה, את ההתפרצויות 

האדומות ואת הכרומוספרה.
תמונות  של  סדרה  להשיג  הוא  ביותר  הגדול  האתגר 
שמתעדות את התופעה. במשך הליקוי המלא צריך להוריד את 
כל המסננים. זה מכיוון שלקורונה של השמש יש קרינה חלשה 
פי מיליון מאשר החלק הנראה של השמש או הפוטוספרה, כך 
יתרה מכך, על  שאי אפשר לצלם את הקורונה עם מסננים. 
ליקוי חמה מלא אפשר להביט בעין גלויה. לא צריך להשתמש 

במסננים, ולמעשה הם רק יסתירו את הנוף. 
מהחלק  יותר  בהיר  הוא  הקורונה  של  הפנימי  החלק 
החיצוני. אף חשיפה בודדת לא יכולה לתפוס את כל הטווח. 
ולנסות  גודל צמצם  זה היא לבחור  הדרך הכי טובה במקרה 

תריס.  מהירויות  של  האפשר  ככל  גדול  טווח  פני  על  לצלם 
עליך לתרגל הרבה את הפעולה של כיוון המצלמה והתאמת 
החשיפה, כי קורה לפעמים שהצלמים כל כך נרגשים למראה 

הליקוי המלא שנגלה להם, שהם שוכחים לצלם.
שונים  למצבים  לחשיפה  הצעות  מציג  המצורף  המדריך 
של הליקוי. בכל מקרה צריך לעשות הרבה חזרות ובצירופים 

שונים. 
ובכן, אחרי שהיינו סטודנטים של השמש למעלה משנה, 
ניסיונות  והתחלנו לעשות  ואני למלון בג’קסון הול  הגענו אן 
לצלם את השמש. כבר למדנו ששימוש במסנן מימן אלפא לא 
יהיה נכון כי הירח יסתיר את השמש ואת התמונות האלו איננו 

רוצים לסנן. הכי חשוב להשיג תמונה עם כל הספקטרום!
ניסינו הרבה אפשרויות כדי להשיג תמונה בהירה וברורה 
כי היום המחרת יהיה “יום הדין”. לא יהיו ליקויי חמה בארה”ב 

בעשרים השנים הקרובות.
כל מצלמות ה DSLR עובדות עם חומרים של באייר. לכל 
פיקסל יש מגע של צבע, והדרך הקלה להסתכל על זה היא 
לדמיין שיש להם 4 דגמים לכל צ’יפ. הדגם של רוב המצלמות 
הוא RGGB, כלומר 1 אדום, 2 ירוקים ו1 כחול. )אני חושב 
שהכניסה לפרטים אלה אינה מתאימה, בעיקר שאני לא בטוח 
הקווארקים שנמצאים  בארץ(.  שהמצלמות האלה משווקות 
בטבעת מימן אלפא מאפשרים להשתמש בפיקסל אחד מתוך 
כל ארבעה. רק האדום יהיה בשימוש. זה הופך את המצלמה 

לפחות רגישה. היא משתמשת רק ברבע מתמונת הצ’יפ.
המצלמה  כי  יותר,  לקשה  המיקוד  פעולת  את  הופך  זה 
הפוקוס.  את  לכוון  מנסים  כאשר  האדום  את  בעיקר  תראה 
זה נכון לגבי כל מצלמה צבעונית כאשר מרכיבים עליה מסנן 
מימן אלפא. דרך אחת לעשות את פעולת המיקוד קלה יותר 
לכוון על הנוף כדי לקבל  היא לכוון את הצמצם על f/5 אז 
חשיפה מדויקת. בתפריט של המצלמה לכוון על JPEG  או 

 . RAW
או  מונוכרום  על  לכוון  יש  בתפריט הצבע של המצלמה 
המיקוד  את  ויהפוך  מהמסך  הצבע  את  יסיר  זה  לבן.  שחור 
 200 על  העדשה  ואת  במרכז  השמש  את  שים  יותר.  לקל 
מ”מ. וודא שהפוקוס הוא ידני ולא אוטומטי. הבהר את המסך 
וסובב את טבעת הפוקוס כך שתוכל לראות שזה באמת ידני. 
בחלק מהמצלמות יש גם אפשרות של תקריב )זום אין(. שחק 
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עם הזום ועם הפוקוס עד שחלק מהפרטים יהיו ברורים וחדים. 
זמן החשיפה צריך להבטיח שהתמונה לא תצא בהירה מדי. 

)חרוזי ביילי הם כתמים שנראים רק בזמן ליקוי חמה מלא. 
שגילה  אנגלי  אסטרונום  ביילי,  פרנסיס  שם  על  נקראים  הם 

אותם ב1836 – המתרגם(.

חשיפה ממוצעת תהיה סביב שנייה אחת. כשאתה מצליח 
לראות את הפרטים שסביב השמש, כמו בתמונה, נסה לצלם 
את  מטלטל  שאינך  כך  מרחוק,  בהדק  משתמש  כשאתה 
כוון את החשיפה למעלה  לחיצת הכפתור.  ידי  על  המצלמה 
ולמטה כדי להבחין ביותר פרטים. עדיף לחבר את המצלמה 
למחשב כי אז יש מסך גדול יותר וקל יותר לכוון מיקוד. כדי 
לראות את ההתפרצויות של השמש יתכן שתזדקק ל3 שניות. 

התמונות שנקלטות יהיו בצבע כשהן ב RAW  ומונוכרומטיות 
   .JPEG כשהן ב

את הצבעים אפשר לחלץ מה RAW כשהקובץ מועבר 
לפוטושופ. כל הגדרה מותאמת לאורך מוקד שונה. עם עדש 

של 50 מ”מ תזדקק למהירות של 1/160. 

ואז הגיע היום הגורלי, יום הליקוי. סידרנו עם המלון שייקחו 
היו  השמיים  מטר.   3000 גובה  מעל  שנמצא  למקום  אותנו 
צלולים ובהירים, בדיוק בתנאים המתאימים לצלם את הליקוי. 

הזמן הקריטי היה בין 11 בבוקר ל2 בלילה. 

ללידתה של מפלצת  גרם  והוא  היה.  זה  גדול  טיול  איזה 
הזמן  זה  אסטרונומיים.  לצילומים  מכורים  הפכנו  נוספת: 
להרפתקה הבאה שלנו. עלינו להשיג את הטלסקופ הנכון כדי 

לחקור את מערכת השמש, גלקסיית שביל החלב, ומעבר!

רצף תמונות עד לליקוי המלא
http://arielnet.com/ref/go/2225

ליקוי מלא; אפשר לראות את חרוזי ביילי ואת טבעת איינשטיין
http://arielnet.com/ref/go/2226

רצף תמונות של עזיבת הירח
http://arielnet.com/ref/go/2227

http://arielnet.com/ref/go/2225
http://arielnet.com/ref/go/2226
http://arielnet.com/ref/go/2227
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מזכרת מצולמת מאירוע בלתי נשכח
http://arielnet.com/ref/go/2228

http://arielnet.com/ref/go/2228

