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מבוא:
מטרת העבודה

לתת ניבוי לעתיד עובדתיאסטרולוגיה יכולהמטרת עבודת החקר הזו הייתה לגלות האם

ומה הקשר וההבדל בין המדע לאסטרולוגיה.

אסטרולוגיה גם נקראת ״תורת הכוכבים״

והיא ״תורה״ המקשרת בין הגורל של בני האדם והאופי שלהם לבין המצב של הכוכבים לבין

המאורעות על פני כדור הארץ.

האסטרולוגיה היא אמונה שבעשור האחרון מאוד תפסה תאוצה ונהייתה פופולרית מאוד במיוחד

בקרב הצעירים.

האנשים שמאמינים באסטרולוגיה בדרך כלל גם מאמינים בקריסטלים, לכל מזל בגלגל המזלות יש

את הקריסטל המשויך אליו, הם מאמינים שלכל קריסטל יש את הכוח והאנרגיה הרוחנית שלו

ושהיא יכולה להשפיע על בני האדם ועל כל בעל חיי.

ההגדרה של אסטרולוגיה

לפי מכון דוידסון:
בעת העתיקה, המונח "אסטרולוגיה" או "תורת הכוכבים" (אסטרו=כוכב; לוגוס=תורה) התייחס

לתחום העוסק בהתבוננות בגרמי השמיים. על פי ההגדרה המקובלת, אסטרולוגיה היא סוג של ניבוי

המתבסס על התיאוריה שלפיה מקומם ותנועתם של גרמי השמיים (שמש, ירח, כוכבים ופלנטות)

משפיעים על חייו של האדם החל מרגע לידתו.

לפי ויקיפדיה:
אסטרולוגיה (מלשון אסטרו- כוכב ולוגוס - תורה, ובעברית: אצטגנינות) היא האמונה

הפסאודו-מדעית שקיים קשר בין מצבם של גרמי השמיים ובין מעשיהם ותכונותיהם של בני אדם.

בפרט, מנסה האסטרולוגיה לחזות את העתיד לפי מיקומם של גרמי השמים. הגופים השמימיים

העיקריים שמשמשים את האסטרולוגים בחיזוי הם השמש, הירח, כוכבי הלכת במערכת השמש,

נקודת האופק ונקודת רום השמיים. האסטרולוגיה והאסטרונומיה היו משולבות עד ימי הביניים, אך

מראשית העת החדשה נדחתה האסטרולוגיה והיא נחשבת היום תורה פסאודו-מדעית.



סקירת נושא
ההיסטוריה של אסטרולוגיה:

פרהיסטוריה
השורשים של האסטרולוגיה התחילו בתקופת הפרהיסטוריה.

ארכיאולוגים של היום גילו בתוך מערות ציורי קירות, אבנים מפוסלות,

ועצמות מפוסלות הקשורים

לאסטרולוגיה.

הספירה:לפני3-האלף
הספירהלפני3-ההאלףבתקופת

הבבלים היו אחת מהקבוצות הראשונות שהמציאו את שיטת המערכות

באסטרולוגיה.

שיטת המערכות היא אחת השיטות הקדומות ביותר שהאנושות גילתה כיום.

המזלותגלגלאתהמציאוהבליםהספירהלפני700בשנתכבר

הספירה.לפני400בשנתהיהההורוסקופשלהראשוןהתיעוד



5ה-המאהעד3ה-המאה
באסטרולוגיה.משמעותישינויעשוהיוונים5ה-המאהעד3ה-המאהבמהלך

הם אספו את השמות המודרנים של הכוכבים והמזלות מהספרות היוונית.

מספר עבודות כתיבה באסטרולוגיה נכתבו על ידי תלמי אס לדוגמא טטראביבלוס.

באסטרולוגיה וגם עלהוא ספר שנכתב על ידי תלמי שמלמד על טכניקותטטראביבלוס●

מזלות וכוכבים.

תלמי כתב את הספר במאה השנייה, משתמשים בספר זה גם בימים איילו.

ימי הביניים
בימי הביניים לא היה הבדל בין אסטרולוגיה לאסטרונומיה, ואסטרולוגיה הייתה אחת

השיטות הכי משפיעות באותה תקופה.

אסטרולוגיה הייתה משומשת בעיקר על ידי מתמטיקאים, דוקטורים ואסטרונומים,

המתמטיקאים היו עוזרים לאסטרונומים לפתח תרשימים מתוחכמים ומדוייקים יותר על ידי שימוש

באסטרולוגיה.

למשפחות מלוכה היה אסטרולוג חצר שהיה עוזר להם בעיניים אסטרולוגים.

להרבה אנשים הייתה אמונה חזקה באסטרולוגיה, למשל פילוסופים, מתמטיקאים ונזירים יצרו את

שיטת חלוקת הבתים של המזלות המשומשת עד היום.

אך ככל שהכנסיות צברו כח השפע אנשים התחילו לאבד אמונה באסטרולוגיה מכיוון שהאסטרולוגיה

נתפסה בתור אמונה טפלה ואפילו כפייה.

גלילאו ועוד אנשים מפורסמים נאלצו לוותר על אמונתם באסטרולוגיה.

)התבונהעידן(18ה-המאהעד17ה-המאה
הירידה באמונה באסטרולוגיה המשיכה גם בעידן התבונה,

מכיוון תקופת זמן הזאת התמקדה הרבה בערכים ותבונה שהושפעו מהכנסיה הקתולית

וכתוצאה ממצב זה רוב האסטרולוגים עבדו תחת שמות בדויים ולא יכלו לקדם את עצמם.

21ה-המאהעד19ה-המאה
באירופהמודרניותנהיווהמיסטיקההרוחניות21ה-במאהוגם19ה-המאהבמהלך

וכתוצע מכך גם האסטרולוגיה.

בידור.לצורכיבעיקרהורוסקופיםלהוציאהתחילוומגזיניםעיתונים1920בשנת



אנשים חשובים באסטרולוגיה:

מפות הלידה(היה אסטרולוג משפיעה ביותר שפיתח את ניתוחוויליאם לילי●
האסטרולוגיות )

ופילוסוף)(גלילאו היה פיזיקאי, אסטרונום, מתמטיקאיגלילאו גליליי●

(תלמי היה מתמטיקאי, אסטרונום ואסטרולוג יווני)תלמי●

שהשפיע על האסטרולוגיה(היה סופר לטיני ואסטרולוג חשוביוליוס פירמיקוס מטרנוס●
המצרית)

של תלמי)(היה אסטרולוג לטיני הצעיר ביותר בן זמנווטיוס ואלנס●

מה יש היום התחום:
היום בתחום האסטרולוגיה אנחנו יודעים איך לחשב את תזוזת הכוכבים וההשפעה שלהם על בני

האדם לפי המזל שנולדו בו, לבנות מפת לידה אסטרולוגית שמסבירה הרבה על האישיות של האדם

ועל המצב הנפשי עד כל פרת ופרת, לנבות הורוסקופ יומי שנתי או חודשי,

תחומי מדע הקשורים לאסטרולוגיה
הגישה המדעית מבוססת על צפייה בכוכבים ועל תיאוריות הנבדקות בלי ניסיון להצדיק את התיאוריה

בכל מחיר.

פילוסוף  בשם 'קרל פופר' הסביר שהתיאוריה מדעית ותנוסח באופן שיהיה ניתן להפריך אותה

במקרה שהיא שגויה, כלומר שלא תהיה נכונה בכל מצב.

הגישות האסטרולוגיות כמו הגישה המדעית מבוססת על צפייה בכוכבים איך אינן נחשבות מדעיות

כיוון שהן בנויות מראש כך שהן יכולות להסביר כל דבר, כלומר הן יהיו נכונות לכל מצב.

לכן אף על פי שהרוב המוחלט של  התחזיות האסטרולוגיות אינן מתקיימות,לעולם לא תפגוש

באסטרולוג שיטען שהשיטה שעליה הוא מתבסס אינה נכונה.

תמיד יש הסבר חלופי שיצדיק את ההנחה האסטרולוגית הזו.

מהסיבה הזו אסטרולוגיה לא נחשבת מדעית.



שאלת המחקר
אסטרולוגיה ומדע- מה הקשר ומה ההבדל בין השנים, האם אסטרולוגיה יכולה לתת ניבוי לעתיד

עובדתי

מהי השיטה המדעית ומה הופך תאוריה לתאוריה מדעית.1

מהי השיטה האסטרולוגית? איך זה עובד, למה משמשת השיטה, כיצד ניתן החיזוי ואיזה.2

חיזוי

האם קיים בסיס עובדתי כלשהו באסטרולוגיה ובאופן פרטי כלפי השפעה על בני אדם.3

שיטה
השיטה בה אשתמש היא מחקר באינטרנט וקריאה של מאמרים על הנושא.

אצתרך ללמוד על איך בונים מפה אסטרולוגית, על ההיסטוריה של האסטרולוגיה וגם קצת על
האסטרונומיה.

אני אעבור בין כתבות ומחקרים שונים ממקורות אמינים ואנסה לענות על השאלות שכתבתי בכיתה.

השארה
ההשראה שלי היא שלמדע ואסטרולוגיה יש קשר עם האסטרונומיה אני חושבת שהוא קיים

פעם הרבה יותר מבשנים האחרונות.
אני חושבת שהמדע היום יפסול את האופציה שאסטרולוגיה מנבא את העתיד ובכלל מדעית מכיוון

שהאסטרולוגיה היא יותר אומונה מבחינת המדע, ולכן האסטרולוגיה לא מוכחת מדעית.



מדעית?לתאוריהתאוריההופךומההמדעיתהשיטהמהי)1
השיטה המדעית מבוססת על חקירה שאינה משוחדת, שאינה מבוססת על אמונה או אינטרסים

אישיים כל שהם.
בשביל שתאוריה תהיה תאוריה מדעית היא צריכה לעקוב אחר החוקים הבאים: מקורות המידע

צריכים בהכרח להיות אמינים וניתנים לאימות, דעה היא אינה עובדה, מדדו באופן אובייקטיבי וציינו
את מקורות המידה שלכם.

האסטרולוגית?השיטהמהי)2
השיטה האסטרולוגית מבוססת על צפייה בכוכבים וחישוב מיקומם.

השיטה מחשבת את מיקום הכוכבים במערכת השמש לפי המיקום והשעה שבו נולדת

ואלפי זה ממפה את האופי והאישיות של האדם.

כך יוצרים את מפת הלידה האסטרולוגית,לכל כוכב יש השפיע על המפה ועל האדם עד יום מותו.

לפי האסטרולוגיה עם יש שינויים בכוכבים הם גם משפיעים על האדם עם זה לטובה או לרע.

בנוסף יש את הירח ,השמש והאופק הם המשפיעים המרכזיים במפה, השמש מעידה על המזל

המרכזי והיא משפיעה על האופי הפנימי, הירך נמצא על המזל המעיד על המצב הנפשי של האדם

שהוא משפיעה אליו והאופק משפיעה על החיצוניות של האדם איך הוא מתנהג איך אנשים רואים

אותו וחלק מהאנשים  גם אומרים שהאופק גם משפיע על המראה החיצוני שלנו.

חוץ מהירח השמש והאופק יש את שאר הכוכבים שכל אחד מהם משפיע על משהו ועם חוקרים

לעומק את מפת הלידה שלך תוכלו למצוא יותר דיוקים בפרטים ולכן שני אנשים באלי אותו מזל לאב

דווקא יהיו דומים באופי שלהם.

כלפיפרטיובאופןבאסטרולוגיהכלשהועובדתיבסיסקייםהאם)3
השפעה על בני אדם?

האם קיים בסיס עובדתי כלשהו באסטרולוגיה, זאו שאלה שהתשובה שלה די ברורה

והיא… שלא, אבל לאסטרולוגיה יש בסיס מדעי בשנים הראשונות שהאסטרולוגיה רק התחילה את

דרכה לא היה הרבה הבדל בין האסטרולוגיה לבין האסטרונומיה.

שתי הגישות היו מאוד דומות ושתיהן מבוססות על צפייה בכוכבים ושתיהן מחשבות את התנוע של

הכוכבים בשמים, כך שלא היה יותר מידי שוני בין השניים.

אך עם השנים דרכם של האסטרונומיה והאסטרולוגיה נפרדו והאסטרונומיה התפתחה והפכה ליותר

ויותר מדעית עם הזמן בזמן שהאסטרולוגיה  התפתחה לכיוון השני לכיוון של אמונה.

ולכן האסטרולוגיה נקראת תורת הכוכבים וגם עם לאסטרולוגיה יש בסיס מדעי כיום האסטרולוגיה לא

נחשבת.

לאסטרולוגיה יש השפע של על בני האדם באופן פסיכולוגי כמו כל אמונה אחרת אך לא באופן מדעי.



דיון:
בעבודה זו חקרתי על אסטרולוגיה,כתבתי על ההיסטוריה של האסטרולוגיה ועניתי על שאלת

המחקר שלי.
המחקר שעשיתי עזר לי לגלות שאסטרולוגיה אינה נחשבת מדע אלא אמונה.

הממצאים שעלו בעבודה הצביעו על כך שאסטרולוגיה לא יכולה לתת ניבוי מדעי ושבימים אלו יש
הרבה הבדל בין מדע לאסטרולוגיה, תוצאות המחקר היו שליליות.

בנוסף שחקרתי על ההיסטוריה למדתי מי זה תלמי ואיך אמונה משפיע את אנשים.
ההשערה שכתבתי התבררה כנכונה ואכן המדע לא מחשיב את האסטרולוגיה בתור תחום מדעי,

קיבלתי תוצאות צפויות במחקר שכתבתי.

סיכום:
לסיכום בעבודה הזו כתבתי שתי הגדרות של האסטרולוגיה,

21ה-המאהועדהפרהיסטוריהמתקופתהאסטרולוגיהשלההיסטוריהעלוכתבתיחקרתי

וכתבתי על אנשים חשובים שהשפיעו על האסטרולוגיה במהלך השנים,

כתבתי מה יש היום בתחום האסטרולוגיה ועל תחומי מדעה הקשורים לאסטרולוגיה,

כתבתי שאלת מחקר בכיתה בעזרת המורה, הוספתי את הביבליוגרפיה ועניתי על התת שאלות.

תהליך העבודה היה מאוד מעניין רוב הזמן.

למדתי הרבה על ההיסטוריה של האסטרולוגיה ויותר פרטים על מפת הלידה האסטרולוגית,

למדתי גם על אסטרונומיה קצת ועל מה הופך תאוריה לתאוריה מדעית.

תוצאת המחקר הייתה לי ברורה מההתחלה ולא הופתעתי לגלות האסטרולוגיה אינה מדעית,

אך אני עדיין חושבת שחיו להיות משהו נכון עם החישוב של הכוכבים

וההשפעה שלהם על כדור הארץ אני לא יודעת אם זה איך שהאסטרולוגיה מציגה את זה אבל זה

נשמע לי הגיוני שיהיה לתזוזה של הכוכבים השפעה על כדור הארץ.
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