
נושא השיעור:

רקע למורה 

הפעילות אינה דורשת ידע מוקדם ואפשרית כפעילות חד פעמית. 

מספר תלמידים – 
ץ עד 15 מומל

 גיל התלמידים - 
כיתה ז' ומעלה

 משך זמן -
90 דקות

ל אופטיקה בחל
ות  ומי נ ות אסטרו לתצפי
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א. תכונות בסיסיות של אור 

- התפשטות האור 

- אור וצל

ב. עדשות )איכותי(

- שימושים בעדשות במכשירים אופטיים

קשר למסמך האב 
במדע וטכנולוגיה 

עתודה

1. לחשוף את התלמידים לדרכי קבלת מידע על גופים המרוחקים בחלל תוך הצגת המגבלות 
שמציבה האטמוספרה על התצפיות האסטרונומיות.  

בשל  הנגרמות  בחלל  תצפיות  על  למגבלות  אפשריים  פתרונות  התלמידים  בפני  להציג   .2
האטמוספירה.  וכן לבצע תרגול של אחד הפתרונות:

- עיבוד וניתוח תמונה של כוכב הלכת צדק

- חשיפה  לתחום החישה מרחוק  באור הנראה

- ניתוח בעיתיות של מעבר קרינה באטמוספרה 

מטרות

אור וקרינה, צבע וטמפרטורה, כושר הפרדה, איסוף נתונים אופטיים, ספקטרום, אפקט דופלר, 
אטמוספרה, לוויינים, טלסקופי חלל, צילום דיגיטלי, עיבוד דיגיטלי

מושגים עיקריים

מושגים בסיסיים בתחום האור ואופטיקה ידע קודם נדרש

מכשירים לביצוע תצפית אסטרונומית  )טלסקופים וצילום(

http://www.education.org.il/education/equpiment.htm
http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes.html
)Explorer מצגת אור וקרינה )במצגת קישורים העובדים באמצעות דפדפן מסוג

http://www.education.org.il/education/terms/radiation_hila.files/frame.htm
פורום האסטרונומיה

www.astroforum.org.il
מצגת על כוכב הלכת צדק

http://www.education.org.il/education/planets/jupiter-hila.files/frame.htm

קישור לחומרי 
למידה כתובים 

וממחושבים

טלסקופ, אור, קרינה אלקטרומגנטית, עיבוד דיגיטלי, צילום דיגיטלי, אטמוספרה מילות מפתח

http://www.education.org.il/education/equpiment.htm
http://telescopeshop.bareket-astro.com/store/telescopes.html
http://www.astroforum.org.il
http://www.education.org.il/education/planets/jupiter-hila.files/frame.htm


היקום הוא עולם ומלואו. ממעמקי האוקיאנוסים של כדור הארץ, דרך כוכבי הלכת והירחים במערכת השמש וכלה 

בגלקסיות הרחוקות – כל אלה היו מאז ומתמיד מושא לסקרנותו של האדם.

כיצד נוצר כדור הארץ ומערכת השמש?

כיצד נוצר היקום?

האם אנו לבד ביקום? האם קיימים עוד מקומות בהם יש חיים?

מהי השמש? מהו כוכב? מהו חור שחור?

האם היקום הוא אינסופי? מה עתידו? האם יתפשט לנצח?

שאלות אלה ואחרות עומדות בחזית המדע כיום. אנו חוקרים את היקום בכל הכלים העומדים לרשותינו –

החל ממאיצי חלקיקים, מחשבי על וכלה בתצפיות.

אולם, למעט הגופים הקרובים במערכת השמש שלנו, כל הגופים המצויים ביקום נמצאים הרחק מהישג ידינו. בטכנולוגיות 

הקיימות כיום אין לנו אפשרות להגיע לכוכבים. לכן, המידע היחיד המגיע מגרמי השמים הוא הקרינה שהם פולטים. 

בהכירנו את התנהגות הקרינה האלקטרומגנטית, נוכל להבין את מהותם של הגופים הפולטים אותה. 

בשיעור נציג את המגבלות של הצפייה ביקום כתוצאה מהאטמוספרה – היותה כמכשול לתצפיות מדויקות והעובדה 

שחלקים נרחבים מהקרינה האלקטרומגנטית נחסמת באטמוספרה.

הוראת הנושא תלווה במצגת מלווה הוראה ותחולק לשלבים הבאים:

הצגת המידע אודות גרמי שמים, אשר ניתן לקבל באמצעות ניתוח  הקרינה הנפלטת מהם.

הצגת הכלים המסורתיים המיועדים לצפייה בגרמי השמים – טלסקופ, אנטנת רדיו.

הצגת ההשפעה של האטמוספרה על התצפית האסטרונומית. הצגת הגורמים המפריעים לתצפית: חסימת רוב 

סוגי הקרינה על-ידי האטמוספרה, תנועת האטמוספרה המגבילה את הראות.

הצגת פתרונות לבעיית החסימה של הקרינה: 

שימוש בטלסקופי חלל  ולוויינים.	 

עיבוד תמונה דיגיטלי שמטרתו "להקפיא" את תנודות האטמוספרה. יוצג סרטון המראה את האיכות הירודה של 	 

תצפית מבעד לאטמוספרה ולצדה את התוצאה המתקבלת לאחר עיבוד התמונה.

תרגול באמצעות עיבוד תמונה. 

הנחיות
לשיעור

.1
.2

.3

.4

.5
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מבנה
השיעור
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מצגת

הצגת הנושא באמצעות מצגת. 

שאלה: כיצד אנו יודעים על מבנה, הרכב ויתר תכונות הגופים 

השמימיים שאיננו יכולים להגיע אליהם?

תשובה: אנו מקבלים ומעבדים את המידע המגיע אלינו  כקרינה 

האלקטרומגנטית. 

הסבר בסיסי של מושג האור והקרינה האלקטרומגנטית.

פתיחה לשיעור

מצגת

טלסקופ ומטרת השימוש בו.

תצפיות בחלל. האור והקרינה האלקטרומגנטית המגיעה אלינו 

כבסיס להבנת תהליכים ביקום.

הצגת  הבעיה הנגרמת לאיכות התצפיות בגלל האטמוספרה.

הצגת פתרונות – לוווינים, טלסקופי חלל.

גוף השיעור

סרטון

Registax תוכנת

סיכום פתרונות לבעיות הנגרמות על ידי האטמוספרה.

פעילות התלמידים: עיבוד דיגיטלי של תמונת המעוותת בשל 

האטמוספרה. 

סיום השיעור
ראו נספח 

ניתוח תמונה

של כוכב הלכת צדק

ניתוח התוצאות:

מה התקבל מהתמונה שעיבדו התלמידים ומה אפשר ללמוד,

בקצרה, על כוכב הלכת צדק מהתמונות שקיבלנו ומצילומים

נוספים שנעשה.

אמצעי הוראההפעילות הלימודיתבמרכיב בשיעור

הכנות נדרשות לשיעור 

ההצגה הפרונטלית תיעשה באמצעות  המצגת המצורפת. המצגת כוללת סרטונים הממחישים את ההפרעות 

האטמוספיריות. יש להתקין את שני הסרטונים והמצגת באותה התיקייה.

תרגול ועיבוד תמונה - התלמידים ייחשפו לסרטון בפורמט AVI שבו צולם כוכב הלכת צדק. העיבוד ייעשה באמצעות 

תוכנת Registax. דפי ההסבר המתארים את תהליך העיבוד בתוכנה מצורפים גם לתלמידים. 

 

את תוכנת העיבוד הורידו מהקישור הבא Registax 6.0. לאחר ההורדה לחצו על המקש run והתקינו את התוכנה. לאחר 

Registax 6.01 Update והתקינו את העדכון run ההתקנה, התקינו את התוספת לתוכנה. לאחר ההורדה לחצו על המקש

✔

✔

http://www.astronomie.be/registax/setupregistax6.exe
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שלבי עיבוד התמונה מתוארים בדפי העבודה לתלמיד



ניתוח תמונה של כוכב הלכת צדק
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שימו לב, שיש 3 סרטונים שונים הנבדלים ביניהם.

כוכב הלכת צדק הוא גדול כוכבי הלכת והוא עשוי רובו ככולו מגזים.

מצילומים מדויקים של כוכב הלכת צדק אפשר ללמוד רבות על האטמוספרה 

העליונה שלו. חגורות העננים  ופרטים על תופעות אטמוספריות על פניו. 

כאשר מצלמים את צדק במרווחי זמן שונים, אפשר ללמוד על ההתפתחות של 

האטמוספרה שלו.

נספח
למורה
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שאלות שאפשר לשאול על התמונה -
מה אנו מזהים בכל אחת התמונות שהתקבלו? והאם יש שוני בין התמונות 

מהו הכתם הגדול האדום של צדק?	 

מהן חגורות העננים?	 

האם יש צורות נוספות שאינן על חגורות העניים העיקריות?	 

האם צדק עגול או שמא הוא פחוס? ואם כן מדוע? )רמז – חג סביב צירו במהירות גבוהה מאוד(	 

מה משך החיים של תופעות על פניו?	 

מהי מהירות הרוחות על פניו?	 

האם יש הבדלים בין התמונות )הסרטונים נלקחו בהפרש של עשרות דקות זה מזה( ואם כן, מה זה אומר לנו על הסיבוב 	 

 של דק סביב צירו?

שימו לב לירח המצוי משמאל בתמונה מעל. אנו רואים פרטים על פניו – כתמים לבנים בצדו התחתון )הדרומי(, אך הוא קטן 

מאוד וקשה לנו להבין מה משמעות אותם כתמים.

גם העיבוד הדיגיטלי, טוב ככל שיהיה, אינו מאפשר לגלות הכל על גרמי השמים! כדי לצפות בכוכבי לכת רחוקים, ירחים 

קטנים וגופים קטנים במערכת השמש, אין מנוס לעתים ממשלוח חלליות שיגיעו עד לכוכב הלכת הרחוקים כדי שנוכל לדעת 

טוב יותר מה מתרחש על פניהם.

בהצלחה !



שיעור
מהנה!


