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תולדות הטלסקופ 
קופ לסטהק ספיההיום  דוע 1600ת נשמם. ינשהשך מבבות רוהתפתחו  םדקמי בים כרדת אלו התחים קופילסט

חו לש .אותרומדשות ע ,מותצלמלו  נוספו .חוקותרסיות לקגלות גולטמוספרה, האמהפרעות  חופשי ,לחלליע גלה
ם. קפיישבו לו מכילו הרפיחק ואחק הראותו הר

ם קיישי זכרהמי כללתו והפיכהתפתחותו  תו,אצהמסיפור  תאר תאומקופ לסטהדות תולבק עוסזה  ערךמ
ל חקר החלכיום ב

ם ינהלוויי סוגקום מית ואץ רהאדור כלם ינהלווייתנועת  בין חסהית א Stop-Motionסרטון  עותצמאבם יגדיד מילהת
 .לחלם בישונה

מטרות קהל יעד 
ת י ואתסורקופ המלסת טאר איתד מילהתם יינת ביבחטי

יו. דותתול
יתסורקופ המלסטת תכונות האר יכיד מילהת עזרים 
 .ילקופ החללסטתוח הל פייו עשפעותוה

ל תרונות שר היבדבשערות לה היעד מילהתם יפונלטת היתתע כית שמכער, מקרן מצגתמ
ל חלקופ ללסחת טילשם ידמילל התם שמיהחכ

עות צמאזוהו בל שחלתופעות בזהה יד מילהת
 "ל "האבלקופ החללסטהכנות למשחק 

 "לר תופעות חלידם "מגידמילכל זוג תלקפל ל

עזרים תוכן זמן 
צגתמ שיעורא הרך והצגת נושמיון מודחה, דיפת  דקות 3

םמים חכיפונל, טצגתמ קופלסטדות התול  דקות 15

צגתמ קופלסטמבנה ה  דקות 5

צגתמ אולילי גשיפור  דקות 10

לר תופעות חלידף מג, דצגתמ דשה"עדה בכלשחק "נמ  דקות 10

צגתמ סיכום  דקות 2
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 1:שקופית  
דימיון מודרך 

מיין: דם וליינעית הם לעצום אידמילשו מהתבק

ם ירם, תמונה יפה שכולנו מכיביי כוכאלם מם שמיימכנו לעצמיים ודיינעית המו אעצ

עולה אות מבוה שיש בו רמקום גרום, בדי שם בם אים שרואם שמיימכנו לעצמייד

)רק  לנושששמהתכערממחלק  עשהמלהם  םבישהכוכיעה דהיי בלקופ, לסטיבלם חיים מכלעצנו מייד,לבימקב
ץ רדור האמו כם כבים, כוכיחרם הם מקומות אבייעה שהכוכדי היש(, בלשמת הכערמת הם חלק מכבי הלכוכ

מקום החשוך ביותר? לה ביעין בלאות ברפשר לם אבימה כוככ

קופ? לסעות טצמאחשוף בתן לים נבימה כוככ

בנו ביע סז והכול נכרחנו המנאם שטוחינו בקופ, היילסא היה לנו טלול

י רגמת לחרם איארנו היו נח שחיייר להנביקופ סלסא היה טלול

נו. חיימה לא תריך היזו ואאה הצי להמאחרבין מי אקופ ונלסטדות הרות עם תולצלול להיכשיעור זה נב

 2:שקופית 
שער

 3: שקופית 
מה משותף לשתי התמונות? 

)וגם  חוקהרל החלל אם צופיהם  הקרוב למהחל .לחלבם יאצמהנם קופילסטיש  היום ם.קופילסטם מופיעייהן שתב
 .לל החלץ ארדור האפייה רק מכעשתה הצקופ נלסטל היו שדותת תוללתחיהקרוב(. ב

הם  היום. גם מובןכםמיקיי ,יותרם ילשוכלמאך  זה,כסוג מםקופילסט.תימנהיתמונה במו כאו רנםקופילסטהישונאר
חקור אותם. ם ולביכוכפות בצי לדץ כרדור האכם בבימוצ

ל? יך הכול התחיז אא
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 4:שקופית  

קה: ית עתים ביוונילי מיל שתלוב שא שיקופ הילסלה טהמי

tele חוק; – רscopein פותצ, לאותר– ל. 

אך  ,מותדהת לדגהתו טרשמר שימכקופ לסטבאות רלמקובל  לכלרך דבסטרונומיה. אלש שמהמי כלהוא  קופלסט
.יסוף אורא אסטרונומי היקופ האלסטל הת שיקרעיתו הטרמ

 5: שקופית 
סקר 

קופ? לסטת הא אצים המדעתכם: מי לידמילתלה לאש

תת קה יש לידבסוף הם. במים החכיפונלטט בטרנניאדוק בבתן לילה. נאחיפוש תשובה לשי דקות לישו שתדהק
ביע: להם להצ

יוטון?" זק נייקופ הוא אלסטא הצימב שמ"מי חוש

יי?" לילאו גליללספוק הוא גטא הצימב שמ"מי חוש

יי?"ֵ ְ ֶ ְנ לספוק הוא הטא הצימב שמ"מי חוש סה ריפס ל

קופ. לסטם היה חלק חשוב בהתפתחות הירכזם הנישיחד מהאכל א, לחתין תשובה אלה זו אאלש
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 6:שקופית  

לה זו. אקת לשין תשובה מדוימה אבין לקופ נלסטת הא אצילנו מי המאחר ששאל

ת אגו הציקופ. לסטהלהתפתחות  תוותרומהמדען  שם נה,שזה  חראזה ביופיעו  פתורכצות חיבלמן. זר צים יכפנל
כורדבםתרם יהמוצגם ישימהאחד אכל  .ישיותאכל  לעהמוצג  דעהמית אחד יאויוהקרמן זהרציל שעתות נשה

ם שינהאל שהרעיונות  לעססה בשהת ,חקרהמי כלל ששההתפתחות  םינמביחנו נאהיום  קופ.לסטהלהתפתחות  
 .תטיתמת והמיטכנולוג, התת להתפתחותנו המדעייתה חיונלו, היים הלידולגה

 .דשותת ערזעקופ בלסטל הקת הפעולה שית טכנשונה אארלו לישר גם איקאאופטיס: ן ובנו הנֶ ְסנ ַאס יאיִ ָר ָכז

ב.קופ, אך סורלסטת האצל המט ענרשום פטיסה לנשון שאהרסהיי: ְֶ ִ ְַ ר יפס לנה

ל ם שקופילסטם. הינטם וקיינם חדשקופילס. בנה טחקרצורך מקופ ללסטש בשתמשון שהאהר ֵיי:ל ִי ָלאו גלי ָלג
לו. מו לשדקם שירשיל המכלו שאמ 10י יכולות אופטיות טובות פי לעיי היו בלילאו גלילג

תר אב קפלחידשה קמורה. כך הרעאו בלילש גשתמבה העורה שת הקינעידשת הת עף איהחל ֶר: ְֶ ְ ָ ל פס קנאיוה
קופ. לסטבל בתקייה המאדה הרש

,רוך יותרקופ יהיה אלסטם האת הרעיון שגה א. הוא הת האוררבית שעיית בפתור אץ לחלניוס: לבנוס האיוה ָ ִֵֶ 
ם. יטרמ-42ל כאורך שקופ בלסיוס בנה טבלע. הבת הצרבית שעייטן בתק

י".יוטונקופ נלסל שמו – "טשון. כיום הוא מכונה עאאות הררקופ המלסת טא אציהמיוטון: זק נייא ְְ 

האור. של שבירה מתרחשת לחלוטין, אטום שאינו בחומר פוגעת אור קרן כאשר מהי? אור ש בירת
השבירה יוצרת תמונה שאינה מתארת במדויק את המציאות.

הגדלה  ליצור כדי מראות במערכת שימוש שעושה טלסקופ הוא מראות טלסקופ מראות? מהו טלסקופ
ש ל דמות או עצם מרוחק.

 .טרות מדעיותמקופ ללסטש בשתמשון שהאאו היה הרילילציין כי גיש ל

 .אבקף השסרטון בפו בלו. צחקר שמהלך המאוד ביות חשובות מלאו היו תגלילגל

7:שקופית 
מבנה הטלסקופ  

 .עורות וקמורותם, קקפיישל מדשות שדשות; עם ועילילת גרזעבנה בשון נאקופ הרלסטה

מין(: יל לאשמקף חתך )מש

פייה; צת – לינדשת עיע

עורה; דשה קע

דשה קמורה. ע
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 8: שקופית 

יהן. ליע ארות אור המגזות ומפזכרדשות מדה שעעובל הססת עבתקופ מלסטעות הצמאלה בדגהה
 .י אורת קרנרעורה מפזדשה קי אור ועת קרנזכרדשה קמורה מע
 .עורהדשה קעא עין הידשת הועדשה קמורה עא ם היעצדשת האו עלילל גקופ שלסטב

ד? קופ עובלסטיך הא
ם: ת הקווירזעם בקופילסטי הל כל סוגחה שקרון המנעיל הספר עקף נשל הצה נוספת עחיבל
עורה. דשה הקעיכוז האור בדשה קמורה( רט אופטי )עמנלי אדל ייסוף אור עא
.לדט המוגקת האוביית אינעירך האות דרלה נוכל לדגיסוף וההחר האאל

 9:שקופית  

ן כאחצו לאו ילילל גת שילל התגסרטון ע

ת קופישגוף הקון בייל האחוץ עלסרטון יש לת הל אי להפעידכ

 5:50ד דקה פות עציש ל

אול: תן לשיסרטון נחר האל

קופ? לסטכות הזרו ברבם התלו עקרונות וחוקייי? אליילאו גליללה גימה ג

לה. יוללה ילכל בלה, יהלשמי בכו רדבונן להתל תחימהוא  .רהמדובקופ לסטהתאבל מקאו לילגסרטון: הרתקצי
ם ירכיומז ,עותבוגם יהרם יאלמאלאם, וחלקים מילמושם ניאחרהיי שפנלה מגהוא  ח;רהיי פנת אלה מגהוא  להתחי

ת אאו ילילגפנה היו לאשרקיע במקום  כלבם. תשיכַמובם עמקיבם, יבהרם ציחורהמ ,ץרהאדור כלשלה אתא
אוסף עשהמלהוא  – םשמייבחיוור  אור כנהר אהרהנ – בהחלל ביששבין ההוא  .יותמהפכניות לתגלו התגקופ לסטה

ל עםתמיכיהה זףוא ,ששמהתאףמקינוגה  תכהלב שכוכוכן  יתאבשלשעות בטהתאלה יגהוא  ם;ביכוכל שעצום  
 .ששמי הפנ

ה תואשה חיכוהו זו תליגת .קדצל שם ליודגהם יחריהת עבראי וליגה תייהו אליליגל שר תויבת ינכפהמהת ליגתה
 .ץרדור האב כבים סבים סובנים אשמיימי הגר, ושץראם ובשמייקה שולטת ביזפי

https://www.youtube.com/watch?v=jh-zv8juB3w&feature=youtu.be&t=176
https://www.youtube.com/watch?v=jh-zv8juB3w&feature=youtu.be&t=176
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 10:שקופית  

קופ: לסטאו בילילם שעשה גתוחית הפיג אצית זו נקופישב

ת ייבנלכולו  סרוהתמוחדה,  רהבהיתהיה  אלקף שמשהוא  התמונה םאמוש שיחסר  יהיה קופלסטשהבין האו ילילג
פייה. ת יכולות הצד אחדי לדם כים שונירזקופ אבילסטל הב עכידשות והרעת המו אעצד בבם. הוא עיקופילסט

או: ילילל גם שתוחיהפי
ק. ר אופטי מדויל צידשות עעת המקם אד לר אופטי: הוא הקפיקום צימי

קופ. לסטם בם האופטיייעיוותהפחתת ה

תר ם ביבית הכוכאות ארפשר לכות זה אזקופ, ובלסטל הדה שת כושר ההפרזולוציה: הוא שיפר אֵשיפור ר
יוק. חדות וד

 .טרות מדעיותמקופ ללסטש בשתמשון שהאאו היה הרילילג

מהו ציר אופטי?
הציר האופטי הוא קו דמיוני המגדיר את הכיוון שבו מתקדם האור במערכת האופטית

 11:שקופית  

לנו שםעולהתפיסת בלו פיואל החלחקר ביה, טכנולוגבמדע, בת; חראירגמלםיארננו היינו חייקופ לסטהאלול
ם. ם ותוהיבים חוששינאכ

ע בנוגם עולתפיסת  – לנושבות חשמבהחל  נו.חייבם ועקיפים ירישים נויישיחשו התרקופ לסטהת אצהמבות עקב
 17. ה-אה מבשהתפתחה  אהצהמבות עקבכיום  תמתקיישמת יטכנולוגוהתפתחות  םשווייעכם נויילשיד ועקום, יל
שהתפתחו  התובנות תואל(, החלקופ לסלטועוד  אולילגל שקופ לסט)מהקופ לסטההתפתחות  תאר להכיחשוב  כןל
יו.בותעקב

12: שקופית 

בור חיבתרון הימהו  ם.ינלווייוכן  ,לחלותחנות  שושיותג,יותלחל – לחללםישונל חלי כלגר לשם חייצלמחנו נאהיום  
בי לוויין? ל גקופ עלסט

ר דהיע ,ראוויג מזל ששפעה הר דהיעזה:  ייןלענם טילוונהר ,לחלבם ירששורם יאתנלשערות הם ידמילמהתספו א
 .דה חזק, ועודבישפעת כוח כה

תו? רזעחקור בפשר ליך אאות בו? ארתן ליאות? מה נרקופ יכול ללסטחוק המה רכ

ע? קופ בקרקלסטפייה טובות יותר מפשרויות צספק אל מקופ חללסם טדעתכמה לל
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 13: שקופית 

מזו  זו חקותתרמלנו שקום ביסיות לקגהשרוב  אהשהרר מאמהאבל  דוויןאי קנירמהאסטרונום האפרסם  1931ב-
,סיותלקגהכל ם,ביהכוככל  בושמןזבעגרהיה  סתםהמן ,תפשטממועצקום הים וא".האבלבוע "קזהו  בוע.קבבקצ
ת שיארתאלה יגהאבל  .דולגההמפץ  הוא מנהמזורו פי .חתאקודה בנז רוכמהיה  בנו,ביסםירואנו אשרהחומכל  
קרוי שמו  לועקופ. לסטל שת ינעיבדקת ומדוקת מושכמנות בונהתעות צמאבת אזעשה  והוא מן,זוהחב רהמ

נה יאלו שאה רהמכי  ררבהת 1990ל יפראבשם.  אצמנועודנו  ,לחלל 1990ת נשבח לשנש ","האבלל החלקופ לסט
דול גהילהחלרוג דשהעצמבהיה  זה .קתמדויא הלאה רמלקון יתעין מם", קפייש"מלו  בכילהריך רצוהיה  ,קתמדוי

ם סטרונומיאלתוח ילנר חומשסיפקו  אותתוצתן ונפעול לפה צהמהחל  קוןיהתחר אל )1993(. יהבהיסטורשון אהר
 .לכלוב-20אה המסטרונומיה בל האדולות שגיות הלמה מהתגכסיס לשו במם ושיעולחבי הרם ביקנותאורטי

 .לקופי החללסל טת היכולות שאות ארתן ליצגת נל המצות עחי. בלל האבלקופ החללסזהו ט

פייה טובות יותר? פשרויות צל נותן לנו אקופ חללסמה טל

 .ם יותררוכים אחקירמפייה לפשר צאהוא מ

א כוח ל, לרג אווילות מזא תל, לאותריעה לת האוזון, שמפרבא שכלא הפרעות: ללא לפייה החוצה היל הצחלב
 .דותר פחות רעיבדרוש השיכה – ופימ

.אי גמוקרנ Xי ץ: קרנרדור האכם ליעים מגניאם שירדתפייה בפשר צאהוא מ

 14: שקופית 
משחק 

 ".לר תופעות חלידף "מגתה דכיכל זוג בחלק ליש לשחק: מהכנה ל

 .רידת המגרזע, בי האבלנקופ הלוויילסטדשת העתפסו בניהוי תופעות שזשחק: ת המטרמ

ת התופעה? זהות אם תוכלו להא

יכה. י ערי פוטושופ ובלל! בלקופ חללסת טרזעמו ב"א והן צולסא, מקורן בניותתמים, כל התמונות איעתכדיל

ע. בצכונה בת תסומן התשובה הנקופישייה בנצה שחיכור כי בלזיש ל

15:שקופית 

 1תשובה  

 .ץרדור האנות אור מכש-3,000ל כחק שרמרקון, בם דבית הכוכבוצת בקאצמת עין החתול הנילפיער



מערך שיעור- תולדות הטלסקופ

                 

  

  
 

  

16:שקופית  

 1תשובה  

ת דוקנמל בא ,ןהינבת ודריפמר ואת ונשי נוליימת ורשעי כת ושגנתמן ניאן ה .תופפוחת ויסקלגי תשה שעמלו לא
.רקוד קוסמי מוזירבולות בם כיישתלנו הט שהמב

17:שקופית  

 3תשובה  

נה ענתוך בם ביכוכי יונלמירו נוצבו שזור אזהו  אור; נותש 170,000מ-יותר  תנויאמרוחקת המטולה טרנת ילפיער
ז ואבק.ל גחוסה שד

18:שקופית  

 3תשובה  

תנו.יאנות אור מיון שלמי-55ת כמוקמ, המM87ת סיילקז גכרמא בצמ. ננו פולט אוריאקי שחור שחור ענ

19:שקופית  

2תשובה  

סיה לקגהאהי NGC-4647לו יוא ,לאשממתקיענהתיפטילהאסיה לקגהאהי M60.מיוחדברות מוזסיות לקגזוג  זהו 
ד ראילימ 4.5פי  אהילו שסה שהמבה, יבלבי סיהמשחור ההחור  כותזבת מפורסמ M60מין. יד צבנה טהקת ילרספיה
לנו.ש ששמסת הממ

20: שקופית 

 2תשובה  

".גלשאך הלת "מרה גם אצם ויבים רביקום כוכיאה לביתנו, היאנות אור מם שפיילאת כאצמת הנילפיער

21: שקופית 

 1תשובה  

מבנה - יהיותראש .ץרהאדור מכאור  נותש-170,000כל שחק רמבסופרנובה  רצויב כוכץ התפוצנה ש 400כ-י נפל
קופ. לסטדשת העדו בכלעת - נבמוי טד



מערך שיעור- תולדות הטלסקופ

 23:שקופית  

תם.בלקי" שלר תופעות החלידת "מגם אמכם לשמור לעציתם יכולם! אייסתשחק ההמ

ב. רר זלעלנו  היה שוןאהרקופ לסטהלנו. שקום היל עם יאמופלם ירבדלנו יגקופ לסטהת רזעבכי  םיודעינו אהיום  
ם. קפיישממו בש כמ, מדשותמה על כער בשית דופן, מכאיה יוצא טכנולוגל, לי פשוטר היה זה כלבערו, בכז

לנויגתו רזעבם. יחראםשמיימי וגרח רהית א,ששמהתאחקור ללנו  פשרוהתאלנו, שחקר המבולות גחבו התרכותו זב
התחלנו  שחק.מבתמונות בנו יאשרלה אמו כאות מופלתופעות  לנויוגחב, תרומהולך  קוםשהילנו יג ,בותרתופעות  

ם, ביוהכוכש שמהר בדובץ רהאדור כתנועת  רבדבתפיסתנו  תהשתנהוכך  נו,ילעקום היל שכות לשההת אבין לה
עם  נויאשרמו כש מ)מיה טכנולוגוההמדע  בהתפתחות קופלסטהלנו  סייע מכן חראלאו. לילגל שסרטון בנו יאשרמו כ
ל חלבחקר מלר זעי כלש שממהוא  לו,שהמפותחות  אותגרסבוהיום,  ,בותריות טכנולוגלו  נוספו םינשהעם  רנה(.סיה

כל כ – לעומק יותר להחלת אבין להי ואולדופן,  אותיוצתופעות ובם חוקירם ביכוכבפות צלם ייכולנו אתו רזעבמו. עצ
 .ין-סוףאתן ביהנ


