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 תכולת המארז

 טלסקופי צינור  – 1

 חצובה – 2

 כן  – 3

 אלכסוני כוכב  – 4

 מ"מ( 4מ"מ /  20)עיניות  – 5

 רלו באעדשת  – 6

 מציאהרכיב  – 7

 להרכבת רכיב מציאהכן  – 8

 של השמיים מפה  – 9



 

 

 התקנה 

 ו.טרם השימוש ב ההתקנה של הטלסקופאדם מבוגר חייב להשגיח ולבדוק את 

קים לכם עם  הרגליות של החצובה לכן בעזרת הברגים המסופ 3את חברו  .1

 המוצר. אנא וודאו כי הן מחוברות בכיוון הנכון. 

 החליקו את צינור הטלסקופ בכיוון הנכון.  .2

 הבריגו היטב את בורג הכוונון דרך הכן לתוך הצינור.  .3

 . חברו את כן רכיב המציאה לצינור ולאחר מכן חזקו את הבורג למקומו .4

 הכניסו את רכיב המציאה למקומו.  .5

 קבעו את רכיב המציאה במקומו באמצעות חיזוק הברגים על הכן.  .6

 הצינור הטלסקופי המרכזי.הכניסו את הכוכב האלכסוני לקצה  .7

כיוון הצינור באמצעות שחרור וחיזוק חוזר של בורג   הגדירו את הגובה ואת .8

 הכוונון על הכן. 



 

 

 

 האבזרים 

 העיניות

 נמוכה לה הגדמ"מ =  20

 הגדלה גבוהה מ"מ =  40

 

מקמו את העינית הנבחרת על הכוכב האלכסוני. היזהרו בעת ההתעסקות אתן: 

לאחר סיום  נקו אותן בעזרת מטלית רכה והכניסו אותן לתוך התיבות שלהן

 השימוש בהן.

 עדשת בארלו

רלו מכפילה את ההגדלה כך שבאפשרותכם לראות חפצים מרוחקים.  עדשת בא

ם להיות טובים בעת השימוש בה. חברו את העדשה בין הצינור לבין  תנאיעל ה

 הכוכב האלכסוני. 



 

 

 

 

 

 כיצד לעשות שימוש במשקפת? 

מרוחק )כגון ארובה  ו ממליצים לכם לתרגל באור שמש מלא על חפץבהתחלה, אנ

מן שאתם מסתכלים על בזאו עץ(. התמונה מתהפכת. למרות שיתכן וייראה מוזר 

רכיב המציאה מאפשר ר תצפית אסטרונומית. ו, זו לא בעיה עבדברים על הקרקע

הדבר עליו ברצונכם לצפות.  לכם לקבל מבט כללי כך שתוכלו למצוא את 

 מצעות סיבוב הגלגל שבעינית.באבאפשרותכם להפעיל מיקוד 

עם רכיב המציאה, קבעו את  ברגע שמצאתם את החפץ שברצונכם לצפות עליו

מ"מ  40מ"מ או  20ג על הכן. הביטו דרך עינית הטלסקופ במקום בעזרת הבור

 גלגל בעדינות עד שהחפץ חד וברור. סיבוב הומקדו את הצינור באמצעות 



 

 

 

 

 

 

 תנאי שימוש 

נת להשיג את התצפיות הטובות ביותר, אתם זקוקים ללילה בהיר עם מזג  על מ

 עליכם לבחור מקום שבו תוכלו לראות את כמו כןאוויר טוב )ללא גשם או רוח(. 

למנוע זיהום של האור הנגרם על ידי  האופק, עדיף באזור כפרי וזאת על מנת 

פן, פנס עם מסנן אדום, בגדים  ערים ועיירות. אנו ממליצים לכם לקחת אתכם מצ

 ברת, עץ או עיפרון ואדם מבוגר שילווה אתכם.חמים, כיסא קטן, מח

 



 

 

 

 

 כוכבים ה

 תזדקקו לדברים הבאים:

 ניםנייר גרפי עם ריבועים קט •

 טושים צבעוניים  •

 עיפרון  •

בצות. לאחר מכן הוסיפו  מש 2עיגול צהוב ברוחב של ציירו  לידה: .1

עמימות סביבו בעזרת עיפרון. זה עתה ציירתם ענן של גז ואבק בחלל 

 שממנו מתפתח כוכב המוקף בענן של אבק.

משבצות  4מהעיגול הקטן, ציירו עיגול ברוחב של  ליון שנים:בי  4.5 .2

 מד צהוב, כמו השמש שלנו כרגע.תום. זה מציין גבעזרת הטוש הכ

משבצות בעזרת הטוש  16ציירו עיגול ברוחב של  שנים:ביליון  10 .3

 האדום. זהו ענק אדום שהגיע לגודלו המרבי. 

בעזרת הטוש  1ציירו עיגול ברוחב של משבצת  ביליון שנים: 14 .4

 השחור. כאן, הכוכב מתכווץ בהדרגה והופך לגמד לבן.

 



 

 

 

 

 בחלל מרחקים 

"שנות אור": המרחק -על מנת למדוד מרחקים בחלל, אנחנו עושים שימוש ב

ק"מ )זה  9,460,528,400,000 -שחלקיק אור עובר בשנה. שנת אור מקבילה ל

שים ביליון, חמש מאות ועשרים ושמונה מיליון,  מיליון, ארבע מאות וש 9-שווה ל

 ארבע מאות אלף ק"מ(. 

 

 ובים ביותר: ק בקילומטרים עד לכוכבים הקרבעזרת מחשבון, תחשבו את המרח

 

.א 37.842 טריליון ק"מ   

.ב 85.146 טריליון ק"מ   

.ג 614.945 טריליון ק"מ   



 

 

 

 

 

 שביל החלב 

שביל החלב הוא השם שניתן לגלקסיה שלנו ולכדור הארץ ולשמש המשתייכים 

היוצר  לראות אותו כשהשמיים בהירים. זהו ענן ענקי ובהיר באפשרותכם  .אליה

למצוא אותו גם על מפת   פק לצד האחר. תוכלו ת מצד אחד של האוסוג של טבע

השמיים שלכם. אם אתם מסתכלים עליו בעזרת הטלסקופ שלכם, תוכלו לראות  

 הרבה כוכבים!



 

 

 

 שלבים ירחיים 

 תזדקקו לדברים הבאים:

 נייר גרפי עם ריבועים קטנים •

 טושים צבעוניים  •

 עיפרון  •

הפנס על הכדור. בזמן שאתם  בחדר חשוך, בקשו מאדם מבוגר להאיר עם

 ת האור על הכדור, הסתובבו על ציר, תוך הסתכלות על הכדור. משאירים א

עבירה את הצל מעל הכדור )הירח( אלא אתם  שמהשמש(  מנורה ) הזה לא 

(, 1מולד הירח ))כדור הארץ( הממוקמים יחסית לכדור. השלבים של הירח הם 

(, 6(, ירח גיעום )5(, ירח מלא )4ום )(, ירח גיע3(, רבעון ראשון )2סהר ראשון )

   (.9( ומולד הירח )8סהר אחרון )(, 7רבעון אחרון )

 



 

 

 

 

 מפת הירח 

 הרים וחריצים  ות ימ מכתשים 



 

 

 

 מכתשים 

שאין לו הגנה מפני כוכבים נופלים )מטאוריטים(.  לירח אין אטמוספירה כך 

 זאת הסיבה לכך שהמשטח שלו מכוסה במכתשים מאוד בולטים לעין. 

A – קופרניקוס 

 הוא דומה לאצטדיון כדורגל עם קצוות בצורת מדרגות. 

 ק"מ 93 

B – Tycho )טיכו( 

   לתוצאה של התנגשות גופים אשר שמר על צורה רגילה.נחשב טיכו 

 ק"מ 82 

C – אפלטון 

 ביותר. התחתית שלו בצבע אפור אחיד.  אחד מהמכתשים הישנים

 ק"מ 100 

D – טוסארי 

 האח הקטן, מיטשל.ש זה נמצא בסמוך למכת

 ק"מ 83 



 

 

 

 ימות ואוקיאנוסים 

תנסה בסוג של פעילות געשית. הדבר יצר  בשל השפעת המטאוריטים, הירח ה

 מרחבים עצומים של לבה הנקראים בשם ימות ירחיות. 

 השלווהים  – 7 הסופותאוקיאנוס  – 1

 השקטהים  – 8 )הגשמים( המקלחותים  – 2

 המשבריםים  – 9 הלחותים  – 3

 הפוריותים  – 10 הענניםים  – 4

 הצוףים  – 11 הקור ים  – 5

  האדיםים  – 6

 



 

 

 

 הרים וחריצים 

הנוף הירחי נוצר גם מהרים מעוגלים גבוהים באופן קיצוני כמו גם מערוצים  

 ארוכים )שאינם מכילים מים( הנקראים בשם חריצים. 

 

E –  האפנינוס הרי 

 לים האדים. גשמים( לחות )הים המק ביןחברים אלה מ

F –  האלפיםהרי 

G –  קזהקווהרי 

  

H - רימה אריאדאוס 

ק"מ   6ק"מ, ברוחב של עד  225באורך 

 בחלק מהמקומות!



 

 

 

 ליקויי ירח 

 תזדקקו לדברים הבאים:

 פנס •

 כדור פינג פונג  •

 כדורגל •

בחדר חשוך, בקשו מאדם מבוגר להאיר עם הפנס על הכדורגל. הזיזו את  

 צורה איטית בין האור לבין הכדורגל. תראו מה קורה. נג פונג בכדור הפי

ר הפינג פונג )הירח(, המשליך את הפנס )השמש( מוסתרת על ידי כדו

הצל שלו על הכדורגל )כדור הארץ(. זה עתה יצרתם לקוי חמה: הצל של 

יוצר מספר דקות של חושך על כדור הארץ. ליקויי ירח גם כן הירח 

 מתרחשים. 

 



 

 

 

 מערכת השמש   ה שלמפ

 . כוכב צדק 5 כוכב חמה )מרקורי  .1

 כוכב שבתאי . 6 כוכב וונוס  .2

 אורנוס  ב . כוכ7 כדור הארץ  .3

 . כוכב נפטון 8 כוכב מאדים  .4

 

ממוקמים כולם על אותו מישור, הנקרא בשם אליפטי, כוכבי הלכת בשמיים, 

נראים לעין באותו הזמן. עיינו בתוכנית האסטרונומיה. במפת אולם לא כולם 

 השמיים שלכם, האליפטי מסומן בקו מקווקו.  



 

 

 

 כוכב חמה 

חמה אינו כוכב לכת מעניין להסתכל עליו, היות שהוא מאוד דומה לנופים   כוכב

הירחיים. מאוד קשה לראות את הפרטים שלו בעזרת טלסקופ וניתן לראות  

   אותם רק מספר ימים בודדים בכל שנה.



 

 

 

 

 נוגהכוכב 

גה בשעות בין הערביים ובשעת הזריחה. הצבע וכב נופשוט וקל לראות את כ

יוור ולבן. לא ניתן לראות "כוכב נוגה שלם" מכיוון שיש  שלו משתנה בין צהוב ח

מעות לכך היא שבאפשרותכם לראות  לו שלבים הנמשכים מספר חודשים. המש

   כוכב נוגה בחצי סהר!



 

 

 

 

 

 

 צדקכוכב 

קל לראות. פוך לכוכב לכת שפשוט וגודלו של כוכב צדק גורם לו לה

שר יוצרים את  באפשרותכם לראות שהוא כולל מספר רצועות של צבעים א

האטמוספירה שלו. כמו כן ניתן לראות נקודה אדומה גדולה בהמיספרה 

  700סופה קבועה עם רוחות המגיעות למהירות של עד זוהי  –הדרומית שלו 

   ש.קמ" 



 

 

 

 

 

 

 שבתאי כוכב 

ן קשה יותר לראות אותו.  כב צדק וללכוכב שבתאי יש גודל קטן יותר מזה של כוכ

. הן עשויות מקרח  ובבות את כוכב הלכתבאפשרותכם לראות את הטבעות הס

"נסגרות" יחסית לכוכב  -ואבק. במבט מכדור הארץ, טבעות אלה "נפתחות" ו

 שנה. 15הלכת במחזור של 



 

 

 

 נפטון  -אורנוס כוכב 

בעזרת  ן לראותלא ניתכוכבי הלכת המרוחקים ביותר, אורנוס ונפטון, את 

דור הארץ ובצבע כחול בשל גז מכ 4טלסקופ. שני כוכבי הלכת האלה גדולים פי 

, ישנם כוכבי הלכת הגמדיים: פלוטו )המוכר ביותר(, אריס,  מעבר לכך המתאן.

Makemake  וגםHaumea . 



 

 

 

 

 

 חידון על כוכבי הלכת 

 ביקר הנווד המסוקרן?  איזה כוכב לכתב

כוכב   כוכב חמה 

 מאדים 

 שבתאי ב כוכ

Io ?הוא ירח של איזה כוכב לכת 

 נוגה כוכב  אורנוס כוכב  צדק כוכב 

 ותר? איזה כוכב לכת הוא החם בי

 נפטון כוכב  צדק כוכב  נוגה כוכב 

כוכב נוגה הוא כוכב הלכת החם ביותר, עם טמפרטורה  

מרבית של  490°C !  

Io  הוא אחד מתוך 67 הירחים של כוכב צדק.   

הנווד המסוקרן חו קר כעת את כוכב מאדים.  

תשובות  



 

 

 

 אובייקטים קטנים 

 בחלל

מטרים. הם יכולים להגיע   10-אסטרואידים: אובייקטים בקוטר של יותר מ .1

 מ! ק"  1000לגודל של 

 מטרים.  10-מטאורואידים: אובייקטים קטנים מתחת ל  .2

 כוכבי שביט: אובייקטים עם זנב עשוי מקרח ואבק שנמסו.  .3



 

 

 

 

 על כדור הארץ

היוצרים כדור אש בעת כניסתם  : אובייקטים כדורי אש(או בולידים ) .4

 לאטמוספירה. 

 וכבים נופלים: אובייקטים קטנים הנשברים לחלוטין באטמוספירה. כ .5

 יהרס לחלוטין. ובייקטים הנוחתים על כדור הארץ מבלי להמטאוריטים: א  .6

 

 חידון על מטאוריטים 

 במטאוריט? האם מדובר 

תשובות  



 

 

 

 

 כוכבים נופלים 

  –ת הטלסקופ שלכם עם אפשרות הגדלה נמוכה, הביטו על האור הזוהר בעזר

 מגיעים. הכוכבים הנופלים ש ממנו נראההאזור 

  60יבות . בסבBootes & Ursa Majorזוהר בין  רביעיות:

 כוכבים נופלים בשעה. 

 

Lyrids: זוהר ב- Lyra כוכבים נופלים בשעה. 15. בסביבות 

 

 

Perseids :זוהר ב- Perseus ן אנדרומדה לבין ביAuriga  .

כוכבים נופלים  100כוכבים נופלים בשעה ומעל  90מעל 

 בתחילת חודש אוגוסט!

 

Orlonds:  ים בשעה.כוכבים נופל 15זוהר באוריון. בסביבות 

 

Geminids :( זוהר במזל תאומיםGemini בסביבות .)100  

 כוכבים נופלים בשעה. 



 

 

 

 כוכבי שביט 

השמש בצורה אליפטית. ברגע שהם מתקרבים כוכבי שביט מסתובבים סביב 

 בקלות בשמיים.כוכבי השביט ניתן לראות את לשמש, 

Halley  2061יחזור בשנת . 

Hale-Bopp  חודשים.   18נשאר נראה לעין במשך 

L4 Panstarrs .היה מאוד זוהר 



 

 

 

 

 

 ציידי המטאוריטים 

 תזדקקו לדברים הבאים:

 מגנט •

 שקית פלסטיק •

 קערה •

 מטלית לבנה  •

 כית מגדלתזכו •

מצאו את המגנט החזק ביותר שתוכלו. הכניסו אותו לתוך שקית  .1

 פלסטיק.

ברגע  מקמו את הקערה בחוץ למשך מספר ימים בזמן שיורד גשם.  .2

ן לקפה. הזיזו את המגנט במסנשהיא מלאה, השתמשו במטלית כמו 

  מעל הנקודות השחורות ואספו את חלקיקי המגנט.

 שפשוף עותצעזרת המגנט שלכם באמבחפשו חלקיקים של מי גשמים  .3

  שלו לאורך התחתית.



 

 

 

 

 מציאת דרככם בשמיים 

סובבו את הדיסק הלבן שעל מפת השמיים שלכם כך שתהיה התאמה  .1

 בין התאריך לשעה.

ה מעל הראש שלכם, תדמיינו שאתם עומדים מתחת  החזיקו את המפ .2

 לשמיים.

לכוון  ו ראות לכם היכן נמצא הצפון כך שתוכלהבקשו מאדם מבוגר ל .3

 דקות.  15את המפה שלכם. סובבו את הדיסק הלבן מעט בכל 



 

 

 

 

 קבוצות כוכבים 

קבוצות הכוכבים זזות במהלך הלילה. הביטו עליהן בעין  

 פוש שלכם.בלתי מזוינת או בעזרת מכשיר החי

 6-( מורכבת מA) הגדולה הדובההעגלה הגדולה או  -

 ם.כוכבים זוהרים שפשוט וקל למצוא אות

( ממוקמת  Bאו הדובה הקטנה ) העגלה הקטנה -

 בסמיכות.

היא כמו   Cepheus (D)וגם  Wיוצרת  (C)הקסיופיאה  -

 בית קטן. 

קבוצות לכיוון דרום, באפשרותכם לראות את  -

(,  E) מזל טלהם של זודיאק )גלגל המזלות( )הכוכבי

 (, מזל קשת...(.Fמזל אריה )



 

 

 

 

 כוכבים זוהרים 

 להלן מספר כוכבים שניתן להסתכל עליהם: 

1. Polaris  כוכב הצפון. הבהירות שלו משתנה מלילה :

 ללילה. 

2. Vega ניתן לראות אותו בתוך :Lyra   .בתקופת הקיץ

 הוא נראה בצבע כחול.

3. Betelgeuse חייב שעלול להתפוצץ : סופר ענק בסוף

 בכל רגע נתון!

4. Capellaנראה ב :- Auriga כאשר אתם מסתכלים .

 עליו בעזרת טלסקופ, זהו כוכבה כפול. 



 

 

 

 קסיות גל

שניתן להסתכל  וקבוצות כוכבים  גלקסיותלהלן מספר 

 : ןעליה

1. Pleiades -   קבוצת כוכבים פתוחה בתוך מזל שור

 כוכבים זוהרים.  7הכוללת 

ספירלית הממוקמת במרחק יה גלקס –אנדרומדה  .2

 מיליון שנות אור.  2.55של 

3. Hyades –  כוכבים במזל שור. הקבוצת- Aldebarab  

קבוצת כוכבים זו כמו  הענק האדום ממוקם ב

 משואה. 



 

 

Nebulas 

Nebulas   .הם עננים של גז ואבק. הם ייצרו כוכבים בעתיד

ניתן לראות בעזרת הטלסקופ   הנבולה של אוריוןאת רק 

ם. אולם, לא תראו את כל הצבעים שלו, רק את צורת שלכ

 הציפור שלו. 

 

 

 

 

 

 

האחרים הנראים באמצעות  nebulas -להלן חלק מה

   :Hubbleטלסקופ 
 

Nebula  ברבור של Nebula  של פרפר Nebula  שלCarina 



 

 

 

 

 

 

 רה דרומית המיספ

וטין!  במידה ואתם מתגוררים בהמיספרה הדרומית, השמיים נראים שונים לחל

 להלן מפת השמיים שלכם:



 

 

 

 

 

 היסטוריה של האסטרונומיה 

)אבן הנגה( מצפה כוכבים   Stonehengeהאם היה 

 פרהיסטורי? 

היו עדים להתפוצצות של כוכב בשנת האם הסינים 

1054 ? 

האם גלילאו המציא את הטלסקופ האסטרונומי בשנת  

1609 ? 

למרות שעדיין נשארים ספקות ה  תוצאה הייתה הנבולה 

של הסרטן  

גליליאו הפך את זה 

למושלם  

תשובות  



 

 

 

 

 לוויינים 

, בני אדם שיגרו אלפי לוויינים סביב כדור הארץ. ישנם לוויינים  1957מאז שנת 

בהם נעשה שימוש לשם ביצוע שיחות טלפון, לשם תצפית על מזג האוויר, או  

תחנת חלל  . קיימת אפילוHubbleפ על מנת להביט לחלל, כגון טלסקו

   בתוכה מתגוררים אסטרונאוטים. בינלאומית, 

 



 

 

 

 

 החלוצים )הראשונים( 

 בעל החיים הראשון בחלל 

 הראשון בחלל  האדם

 על הירח הראשון   האדם

 הראשון בחלל  התייר 

התייר הראשון בחלל האדם  הראשון   על 

הירח  
האדם הראשון  

בחלל  

בעל החיים הראשון  

בחלל  

תשובות  



 

 

 

 רקטה 

 תזדקקו לדברים הבאים:

 מ"ל  50בקבוק בנפח של  •

 קרטון  •

 ריים מספ •

 נייר דבק רחב  •

 שעם  פקק  •

 נייר מגבת  •

 ט נייר טואל •

 גרם של סודה לשתייה 10 •

 מ"ל של חומץ לבן  15 •

 



 

 

 

פירים מקרטון עבה. חברו אותם לבקבוק  סנ  3בקשו מאדם מבוגר לחתוך  .1

 בעזרת נייר הדבק הרחב. על הבקבוק לעמוד בצורה אנכית לחלוטין. 

בתוך נייר מגבת. בדרך זו, אוויר או נוזל לא יוכלו להיכנס   גלגלו את פקק השעם  .2

 ששמים אותם בתוך הבקבוק. או לצאת ברגע 

על גבי גיליון של נייר טואלט. לאחר מכן קפלו  כפיות של סודה לשתייה   3 הניחו .3

 פעמיים כמוצג בתרשים הנגדי. הוסיפו חתיכת נייר דבק. 

 מ"ל של חומץ לבן לתוך הבקבוק.  15מזגו  .4

 ערכו את שאר הניסוי בחוץ תחת השגחה של אדם מבוגר. 

זה במהירות: מקמו את נייר הטואלט בתוך החומץ, לאחר   עליכם לעשות שלב  .5

בצורה הפוכה. לאחר מכן  מכן הכניסו את פקק השעם וסובבו את הבקבוק 

   התרחקו במהירות מכרית השיגור! 



 

 

 

 

   



 

 


