מָ ַתי הֻ ְמצָ א הַ טֵּ ֵל ְסקוֹפּ הָ ִראשׁוֹן
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ְ /מעֻבָּ ד ִמתּוֹ " ְשׁ ֵאלָה לְעִ ְ יָן"

בְּ ִ ַיּת הַ טֵּ לֵ ְסקוֹפּ הָ ִראשׁוֹן עַ לְ -ידֵ י הַ מַּ ְדּעָ ן הָ ִאיטַ ל ְִקי ָגּלִ ילֵ אוֹ ָגּ ִלי ֵלי
יְתה ְמא ָֹרע מֶ ְרכָּ זִ י בְּ תוֹלְ דוֹת הַ מַּ דָּ ע.
לִפְ ֵי כְּ  400 -שָׁ ָה הָ ָ
כֵּיצַ ד וֹלַ ד ַרעְ יוֹן הַ טֵּ לֵ ְסקוֹפּ?
ל ְִמקוֹם ְשׁהוּתוֹ שֶׁ ל ָגּלִ ילֵ י בְּ וֵ ֵ צְ יָה )עִ יר בְּ ִאיטַ ְליָה( ִהגִּ יעוּ ְשׁמוּעוֹת
עַ ל הַ ְמצָ ַאת הַ ִמּ ְשׁ ֶקפֶתָ .גּלִ ילֵ י עָ ַמד עַ ל הַ חֲ ִשׁיבוּת הָ ַרבָּ ה ֶשׁעֲשׂוּיָה
חוֹק ִרים ֶאת הַ ָשּׁ ַמ ִים.
ִל ְהיוֹת לְ הַ ְמצָ ָאה זוֹ עֲבוּר הַ מַּ ְדּעָ ִים הַ ְ
בְּ תוֹ זְ מַ ן ָקצָ ר בָּ ָה טֵ לֵ ְסקוֹפּ ִמ ְשּׁ ֵתּי ע ֲָדשׁוֹת בִּ ְקצוֹת צִ נּוֹר חָ לוּל.
וּב ֶמשֶׁ
הַ טֵּ לֵ ְסקוֹפּ הָ ִראשׁוֹן ַהזֶּה הָ יָה בַּ עַ ל כּ ֶֹשׁר הַ גְ דָּ לָה פִּ י ְשׁלוֹשָׁ הְ ,
ַהשָּׁ ִים ִהצְ ִליחַ ָגּלִ ילֵ י ְל ַשׁכְ לְ לוֹ עַ ד ֶשׁכּ ֶֹשׁר ַהגְ דָּ לָתוֹ ִהגִּ יעַ לְפִ י
ְשׁלוֹ ִשׁים בְּ עֵ ֶר ְ .מ ֻציָּד בַּ טֵּ לֵ ְסקוֹפִּ ים הַ חֲ דָ ִשׁים שֶׁ לּוֹ יָצָ א ָגּ ִלי ֵלי
ַלחֲ קֹר ֶאת הַ ָשּׁ ַמיִ ם .הוּא גִּ לָּה כִּ י פְּ ֵי הַ יּ ֵָרחַ ֵאי ָם חֲ ל ִָקים ,וְ ִהבְ ִחין
בַּ יְּ ָר ִחים ַהמַּ ִקּיפִ ים ֶאת כּוֹכַ ב הַ לֶּ כֶ ת "צֶ דֶ ק".
וֹסף עַ ל כָּ הוּא ִהבְ ִחין כִּ י ְשׁ ִביל הֶ ָחלָ ב מֻ ָקּף בְּ כוֹכָבִ ים ִחוְּ ִרים
ָ
ַרבִּ ים.

