


 חמה: שם

 כוכב לכת: סוג

 מ"ק  57,909,176: מרחק מהשמש

 יממות ארץ 88: אורך שנה

 58.56: אורך יממה

  427 -ביום: טמפרטורה ממוצעת

 173- -מעלות ובלילה

כוכב הלכת נוגה  : כוכבים שכנים

 והשמש

 לבן צהבהב: צבע

 אפסי : סיכוי לחיים

 8ראה עניין סעיף : משאבים

פגיעות  , מעלות קיצוניות: סכנות

 אסטרואידים

כמחצית מכוח הכבידה : כוח כבידה

 שיש בכדור הארץ

חמה נראה כתאומו של  : פני השטח

הירח בעל קוטר דומה ופנים סלעיות  

 מצולקות ומכתשים

,  כדורגל אסטרואידים: אטרקציות

גלישה במגלשת המכתשים ועוד רבים  

 !מומלץ לבקר... אחרים

פני הכוכב דומים : דומה לכדור הארץ

 (סלעים ומכתשים)

אין אוויר  , אי מים: שונה מכדור הארץ

 וכו

 :  הרכב אטמוספירה

 3 אשלגן

 24.9% סידן

 9.5% חמצן אטומי

 7.0% ארגון

 5.9% הליום

חמצן מולקולרי

 5.6% 

 5.2% חנקן

חמצני-פחמן דו

 3.6% 

 3.4% מים

 3.2% מימן

 שני ונועה, מאור



 כוכב הלכת נגה
 .נגה : שם כוכב הלכת . 1

 :  סימן הכוכב . 2

 .כוכב לכת : סוג הכוכב . 3

 .אסטרונומיות יחידות  0.723: מרחק מהשמש . 4

 .מ"ק 12,100קוטרו של נוגה הוא : גודל . 5

 .ימי ארץ  225: אורך מסלול סביב השמש . 6

 .מעלות צלזיוס  460: טמפרטורה ממוצעת . 7

 .כדור הארץ וחמה  :כוכבים שכנים . 8

פחמן   –אטמוספירה , סלעי  –הרכב : הרכב אטמוספירה . 9

 .דו חמצני 

כוח הכבידה  ( :  ?כמה אנחנו נשקול )עוצמת כוח כבידה . 10

אני  , כלומר ,  א"בכדוהמכוח הכבידה  90%בנגה הוא כ

 .ג"ק 90בנגה אשקול , ג "ק 100שוקל 

 .חום וכתום , צהוב : צבע . 11

 .אין : סיכוי לחיים . 12

 .מוות מידי כתוצאה מהחום הכבד  : סכנות . 13

התפרצויות   –תופעות טבע : מזג אוויר ותופעות טבע . 14

 .חם  –מזג אוויר , געש 

מכתשים רבים והמון  , מישורים געשיים : פני השטח . 15

 .הרים 

בנוגה תוכלו לרכב על  : אטרקציות ומסלולי טיול . 16

ממי   להנותתוכלו , מכוויות חמות ושורפות  ולהנות לבהבורד

קוזי  'תוכלו להתחמם בג, לבה איכותיים ושורפים במיוחד 

 .שממקום בים הלבה  לבהלנדממלון  ולהנותלבה 

 

 .תומר ואופק איזון 



 כדור הארץ הוא הכוכב השלישי במערכת השמש1.

 ברקים פוגעים בכדור הארץ כל יום 28.6.

 דקות זה משכך הזמן שאדם יכול לשרוד בחלל ללא הגנה 2 3.

 את זיהום האוויר של סין ניתן לראות מהחלל את החומה לא  4.

שוויה הכולל של תחנת החלל הבין לאומית הוא מאה מיליארד  5.

 דולר

אלף הוא מספר האוביקטים שסובבים את כדור הארץ  38 6.

 1י בני אדם מאז שיגור ספוטניק "שנוצרו ע

מאה טון של מטאורים קטנים בעיקר קרח ואבק חודרים   7.

 לאטמוספרה כל יום  

 החור באוזון היה קטן מזה עשור 2012בשנת  8.

א מעריכים כי בממוצע חוזר לכדור הארץ אוביקט  "בנס9.

 מהפסולת בחלל

שניות זה הזמן שלוקח לכדור הארץ   4דקות ו 56שעות  1023.

 להסתובב על  צירו

 הארץ כדור
  ספס דור





 מאדים -תעודת זהות
 

 .מאדים: שם

 .עיגול עם חץ קטן, מגן וחנית של האל מרס: סימן

 .כוכב לכת: סוג

 .מ"ק 227,936,637: מרחק מהשמש ביחידות אסטרונומיות

במשך שנים רבות היה כוכב הלכת מאדים מטרה להשערות רבות בדבר לקיום חיים  : סיכוי לחיים

 המדענים נוטים להאמין כי אין חיים תבונתיים על פני המאדים, כיום. על פניו

שני הקטבים של מאדים מכוסים מים קפואים מעריכים , מים: משאבים חשובים על המאדים

ממסת   80-90כמות המים מגיעה עד . שהקרח נמצא ממש מתחת לפני השטח של כוכב הלכת

 .הסלע

 סופות חול: סכנות

כוכב הלכת מאדים הוא כוכב לכת מדברי וקפוא הטמפרטורה הממוצעת  : מזג אוויר ותופעות טבע

 .למרות הקור אין גשם שלג או ברד אף פעם .מעלות מתחת לאפס 55-: על פניו קרה מאוד

נמשך כמה  . סופות החול במאדים עצומות וממושכות הרבה יותר מאלה שיש בכדור הארץ

 .שבועות ברציפות

מאדים מכונה גם כוכב הלכת האדום בגלל פני השטח האדמדם שלו בגוון החלודה  : פני שטח

 .והצבע של תחמוצת הברזל

 .נופו של המאדים משתנה כל הזמן עקב הרוחות וסופות החול

 אין :אטרקציות ומסלולי טיול

 .מאדים דומה לכדור הארץ בזה שיש לו משאבים

 .מאדים שונה מכדור הארץ בכך שאין בו חיים

 .מ כחצי מקוטר כדור הארץ"ק 6,721קוטרו של מאדים : גודל

  24.13יום במהירות ממוצעת של  686.98מאדים משלים הקפה אחת סביב השמש : אורך מסלול

 .מ לשנייה"ק

 .צלזיוס 140.15-קלווין ו  133: טמפרטורה ממוצעת

 .ודימוס פובוסכדור הארץ ושני הירחים שלו : כוכבים שכנים

 מ"ק 11וגובהה הוא  מיליבאר 10האטמוספירה של מאדים דקה השטח הוא : הרכב אטמוספירה

 .ארגון ומעט חמצן ומים 1.6%, חנקן  3%, פחמן דו חמצני  95% -האטמוספירה מורכבת מ

 .מכוח המשיכה על פני כדור הארץ 38% -הוא  כ: עוצמת כוח כבידה

 צבע מאדים הוא אדום: צבע

 

 .לאקוסתיו  קוריאלאופיר : מגישות



 

 

 

 

 שם: צדק

 סימן: 

 סוג: כוכב לכת

 יחידות אסטרונומיות.5.2מיליון קילומטר ,778מרחק ממוצע מהשמש: 

  מכדור הארץ.11 קילומטר פי 142,984גודל: 

  שנות ארץ.11.8זמן הקפה סביב השמש : )אורך שנה( 

  מעלות .150 –טמפרטורה : בפסגות העננים 

  שבתאי, מאדים.–כוכבים שכנים 

 הרכב אטמוספירה: חומרים במצב צבירה גז בעיקר מימן והליום .

  גרם.258מטר ושניה 24.79עוצמת כוח הכבידה : 

 צבע: כתום , חום ,ולבן.

 סיכוי לחיים: אין סיכוי כ כוכב הלכת עשוי מגזים.

 500 קילומטר מכוכב הלכת קרינתו של צדק גדולה פי 200,000סכנות: לצדק קרינה קטלנית ב

 מקרינה קטלנית.

   מעלות צלזיוס.148מזג אוויר: 

 

 תעודת זהות - צדק

 לינוי וליעד



הירחים  -תעודת זהות

 של צדק

 גנימד

 איו

 אירופה

 קליסטו

  67לצדק 

ירחים אנו  

   4-נתמקד ב

 :מקרא

 גנימד-א

 קליסטו-ב

 איו-ג

 אירופה-ד

 

 .קליסטו ואירופה, איו, גנימד: הגליאלניםלצדק יש מספר ירחים גדול אנחנו נתמקד בארבעת הירחים : שם1.

 ירחים: סוג2.

 אין: סימן 3.

 מ"ק 778,340,821:מרחק מהשמש4.

 מ"ק 5,268.2-א:גודל5.

 מ"ק 4820.6 -ב            

 מ"ק 3642.6  -ג              

 מ"ק 3121.6 -ד             

 ימים 7.15455296 -א: אורך מסלול. 6

 ימים 16.6890184 -ב                     

 ימים 1.769137786 -ג                     

 ימים 3.551181 -ד                     

 .שבתאי ומאדים, שאר הירחים: כוכבים שכנים. 7

 .לאטמוספירת חמצן דלילה עדיות-א: אטמורספירההרכב . 8

 .co2עטפת דקה של -ב                                  

 ...ונתרןאשלגן נפלטים -ג                                

 אטמוספרה דלילה המורכבת בעיקר מחמצן -ד                               

 חום עם נצנוצים-א: צבע. 9

 צבעי הקשת עם נצנוצים -ב            

 צהוב ושחור, חום, אדום -ג             

 לבן וחום-ד            

 קיים סיכוי גדול לחיים באירופה: סיכוי לחיים. 10

 עדי ואופיר



 ברזל וקרח -א: משאבים חשובים. 11

 אמוניה וקרח-ב                               

 גרעין מתחתי -ג                                

 סיליקטיליבת ברזל וסלע -ד                               

 החלקה ושרפה מהתפרצות געשית מתחת לאדמה-א: סכנות. 12

 .  סנוור מהנצנוצים ומוות מקור -ב               

 נפילה לתוך לועה הר געש  ומוות ממראה הכיעור  , התפרצות געשית/ מוות מלבה -ג               

 החלקה ומזל רע מדריכה על סדקים-ד               

 יש רכסי הרים ועמקים  גנימדעל פני  השטח של  -א: סגנון נוף. 13

 .יש  אוקיאנוס ושאר פני השטח מכוסים קרח קליסטועל פני השטח של -ב                  

 .השטח מצולק  ומחתשיםיש הרבה הרי געש  איועל פני השטח של -ג                  

 על פני השטח של אירופה יש חריצים במשטחי הקרח-ד                  

עוזר של  ) גנימדס מיקדש: כגון ומגווונותניתן למצוא אטרקציות רבות  בגנימד-א:טיולאטרקציות ומסלולי .14

ועוד לאור גודלו אנשים אוהבי טבע מוזמנים למשאות  ... פארק הנצנצים,(שמו קרוי הירח על,היווניםהאלים 

 !(.המסע לוקח זמן רב)הקפה של הכוכב 

מופע הנצנצים המפורסם או  : קיים מספר קטן של אטרקציות אך הן מדהימות ושווה לראותן כמו בקליסטו -ב

מוזיקה מהחלל בנוגע למסעות ומסלולי טיול ניתן לכייף בשביל הזוהר רכב הידיים או ביער הקשת שנותן את  

 .צבעו לירח

הוא ירח האקרובטיקה הוא ירח לאנשים שאוהבים להעלות את רמת האדרנלין בגוף האטרקציות שבו   איו-ג

מתמקדים בטיפוס על הרי   באיורוב המסלולים ... גלישה על לבה או מסלולי סקטבורד אופניים: כוללות בניהן

 .געש

באירופה תוכלו לחוות הכירות עם חייזרים ובעלי חיים שונים ומגוונים שלא מוכרים לנו בכדור הארץ בנוסף -ד

!                                     תוכלו לסייר בערוצי הכזיב הנמצאים באזור המראות מלבבים ומומלצים בהחלט

 !!החברה אינה החראית לחנק או כל פגיעה אחרת התקרה במהלך הטיולים: שימו לב

 !אין בו חיים: לשניהם יש לוחות טקטוניים שונה: דומה -א..: שונה מכדור הארץ... דומה לכדור הארץ.15

 .כל שטחו הוא קרח ומים, הוא מנצנץ: בשניהם יש אוקיאנוס שונה: דומה -ב     

 הו גדול יותר והשטח חסר צבע באיומספר הרי הגעש : בשניהם יש הרי געש שונה: דומה -ג      

 !  קפוא הכלבאירופה : בשניהם יש מים שונה, יש סיכוי שבשניהם יש חיים: דומה -ד       

 אופיר ועדי



 תעודת זהות:

 שבתאי. שם-

 סימן- 

 

  שנות- ארץ.29.424 זמן הקפה סביב השמש-

  מעלות. 176מינוס  טמפרטורה ממוצעת-

 אורנוס, צדק. כוכבים שכנים-

 בעיקר מימן והליום. הרכב אטמוספירה-

  משל כדור הארץ.1\10גדול ב-  עוצמת כוח כבידה-

 לבן חיוור. צבע-

 אין סיכויי כי אין מקום שאפשר לדרוך בו. סיכוי לחיים-

 יש בטבעות קרח, כול טבעת דקיקה עשויה מחלקיקים. משאבים חשובים-

 אי אפשר לנחות עליו בגלל שעשוי מגז. סכנות-

 סגנון נוף-  כוכבים אחרים ,טבעות גדולות אשר מקיפות אותו ושמש.

 קפיצה מטבעת לטבעת.אטרקציות- 

 דומה לכדור הארץ ב...בצורה.

 שונה מכדור הארץ ב... בטבעות.

 

 מגישות- עדי בראגין ונועה אברמוב

 



 איתי ובן



 

                                       

 

 

 רדיוס בקו המשווה               

 .               מ'ק 24,786              

 נפטון: שם                                                             
 .כוכב לכת: סוג                                               

 מרחק מהשמש  

  .4,498,252,900 

 

 

 טמפרטורה
 ממוצעת  
 .  קלווין 53  

   

 כוכבים שכנים

 .אורנוס  
 

 :הרכב אטמוספירה

 :80%: מימן

 19%: הליום

 1.5%: מתאן
 

 : לחץ אטמוספרי

 . קילו פסקל 100

                  

 .   אין סיכוי לחיים                       

 .            כחול: צבע                

                                       
  .מים: משאבים                                                      

     

 

 

 בכך א"לכדוהדומה                     

 ששניהם כוכבי לכת                  

 בכך שנפטון: שונה                  

 ענק גזים וכדור                  

 הארץ כוכב לכת                     

 .ארצי                  

                        

 

 :הקפהזמן                        

 .ימים 60,190                       

 

מים  : נוף                        
 והרי שלג              פוזרים

                      

 
 

   

 קיפאון: סכנות

 .וחוסר חמצן

 מקס ואליה



 פלוטו –( לשעבר)כוכב הלכת 

 מאת אלהב בן לולותעודת זהות 

 .קויפרמיקומו של פלוטו הוא מערכת השמש החיצונית חגורת 1.

 .כאשר גילה אותו קלייד טומבו 1930בפברואר  18 -כוכב הלכת פלוטו התגלה ב2.

יחידות אסטרונומיות   42עד  29פלוטו נע במסלול אליפטי סביב השמש במרחק של 3.

 .קויפרממנה והוא הגוף הראשון שהתגלה בחגורת 

 .פלוטו מהווה אתגר לחוקרים בגלל גודלו הקטן ומרחקו מכדור הארץ4.

א אשר  "של נאס הוריזונס –החללית הראשונה שתגיע לחקור את פלוטו תהיה ניו 5.

 .2015ליולי  14 –תגיע לפלוטו ב  2006בינואר  19 –שוגרה ב 

 .יחידות אסטרונומיות מהשמש 39 –פלוטו מצוי במרחק ממוצא של כ 6.

 .פלוטו הוא כוכב לכת ננסי במערכת השמש7.

 .ימים 90,613.305הוא  הפלוטוזמן הקפה של 8.

 .פלוטו נמצא בתהודה מסלולית עם כוכב הלכת נפטון9.

 .ברני ונטיהבשם  11את השם פלוטו הציעה ילדה בת 10.

נחשב פלוטו לכוכב הלכת , 2006ועד אוגוסט  1930מפברואר , עשורים 7במשך 11.

 .התשיעי והמרוחק ביותר במערכת השמש

 .הוא חלש הפלוטוכוח המשיכה של 12.

 .נפטון ופלוטוהם כוכבי הלכת הרחוקים ביותר מהשמש  13.

-עננים או כל תופעה אחרת של מזג, כנראה, ולכן אין בו, לפלוטו אין אטמוספירה14.

 .אוויר כפי שאנחנו מכירים

הנראים כשלג מלוכלך  , וישנם כהים יותר, אזורים צחים כשלג לבןבפלוטו ישנם 15.

 .בבוץ

 


