


 השמש

  כוכב: סוג
רגיל 

בגלקסיית  
 שביל החלב

 
טמפרטורה  

  5500: ממוצעת
 צלזיוס

 

,  צהוב: צבע
 כתום

סיכוי 
: לחיים
 אפסי

 –מיליון ו : קוטר
 .מ"אלף ק 400

מרחק מכדור  
  150: הארץ

 מיליון קילומטר
 

בעיקר  : הרכב
,  מימן והליום

   במצב גזי
 .לוהט

בשמש  יש  
שבעים  -עוד כ

יסודות 
בכמויות 

 .זעירות
 

זמן סיבוב  
  30 -כ: עצמי

 ימי ארץ

 

,  עצום: כוח משיכה
מחזיק סביבו את כל 

, מערכת  השמש
כמה  , כוכבי לכת

עשרות ירחים ועוד  
,  הרבה קטנים יותר
כמו אסטרואידים  

 .ושביטים

 

פי  : מסה
אלף   332

יותר ממסה 
 .כדור הארץ

 

גרם  1.4: צפיפות
 ק"סמ\

 

דומה לכדור הארץ  
, בצורתו העיגולית

יש לו ולכדור הארץ  
 .גרעין

שונה מכדור הארץ  
,  סוג, בנוף, בהרכב

 ..  תפקיד ועוד

 

כוכבי לכת  
 חמה: שכנים

: סגנון נוף
 להבות

 

לתת אור  : תפקיד

 לכוכבי הלכת
 גילי ונועה
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 אוראל ואליאור

 

 כוכב הלכת חמה: תעודת זהות
 
 

 .כוכב לכת: סוג כוכב
 

   0.39(: ביחידות אסטרונומיות)מרחק מהשמש
 

 מ"ק 4,878:קוטר
 

 ימי ארץ 88:אורך מסלול
 

 .מעלות 430ועד   -180 -החל מ: טמפרטורה ממוצעת
 

 .נגה,השמש: כוכבים שכנים
 

 .והליום,אשלגן,נתרן: הרכב אטמוספירה
 

יחסית חלש מכדור הארץ שליש  : עוצמת כוח כבידה
 .משמונה

 
 (.כמו הירח)לבן  /אפור:צבע

 
 .אפסי עקב החום העז בכוכב  חמה: סיכוי לחיים

 
 (.כוכב הלכת הזה מלא בלבה)סכנת מוות משריפה : סכנות

 
 .התפרצות וולקנית : תופעות טבע

 
 



   
 

 .ומכתשים רבים,סלע מוצק:סגנון נוף
 

צפיה בתפרצויות וולקניות מרגשות  : אטרקציות ומסלולי טיול
 .ועוצרות נשימה

 
שניהם עשויים מסלעים  ושניהם  : חמה דומה לכדור הארץ

 .עגולים



שם הכוכב נוגה מכיוון  .2

 שמשמעותו אור  , שהשם נוגה

ניתן לו כיוון שכוכב הלכת  , וזיו 

 נוגה הינו כוכב

הלכת הבהיר והזוהר ביותר   

 .הנצפה מכדור הארץ

המרחק של כוכב הלכת נוגה  .3

 מהשמש ביחידות אסטרונומיות  

 . 108,208,926-הוא כ   

 

גודל כוכב הלכת נוגה  .4

 . 12,104-הוא כ( קוטר)
זמן ההקפה של נוגה  45

כאשר הוא מקיף את השמש  

 .224.7-הוא כ
 

הכוכבים השכנים של נוגה  .6

, "חמה"מצד ימין כוכב "הם 

 מצד שמאל

 ".ארץ"כוכב הלכת    

 

צבע הכוכב  .8

הוא משהו בין  

 צהוב ללבן

ההרכב של האטמוספרה של כוכב נוגה  .7

 הוא שהיא

דחוסה מאד וחמה  , מתנשאת לגובה רב  

 .  ככבשן

האטמוספירה מורכבת לרוב מפחמן דו    

 .חמצני

 היינו  "ואם בני האדם היו חיים על כוכב זה   

 .  נמעכים תחת לחץ כבד  

זמן ההקפה של  .5

נוגה כאשר הוא מקיף 

-את השמש הוא כ

224.7. 

בנוגה אין סיכוי  .1

לחיים כי הכוכב מוקף 

 רעלים 

 .ולבה  



מזג האוויר בכוכב  .10

 נוגה הוא מעונן כי המון  

עננים מקיפים את כוכב    

 .וחם נורא( רעילים)

הדברים שדומים בכוכב נוגה  .11

 לכוכב כדור הארץ

,  הכוכבים כמאט באוטו גודל: הם   

 ,  במבנה שלו

 .בצפיפותו ובכוח המשיכה שלו   

הטמפרטורה הממוצעת .12

 400בכוכב היא למעלה מ

הסכנות הם מוות מרעלים .13

 .או להישרף

 

 מגישות שאנל וליאור

סוג הנוף של כוכב נוגה  . 9

 הוא שרב הכוכב הוא  

לבה קשה ומעט  , הרי געש

 .מכתשים

 



 כדור הארץ: שם. א

 :  סימן. ב

 כוכב  : סוג. ג

 מיליון קילומטר יחידה אסטרונומית אחת149.5: מרחק מהשמש. ד

 ר"קמ 510,065,600: גודל. ה

 ימים 365.256366: זמן הקפה סביב השמש. ו

 :טמפרטורת פני השטח: טמפרטורה. ז 

 קלווין 185:           מינימום -

 קלווין 287:                 ממוצע -

 קלווין  331:               מקסימום -

 

 .מאדים, נוגה: כוכבים שכנים. ח

 חנקן 78.084%: האטמוספירה של כדור הארץ.  ט

 חמצן 20.948%

 ארגון 0.934%

 חמצני-פחמן דו 0.0314%

 .בגובה פני הים 1G: כוח הכבידה של כדור הארץ.  י

 .  כחול לבן וחום: צבע. א'י

 .סיכוי חיים 100%. ב'י

 .אוכל, אוויר, נפט, מים: ג משאבים חשובים"י

 .רעב, חיות מסוכנות, רעידת אדמה, צונאמי, הוריקן: תופעות טבע וסכנות. ד"י
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 ירח: שם1.

 

 קילומטר    384,500: מרחק מכדור הארץ. 2

 

 שינוי הטמפרטורה על הלבנה קיצוני  :  טמפרטורה. 3

מעלות ביום ובלילה  120מאוד וכול לעלות מעל  

 .0מעלות מתחת ל  150לצנוח אל מינוס 

 

  7יממות  27סובב על צירו במשך : אורך מסלול. 4

 דקות   43שעות ו 

 

לעיתים הירח נראה כמו חרמש דקיק  : סגנון נוף . 5

 בשמים ולעיתים עיגול מלא   

 

 קילומטר   3474: גודל. 6

 

 ירח  :סוג . 7

 

 ליפול כי יש הרבה מכתשים: סכנות . 8

 

 קטן יותר פי שש מאשר על כדור הארץ  :כוח משיכה .9

 

 .בצורת בננה: סימן .10

 

 .אפור שחור: צבע. 11

 

ומזג האוויר לא  , בירח אין אויר: האוירמזג . 12

 .משתנה ולכן על הירח אין תופעות של מזג האוויר

 

 כדור הארץ: כוכבים שכנים. 13

 

 

 

 תעודת זהות

 אוריה וליאור



 (מארס)מאדים : שם•

 :סימן•

 

 

 מאדים הוא כוכב הלכת הרביעי במערכת השמש•

 מ"ק 227.900.000: מרחק מהשמש ביחידה אסטרונומית•

:  מאדים הוא אחד מכוכבי הלכת הקטנים במערכת השמש שלנו: גודלו•

 .6,779קוטרו הוא . קוטרו קצת יותר ממחצית קוטרו של כדור הארץ

 .ימים 686.971 -שנים ו 1.8808: זמן הקפה•

 .צלזיוס 63.15קלווין  210: טמפרטורה ממוצעת•

 .צדק וארץ: כוכבים שכנים•

על  . כל אטמוספירה היא ייחודית בהרכבה ובצפיפותה: הרכב אטמוספירה•

ניתן היה לזהות שמטאוריטים שהגיעו  , פי הרכב האטמוספירה של מאדים

שהרכבם היה  , מצאו בתוכם כיסי אוויר. אל פני כדור הארץ מקורם במאדים

 .כמו זה של אטמוספירת מאדים

 .צבעו של מאדים הוא אדום•

 

 

 

  לולאילינור שליו ויובל •



חגורת 

 האסטרואידים
 .אסטרואיד: סוג

 

 .יחידות אסטרונומיות 3.3 -ל 2נע בין  : מרחק מהשמש

 
הם יותר גדולים   ,האסטרואידים החדשים יותר: גודל

 .והישנים יותר קטנים

 

 .שנים 4.5זמן ממוצע של : אורך מסלול

 

 .לא ידוע: טמפרטורה

 
 .שבתאי ,צדק : כוכבים שכנים

 

 .אין: אטמוספירה

 
 .אין  :עוצמת כוח כבידה

 

 .גוונים של אפור: צבע

 

 .אין סיכוי לחיות בין כל האסטרואידים: סיכוי לחיים

 

 .אין משאבים שאנחנו צריכים אותם: משאבים חשובים

 
עם אסטרואידים ענקיים   ,זז במהירות גבוהה: סכנות

 .מתנגשים

 

 .אין מזג אוויר ואין תופעות טבע: מזג אוויר ותופעות טבע

 

 .נוף  ניתן ליראות את הכוכבים מאדים צדק ונפטון: סגנון נוף

 

אי אפשר לטייל או להתקיים  : אטרקציות ומסלולי טיולים

 .בחגורת האסטרואידים

 

שונה מכור הארץ בזה  . דומה לכדור הארץ בזה שהוא נע

 .שהוא לא כוכב

 שי ויוני



 .צדק –שם 

 .כוכב לכת –סוג 

 .חמישי במערכת השמש –מקום 

 .הכי גדול במערכת השמש –גודל 

 .יום 4300 –זמן להקפה 

 .משל כדור ארץ 2.5פי  –כוח משיכה 

 .שבתאי –שכן ל 

 .אין –סיכוי חיים 

 .חום כהה ולבן –צבע 

 .הליום - 10%, מימן - 90% –אטמוספרה 

סיכוי גבוה מאוד לסופות עננים   –מזג אוויר ותופעות טבע 

 .וטורנדו

 הסתובבות  . מגלשת הרוח –אטרקציות  

 .בקרוסלת הטורנדו

הרבה ירחים ובעיקר חלל  , את חגורת האסטרואידים –סגנון נוף 

 .שחור

בכך של גם לו יש  , דומה –דומה לכדור הארץ ושונה מכדור הארץ 

 .בכך שאין בצדק סיכוי לחיים ובארץ יש, שונה. ים/ירח

 .קלווין 152 – 110 –טמפרטורה 

 אדיר ואייל



 ירח  : סוג 

מרחק 

:  מהשמש

779,340,8

 .מ"ק 21

  5262: קוטר

 מ"ק

: סגנון נוף

הקרקע  

מצולקת  

, במכתשים

הרים עמקים 

ונהרות לבה  

 עתיקים

טמפרטורה  

:   ממוצעת

77.2- 

147.2  

 .מעלות

:  סיכוי לחיים

יש מים  

שמאפשרים  

התפתחות  

 .של חיים

זמן  

:הקפה

7.1545529

 ימים 6

 

בין  :משאבים חשובים

שכבות של קרח  

נמצא אוקיינוס  

 200בעומק של 

מולקולות  , מ"ק

שונות של חמצן עשוי  

ממינרלים סלעים 

 .וקרח

 

צפיפות  

:  ממוצעת 

1,936  

 ק"סמ

 קורל ונועם, יסמין



 

לאירופה יש  

פרופיל 

תקשורתי גבוה  

בגלל 

האפשרות  

 שיש עליו חיים

 

הירח השישי  

של כוכב  

 צדק

 

לאירופה יש  

אטמוספירה  

דלילה ודקה  

מאוד  

המורכבת  

 מחמצן

 

מרחק 

:  מהשמש 

מיליון   778-כ

 מ"ק

עשוי בעיקר  

מסלעי סליקטי  

וככל הנראה  

יש לו ליבת  

 ברזל  

הירח החלק  

ביותר  

במערכת  

 השמש

:  קוטר  

3,121.6  

 מ"ק

טמפרטורה  

 -ממוצעת

-150מינוס 

מעלות   200

 צלזיוס

משלים  

הקפה כל 

שלוש ימים 

 שעות 13-ו

 -אורך מסלול

670,900  

 מ"ק

 ירח: סוג 

פני השטח  

שלו מכוסים  

 בקרח

:  תאריך גילוי

בינואר   7

1610 



 ירח: סוג 

גוון  : צבע

 צהבהב

הרכב  

:  אטמוספירה

,  גופרית

,  אשלגן

כלור  , חמצן

 ונתרן

: סגנון נוף

הגוף האדום  

ביותר  

במערכת  

 הרים, השמש

מרחק 

:  מהשמש

779,340,2

 .מ"ק 21

 

משאבים 

ענן  : חשובים

מקורות  , גז

,  געשיים

 .אבק

 

מזג אוויר  

ותופעות  

ידוע  : טבע

בהתפרצויות  

 געש  

 -קוטרו: גודל

 מ"ק 3,630

צפיפות  

:  ממוצעת 

1,936  

 ק"סמ



 זהות תעודת
 .שבתאי: שם. 1

 .טבעות: סימן. 2

 .כוכב לכת :סוג. 3

 .מ"מיליון ק 1429: מרחק מהשמש. 4

 .שבתאי הוא כוכב הלכת השני בגודלו ממערכת השמש:  גודל. 5

 .שניות 6דקות ו 47, שעות 10: אורך מסלול. 6

 .צהוב חיוור עד לבן: צבע.7

 .יש סבירות גבוהה שימצאו יצורים חיים בירחים של שבתאי: סיכוי לחיים.8

 :משאבים חשובים.9

 .יחידת מידה –קילו פסקל  140 –לחץ אטמוספרי 

 93% –מימן 

 5% –הליום 

 0.2% –מתאן 

 0.1% –אדי מים 

   0.01% –אמוניה 

 0.0005%  –אתאן 

   0.0001% –פוספין 

  95.2פי  -המסה שלו ענקית . חסר קרקע מוצקה, לכת גזי-שבתאי הוא כוכב: כוח כבידה.10
,  המשיכה לפי ערכו בגובה-הלכת הגזיים מקובל לקבוע את כוח-בכל כוכבי. הארץ-מזו של כדור

בגובה זה  . אטמוספרה 1לחץ של : כלומר, הארץ-שבו הלחץ האטמוספרי זהה לזה שבפני כדור
המשיכה של שבתאי מחזיק  -כוח. הארץ-המשיכה גדול בעשירית מזה של כדור-בשבתאי כוח

 .את עשרות הירחים והטבעות שסביבו

 ,מימן והליום :הרכב אטמוספריה.11
   H2 -רישום מדעי

 .Nהאטמוספריה של כדור הארץ מורכבת ברובו  -הוא לשם השוואה

 .מעלות 180 :טמפרטורה ממוצעת.12

 .צדק ואורנוס :כוכבים שכנים.13

 .שנים 29.657296 :זמן הקפה.14

 :  סיגנון נוף.15

 ?מהן הטבעות וכיצד הן נוצרו

שגודלם בין גודלו של גרגר  , החלקיקים המרכיבים את הטבעות הם גושי קרח ואולי גם אבנים
הטסים במהירות במסלול קבוע סביב  , אלה הם מעין ירחים קטנטנים. אבק לזה של בית מגורים

 .שבתאי

 ?כיצד נוצרו חלקיקי הטבעות

שמקורם של חלקיקי הטבעות הוא באחד הירחים או באסטרואיד שהתקרב  , החוקרים משערים
,  לפי השערה אחרת. הלכת-והתפורר לרסיסים בשל כוח המשיכה של כוכב, מאוד אל שבתאי

 .שבעבר הרחוק התנגשו זה בזה והתרסקו, אלה הם רסיסי ירחים

 

 -מגישות
 שיר

 נוי
 חן



 איתי ובן



 נפטון: שם

 :סמל

 

 כוכב לכת: סוג

 יחדות אסטרונומיות  30: מרחק מהשמש

 מ"ק 49,528: קוטר משווני: גודל 

 שנות ארץ 169: זמן הקפת השמש

 מעלות 216מינוס : טמפרטורה ממוצעת

 אורנוס והכוכב הננסי פלוטו: כוכבים שכנים

 כחול : צבע

 שנייה בריבוע/מטר 11.0:עוצמת כוח הכבידה

 אין סיכוי לחיים : סיכוי לחיים

 הליום ומתאן, בעיקר מימן -אטמוספרה , חומרים במצב צבירה גז: הרכב אטמוספירה

 מים וגזים: משבים חשובים

 אין קרקע אי אפשר לעמוד שם: סכנות

 גזים: סגנון נוף

 

 

 ליאור שמחייב ומור מורביצקי: מגישים


