
 

 

 

 

 

 

 ממונעת )שמש( מערכת סולרית

 וירח מצב כדור הארץ 



 

 

 

 

 

 

 תכולת המארז

מצב מערכת  

 סולרית 

כדור הארץ  מצב 

 וירח 

 שמש  .1

 של כדור הארץ  )חצאים( כיפות  2 .2
 בסיס  .3

 קנה מרכזי  .4

 גלגלי שיניים  15 .5

 מוטות  8 .6
 כוכבי לכת  8 .7

 ירח  .8
 מנורה .9



 

 

 

 

 

 

 התקנת הסוללות 

(, הסוללות אינן כלולות.  LR03-AAAסוללות  2( ומנורה ) AAA  LR03 סוללות 3שמש )

ויש להשליכן    WEEE-הסוללות מסווגות כ את הסוללות יש להחליף על ידי אדם מבוגר. 

 בצורה בטוחה כאשר אינן בשימוש יותר. 

עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס את הסוללות. אין לנסות ולהטעין  

תחת השגחת אדם  סוללות לא נטענות: את הסוללות הנטענות יש להטעין מחדש רק 

מבוגר. את הסוללות הנטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן. אין לערבב בין  

סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות חדשות וסוללות משומשות. את הסוללות יש  

להטעין עם הקוטביות הנכונה )עיינו בתרשים(. סוללות משומשות יש להוציא  

 מגעי הסוללה.  מהמשחק. אין לגרום לקצר חשמלי של 

 



 

 

 

 

 

 הרכבה

 מצב מערכת סולרית 

מיינו את המוטות מהקצר ביותר לארוך ביותר.  

מקמו את הכוכבים על גבי המוטות בהתאם  

 לתרשים זה. 

התקינו את גלגלי השיניים של כוכבי הלכת,  

וקמים  מבהתאם לטבלה. אנא וודאו שהם מ

 בכיוון הנכון. 



 

 

 

 

 

 

מקמו את הקנה המרכזי על הבסיס. לאחר מכן  

  1לי השיניים מעל הקנה, ממספר מקמו את גלג

. דחפו אותם כלפי מטה ווודאו שהם  15למספר 

 לכיוון הנכון. כוונים  מ

  

ה בעזרת המפסק וצפו  מקמו את השמש בקצה העליון. הדליקו אות

 בכוכבי הלכת. 

נת לחסוך בהספק הסוללה, המערכת הסולרית נכבית  על מ

 דקות.   35לאחר 



 

 

 

 

 

 

 מערכת השמש 

 כוכב 

 ירח  שמש 

 לוויין של כדור הארץ 

 כוכב לכת יבשתי

 מרקורי

 ונוס )נגה(

 כדור הארץ 

אין לו אטמוספירה ולכן אין לו  

 הגנה מפני כוכבים נופלים 

האוויר שלו לא נועד לנשימה,  

חומצי גופריתית מכה על  וגשם 

 פני השטח שלו. 

מפני השטח שלו מכוסים   71%

במים ויש לו את התנאים  

 המתאימים והנכונים לקיים חיים. 

הצבע של כוכב הלכת האדום  

מגיע מתחמוצת ברזל על גבי  

 המשטח שלו. 

 מאדים 



 

 

 

 

 

 

 

 כוכב לכת עם גזים 

 יופיטר 

 שבתאי

 אורנוס 

 נפטון

הינו  הכתם האדום הגדול 

אנטיציקלון ענק, עם רוחות  

  700הנושבות במהירות של 

 קמ"ש. 

הטבעות המוכרות שלו  

 מורכבות מסלעים, אבק וקרח. 

הוא מסתובב על שיפוע, וחג על  

 הצד שלו. 

הצבע הכחול שלו נובע בשל  

קיומו של חומר המתאן  

 בתרכובת שלו. 

 קוטר 

 טמפרטורה

 פרק זמן הסיבוב 

 פרק זמן הסיבוב 

מרחק  

 מהשמש



 

 

 

 

 

 

פשוט וקל לצפות בכוכבי לכת מסוימים בשמיים הליליים. כוכב הלכת וונוס  

)נגה( הינו כוכב הלכת הבהיר ביותר, וניתן לראות אותו מספר פעמים בשנה 

בשעות הערב המוקדמות. כוכב הלכת מאדים בולט בצבעו האדום שקל 

להבחין בו. כוכבה הלכת יופיטר הינו נקודה לבנה גדולה. בעזרת משקפת, 

תוכלו אפילו לראות ארבעה מהירחים שלו. כוכבה הלכת שבתאי בהיר פחות,  

ותזדקקו לטלסקופ על מנת לראות את הטבעות שלו. את כוכבי הלכת  

האחרים לא ניתן לראות בעין בלתי מזוינת. באפשרותכם למצוא בקלות 

 רישומים המציגים את מיקומי כוכבי הלכת ברשת האינטרנט. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

תחשבו את גילכם  

 בוונוס ובמאדים 

ימים על    365 - לוקח כ כדור הארץ ל

מנת להסתובב סביב השמש. לוונוס  

מאדים  ל ימי כדור הארץ ו 225לוקח 

י כדור הארץ.  ימ 687לוקח 

גיל שלכם  המשמעות לכך היא שה

על גבי שני כוכבי הלכת  יהיה שונה 

השכנים שלנו. תחשבו את הגיל  

   כדלהלן: 

כדור   ונוס 

 הארץ 
 מאדים 

 גילכם 
 גילכם 

 גילכם 



 

 

 

 

 

 

 מערכת השמש מדידת  

 תזדקקו לדברים הבאים:

 נייר טואלט/ כוכבי הלכת 

במקום פתוח )בחוץ(. על מנת להבין את המרחקים בין כוכבי  בצעו פעילו זו  .1

חנו נעשה שימוש בנייר טואלט. גיליון אחד של נייר  אנהלכת לבין השמש, 

מיליון ק"מ, המרחק בין   149טואלט תואם ליחידה אסטרונומית, שהיא 

 השמש לכדור הארץ. 

באורך  במרחק מקמו את השמש על הרצפה, ולאחר מכן את כדור הארץ,  .2

 זהו המרחק הראשון שלכם.. של גיליון נייר טואלט

מהגיליון   3/4. גזרו מרקוריו שימוש למיקום גזרו שליש מהגיליון ועשו ב  .3

גיליון וחצי  במרחק של  תמשו בו למיקום וונוס. מקמו את מאדיםוהש

 מהשמש. 

השתמשו בחמישה גיליונות נייר למדידת המרחק ליופיטר. השתמשו  .4

עבור   30עבור אורנוס ולבסוף  19בתשעה גיליונות נייר עבור שבתאי, 

   נפטון.

 Alphaם בשמיים מרוחקים עוד יותר. למיקום האחרי םהשמיימייהאובייקטים 

Centauriגיליון של נייר  270,000-, הכוכב הקרוב ביותר לשמש, תזדקקו ל

 טואלט!



 

 

 

 

 

 

 הרכבה
 מצב כדור הארץ והירח

יינו את המוטות מהקצר ביותר לארוך ביותר.  מ

והרכיבו את המוט  4מקמו את הירח על מוט 

. השאירו את שאר המוטות בצד 9לגלגל שיניים 

 אחד.

הקנה המרכזי על הבסיס. לאחר מכן מקמו את 

, ממספר מקמו את גלגלי השיניים מעל הקנה

. דחפו אותם כלפי מטה ווודאו  15ועד מספר   1

 שהם בכיוון הנכון. 

על השמש ומקמו את כדור מקבעו את שתי חצאי כדור הארץ 

 .עזרת המפסקהדליקו אותו בהארץ במקומו. 

באפשרותכם לעשות  

שימוש במנורה 

)בפנס( ליצירת ליקוי  

 ( 14חמה )עיינו בעמוד  

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 משאירים את האור על הכדור, הסתובבו על ציר, תוך הסתכלות על הכדור. 

הצל מעל הכדור )הירח( אלא אתם  זה לא המנורה )השמש( שמעבירה את 

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

(, 6(, ירח גיעום )5(, ירח מלא )4(, ירח גיעום )3(, רבעון ראשון )2סהר ראשון )

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

 

 שלבים ירחיים 



 

 

 

 

 

 

 ליקויי ירח 

בחדר חשוך, בקשו מאדם מבוגר להאיר עם  

כדור הארץ. מקמו את הפנס ואת הירח   הפנס על

 כך שיופיע צל מעגלי על גבי פני שטח כדור הארץ. 

ליקוי שמש מלא מתרחש ברגע שהירח ממוקם  

זוהי תופעה  כדור הארץ לבין השמש. בדיוק בין 

מאוד נדירה, ולעולם אינה מתרחשת באותו המקום.  

לדוגמא, הסתכלו על המפה של ליקוי הירח משנת  

באירופה: רק שטח קטן יכול היה לראות   1999

ליקוי מלא למשך שתי דקות. אזורים אחרים ראו  

ליקוי חלקי, שבו הירח אינו מכסה את השמש  

 לחלוטין. 

 



 

 

 

 

 

a-  ליקוי חלקי 

b- ליקוי מלא 

ם . אלו מתרחשים כאשר כדור הארץ ממוקם באופן מושלקיימים גם ליקויי ירח

בין השמש לבין הירח. בצל של כדור הארץ, הירח אינו נעלם. במקום זה הוא 

וון שקרני השמש מסוננות באופן חלקי על ידי  מקבל צבע אדום, מכי

 האטמוספירה של כדור הארץ.



 

 

 

 

 

 ליקויים המלאים הבאים ה



 

 


