
 

 

 

 

 

 

 מצפה כוכבים



 

 

 

 

 

 

 תכולת המארז

 מצפה כוכבים  .1
a.  טבעת מיקוד 
b. ירה לדיסק מג 
c. כיבוי הגנה 

 דיסקים  3 .2

. את הסוללות יש  , לא כלולות AAסוללות   3המוצר מצריך 

שים על מנת לדעת  בתרלהחליף על ידי אדם מבוגר. עיינו  

ת. אין לנסות ולהטעין  כיצד להוציא ולהכניס את הסוללו

את הסוללות הנטענות יש להטעין  סוללות לא נטענות: 

חת אדם מבוגר. את הסוללות  מחדש רק תחת השג

הנטענות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן. אין לערבב  

בין סוגים שונים של סוללות, או בין סוללות חדשות  

משומשות. את הסוללות יש להטעין עם  וסוללות 

ביות הנכונה )עיינו בתרשים(. סוללות משומשות יש  הקוט

ר חשמלי של מגעי  להוציא מהמשחק. אין לגרום לקצ 

ויש להשליכן בצורה   WEEE- הסוללה. הסוללות מסווגות כ

 בטוחה כאשר אינן בשימוש יותר. 

 התקנת הסוללות 

 



 

 

 

 

 

 

 השימוש במוצר 

משכו את המגירה אל מחוץ למצפה הכוכבים  

את   והכניסו את הדיסק שבחרתם. דחפו 

 המגירה פנימה עד הסוף. 

 הוציאו את הכיסוי ולחצו על הלחצן. 

כוונו את הזווית של מצפה הכוכבים וסובבו את הטבעת  

 להגדרת המיקוד. 

פה הכוכבים ייכבה באופן אוטומטי במטרה לסוך בהספק  דקות, מצ  30לאחר 

טפלו  הסוללה. מקמו את הכיסוי חזרה למקומו בעת אחסנת מצפה הכוכבים. 

 ם ונקו אותם בעזרת מטלית יבשה. דיסקי ב



 

 

 

 

 

 

 מערכת השמש 

 כוכב 

 ירח  שמש 

 לוויין של כדור הארץ 

 לכת יבשתי  כוכב

 מרקורי

 ונוס )נגה(

 כדור הארץ 

אין לו אטמוספירה ולכן אין לו  

 הגנה מפני כוכבים נופלים 

לא נועד לנשימה,  האוויר שלו  

וגשם חומצי גופריתית מכה על  

 פני השטח שלו. 

ח שלו מכוסים  מפני השט 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  האדום הגדול הכתם 

אנטיציקלון ענק, עם רוחות  

  700הנושבות במהירות של 

 קמ"ש. 

  המוכרות שלו  הטבעות 

 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



 

 

 

 

 

 

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

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

בשעות הערב המוקדמות. כוכב הלכת מאדים בולט בצבעו האדום שקל 

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

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

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

לא ניתן לראות בעין בלתי מזוינת. באפשרותכם למצוא בקלות  האחרים

  רשת האינטרנט.גים את מיקומי כוכבי הלכת ברישומים המצי

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 שביל החלב 

זיהום של אור. התמונה שעל הדיסק שלכם צולמה בתנאים מושלמים, ללא 

באפשרותכם לראות רצועה מוקשתת לבנבנה, שביל החלב. זוהי הגלקסיה 

צורתה כמו ספירלה, ואנחנו נמצאים באחת הזרועות שלה. שביל  שלנו. 

   ביליון כוכבים. 200-החלב מורכב מ



 מציאת דרככם בשמיים 

 כף תמצאו את המיקום שלכם:

A- מצאו את הדובה הגדולה 

B- הצפון.  ריכו את קצה הדובה הגדולה למציאת כוכבהא 

C- המשיכו מכוכב הצפון למציאת הקסיופיאה ואת צורת ה- 

W .של הכוכבים 

D-  המשיכו מהקסיופיאה למציאת הריבוע של פגסוס ושל

 האנדרומדה.

E- רקטורוס שבקבוצת אדובה הגדולה, מצאו את הכוכב מה

 . Bootesהכוכבים 

F- תוכלו למצוא בקו מארקטורוס ,Spa   בקבוצת הכוכבים

Virgo . 

G-  בסמוך לקסיופיאה נמצאתCepheus .בצורת בית  

H- מתחת ל- Cepheus  תמצאו אתCapella  שבקבוצת

 . Aurigaהכוכבים 

I- מעבר ל- Capella  תראו אתAldebaran  )בתוך מזל שור(

   בתוך אוריון. Betelgeuse -ו Rigelואת 



 

Nebulas 

Nebulas הסרטן נבולות ם המורכבים מגז ואבק. הינם אובייקטים בין כוכביי

(A( פרפר ,)E( סליל ,)F( והטבעת )G)   .נוצרו עם התפוצצותם של הכוכבים

(,  Cקיבלו את צבען מאבק הכוכבים, כגון נבולות האוריון )נבולות אחרות 

( הינה גלקסיה  B(. לבסוף, גלקסיית האנדרומדה )H( וראש הסוס ) Dשר )ה

 סלילית ושכנה קרובה שלנו.

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 כיבוש החלל 

הטיל בשם בוש של החלל. אפשרה כי 20-במאה ה טיליםההמצאה של 

לארמסטרונג , אשר אפשר (2הירחי ) המודול( שיגר את 1) 5שבתאי 

הניע את הנווד על ולאחר מכן   1969( ללכת על הירח בשנת 3ולאלדרין )

   ( אפשרה5בורת החלל ), מעותר. בשלב מאוחר י1971( בשנת 4הירח )

( לבצע  6) McCandlessלאסטרונאוטים כגון 

, תחנת החלל 1998ות חלל. מאז שנת הליכ

( ארחה אסטרונאוטים מכל  7ת )הבינלאומי

, אשר ניהלו משימות מדעיות במסלול העולם

  (8סביב כדור הארץ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


