
 

 כדור הארץ וקבוצות כוכבים – 1בתוך  2גלובוס 

כולל תצפית על כדור הארץ בשעות היום  1בתוך  2הגלובוס שלכם 

כוכבים בשעות הלילה. חיישן התוארה יפעיל ותצפית על קבוצת 

באור ברגע שהחדר מחשיך.  LED -באופן אוטומטי את תאורת ה

ס"מ מראה גבולות  22.8היום, גלובוס כדור הארץ בקוטר של 

פוליטיים ומאפיינים טבעיים כגון נהרות ואגמים. ערי בירה מצוינות 

דה של באמצעות כוכבה וערים גדולות אחרות מפורטות. קנה המי

. בשעות הלילה מפת הכוכבים 1:55,900,000הגלובוס הוא 

המוארת מציגה קבוצות כוכבים יחד עם שמן הלטיני והשכיח נוסף 

   . על כוכבים ראשיים כגון סיריוס או וגה

 כדור הארץ

כדור הארץ עליו אנו חיים הינו כדור סלע ענק שנוסע 

בחלל שסביב השמש. כדור הארץ הוא כוכב הלכת 

השלישי המרוחק מהשמש, כוכב הלכת הצפוף ביותר 

וכוכב הלכת החמישי הגדול ביותר במערכת השמש שלנו. 

המקום היחיד במערכת השמש ככל שידוע לנו, זהו 

ביליון שנה  4.70 -שתומך בחיים. כדור הארץ נוצר לפני כ

 ביליון שנה. 4.53 -והירח נוצר בדיוק לאחר מכן, לפני כ

משטח פני כדור הארץ מכוסים  71%-קרוב ל

באוקיאנוסים המכילים מים מלוחים והשטח שנותר מורכב 

וגזים  מאיים ויבשות. אטמוספירה, המכילה חנקן, חמצן

כדור הארץ. ההיקף המשווני של כדור אחרים, מקיפה את 

ק"מ. כמו כל כוכבי הלכת, כדור הארץ  40,075הארץ הינו 

זז כל הזמן. הוא מסתובב סביב הציר שלו, קו בלתי נראה 

שעובר דרך שני הקטבים. הוא מסתובב גם סביב השמש 

בנתיב או במסלול. לכדור הארץ לוקח יום אחד להשלים 

ב סביב הציר שלו ושנה שלמה על מנת לעבור סביב סיבו

 השמש בנתיב המסלולי שלו. 

לפני שנים כדור הארץ שטוח או כדור הארץ כדורי?  

שטוח. האדם הראשון שחישב רבות האמינו שכדור הארץ 

את ההיקף הגס של כדור הארץ הכדורי, תוך דיוק 

מפתיע, היה המלומד היווני ארטוסטן, במאה השלישית 

הספירה. בסביבות המאה הראשונה, פטולמי הכין  לפני

מפות מגלובוס מעוקם ופיתח את מערכת קו הרוחב וקו 

האורך. הכתבים שלו הפכו לבסיס האסטרונומיה 

  בתקופת ימי הביניים.

 88קבוצת כוכבים היא אחד מתוך  –קבוצות כוכבים 

האזורים הרשמיים אליה האיגוד האסטרונומי הבינלאומי 

(IAU .מחלק את השמיים או את הספרה השמיימית )

לאזורים אלה יש גבולות ברורים כך שכל מקום בשמיים 

משתייך לקבוצת כוכבים אחת. יוג'ין דלפורט צייר את 

 . 1930גבולות קבוצות הכוכבים בשנת 

   

בהמיספרה הצפונית, קבוצות הכוכבים מתבססות בעיקר 

על מסורות של היוונים העתיקים ומכילות סמלים של גלגל 

 המזלות כגון מזל טלה או אריה.

במונח קבוצת כוכבים נעשה גם שימוש לעתים קרובות 

ם של כוכבים שנראה כי מקובצים יחד בתבנית, לתיאור

כשמסתכלים עליהן מכדור הארץ. במציאות לרוב הכוכבים 

אין קשר ממשי האחד לשני ויכולים להיות במרחק של 

אלפי שנות אור האחד מהשני, לאורך ההיסטוריה. בני 

האדם קיבצו כוכבים שנראים קרובים האחד לשני. קבוצות 

ות את לקט הצייד את הדובה כוכבים מוכרות היטב כולל

הגדולה, הכוללת את העגלה גדולה או המחרשה כפי שהם 

מוכרים בבריטניה. למרות שתבנית של כוכב מוכרת היטב, 

. העגלה הגדולה או המחרשה IAUיתכן ולא תזוהה על ידי 

נחשבת לתבנית מהסוג הזה וכשהדבר מתרחש הוא נקרא 

מפה  – השימוש במפות ובכוכבי לכתבשם אסטריזם. 

היא תוכנית המציגה את פני השטח של כוכב לכת כאילו 

היה שטוח. היות שפני שטח כדור הארץ מעורמים ניתן 

להציג אותו בצורה מדויקת על גבי גלובוס, שנחשב לקנה 

מידה תלת ממדי של הגוף היבשתי הספרי, כגון כדור 

הארץ. המילה "גלובוס" נגזרת מתוך המילה הלטינית 

"globus"ציינת ספירה. הגלובוס הקדום ביותר נקרא , שמ

בשם "כוכב לכת יבשתי נומברג". מייצר המפות הגרמני 

. גלובוס 1490-1492מרטין בהיים עשה זאת בין השנים 

בדרך כלל מורכב בזווית המייצגת את זווית כדור הארת 

ביחס לשמש. דבר זה מקל על ההבנה לגבי הדרכים בהן 

בגלובוסים  –ה השמיימית הספיר ימים ועונות מתחלפים.

נעשה שימוש לעתים קרובות על מנת למפות את השמיים 

בלילה, או את הספירה השמיימית. באסטרונומיה, 

הספירה השמיימית הינה ספירה ענקית ומסתובבת בדמיון 

עם כדור הארץ במרכז. בתקופתו של אריסטו ופטולמי 

 חשבו שהספירה השמיימית באמת קיימת. כיום אנו עושים

ונווטים  בכך שימוש בתור כלי מעשי עבור אסטרונומים

לתכנן מיקומים של חפצים שמיימיים.  על כל החפצים 

בשמיים ניתן לחשוב שהם נשענים על הספירה השמיימית, 

המחולקת באמצעות השלכת קו המשווה לתוך חצי כדור 

    הארץ הצפוני וחצי כדור הארץ הדרומי. 

 '' בע"מיבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים "  

    

 

 



)לא  USBניתן להפעלה באמצעות סוללות. ניתן להפעיל אותו גם באמצעות כבל מיקרו  מוצר זה

במחשב. חשוב לזכור: היות שמדובר במשחק, אנא הפעילו באמצעות  USBכלול( המחובר לשקע 

 מחשב בלבד.

 קווי הנחיה בטיחותיים המתקשרים לסוללה

 

 שימו לב:

שמרו עלון זה אצלכם היות שהוא מכיל מידע חשוב. השתמשו תמיד בסוללות חדשות, בהתאם 

בצורה אחראית.  למפרט. מיוצר בסין. עזרו לשמור על הסביבה באמצעות השלכת המוצרים שלכם

סמל פח האשפה על גלגלים מציין שאין להשליך את המוצר ואת הסוללות יחד עם הפסולת הביתית, 

היות שהם מכילים חומרים שעלולים לגרום נזק לסביבה ולבריאות. אנא השתמשו בנקודות איסוף 

 ייעודיות או בתקני מחזור בעת השלכת המוצר או הסוללות.

 י.אופטימל USBשקע מיקרו 

 USBאלא שקע חשמל שנועד לחיבור כבל מיקרו  USBאינו כולל כבל מיקרו  1בתוך  2הגלובוס שלכם 

 אופטימלי.

 

  

 '' בע"מיבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים "

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד. כבו את המשחק טרם 

יקות מהמשחק. התקינו פתיחת תא הסוללות. הוציאו סוללות ר

" שעל -סוללות בצורה נכונה תוך הקפדה על סימוני "+" וגם "

הסוללה ועל המכשיר. אין להטעין סוללות לא נטענות. סוללות 

נטענות יש להוציא מהמוצר טרם טעינתן. סוללות נטענות ייטענו אך 

ורק תחת השגחה של אדם מבוגר. אין לערבב בין סוללות ישנות 

ות. יש לעשות שימוש בסוללות מהסוג הזה בלבד. אין וסוללות חדש

לערבב סוללות אלקליות, סטנדרטיות )אבץ פחמן( או סוללות 

נטענות. אנא וודאו כי תא הסוללות מאובטח. אין לגרום לקצר של 

מגעי הטעינה. לעולם אין להשליך את הסוללות לתוך אש או לנסות 

ל משחקים ולפתוח את המעטפת החיצונית שלהן. אין לטבו

 המופעלים באמצעות סוללות לתוך מים. נגבו א המוצר בלבד.  

את המשחק הזה מותר לחבר אך ורק לציוד הנושא את אחד הסמלים 

. יש לבצע באופן סדיר בדיקה לראות שאין נזק לכבל  או  הבאים: 

החשמל, לתקע החשמל, למעטפת ולחלקים אחרים של המוצר. במקרה 

של נזק מהסוג הזה, אין לעשות שימוש במשחק עד לתיקון הנזק. אין 

ספקי הכוח המומלץ. משחקים הניתנים לניקוי בעזרת לחבר ליותר ממספר 

 נוזל יש לנתק מהציוד טרם ניקויים. 



 


