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 משרד החינוך 

 המזכירות הפדגוגית

 אגף המפמ"רים                                            

 הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה   

 

 קטעים נבחרים מתוך 

 הערכה )ה.ל.ה( – למידה –ערכה לתכנון הוראה 
 

 כדור הארץ במערכת השמש והחללשא: בנו

 

 ח-ז ותלכית

 

 :הערכה פותחה בצוות הגיאוגרפיה של מטח

 ניהול פרויקט, פיתוח וכתיבה –בילי סביר 

 ייעוץ דידקטיניהול הצוות,  –צביה פיין 

 ייעוץ מדעי –ד"ר יגאל פתאל 

 עריכה –דגנית דיצ'ק 

 השתתפה בכתיבה –גל שפירא 

 :קראו והעירו

 מפמ"ר גיאוגרפיה וראש אגף מפמרים –דליה פניג 

 מדריכה ארצית –אלה פאוסט 

 מדריכה ארצית בתחום מדעי כדור הארץ – דרורה נגב

 מורה בחטיבת ביניים –מירי עובד 

 

כללי רקע מדעי  

, המבנה, תנועההחוקר את ה מדעחוקי התנועה(  - נומוסכוכב,  - אסטרון: ניתיוו)מ אסטרונומיה

 מדעבכללותו. האסטרונומיה נחשבת ל היקום, וגרמי השמיםההתהוות וההתפתחות של כדור הארץ, 

 העתיק בעולם.

כך כבר מתקופות קדומות וכך  –המחקר האסטרונומי מבוסס בראש ובראשונה על תצפיות ומדידות 

השנים מכשירי התצפית והמדידה השתכללו מאוד. ניתוח התצפיות והסקת גם בימינו, אלא שבמשך 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2


2 

 

על מהלכם של מהם לומדים , ומסקנות מהניתוח הביאו להבנה הולכת ומעמיקה של גרמי השמים

כוכבי הלכת וסידורם בשמים, מחשבים את אורכם של היום והלילה, החודשים והשנים במקומות 

. עם זאת עדיין רב הנעלם ה, מופעי הירח וליקויי השמש והירחשונים בעולם, ומכירים את עונות השנ

  על הגלוי ובשדה המחקר האסטרונומי נותרו שאלות חשובות לא פתורות.

 :נוספו לאסטרונומיה כיווני חקירה חדשים ,בעידן שלנו, המאופיין במהפכת טכנולוגיה ומידע

למדוד גופים המצויים לצפות וטרונומים יכולים טלסקופים משוכללים ומתוחכמים אסבאמצעות 

 יםאוספרכבי מחקר אבנים מהירח לבדיקה, במרחקים עצומים מכדור הארץ, חלליות מביאות 

)חלליות קטנות ולא  גשושיותדגימות מקרקע המאדים ושולחות את הנתונים לכדור הארץ, 

 עיםאמצב גםומידע רב מתקבל מונחתות מחלליות ומעבירות מידע רב וצילומים, מאוישות( 

 . םיר עיממגע יש ללא רחוקיםמגופים איסוף מידע  יםהמאפשר אופטייםו אלקטרוניים ,נייםאמכ

ואסטרונומים המתמחים בתחומים אלה  , והכימיה האסטרונומיה נתרמת גם מתחום הפיזיקה

שלהם על המתרחש בכדור הארץ וחוקרים בעזרתו את התהליכים והכימי משתמשים בידע הפיזיקלי 

המתרחשים בכל גרמי השמים כולל השמש שלנו. הם בודקים את הרכבי והכימיים הפיזיקליים 

גרעיניים שקורים בהם ועוד. הטכנולוגיה המשתכללת האת התפתחותם, את התהליכים  הכוכבים,

והידע המצטבר מרחיבים כל העת את היכולת לצפות ולתעד גופים רחוקים יותר ויותר במרחבי 

 היקום. 

המרחקים, טווחי הזמן והכוחות הפועלים במרחביו וממדים עצומים מסתבר כי היקום הוא בעל 

: שנת אור היא המרחק שעוברת קרן אור אור שנותנמדדים בביקום המרחקים קשים לתפיסה. 

הוא ק"מ בשנייה ולפיכך המרחק שעוברת קרן אור בשנה  033,333-כמהירות האור היא . במשך שנה

קרוב ביותר שנחשב להכוכב ניקח לדוגמה את   אפסים! 03ועוד  6.9 , כלומרטריליון ק"מ 9..6 -כ

שנות  44..מרחקו מאתנו  - הכוכב פרוקסימה קנטאורי -כדור הארץ(  למערכת השמש )שבה נמצא

טריליון ק"מ. אכן מרחק שאיננו יכולים לתפוס  3.-הוא כ ממערכת השמש שמרחקו  ומכאן  – אור

 אותו. 

אלה המוכרים לנו על ל דומים היתכנות של חייםהנושא מרכזי שהאסטרונומים עוסקים בו כיום הוא 

האם אנחנו לבד? מה יש מעבר ליקום? מה היה לפני שהיקום  חרים בחלל: ומות אפני כדור במק

נוצר? האם יכולים להתקיים ביקום חיים? האם יש מקומות ביקום שהם תומכי חיים? את כל אלה 

 פילוסופים, ביולוגים, מתמטיקאים, פיזיקאים, כימאים ועוד.  –חוקרים אנשי מדע מתחומים שונים 

צטבר על מבנה היקום וארגונו, על מבנה מערכת השמש ועל מקומו של את הידע שה בהמשך נביא

כדור הארץ, על התנועות המחזוריות הקיימות במערכת ועל התופעות הנובעות מהן על פני כדור 

הארץ.

bword://!!PUH7E05KST,%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94/
bword://!!PUH7E05KST,%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94/
bword://!!PUH7E05KST,%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94/
bword://!!PUH7E05KST,%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
bword://!!PUH7E05KST,%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
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 מאמר - עוד על ערפיליות

 מאמר - שחורים חוריםעוד על 
 
 

 

ומרכיביו היקוםמבנה   

 רקע מדעי

 היקום

 –החומר את כל ו חום, אור, קול ועוד, – הקרינהסוגי כל והוא כולל את  החלל כולוהוא  יקוםה

היקום הוא אינסופי ומתקיימים בו חוקי הפיזיקה והמתמטיקה המוכרים  מוצקים, נוזלים וגזים.

צבירי ביקום קיימת הירארכיה של גופים שמימיים המאורגנים במבנים קבועים: בכדור הארץ. 

ומים גלקסיות, גלקסיות, כוכבים, ערפיליות וחורים שחורים. ברחבי היקום יש גם אזורים עצ

 שהם ריקים ואין בהם חומר כלל.

 

 המפץ הגדול

. על פי תיאוריה זו היקום החל "המפץ הגדולנקראת "אוריה הרווחת כיום להיווצרות היקום יהת

כיום. נקודה זו החלה בו כנקודה קטנה ודחוסה שהכילה את כל החומר והאנרגיה שקיימים 

 00.1-אירוע שהתרחש לפני כגדול, המפץ באירוע עצום מימדים המכונה הלהתפשט בבת אחת, 

 . , הממשיך ומתפשט עד אינסוףחיים בו היוםהיקום שאנו  , ובו נוצרמיליארדי שנים

 

 גלקסיות

 וכןכוכבים  מיליארדי גלקסיה ממוצעת מכילה מאותגלקסיות מופיעות במגוון צורות וגדלים. 

שלו  שהכבידהחוקרים חור שחור במרכזה של כל גלקסיה מצוי על פי השערת ה. ַערִפיִליותמיליוני 

 חזקה במיוחד.

". בקבוצות, המכונות "צבירי גלקסיות אלא מצויות הגלקסיות אינן מפוזרות בחלל באקראי

גלקסיות, אחת  כמה עשרותובו הוא שמו של צביר גלקסיות קטן יחסית,  "החבורה המקומית"

  ".שביל החלב" תיילקסמהן היא ג

משום  מתרחקות מאתנו וגם זו מזו הן: משותפת נועה אחתהגלקסיות נעות בחלל ולכולן ת

אדווין האבל, האסטרונום שגילה את התפשטות היקום בתחילת המאה  .כולו מתפשט היקוםש

העשרים, מצא שככל שהגלקסיה רחוקה יותר, כך מהירות התרחקותה מאיתנו גדולה יותר. קשר 

שהתפשטות המדענים סבורים .  "לבאחוק הזה בין מהירות הגלקסיה למרחקה מאיתנו נקרא "

התגלתה באמצעות מחקר  גלקסיותהת תנוע ."מפץ הגדול", והיא נמשכת גם היוםהיקום החלה ב

 של הקרינה הנפלטת מן החומרים השונים המרכיבים אותן. 

בהם יש ריכוז גבוה אלה הם אזורים בגלקסיה  – ערפיליותבכל גלקסיה מצויות 

הנותר  החומר מצויוכבים חדשים ובחלקם בחלקם נוצרים כשל גז ואבק, 

האבק בערפילית מורכב מגרגרים קטנטנים של יסודות כגון ברזל כוכבים שסיימו את חייהם. מ

וצורן ומחומרים אחרים )ואין בינו ובין האבק הביתי ולא כלום(. הגזים שבערפיליות מורכבים 

 בעיקר ממימן, היסוד הנפוץ ביותר ביקום. 

אזורים בחלל שבהם הכבידה היא כה חזקה עד כי הכול  הם חורים שחורים

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9010
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4420
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 מאמר - קבוצת הדובה הגדולה
 מאמר - קבוצת אוריון

הגלקסיה בה  –שביל החלב 
 דקות 4סרטון  – אנו חיים

 
 

חומר וקרינה. בניגוד לרוב העצמים ביקום לא ניתן לראות חור שחור משום שהוא  -נמשך לתוכם 

אינו פולט שום קרינה מתוכו, וכך גם קרינת האור אינה יכולה "לברוח" ולצאת אל החלל. עובדת 

עה של הכבידה העצומה של חור שחור על כוכבים קיומם של חורים שחורים נודעה מבדיקת ההשפ

עצומים, בעלי  חורים שחורים הגלקסיות ישנםאחת מ המדענים סבורים שבליבת כל .סמוכים לו

 ה.מסה כביר

 

אשר מפיקים  יםשמימי גופיםאלה הם  –כוכבים  כל גלקסיה מכילה, כאמור, מאות מיליארדי

קרינה אלקטרומגנטית, שהיא קרינה אותה כ יםפולטו, גרעיניים-קרינה בליבתם בתהליכים תרמו

  .שלנו היא כוכב השמשבכל אורכי הגל. 

מאבק וגז ההולכים  ַעְרִפיִלֹיתבמתחיל להיווצר  הוא  – בעל התחלה וסוףיש מהלך חיים  לכל כוכב 

. בשלב מסוים בתהליך הדחיסה מתחילים להתרחש בכוכב תהליכי היתוך גרעיני ונדחסים

אטומים של מימן  הם הוא גרעינים של אטומים קלים. בתהליך זה גרעיניש"חומר הדלק" של

אטומים של הליום מתחברים ויוצרים גרעיני ו ;מתמזגים, מתחברים, ויוצרים אטומים של הליום

אטומים של חומרים כבדים יותר. תהליכים אלה יוצרים אנרגיה חזקה מאוד הנפלטת מהכוכב אל 

המהווה את "חומר הדלק" לתהליכי שר מסתיים מלאי המימן החלל כקרינה אלקטרומגנטית. כא

כוכבים  –סיום חייו של כוכב תלוי במסה שלו  ו.מסתיים מהלך חיי ,שבכוכבההיתוך הגרעיני 

(, כוכבים שהמסה סופרנובהשהמסה שלהם גדולה מאוד יסיימו את חייהם בהתפוצצות עזה )

וכוכבים קטנים יהפכו לכוכבים ננסיים.  םאדו ענקשלהם בינונית )כמו השמש( יתנפחו ויהפכו ל

החומרים שמהם היו בנויים הכוכבים מתפזרים בחלל כאבק כוכבים המעשיר את הערפיליות, 

לפיכך תהליך קיומם של  .והוא החומר שממנו ייווצרו כוכבים חדשים ומערכות שמש חדשות

ם את חייהם ומהווים את כוכבים נוצרים, יוצרים אנרגיה עצומה, מסיימי –כוכבים הוא מחזורי 

 חוזר חלילה.והחומר ממנו נוצרים כוכבים חדשים 

". בכל צביר כזה צביר כוכביםריכוז גבוה מאוד של כוכבים, הקרובים יחסית זה לזה מכונה "

 כוכבים. אלפימאות עד ו מאות כמהמצויים מ

 

 גלקסיית שביל החלב

אחד מהם הוא מיליארד כוכבים, ש 033יש לפחות שביל החלב בגלקסיית 

השמש, וכן ערפיליות וענני אבק וגז. סבורים שבמרכזה מצוי חור שחור בעל 

כבידה חזקה במיוחד. בלילה, במקומות המרוחקים מאזורי יישוב מוארים, אפשר לראות את 

. ממחקרים שנעשו על גלקסיית שביל החלב ומתצלומים שביל החלב כפס חיוור בשמיםגלקסיית 

ילם טלסקופ החלל האבל מסיקים כי צורתה של גלקסיית שביל החלב של גלקסיות אחרות שצ

 .שבשבת עם זרועות, כעין שטוחה היא כשל ספירלה

 

 קבוצות כוכבים

בני האדם נותנים שמות לקבוצות קטנות של כוכבים הנראים מפני כדור 

)למשל קבוצת העגלה הגדולה, קבוצת  ת בשמיםודמיוני ותצורהארץ כ

חשוב לדעת כי למרות מה שנדמה לנו, הכוכבים בכל אחת מהקבוצות  .ן ועוד(, קבוצת אוריואריה

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8616
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8609
http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1595&incat=1428&article_id=1121&act=forumPrint
http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1595&incat=1428&article_id=1121&act=forumPrint
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לחלק מקבוצות הכוכבים יש משמעות מפני  זה לזה. רחוקים מאוד זה מזה ואינם קשוריםהללו 

 שהם מציינים כיוונים ומסייעים למנווטים בשעות הלילה.

 

  סיכום

 בכדור לנו והידועים המוכרים טיקהוהמתמ הפיזיקה חוקי בו ומתקיימים אינסופי הוא היקום .0

 . הארץ

על פיהם מפוענח המידע  –הם אלה המאפשרים את חקר היקום חוקי הפיזיקה והמתמטיקה 

המגיע מרחבי היקום באמצעות כלי מחקר המבוססים אף הם על חוקי המתמטיקה והפיזיקה. 

, את התרחבות חוקים אלה הם שהביאו לממצאים השונים המאשרים את תיאוריית המפץ הגדול

  היקום ואת פענוח הגופים השונים המתקיימים בו. 

 ביקום קיימת הירארכיה של גופים שמימיים המאורגנים במבנים קבועים.  .4

בה, ממרחבי היקום הכלולים סקירה של הירארכיה זאת ושל הגופים השונים בתת פרק זה ישנה 

  כולו עד לכוכב שמש, מרכזה של המערכת בה אנו חיים.

המרחקים, הכוחות והזמנים ביקום הם עצומים וקשים הגופים השמימיים, י הגודל של סדר .0

 לתפיסה על ידי האדם. 

 בתת נושא זה באים לידי ביטוי סדרי הגודל הלא נתפסים באופן הבולט ביותר. 

חקר החלל תורם לאנושות בהרחבת הידע ובפיתוח הטכנולוגיה הן בתחום האסטרונומיה והן  ..

 נוספים )מדע, רפואה, תחבורה, מכשור אלקטרוני ועוד(. בתחומים רבים 

  .הישגים חשובים ומיוחדים של חקר החלל)עקיף( בתת הפרק הזה באים לידי ביטוי 

 

 בהוראת הנושא קשיים צפויים

, שכן קשים לתפיסה למוח האנושיתיאור החלל תת נושא זה של הממדים המעורבים ב

בחיי היום שאנו חווים בחושינו ם דומים לממדים כל אלה אינ –, הזמן המרחקים, הכוחות

  . יום

  :הפיתרונות העיקריים

כדאי להשוות על מנת להבין את הגדלים העצומים בהם מדובר כאשר חוקרים את היקום, 

 . רק כך יכול האדם לנסות להבין את הממדים הללו.םלתפוס בחושישאפשר לממדים אותם 

ת במערכת השמש מציג את מערכת השמש בהקטנה כך למשל השרטוט הידוע של כוכבי הלכ

איורים,  –וכך אפשר להבין את המבנה שלה. אם כן, אנו ממליצים להרבות באמצעי המחשה 

סרטונים, תמונות וכדומה. כמו כן, חשוב לתת לתלמידים אפשרויות להתבטא בנושאים אלה 

 בשיחה כך תוכלו לברר את המקומות שהם מתקשים בתפיסתם. 

גלקסיות מתרחקות זו יקום מתפשט וההקושי בתפיסה שהם ספציפיים יותר: א. שני קשיי

המרחקים בחלל נמדדים באמצעות יחידות חישוב המכילות . הקושי להבין כי בכל העת, מזו 

 שנות אור, ובכל זאת  שנת אור היא יחידת מרחק ולא יחידת זמן. –מושגי זמן 
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 פתרונות

אפשר להדגים באמצעות ניפוח בלון  –ת זו מזו קסיוהיקום והתרחקות הגל את התפשטות  .א

היקום, מרחיקה את  התפשטותשעליו סומנו מראש נקודות או עיגולים. ניפוח הבלון, כמו 

 . , כמובן שלא באותה פרופורציההסימנים )=הגלקסיות( זו מזו

בר הבנת הקשר בין זמן ומרחק ביקום היא מרכזית להבנת הנושא כולו. ומומלץ להקדיש להס .ב

יש זה זמן וגם להשתמש בדוגמאות. הנה ההסבר שאנו מציעים להביא בפני התלמידים: 

ק"מ בשנייה,  033,333-האור היא כ מהירותלהדגיש את ההבדל בין מהירות, מרחק וזמן: 

ק"מ. המרחק שהיא  033,333-של כ מרחקשאורכו שנייה עוברת קרן אור  זמןכלומר במשך 

גרם שמים המרוחק מעינינו שנת אור אחת  -ק"מ. לדוגמה  91..6×0103עוברת בשנה הוא 

ק"מ והמראה  91..6×0103פירושו של דבר שהקרינה יצאה ממנו לפני שנה, עברה מרחק של 

הזמן שלקח לקרני האור לעבור ) הנגלה לעינינו כיום הוא המראה של גרם שמים זה לפני שנה

מה קנטאורי הוא הכוכב הקרוב הכוכב פרוקסי: ה.  דוגמ(את המרחק מגרם השמים אלינו

שנות אור, כלומר המרחק שעוברת קרן אור במשך  44..ביותר למערכת השמש ומרחקו מאתנו 

 44..שנים. לפיכך, האור המגיע לכדור הארץ מכוכב זה הוא האור שהוקרן מן הכוכב לפני  44..

הגורמת  התפוצצות של כוכב גדול במיוחדשהיא שנים. דוגמה אחרת קשורה לסופרנובה, 

להפקת אנרגיה עצומה שבעקבותיה בהירותו של הכוכב עולה והוא מבהיק למרחקים עצומים. 

נצפתה מכדור הארץ סופרנובה בגלקסיה ה"סמוכה" לגלקסיית שביל החלב.  0691בשנת 

 91..6×0103שנות אור )כלומר מרחק של  091,913התפוצצות הסופרנובה התרחשה במרחק 

שנה לפני שזוהרה הגיע  091,913התרחשה לפני  וצצות הסופרנובה(. התפ091,913ק"מ כפול 

 לעיניהם של האסטרונומים.  
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 מאמר - מערכת השמש
 
 

 מאמר  - השמש

 מערכת השמש ומרכיביה 

 רקע מדעי

 מערכת השמש

הכוכב שמש, הנמצא במרכזה של מערכת השמש שלנו, נוצר כמו כוכבים אחרים בערפילית, 

ק והגז, אשר לא נדחסו אל השאריות של האבמחומרים שמקורם בכוכבים שסיימו את חייהם. 

החלו להקיף את אלה אט גושי חומר -אט. וסביב כמשטחי חומר שחגוהולך ונוצר נותרו ה כוכבה

הכוכב שמש בגלל כוח הכבידה שלו. גרמי השמים המקיפים את השמש במסלולים קבועים 

ִביִטיםו יםַאְסֶטרוִֹאיִד  ,כוכבי לכת ננסיים , וכן(ביניהם כוכב הלכת ארץ) לכת כוכביכוללים  . שָׁ

של רוב מסלולי ההקפה  מכוכבי הלכת. חלק מקיפים , וכן טבעות של שברי סלע,אחד או יותר ירח

 מישור" קרויה ההקפה של כדור הארץ סביב השמש,מישור סמוך לנמצאים כוכבי הלכת 

 ."הִמְלֶקה

 

 (המשיכה)כוח  הכבידה

יכה בין שני אחד הכוחות הבסיסיים ביותר בטבע, הכוח הקובע את המש

כמות  היא מסהשלהם. ה הסמבובמרחק בין הגופים גופים, הוא הכבידה. עוצמת הכבידה תלויה 

הכבידה תהיה חלשה  –החומר המצויה בגוף כל שהוא. ככל שהמרחק בין שני גופים גדול יותר 

ככל שהמרחק בין שני גופים קטן יותר הכבידה תהיה חזקה יותר(. ובאשר למסה:  -יותר )ולהיפך 

ככל  -ככל שהמסה של שני גופים גדולה יותר הכבידה ביניהם תהיה חזקה יותר )וגם להיפך 

 ה של שני גופים קטנה יותר הכבידה ביניהם תהיה חלשה יותר(. שהמס

קנה כובד, משקל, למסה של גופים שונים. המסה של גופים )כלומר כמות החומר מהכבידה היא ש

המצויה בהם( לא תשתנה גם כאשר הם ישהו על גוף בעל כבידה אחרת מזו של כדור הארץ, אבל 

החומר )המסה( בגופם של האסטרונאוטים שהלכו על של הגופים ישתנה. לדוגמה, כמות  המשקל

 הירח לא השתנתה אבל משקלם פחת, השתנה, כי הכבידה של הירח חלשה מזאת של כדור הארץ.

 

  הכוכב "שמש"

השמש היא כוכב, ובמהלך היווצרותה מגז ומאבק בערפילית, היא התחילה להסתובב ולהידחס, 

לפלוט , היא החלה לייצר אנרגיה והיתוך גרעינישל בשלב מסוים החלו להתרחש בה תהליכים ו

, C9,333קרינה, והפכה לכוכב בינוני בגודלו. על פני השמש שוררת טמפרטורה ממוצעת של 

החומר שממנו עשויה  !C 01,333,333-הטמפרטורות מגיעות לומשערים כי במרכז הליבה שלה 

 של יסודותוזניחות , וכן כמויות קטנות הליום 49%-ו מימן 10%כולל השמש 

 כבדים יותר.

 1נים, והמדענים סוברים שהיא תמשיך ותתקיים לפחות עוד שמיליארד  1-השמש נוצרה לפני כ

שר יאזל מלאי המימן שלה, ה"דלק" לתהליך ההיתוך הגרעיני, היא מיליארדי שנים. אז, כא

 כל כוכבי הלכת; וחמה וכנראה גם את נוגה-השמש תתנפח, תבלע את כוכב – ענק אדוםתהפוך ל

, וארץ בתוכם, ישנו את צורתם ואת הרכביהם. כעבור כמה עשרות או מאות מיליוני האחרים

כוכב קטן ולוהט שצפיפות  – ננס לבןויהפוך ל הענק האדום להידחסמרכזו של שנים, יתחיל 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7858
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8022
file:///C:/Documents%20and%20Settings/zviaf/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0V0UVTG5/%09%09%09%09item.asp%3fitem=6098
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15906,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15906,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-12066,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-12066,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-16990,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-16990,00.html
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 הדמיה - תנועת כוכבי הלכת

השמש  . בסופו של דבר כל מה שיוותר מןואילו המעטפת תתפשט בחלל החומר שבו גבוהה מאוד

הננס הלבן המתפשט במרחבים האינסופיים של החלל ואילו  אבק וגז –א חומר של ערפילית וה

  .יכבה ויהפוך לכוכב קר, אפל ודחוס

וצמחים על פני  מש היא מקור האור והחום המאפשרים את קיומם של בני אדם, בעלי חייםשה

י המהירות . זוהק"מ בשנייה 033,333-היא כ םיקובהאור  של התפשטות המהירות כדור הארץ.

מרחקו הממוצע  .הידועים לנו על פי חוקי המדעשחומר כלשהו עשוי לנוע בו המרבית האפשרית 

ולפיכך לקרן אור היוצאת מהשמש נדרשות מעט מיליון ק"מ  013של כדור הארץ מהשמש הוא 

 דקות להגיע אל כדור הארץ. 9-יותר מ

מפליטת האנרגיה שלה ומהפעילות על פני השמש מתרחשות שלוש תופעות הנגרמות כתוצאה 

 המגנטית על פניה ובסמוך להם:

כתמים כהים על פני השמש הנוצרים כתוצאה מהפעילות המגנטית של השמש והם  – כתמי שמש

קרים מעט מסביבתם ולכן נראים כהים יותר. כתמי השמש מופיעים בדרך כלל באופן מחזורי 

נה. בשיא המחזור גדלה כמות כתמי השמש שנים אך לעתים תקופת הזמן הזאת משת 00-אחת ל

 ויותר מכמותם הרגילה.  03פי 

. השדה המגנטי של במהירויות עצומות שטף של חלקיקים טעונים הנפלטים מהשמש –רוח השמש 

 כדור הארץ מגן עליו מפני רוח השמש.

בה אדירות על פני השמש הגורמות לכמויות עצומות של חומר להתרומם  לגו – התפרצויות שמש

 של עשרות ואף מאות אלפי קילומטרים מעל פני השמש, תוך כדי פליטת קרינה וחומר.

שידורי רדיו ורשתות חשמל וכן  –תופעות אלה עלולות להשפיע על מכשור הקיים בכדור הארץ 

עלולות לפגוע בלוויינים השטים מעל כדור הארץ. לולא השדה המגנטי של כדור הארץ המגן עלינו, 

 שמדים עקב קרינת השמש והחלקיקים הנפלטים ממנה.החיים היו מו

 

 הגופים במערכת השמש

 )הפלנטות( כוכבי הלכת

אחד מהם סובב  כל – עיקריות תנועותלכל כוכבי הלכת יש שני סוגי 

סיבוב אחד של כוכב  מקיף את השמש.הוא גם סביב עצמו ובאותו זמן 

יב השמש מהווה שנה. לכל אחד לכת סביב צירו מהווה יממה והקפה אחת של כוכב לכת סב

 מכוכבי הלכת המקיפים את השמש אורך יממה ואורך שנה שונים. 

 הכבידהכוכבי הלכת נעים כל העת באותם המסלולים בזכות שיווי המשקל הקיים בין שני כוחות: 

של השמש, המושכת את כוכבי הלכת אל השמש )"פנימה"( ותנופת הסיבוב של כל אחד מכוכבי 

כת אותם הרחק מהשמש )"החוצה"(. הכבידה של כוכבי הלכת עצמם היא זאת הלכת, המוש

 לנוע במסלול ההקפה סביבם.  –ירחים וטבעות  –הגורמת ללוויינים שלהם 

אינם  -כוכבי לכת, ירחים, אסטרואידים ושביטים  –השמש  המקיפים אתכל גרמי השמים 

 הם מחזירים את אור השמש הפוגע בהם. –פולטים אור 

 קבוצות:  0-את השמש מתחלקים להמקיפים י הלכת כוכב

 (כדור הארץארץ )הוא (, ֵונּוס) נֹוַגה(, ֶמְרקּוִרי) ַחָמהכוכב  :)הארציים( הסלעיים הלכת כוכבי

 (.ַמארס) וַמְאִדים

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit76/act1.aspx?nUnit=76&sSubjectKey=science
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6077
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6077
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 443שבהם, מאדים, נמצא במרחק הרחוק  -ותר לשמש ביהם הקרובים  כוכבי לכת אלה ארבעה

בדומה לזה של כדור ) : ההרכב שלהם סלעילהם ות המשותפותהשמש. התכונממיליון ק"מ 

או שאין להם  ְיֵרחים, יש להם מעט , הרחוקים מהשמשהם קטנים יחסית לכוכבים הגזיים, הארץ(

המקיפות אותם. על פני השטח שלהם צורות נוף  שברי סלע של טבעותכלל ְיֵרחים, ואין להם כלל 

שכבה המורכבת מגזים שונים שמתפתחות  -טמוספרה וסלעים מסוגים שונים, וסביבם מצויה א

 וח משיכה קטן.כ -התאם בו יחסית, קטנה מסהיש בה תופעות מזג אוויר שונות. לכולם 

נראים שעל פניו הסלעיים כוכב הלכת הקטן ביותר הקרוב ביותר לשמש,  – כוכב חמה )מרקורי(

החזק של השמש הסיבוב העצמי בגלל כוח הכבידה מכתשים, צוקים מחודדים ותהומות עמוקים. 

כדור הארץ. לעומת זאת ההקפה שלו של יממות  16כמעט  –שלו איטי והיממה היא ארוכה מאוד 

, ומשום מהירות זאת הוא נקרא בלועזית יממות הוא אורך השנה 99-כ –את השמש היא מהירה 

משך הלילה חום עצום ובבו . במשך היום )הארוך מאוד( שורר שליח האלים –על שם מרקורי 

 סביב כוכב חמה אין אטמוספרה מתחת לאפס. C433)הארוך אף הוא( יורדות הטמפרטורות עד 

 אוויר והשמים בו שחורים.ומשום כך אין בו תופעות מזג 

מש. הוא מוקף באטמוספרה סמיכה וכבדה כוכב הלכת השני במרחקו מהש – נוגה )ונוס(

חמצני וכן מכילה חומצות קטלניות. בגלל קרבתו לשמש -שמורכבת ברובה המכריע מפחמן דו

מפניו אל  נוזליםהטמפרטורה של פני כוכב הלכת גבוהה מאוד. החום הרב גרם להתאיידות כל ה

נוגה פועלת כחממה  של האטמוספרה ומנע בכך היווצרות של אוקיינוסים וימים. האטמוספרה

בממוצע!  C.93 –משום כך על פני נוגה חם כמו בכבשן לוהט וומונעת מכוכב הלכת להתקרר 

מוקדם בבוקר, לפני זריחת השמש, או בערב, מעט לאחר בנוגה אפשר לצפות מכדור הארץ 

 . השקיעה

 הלא הוא כדור הארץ. הוא השלישי במרחקו מן השמש, ולא נרחיב עליו כאן.  –ארץ 

אמנם גודלו כמחצית מגודלו של כדור  –כוכב הלכת הדומה ביותר לכדור הארץ  – מאדים )מרס(

הארץ אך הוא סלעי כמוהו, אורך היממה שלו דומה לזה של כדור הארץ, והשנה ארוכה מעט יותר. 

והקרום הגלעין עשיר מאוד בברזל והמעטפת  –גם מבנהו והרכבו דומים לאלה של כדור הארץ 

מכוח המשיכה על פני כדור הארץ  3%.-כים ומתכות. כוח המשיכה של מאדים הוא עשויים סלע

חמצני -דו פחמן -קטנה מאוד של גזים  מכילה כמותולכן האטמוספרה שעל פניו דלילה. היא 

 חמצן. אטמוספרה של מאדים , אך אין בחנקן וארגון מעטו

אדים היווה, ומהווה גם כיום, בגלל קרבתו היחסית לכדור הארץ והדמיון ביניהם כוכב הלכת מ

לצלם את פניו, ועד  0, כשנשלחה לראשונה חללית מארינר .069מאז שנת  –יעד מרכזי למחקר 

היום, נשלחו חלליות משוכללות, שנחתו על פניו ואף נשלחו רכבים שנעו על פניו, צילמו, מדדו, 

רבית החוקרים סוברים לקחו דגימות מן הקרקע והעשירו מאוד את הידע שלנו אודות מאדים. מ

 כי מתחת לפני הקרקע של המאדים יש מים קפואים. 

הוצא לאחרונה  ְפלּוטוֹ ) ֶנְפטּוןו (ָסטּוְרן) ַשְבַתאי(, אּוַראנּוס, יּוִפיֶטר) : ֶצֶדקהגזיים הלכת כוכבי

  מרשימת כוכבי הלכת והוא מסווג כיום ככוכב לכת ננסי(.

. הקרוב שבהם, צדק, נמצא במרחק בהשוואה לכוכבים הסלעיים מן השמש רחוקיםכוכבי לכת אלה  .

, הם גדולים מאוד, בעיקרו ַגִזי: ההרכב שלהם להם התכונות המשותפות. ק"מ ממנהן מיליו 193

(. מאחר שהם עשויים גז, אין על ונפטון אּוראנּוס ,ים ואף טבעות )סביב ַשבַתאיחוסובבים אותם יר
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לקיהם הפנימיים הגז הופך דחוס ונוזלי יותר ויותר. האטמוספרה פניהם צורות נוף או סלעים. בח

 עצומה וכוח המשיכה חזק מאוד. מסההשלהם עבה מאוד, 

 –כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש )לו היינו ממלאים את צדק בכדורי ארץ  – צדק )יופיטר(

הליום,  41%-מימן וכ 11%-כ –עשוי בעיקר מגז כדורי ארץ כדי למלא אותו!(. צדק  33.,0-היה צורך ב

השכבה העליונה היא אטמוספרה של מימן ושל הליום, ומתחתיה מעטפת בדומה להרכב השמש. 

הליום במצב נוזלי. ככל שמעמיקים לתוך צדק, הלחץ והטמפרטורה עולים,  חיצונית של מימן ושל

 קטנהמוצקה, ית של צדק יש גם ליבה סלע . ייתכן שבלבולנוזליהמימן הופך  הפנימיתובמעטפת 

האטמוספרה של צדק סוערת ובכל התצלומים נראים פסים, מכילה, כנראה, ברזל וניקל. , הבממדיה

חגורות וכתמים צבעוניים. אלה הם העננים המורכבים גבישי קרח וטיפות של תרכובות שונות בגוונים 

מערבולות וסופות  צהובים. באטמוספרה של צדק נושבות רוחות עזות ומתחוללות ללא הפסק-אדומים

 ברקים.

הירחים הגדולים המקיפים אותו המעניין  .נתגלו עד היום. מבין  90-כ –את צדק מקיפים ירחים רבים 

ביותר הוא הירח אירופה מפני שמתחת לשכבת הקרח העבה שעל פניו מצוי כנראה אוקיינוס אדמדם 

 בוץ. נוזליים המכיליםשל מים 

י מורכב ממימן ומהליום ובמרכזו יש כנראה ליבה סלעית עשירה כוכב הלכת שבתא – שבתאי )סטורן(

בברזל. סביב הליבה יש אזור של מימן דחוס ומעבר לו מתחילה האטמוספרה שצדה החיצוני כתום 

צורתו של שבתאי פחוסה ודומה לאליפסה יותר מאשר לכדור. שבתאי מוקף  .וניכרות בה רצועות עננים

ילות גושי קרח קטנים ואולי גם אבנים. עובי כל אחת מהן אינו במערכת של אלפי טבעות דקות המכ

החוקרים משערים, שמקורם של חלקיקי הטבעות הוא באחד הירחים או עולה על ק"מ אחד. 

לשבתאי יש . הלכת-של כוכב הכבידהאל שבתאי, והתפורר לרסיסים בשל  באסטרואיד שהתקרב מאוד

שפניו מוסתרים באובך כתום כולם הוא הירח טיטאן עשויים סלעים וקרח. המעניין מ ירחים עשרות

, אוקיינוס עצום העשוי מפחמימנים שונים )תרכובות של מימן ושל פחמן( - אורגניות של תרכובות

יש חוקרים הסבורים שבגלל שהאטמוספרה של  מכילה חנקן ומעט גזים אחרים.שלו אטמוספרה וה

ו תנאים המאפשרים את קיומן של צורות חיים טיטאן מכילה פחמן, חנקן ומימן אולי יש על פני

 .(מפחמן ומימן)מתאן מורכב  פשוטות המבוססות על חומרים במצב נוזלי, כמו מתאן

ירחים. גם הוא  01-כחלחל וסביבו טבעות שחורות וכ-לפני כוכב הלכת אורנוס יש צבע ירוק – אורנוס

האטמוספרה של אורנוס  .סלעית ליבה ובמרכזו מצויה כנראה קפואיםגזים קרח וממורכב בעיקר 

, המעניק לאורנוס בעיקר מימן וגם מעט הליום ומתאןוהיא מכילה  - היק"מ עובי 9,333 –עבה מאוד 

 כחלחל. -את הגוון הירקרק

 .-מהשמש מכולם, מוקף ב הרחוקכוכב הלכת הגזי הקטן מבין קבוצת כוכבי הלכת הגזיים ו – נפטון

 הרכבו של נפטון דומה לזה של אורנוס ופניו הם . רחוקיםקטנים ו ירחים 1ירחים ובעוד  9-טבעות וב

קר מאוד ונושבות . על פניו של נפטון גז המתאן המצוי באטמוספרה שלומתוצאה כצבע כחלחל, בעלי 

כתמים גדולים של בהם נתגלו ו העננים באטמוספרה של נפטון מסודרים בפסיםרוחות עזות. 

  רה.כתוצאה מסופות באטמוספ מערבולות

הסובבים סביב השמש, צורתם כמעט  , קטנים מכוכבי הלכת,גרמי שמים :כוכבי הלכת הננסיים

מכוכבי הלכת  כדורית והם אינם לוויינים של כוכב לכת )כלומר הם לא ירחים או טבעות(. חלק

הננסיים מצויים בחגורת האסטרואידים, כמו הכוכב הננסי ָקֶרס, וחלק רחוקים יותר כמו פלוטו 

 )שנחשב מאז גילויו לכוכב לכת אך מעמדו שונה בגלל ההגדרות החדשות לכוכב לכת ננסי(. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 נתונים  –כוכבי הלכת 

שם כוכב 
 הלכת

מרחק ממוצע 
 מהשמש

)במיליוני 
 ק"מ(

רטורה טמפ אטמוספרה
 ממוצעת

משך 
הסיבוב 
העצמי 
)אורך 

 היממה(

משך 
 ההקפה

)אורך 
 השנה(

סוג החומר 
המרכיב 
את כוכב 

 הלכת

כוכב חמה 
 )מרקורי(

יממות  99 ימי ארץ 16 מעלות  001 אין  19-כ
 ארץ

 סלעי

ימי  001 מעלות 93. בעיקר פחמן דו חמצני 039-כ נוגה )ונוס(
 ארץ

יממות  441
 ארץ

 סלעי

נקן, חמצן, פחמן דו ח 0.6.1 ארץ
 חמצני

 091.41 שעות .4 מעלות 01-כ
 יממות

 סלעי

מאדים 
 )מרס(

דלילה, בעיקר פחמן דו   441.60
 חמצני, אין חמצן

-שעות ו .4 מעלות -11
 דקות 01

יממות  991
 ארץ

 סלעי

צדק 
 )יופיטר(

-שעות ו 6 מעלות - 013 בעיקר מימן והליום  119
 דקות 13

שנות  00.9
 ארץ

 גזי

י שבתא
 )סטורן(

בעיקר מים ואמוניה  46.,0
 )תרכובת חנקן ומימן(

-שעות ו 03 מעלות - 093
 דקות 3.

46..4. 
 שנות ארץ

 גזי

 מכילה בעיקר מימן 4,911 אורנוס
 והליום

-שעות ו 01 מעלות -401
 דקות .0

שנות  90.11
 ארץ

קרח ומים 
וגזים 

 קפואים
מכילה בעיקר מימן  1...13,. נפטון

 והליום
-שעות ו 09 לותמע - 400

 דקות 1
090.14 

 שנות ארץ
קרח מים 

וגזים 
 קפואים

 

שם כוכב 
 הלכת

קוטר בקו 
 המשווה
 )בק"מ(

הרחבה  מים כוח משיכה  טבעות ירחים
 באינטרנט

 
כוכב חמה 

 )מרקורי(
משל כדור  0/9 אין אין 919,. 

 הארץ
  

 - וכב חמהכ
 מאמר

משל  6/03 אין אין 04,033 נוגה )ונוס(
 כדור הארץ

  
 מאמר - נוגה

מטר /  6.9 אין 0 04,119 ארץ
  4שנייה

  יש

מאדים 
 )מרס(

כשליש משל  אין  4 .9,16
 כדור הארץ

ייתכן וקיימים מים קפואים 
קטנה מתחת לפני  בכמות
 השטח

 
 מאמר - מאדים

 
צדק 

 )יופיטר(
מזה  .4.1פי  יש 93-כ .0.4,69

-של כדור
 הארץ

קרח קפוא הוא המרכיב 
העיקרי של מרבית הירחים 

ויתכן מים במצב נוזלי בירח 
  .אירופה

 
 מאמר - צדק

שבתאי 
 )סטורן(

גדול בעשירית  יש  93-כ  043,109
משל כדור 

 הארץ

בטיטאן מתאן נוזלי קרח מים 
הוא המרכיב העיקרי של 
 מרבית הירחים הקטנים

 
 מאמר - שבתאי

משל  6/03 יש 41 10,333 אורנוס
 כדור הארץ

קרח מים הוא המרכיב 
העיקרי של מרבית הירחים 

 הקטנים

 

 מאמר - אורנוס
 

דור מכ 0.4פי  יש 00 6,149. נפטון
 הארץ

קרח מים הוא המרכיב 
העיקרי של מרבית הירחים 

 הקטנים

 
 מאמר - נפטון

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8177
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7905
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7895
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7912
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8166
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8176
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8021
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 מאמר - אסטרואידים
 

 מאמר – הירח

 

 

 רחיםי

)להבדיל מלוויינים מלאכותיים, מעשה ידי אדם,  של כוכבי לכתטבעיים ירחים הם לוויינים 

הלכת. לכוכב  יבגלל הכבידה של כוכבאת כוכבי הלכת קיפים מהמקיפים כמה מכוכבי הלכת(. הם 

ככל שמתרחקים מן השמש עולה מספר . חמה ולנוגה אין כלל ירחים, לכדור הארץ ירח אחד

יש צורה כדורית אך  ,ק"מ 033, שקוטרם עולה על לירחיםהירחים הסובבים סביב כוכבי הלכת. 

ת. חלק מהירחים במערכת השמש מעניינים יש גם ירחים קטנים יותר שאינם בעלי צורה מוגדר

במיוחד את החוקרים מפני שיש בהם כאלה שעל פניהם שוררים תנאים שאולי מאפשרים קיום 

של מים  , לכאורה,סימנים לקיומםיש חיים מסוג כלשהו. על הירח אירופה, אחד מירחיו של צדק 

מירחיו של שבתאי התגלו  ואילו על טיטאן, אחד ;נוזליים מתחת לכיפת הקרח העבה שעל פניו

 .נוזלים, כנראה מתאןצורות על פני הקרקע שיכולות להיות מעוצבות על ידי 

 הירח של כדור הארץ

הוא אחד הירחים הגדולים ביותר במערכת השמש. הוא גדול גם  , המקיף את כדור הארץ,הירח שלנו

 19.,0קוטרו בקו המשווה . הלכת הכפול"-הארץ, עד כי יש המכנים את הצמד: "כוכב-לכדור יחסית

של כדור הארץ  וכשישית מז הירח היא של הכבידה. ק"מ 333,.09 -ק"מ ומרחקו מכדור הארץ 

 והרכבו סלעי. 

נחתה על הירח  0696 -ב -הירח הוא גרם השמים היחיד מחוץ לכדור הארץ שרגל אדם דרכה עליו 

חלליות  00ל הירח נשלחו אאסטרונאוטים על אדמתו.  ה, הראשונה שהנחית00החללית אפולו 

מאוישות במבצע אפולו, שמחלקן יצאו האסטרונאוטים להלך על הירח. מבצעי אפולו העבירו כמות 

במרכז הירח מצויה ליבה עשירה מאוד בברזל. סביב הליבה שכבה  כיוממנו הסתבר  עצומה של מידע

ת של הירח, הקרום, המעטפת, העשויה חומר סלעי כהה. השכבה החיצוני של חומר מותך, וסביבה

בתצפיות טלסקופיות ובצילומי  .הארץ-דומה לסלעים בקרום של כדור עשויה מסלעים שהרכבם

הארץ: הרים, בקעות ומישורים -כדור פני-החלליות שביקרו בירח, מתגלים נופים דומים לאלה שעל

  .פניו-המכתשים הפזורים על נרחבים. המיוחד בנופיו של הירח הם מאות אלפי

 

 ואידים ושביטיםאסטר

  השמש גם אסטרואידים ושביטים: מקיפים אתבנוסף לכוכבי הלכת 

 אסטרואידיםה

צדק.  לין המסלולים של מאדים ושב בעיקר האסטרואידים הם מאות אלפי גושי סלעים הנעים

מגרגרי האבק והסלעים להתלכד  השל צדק מנע שהכבידה החזקהנראה 

המשיכו להתנגש זה בזה, התפוררו  להאושי הסלע הג ולהפוך לכוכב לכת, וכי

שרות עונותרו כ"חגורה" )"חגורת האסטרואידים"( בין מאדים לצדק. גודלם נע ממאות ס"מ ועד 

לאסטרואידים מבנה מגוון; לחלקם מבנה סלעי, לחלקם מבנה מתכתי ובחלקם יש נוכחות  .ק"מ

קו אל פנים מערכת השמש של חומרים אורגניים )הקרויים קונדריטים(. כמה מהאסטרואידים נזר

 וחלקם נעים בקרבה יחסית גם לכדור הארץ. 

 

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8200
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=6176
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 מאמר - שביטים
 

 מאמר - מטאורים
 

על שביטים, על 
מטאורים ועל 

התנגשויות במערכת 
 מאמר - השמש

 
 
 

 מאמר - מערכות שמש אחרות

 

  שביטיםה

הכלוא  ואבק מים, גזים קפואים קרחשמורכבים בעיקר  טניםקשים וג מיליוני הם הָשִביִטים

משערים נפטון. מקיפים את השמש כענן ענקי הרחק מעבר למסלולו של השביטים  בקרח.

מערכת השמש נוצרה מהם. מדי פעם מתקרב מסלולו שאריות" מהחומרים ש" הן שאֶלה

של שביט אל השמש ואז קרני השמש מאירות ומחממות אותו והוא נראה כגוף בעל ראש 

שבו  מתנדף, והאבק שכלוא בקרח משתחרר מהשביט ונמשך  כעין  הקרח זוֵהר וזנב ענק: 

שביטים זנב הזוהר באור השמש המוחזר ממנו ומקנה לשביט את מראהו רב ההוד. 

החולפים מספר רב של פעמים ליד השמש מתאדים בהדרגה, ומרבית הקרח שהיה בתוכם 

 .ָפִריְך ַסְלִעיונשארים כגושים כהים ואפלים של חומר  ָכִביםהם  זמתנדף. א

 ומטאוריטים מטאוריםעל "כוכבים נופלים", 

ור הניצתים ונעלמים בכל לילה אפשר לראות בשמים כמה "כוכבים נופלים", שובלים קצרים של א

חלקיקים קטנים המגיעים אל  –במהירות. אלה אינם כוכבים והם אינם נופלים, אלה הם מטאורים 

כדור הארץ במהירות עצומה של כמה עשרות ק"מ לשנייה, חודרים לאטמוספרה של כדור הארץ, 

 מתחככים במולקולות האוויר ומלהיטים אותם ואז אנרגיית האור נפלטת מהם. 

של המטאורים בחלקיקי אסטרואידים או בחלקיקי שביטים: האסטרואידים המרחפים  מקורם

כששברים אלה בחגורת האסטרואידים מתנגשים לעתים זה בזה ויוצרים שברים ורסיסים קטנים. 

שביט  כאשר .ֵמֵטאוֹריםסוטים ממסלולם ומגיעים אל כדור הארץ, הם חודרים לאטמוספרה שלנו כ

האבק המשתחרר ממנו לנוע במסלול השביט ומדי שנה, כאשר כדור הארץ  מתקרב אל השמש, ממשיך

חוצה את מסלולם של חלקיקי האבק, הוא מושך אותם אליו, וכשהם נשרפים באטמוספרה הם 

השביטים המתקרבים לכדור הארץ מוכרים . מטאורים גשמימשאירים שובלי אור מרהיבים המכונים 

מתי יתקרב שביט למערכת השמש ומתי צפויים גשמי מטאורים וצפויים, ולחוקרים יש אפשרות לחזות 

 להיראות בשמי כדור הארץ.

בדרך כלל החיכוך באטמוספרה שורף לגמרי את המטאורים אך לעתים המטאור גדול דיו כדי 

לשרוד את הכניסה לאטמוספרה ולהגיע אל פני כדור הארץ. מטאור המצליח להגיע אל פני כדור 

 . מטאוריטהארץ מכונה 

 

 מערכות שמש אחרות

מערכות שמש כמו זאת שלנו, כלומר כוכב שסובבים אותו גופים כמו כוכבי לכת, קיימות 

הדומים כוכבים בגלקסיה שלנו, גלקסיית שביל החלב, ומן הסתם קיימות גם בגלקסיות אחרות. 

מהכוכבים בגלקסיית שביל החלב הם מסוג הדומה  %.-כ -ינם נדירים בתכונותיהם לשמש א

כוכב צהוב המצוי במרחק , קנטאורי אהקרוב ביותר הוא אלפהכוכב הדומה לשמש מדי לשמש. ל

ואין סביבו כוכבי  שנות אור מאתנו. אך על אף שהוא דומה למדי לשמש, הוא אינו זהה לה 01..

 לכת.

, אז 0690העדות הראשונה לכך שיש כוכבים נוספים שמקיפים אותם גופים שונים התקבלה בשנת 

הכוכב הזוהר ביותר בקבוצת הכוכבים נבל )לירה(.  –טלסקופ עדות לחומר סביב הכוכב ווגה גילה 

מערכות שמש אך כמעט בכל המקרים נמצא רק כוכב לכת  033-מאז ועד היום התגלו למעלה מ

 –נתגלתה מערכת שיש לה כמה קווי דמיון למערכת השמש  4339בשנת אחד המקיף את הכוכב. 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8608
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6992
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1756
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1756
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1756
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1756
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9259
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צית מהמסה של השמש ומקיפים אותו שני כוכבי לכת המזכירים כמחשהמסה שלו כוכב 

ומרחקם מהכוכב הם כמחצית מאלו של צדק המסה שלהם בתכונותיהם את צדק ושבתאי אך גם 

 שנות אור מאתנו. 1,333ושבתאי. מערכת זאת מצויה במרחק של 

הם קרקע מוצקה רובם הגדול של כוכבי הלכת המקיפים כוכבים שנתגלו עד היום הם גזיים ואין ל

בדומה לכוכב הלכת צדק. יחד עם זאת מניחים החוקרים שיש להמשיך ולחפש מערכות שמש 

 –נוספות. אולי אי שם מצוי כוכב לכת המקיף את כוכבו בתנאים הדומים לכדור הארץ והשמש 

 אותו המרחק, אותה הטמפרטורה וכדומה.  

 

 

 ים מסכם של מבנה היקוםתרש

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

צבירי  גלקסיות היקום
 גלקסיות

 ערפיליות

 כוכבים

כוכבי לכת וכוכבי  אסטרואידים שביטים
 לכת  ננסיים

השמש ומערכת 
 השמש

 כדור הארץ הירח

 ירחים וטבעות

 כוכביםצבירי 

 במרכז הגלקסיה חור שחור
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 היתכנות חיים ביקום

 מה הם חיים ומה הם התנאים ליצירת חיים?

מיליארד שנים לאחר היווצרותה של מערכת השמש ושל כדור הארץ, קשה להגדיר  1-גם כיום, כ

במדויק מהם  חיים. ברחבי כדור הארץ מתקיימים חיים במגוון תנאים עצום ובמגוון תנאי חיים 

בלתי אפשריים ליצורים מסוימים אך אפשריים ליצורים אחרים, וכל זאת על אותו כוכב שהם 

 לכת.

כדי לחפש סביבות בהן ייתכנו חיים חייבים להגדיר את המשותף לחיים המגוונים המוכרים לנו על 

כדור הארץ,ולחפש מאפיינים דומים ביקום. )כמובן שיתכנו צורות חיים שאינן מוכרות לנו כלל, 

 דיוק מסיבה זו אין טעם לחפשן כי אי אפשר להגדיר מהי מטרת החיפוש(.אך ב

מן המחקרים העוסקים בראשית החיים על פני כדור הארץ עולים כמה תנאים בסיסיים ליצירת 

חיים כפי שאנחנו מכירים )כלומר צורות חיים מהסוג הקיים על פני כדור הארץ המבוססות על 

 חומרים אורגניים(:  

 המבוססים על היסודות פחמן, חמצן, חנקן ומימן. חומרים אלה הם  גנייםחומרים אור

 המרכיבים הבסיסיים של התא החי. 

  שמאפשרת מחזור מים ומאפשרת הגנה מפני קרינה מסוכנת מן השמש. אטמוספרהקיום 

 הדרוש לקיום תהליכים כימיים שבהם נוצר חומר חדש, כמו אנרגיה  מקור אנרגיה

 חשמלית מברקים.

 המייצר אנרגיה ואור במידה המתאימה, כלומר, לא   -כוכב דמוי שמש  –מתאים  כוכב

כוכב מסיבי הפולט קרינה רבה מדי, שלא תאפשר חיים וקיום אטמוספרה, ולא כוכב קר 

 ועמום מדי.

  מים שבה מתקיימים  טמפרטורה מתאימהמרחק מהכוכב, שמש, המאפשר קיום

 של יצירת מולקולות מורכבות. . במים נוזליים אפשריים תהליכיםנוזליים

 תנאי זה חיוני להגנה על צורות החיים מהקרינה הקוסמית.  – קיום שדה מגנטי 

  שמאפשרים קיום מקווי מים. סלעייםפני שטח 

 מה ידוע עד כה על קיום תנאים אלה ברחבי היקום?

 אלה מצויים בשפע כמעט בכל מקום, החלל בענני גז ואבק בהם  – חומרים אורגניים

 וצרים כוכבים, וכלה בשביטים במערכת השמש, באסטרואידים ובכוכבי לכת. נ

 קיימות עדויות להימצאות מולקולות מים סביב כוכבים רחוקים, וכמעט בכל  – מים

מקום במערכת השמש, אם בצורת אדים באטמוספרות של כוכבי לכת או, באופן שכיח 

ביטים וירחים קטנים במערכת יותר, בצורת קרח שהוא החומר העיקרי ממנו בנויים ש

 השמש. 

 בגלקסיה שלנו יש מאות מיליוני כוכבים דמויי שמש. – כוכבים דמויי שמש 

 עד היום נתגלו מאות מערכות שמש מחוץ למערכת השמש שלנו. אמנם רובם  – כוכבי לכת

המכריע מכיל כוכבי לכת גזיים גדולים שמצויים בקרבה יתרה לכוכב המרכזי. עצם 
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התגלו הרבה מאוד מערכות שמש רומזת על האפשרות כי מערכות שמש הן העובדה כי 

 דבר שכיח ביותר ביקום.

כיום מדע האסטרוביולוגיה, העוסק בשאלת קיום החיים החלל, עדיין בראשית דרכו, ועם העמקת 

הידע שלנו על מבנה כוכבי הלכת, הירחים והשביטים במערכת השמש שלנו וכן גילוי עוד מערכות 

 רות, נוכל לקבל הערכה טובה יותר לאפשרות קיום חיים בחלל.שמש אח

 בהוראת הנושא קשיים צפויים

, אבל עדיין הממדים והמרחקים כאמור, מערכת השמש היא קרובה יותר אלינו מאשר היקום כולו

של מערכת השמש שונים מאוד מאלה של כדור הארץ, ועל כן קיים גם  בגופיםעצומים והתנאים 

לקושי זה וגם עליו כבר  הפיתרוןיש כאן קושי תפיסתי גדול.  -בר הצבענו עליו כאן הקושי שכ

 הצבענו הוא אמצעי המחשה ויזואליים, ומתן אפשרות לתלמידים להתבטא בעל פה. 

 נזכיר קשיים ספציפיים נוספים:

  בשמם מופיעה המילה כוכב אך הם שני גרמי בין כוכב לכוכב לכת להבחיןיש קושי .

הוא גוף שמימי המייצר אנרגיה. השמש שלנו היא  כוכבמאוד זה מזה.  שמים השונים

הנקודות . , בכל רחבי היקוםממנה וגדולים קטניםוגם בגודלו ויש כמוה,  ממוצעכוכב 

הירח  הם כולם כוכבים )מלבד)ללא ציוד מיוחד( הזוהרות שאנחנו רואים בשמים בלילה 

 השמש סביב. מסוימות בשמים( וכוכבי לכת ספורים שאותם אפשר לראות בתקופות

 כוכביואלה הם  מששה מן אותה מקבלים אלא אנרגיה מייצרים שאינם גופים סובבים

הירחים, האסטרואידים, המטאורים  גופים נוספים המקיפים את השמש הם. הלכת

כדי  (planetכוכב לכת )לכוכב, ו( starבמונחים כוכב שבת )יש המשתמשים . והשביטים

הבהרה  –לכך אינו מסובך  הפיתרון. חד יותר בין שני גרמי שמים אלהלהבחין באופן 

 פשוטה שתחזור על עצמה מספר פעמים. 

  .על  הדרך להתגברקיים קושי בתפיסה התלת ממדית של הגופים השונים שעוסקים בהם

קושי זה היא באמצעות דגמים הכוללים מקור אור קבוע )השמש( וגופים נעים )אלה 

שונים( וכן ביקור  אחרים מחומריםמידים מהכיתה או דגמים יכולים להיות תל

 בפלנטריום.

  הירח נראה לנו גדול מכוכב הלכת צדק כי הירח קרוב אלינו  -הקשר בין מרחק לגודל

לכך הוא  הפיתרוןהרבה יותר מאשר צדק. וכך גם בהקשר לגרמי השמים האחרים. 

הוא שגוף קרוב נראה גדול  הקדשת זמן לנושא זה של פרספקטיבה שהחוק המרכזי שלה

וגוף רחוק נראה קטן. אין בעיה להמחיש את נושא הפרספקטיבה בתצפית של התלמידים 

 בתוך חצר בית הספר, או בתצפית במקום סמוך אליו. 

  


