
 

עליכם ליצור : שיר, 
, או סיפור קצר ציור

בעקבות המידע   קומיקס
המדעי המצורף על 

כוכבי לכת במערכת 
ומידע נוסף   השמש

 הידוע לכם.
את היצירות מגישים על 

 לכל היותראו  A4דף 

A3. 
יש לרשום מאחורי 

היצירה: שם פרטי , שם 
משפחה, גיל, הקשר 

לבי"ס "היובל" ופרטים 
 ליצירת קשר.

את היצירות ניתן להגיש 
 05/01/2022-עד ה

בדרכים  16:00בשעה 
 הבאות: 

להביא עותק קשיח •
 לבי"ס "היובל".

דרך מערכת •
ההודעות של ביה"ס 

וובטופ לנמענים:  –
גלית יפת או לאה 

 אדלר.

דרך קישור הנמצא •
באתר ביה"ס 

 "היובל".
 

 Mercury-כוכב חמה

כוכב הלכת הקרוב 

ביותר לשמש והקטן 

ביותר במערכת השמש. 

אין לו ירחים. 

האטמוספירה שלו 

 דלילה. 

 Venus -נוגה 

במרחקו  2-כוכב הלכת ה

 מהשמש.

המאפיין שלו הוא החום העצום 

השורר על פניו. האטמוספירה 

סמיכה עם ענני חומצה 

גופרתית וכמות גדולה של 

 פחמן דו חמצני.

 השטח מורכבים מבזלת.פני 

  Mars-מאדים 

במערכת  4-הכוכב הלכת 

השמש. צבע פניו אדמדם בשל 

ריבוי תחמוצות ברזל. פני 

מאדים מלאים במכתשים 

ומרבית הקרח בקטבים הוא 

קרח יבש. במאדים נמצא ההר 

השמש. ביותר במערכת  הגבוה

אחד מכוכבי הלכת המאוד 

נחקרים עם תוכניות לשליחת 

 משימות מאויישות.

 Earth -ארץ

במערכת  3-כוכב הלכת ה

ליבת  –גלעין השמש.. במרכזו 

כדור הארץ מסביב מעטפת 

וסביבה קרום כדור הארץ. 

-הליבה עשויה מניקל ומברזל.כ

מכדור הארץ מכוסה מים  70%

יבשה. אטמוספירת כדור  30%-ו

הארץ היא מעטפת אוויר 

 21%חנקן,  78%-שמורכבת מ

 Saturn -שבתאי  % גזים אחרים. 1-חמצן ו

 במרחקו מהשמש. 6-כוכב הלכת ה

ת שבתאי מקיפות טבעות פלנטריות א

 שמכילות בעיקר קרח ואבק.

 ירחים לשבתאי. 82

 Uranus-אורון 

במרחקו מהשמש.  7-כוכב הלכת ה

מוספירה צפופה לאורנוס יש אט

של מימן, הליום ומתאן ומעטפת 

של מים, אמוניה וקרח מתאן. 

צורן. ענניו  –במרכזו ליבת ברזל 

ממימן גופרתי.  העליונים מורכבים

על פניו נושבות רוחות במהירות 

 טבעות 13קמ"ש. בעל  500
 פלנטריות.

  Neptun-רהב  

במערכת השמש.  8-כוכב הלכת ה

מכוסה בשכבת מים וקרח. במרכזו 

ליבה של ברזל וצורן ומסביבה 

שכבת קרח המכילה מים, מתאן 

ואמוניה וסביבה אטמוספירה 

המכילה בעיקר מימן והליום, גם 

מתאן המעניק לנפטון את גוונו 

הכחלכל. מהירות הרוחות 

באטמוספירה יכולה להגיע עד 

ירחים  14 קמ"ש. לנפטון 2000

 ומערכת טבעות פלנטריות.

  Jupiter-צדק 

במרחקו  5-הכוכב הלכת 

מהשמש. כוכב הלכת הגדול 

ביותר במערכת השמש. ענק 

גזים, מרביתו מימן והליום. 

 79לצדק יש טבעות וירחים. 

ירחים. אחד המאפיינים 

הבולטים הוא הכתם האדום 

הגדול, סערה שגדולה מגודל 

 כדור הארץ.


