
כוכב ח מה
הפרק  מיועד לתלמידים בכל הרמות ולמורים 

 
לקריאה משלימה ולתרגולים

בספר  ' ו' פרק  זה מבוסס על פרקים ה
הוצאת קוסמוס טלסקו פים, אל-ר יגאל פת"ד,  מדריך להכרת השמים

http://cosmos.co.il/wfile/catalog/books.htm

:פרקי תרגול לפרק  זה מצויים באתר זה בפרקי מבוא ובתרגולים למורים
http://education.org.il/edication/lab_edu.htm

:מועדי זריחה ושקיעה וכדומה, למידע על אפשרויות הצפייה בכוכב חמה מישראל
http://www.education.org.il/education/mercury.htm
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כוכבי  ה לכת ה סלע י י ם 
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הגדרות

.כוכבי הלכת הסלעיים הם כוכבי הלכת שהרכבם מכיל בעיקר סלע•
היחס בין מרכיב הקרח למרכיב האבק בהרכבם הראשוני קטן מאוד•
הם קרובים יותר לשמש•
קטנים יותר מכוכבי הלכת הגזיים•
צפיפות ם גדולה•
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: כוכבי הלכת ה סלעי ים ב ס דר  מרחקם מה ש מש

נוגה 
כוכב חמה

ארץ 
מא ד י ם
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ה קפאון גבול  
 הערפילית באיזורגבול הקיפאון  מוגדר כמרחק מהשמש שבה הטמפרטורה 

קרח המים בתחום שבין . השמשית ירדה מתחת לערך בו המים מתנדפים
השמש ועמו התנדפו  הגזים - לשמש התנדף בעת התהוות  אבהק פאוןאיזור 

.  הכלואים בקרח
,  יחידות אסטרונומיו ת מהשמש5 עד 3 -גבול הקיפאון  מצוי במרחק  של כ

בין מאדים לצדק
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ה קפ אוןה חו מר בגבול  
אפשר להניח , הדומה לזה בשמש, Dלאבק , Gאם מניחים יחס של גזים  

:באופן גז יחס של

בין השמש לגבול ( הפנימי של מערכת השמש באיזורמרבית חומר הגלם 
. התנדף) הקיפאון

פל נטו ת גדולות בעיקר מקרח ולכן  שם -לא התאפשרה בנייה של פרו טו
.נוצרו כ וכבי לכת קטנים יותר

%5≈
Gas
DustRatio
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כוכב ח מה 
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כוכב ח מה 

.כוכב חמה הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש
.הרמסעל שם שליח האלים ,  מרקיורי– שמו הלועזי

כוכב חמה סימל את המתכת כספית עבור הקדמונים ואת היום הרביעי 
בשבוע

Mercury – Mercury, Wednesday, Dies Mercurii, Mercredi, 
ηµερα Ερµου − HERMES (Woden, Odin)

אל-ר  יגאל פת"                      דwww.education.org.ilכוכב חמה                      



כוכב ח מה  מאפי ינ י ם  פיז י ק לי י ם 
מבנה כוכב חמה

מינרליים עם ,  סיליקטים–סלעי 
.ליבת ברזל

 כוכב חמה בצבע –בתמונה 
 –מלאכותי 

NASA, Messenger -צילום
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 מי מדים -כוכב ח מה  
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2440 km רדיוס בקו המשווה

0.33x1027 g מסה בגרמים

0.0546 א"מסה ביחס למסת כדה

5.43 g cm-3 ק"לסמ' צפיפות ממוצעת גר

0.00 1פחיסות

0.11 2אלבדו גיאומטרי



 מאפיינ י  כבידה–כוכב ח מה  
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3.7 m s-2  נמדדת – 3תאוצת כובד בקו המשווה
במטרים לשנייה בריבוע 

תאוצת כובד בקו המשווה ביחס לכדור  0.38
הארץ

4250 m s-1  נמדדת – 4מהירות בריחה בקו המשווה
במטרים לשניה



 י ממ ה –כוכב ח מה  
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58.65d 5)סידרלי(זמן סיבוב עצמי 

) h(או שעות ) d)נמדדת בימים
176d 6)סינודי(  יממה

) h(או שעות ) d)נמדדת בימים



 ימ מה -כוכב ח מה  

.  ימי ארץ58.65כוכב חמה מ שלים  הקפ ה סביב צירו במשך 
 ימי 176אורכת , )בין שתי זריחות(היממ ה  על פני כוכב חמה 

 שלו ומפרק ההק פה  הסידרלית מהימ מה 3ארוכה כמעט  פי , ארץ
)  ימים88(שלו סביב השמש  
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 נתוני  מס לו ל –כוכב ח מה  
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88.87d y( נ מדד בש נ ים   )  סידרלי( זמ ן  סיב ו ב סבי ב  השמ ש 
.d (7(או  ימ י ם ) 

115.88d )d(או  ימ ים ) y( נ מדד ב ש נים .  מחזו ר ס י נ ודי  ממ ו צ ע 
8.

‘2ο.0 9)במ עלות(נט י ית  צי ר הסיב ו ב 

‘7ο.0 10 )במ על ות(נט י ית מ י ש ור  הסי בוב 

0.3871 11 )בי חידות א סטר ו נ ומ י ות(מרחק מ מו צ ע  מה ש מ ש 

0.2056 12 המסל ולאקס נ טרי ות

0.31 13מרחק פריהליו ן מ מו צ ע

0.47 14  מ מו צ עא פהליוןמרחק 



תצ פיתי י ם  מאפיני י ם  –כוכב ח מה  
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“4.5 ) שניות קשת (מיזעריקוטר זו ויתי אופייני 

“12 )שניות ק שת (מירביקוטר זו ויתי אופייני 

6 בהירות אופיינית מזערית

-1.5 מירביתבהירות אופיינית 



 יר ח י ם -כוכב ח מה  
לכוכב חמה אין ירחים ובזה הוא 
ונ וגה שונים מיתר כוכבי הלכת 

במערכת השמש
באחד מהצילומים של החללית 

ר נראה כאילו יש לכוכב 'מסנג
אולם מבדיקות  , חמה ירח

. נוס פ ות  נשללה אפשרות זו

 הצילום לפיו לכוכב –משמאל 
לירח אף . חמה יש לכאורה ירח

לא , כאמור. קדוארוס –ניתן שם 
מדובר בירח וכוכב חמה נות ר 

.ללא ירחים
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 אטמוספי רה -כוכב ח מה  
לכוכב חמה אין אפשרות להח זיק באטמוספירה קבועה משמעותית מהסיבות  

:הבאות
הקרבה לשמש גורמת לכך שמרבית מולקול ות הגז מתפרק ות לאטומים •

בודדים
 הגבוהה עם והאינטרקציה)   מעלות קל ווין700עד ( הגבוהה הטמפטרטורה•

רוח השמש כתוצאה מהקרבה לשמש מקנה  לאטומי הגז מהירות גבוהה
הסמיכות לשמש מאפשר לשדה המגנטי של השמש להאיץ חלקיק ים •

טעונים החוצה מהאטמוספירה

הכבידה הנמוכה של כוכב חמה אינה מאפשרת להחזיק  את , כתוצאה מכך
הגזים באטמוספירה שלו והם בורחים

אל-ר  יגאל פת"                      דwww.education.org.ilכוכב חמה                      



 אטמוספי רה -כוכב ח מה  
לכוכב חמה אין אטמוספירה קבועה , מהסיבות של הקרבה הגדולה לשמש

בעיקר (מכילה חלקיקים שמקו רם ברוח השמש , אלא זמנית וקל ושה ביותר
. מגנזיום ואשלגן, חמצן, ויסודות כגון נת רן) מימן והליום
 של רוח השמש עם פני השטח של כוכב חמה משחררת חלקיק ים אינטרקציה

.היוצרים אטמוספירה זמנית  קלושה מאוד
ר גילתה עקבות של קרח מים באזורי הקוטב הצפוני  של כוכב 'המקפת  מסנג

. המוצלים באופ ן תמידי מאור השמשבאיזורים, חמה
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אופינ יות  תצורות שטח –כוכב ח מה  

היעדר אטמוספירה . חסר אטמוספירה, כוכב חמה הוא כוכב לכת סלעי
ח וסר תהליכי בלייה מאפשר לעקבות  . מאפשר לכל חלקיק אבק לפגוע בפניו

 פ ני –להישמר כמעט ללא שינוי והתוצאה ) מכתשים(פגיעות המטאוריטים 
.שטח עשירות במכתשי פגיעה של מטאוריטים
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ה ה מיס פיר ות ש תי  –כוכב ח מה  

Messenger (NASA): צילום
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ק לו ריס אגן 
 1300-מכתש פגיעה בקוטר של כ. תצורת הנוף המשמעותית ביותר על פ ני כוכ ב חמה

)NASAצילום   (.   מיפוי טקטוני של האגן–מימין . מ"ק
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ק לו ריס אגן 
נראה מרכזו של , 10 מרינרבצילום זה שנעש ה על י די המקפת 

כאשר ,  באמצע השו לים ה תחתונים של  הצילוםקלוריסאגן 
אפשר לראות מסביב את גלי ההלם  ה קונצנטריים  שנוצרו בעת 

) NASAצילום (.  יצירתו
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ר'מסנג–ק לו ריס אגן
 קלו ריסאיזור אגן 

 –בצבעים מלאכותיים 
צולם על ידי 

Messenger 
(NASA)
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 עקבות ק רח  בקוטב –כוכב ח מה  

לו עקבות חומר ק ר וק פו א שאפשר לייחס אותו לקרח  מים או גז ק פו א אחר התג
.בארסיבומ על ידי טלסקופ הרדיו "באזור הקוטב הצפוני  של כוכב חמה בסריקת מכ

National Astronomy and Ionosphere Center, Arecibo Observatory  
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 איזור  ה ק וטב ה צ פוני –כוכב ח מה 
המכתשים המזומ נים באדום הם אלה שבהם כנראה . איזור הקוטב הצפו ני של כוכב חמה
Messenger (NASA)צילום  .מקורו כ נ ראה בפגיעות של שביטים. מצוי קרח מים מתחת לפ ני השטח
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 ש רש רת פגי עת מטאוריטי ם –כוכב ח מה  

ייתכן והסיבה היא מטאוריט שהתפרק  . הצטלבות של שתי שרשרות פגיעת מטאוריטים
שרשרות . בגלל השפעת הכבידה של כוכב חמה ושבריו פגעו בפני הקרקע בזה אחר זה

)Mariner, NASA –צילום . (דומות התגלו בעוד ירחים במערכת השמש
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 מבנה פני מי –כוכב ח מה 

המבנה הפ נימי של כוכב חמה מכיל כנראה ליבה עשירה בברזל ובתרכובות 
. ייתכן וח לק מליבה זו נ וזלי. FeSשל ברזל וגופר ית 
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השוואה ב ין המבנ ה   ה פני מי של  כוכב חמ ה וכד ור הארץ 
הליבה של כוכב חמה גדול ה 

 הרבה י ותר מ א שר   באופן  יחסי
הי א  . הליבה של כדור הארץ

ע ש ירה י ותר בבר זל  וכ נרא ה היא 
הליבה הע ש ירה ב יותר  בב רזל ב י ן  

כוכבי הלכת במע ר כת השמ ש 
הגודל היחסי הגדו ל מא וד  של  

הליבה שלו  ע ש וי   להיות כתו צאה  
מכך שכו כב חמה היה בתחילה 

מסי בי ה רבה יות ר מ א שר  היום וכ י  
ממ נ ו  את  רוב   " גרדו"התנג שו י ו ת 

החומר  ש ל המעטפת החיצו נ ית כך 
שהיחס ב ין  הליבה למ עטפת היום  

הוא גד ול הרבה יו תר מא ש ר  
. בעב ר
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 ש דה מגנטי–כוכב ח מה  

לכוכב חמה שדה מגנטי הקטן 
 מזה של כדורה 100בערך פי 

ארץ והוא התגלה באחד 
מהמעברים הראשונים של 

 ליד כוכב Messengerהמקפת  
כאשר מדדה את נכו ח ות  , חמה

. היונים בקרבתו
(NASA/JPL)
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מגנטוספי רה  -כוכב ח מה  

ר' מסנג–א "נאס
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 ה בדלים בחשיפה לרוח ה שמש–כוכב ח מה 

הקוטב המגנטי 
הדרומי של כוכב 
חמה ח שוף הרבה 

יותר לחלקיקים 
טעונים מרוח 

השמש
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מגנטוספי רה  -כוכב ח מה  

ר'מסנג, א" נאס-מקור 
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 ק טבים  מ גנטיי ם –כוכב ח מה  
הבדלים בזרימת חלקיקים מרוח הש מש סביב הקטבים  המגנטיים  

NASA, Nessenger –נתוני ם .  של כוכב חמה
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  שדה מ גנטימימדית  תלת ה דמיי ה –כוכב ח מה  
השמש היא בכיוון שמאל

Credit: NASA/Johns Hopkins APL 
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מפולות  סל ע
צילומים בהפ רדה גבוהה גילו מכתש צעיר יחסית ובו קיר סלע 

)NASA, Messenger –צילום (שגלש פנימה 

אל-ר  יגאל פת"                      דwww.education.org.ilכוכב חמה                      



מכתשי ם ו חר י צי ם  על   פני  כוכב ח מה 
שייתכן והם , לצד המכתשים אפשר לזהות חריצים מוארכים

)NASA, Messenger –צילום (נוצרו כתוצאה מפע ילות טק טונית 
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Degas מכתש  –כוכב ח מה  

,  לאחר שהקרקע התקררה–פגיעה של מטאוריט התיכה את קרקע המכתש 
נותרו ה סדקים בקרקע המכתש

NASA/The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington 
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 ה מי ש ור הצפ וני –כוכב ח מה  

NASA/The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington  
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Firousi  פ ירו סי מכתש –כוכב ח מה  

NASA, Messenger–צילום 
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ומ צו ק י ם ) וי קטוריה ( מכתש י ם  –כוכב ח מה  

NASA, Messenger–צ ילום  
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