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, הוושמה וקל דעו םיבטקהמ ץראה רודכ ינפ לע םוקמ לכב טעמכ םייח אוצמל ןתינ ,
3.7 שעג ירה ילושל דעו םישביה םיקמעהמו . ךרואל םירהה תגספ דעו םיה תיעקרקמ ,

לכל טעמכ ולגתסה ץראה רודכ לע םייחה רתוי וא תוחפ תונורחאה םינשה דראילימ ,
הביבסל ותוא השועש ץראה רודכב שי המ לבא תעדה לע תולעהל ןתינש הביבס .

. םימ םירבד הברה , הנושארבו שארב לבא – ןכבו , םייח תרשפאמ הכש ?

ףוג המגודל , דורשל ידכ םימ ךירצ אלש םזינגרוא ץראה רודכ ינפ לע אצמנ אל ןיידע .
. םהידעלב םימי רפסממ רתוי דורשל םילגוסמ אל ונחנאו םימ  , 60%- כמ בכרומ םדאה

םא לזונכ םימ לש םמויקל שמשהמ םיאתמה קחרמב אצמנ ץראה רודכ . ונלזמל ,
ףיקמ היה אוה םאו םישבייתמ ויה םיסונייקואה , שמשל הברהב בורק היה ץראה רודכ ,

. םיאפוק ויה םיסונייקואה הברהב לודג קחרמב שמשה תא ,

פוקסלט לש המצועה תבר וניעב שומיש י ע" םירחא תומלוע ינפ לע םימ שי םאה ךא ?
יבכוכ  5 "א , לש הריפסומטאב םימ הנורחאל שממ וליג םינעדמ סאנ לש לבאה " "  ללחה



ומכ תכל בכוכ הפיקמש םיזג לש הכימש ןיעמ איה הריפסומטאה , ! ( םיקחורמ תכל
). ץראה רודכ ינפ לע ונתוא ףיקמו םימשונ ונאש ריוואה לשמל

דחא לכ אל ונרעצל . ונלש תיבה ומכ םה וללה תכלה יבכוכש רמוא הז םאה ?
רודכמ תואמ המכ יפ םתסמב םילודג םה םח קדצ ." " כ עודי תכלה יבכוכ תשמחמ

וללה תונומתה טהול זג לש תולוברעמב םיסוכמו . םהלש , בכוכל דואמ םיבורק * ץראה ,
תומכ תודוא םיפסונ םירקחמ ינפב רעשה תא תוחתופ לבאה (" " ) ללחה פוקסלטמ

תכרעממ  דואמ םיקחורמה הלאכ תכל יבכוכ לש תוריפסומטאב היוצמה םימה ,
! ץראה רודכל םימודש הלא דוחייבו ונלש שמשה ,

 

דואמ לודג זג רודכל תסחייתמ ) Star תילגנאב : " ( בכוכ " תירבעב , הלימה הבושח הרעה : * 
הלימה ןוציחה ללחל התוא טלופו ומצע לשמ הנירק קיפמ . תכל בכוכל דוגינב , רשא ,

, לולסמב אצמנש בכוכ וניאש , םיימש םרגל תסחייתמ , ) Planet תילגנאב : " ( תכל בכוכ "
שמשה ביבס בבוס תכל בכוכ אוהש ( ( בכוכ ביבס ללכ ךרדב . ץראה רודכ לשמל ךכ

). בכוכ איהש (
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איה ןצמח קר הליכמ אל ץראה רודכ לש הריפסומטאה .
םא םימ םג הליכמו . ןקנח ארקנש זגמ הבורב תבכרומ ,

םימ תוארל ולכות המיאתמ םכלש רוזיאב הרוטרפמטה ,
םיימשהמ םילפונ וליפא וא לפרע םירצוי ריוואב דחי םיצבקתמ ,

. גלשכ

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2013/54/
http://spacetelescope.org/
http://spacetelescope.org/

