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ינבל תובוט אל ) " ןגטנר  (" X םצע םכל הרבשנ םעפ יא םא , ינרקש םיעדוי רבכ םתא
ךסמ ירוחאמ םיאבחתמ םה הרובש םצע לש ןגטנר תנומת םימלצמ םיאפורשכ , םדא .

הנטק ןגטנר רישכממ תטלפנש הנירקה םלוא . X  ינרק לש העיגפמ ענמיהל ידכ ןגמ



הריפסומטאה לזמה הברמל , םוקיהמ הנש ידמ הדי לע םיצצפומ ונאש וזמ  . 50  יפ
. ץראה רודכ לע בטיה םינגומ ונחנאש ךכ וללה ,  X- ה ינרק תא תמסוח ונלש

הלא לופכ .'  X ' ינרק בכוכ X  גוסמ םה םוקיב  ינרק לש רתויב םיקזחה תורוקמהמ המכ
סוחד בכוכ אוה רחאהו שמשה ומכ , ילמרונ אוה דחא םכותמש םיבכוכ תוגוז םה ,

דחא לולסמב םיאצמנ הלאה םימצעה ינש רשאכ םינורטיונ בכוכ .' '  ארקנה רתויב
בכוכה לש תובכש וילא ךשומ םינורטיונה בכוכ לש קזחה הכישמה חוכ ינשה ביבס ,

בכוכהמ הצוחה תוכשמנ ןהשכ דואמ תוממחתמ הלא זג תובכש ןתוא עלובו ףתושה .
.X ףתושה , ינרק תוטלופ ןהו

ןב אוהש הליג , X-1 )Circinus X-1( הזכ לופכ בכוכ לש שדח רקחמ , סוניקריס ארקנש
. םעפ יא הלגתהש ריעצה לופכה  X הנש  ! ינרק בכוכל ותוא ךפוה הז 4600- מ תוחפ

המכ וליפאו ונלש היסקלגה יבחרב םילופכ ,  X  ינרק יבכוכ תואמ וליג םימונורטסא
עדימ תוקפסמ ןה ןכלו תורגוב ןה וללה םילופכה םיבכוכה תוכרעמ לכ , הל הצוחמ .

ןיידע םילוכי ונא ולא תושדח תויפצת םע , ןהייחב רתוי רחואמ בלשב שחרתמה לע קר .
! תכרעמה תווהתה םע ורצונש םלהה ילג תא תוארל

 Cool Fact
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עוריא הבונרפוס ,' '  ארקנש עוריא רחאל םירצונ םינורטיונ יבכוכ
תוצצופתהב תמ הלודג הסמ לעב בכוכ רשאכ שחרתמה

. םוקיב רחא עוריא לכמ רתוי טעמכ הלודג התמצועש
םינויליטקוא רפסמ לש וזל ההז הנירק תחלוש תוצצופתהה

אוה ןויליטקוא (  םייניערג ץפנ ישאר לש
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000!(.
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