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רבד לכ השעמל ונלש היסקלגב , ונלש שמשה תכרעמב , ץראה רודכ ינפ לע רבד לכ ,
ךסל קרפל רשפא חירהל וא שיגרהל , תוארל , ששמל םילוכי ונא ותוא םוקיה לכב ,

םתאש וללה תודוסיהמ המכ תודוסי ." " עבטב םייוצמה םירמוח  , םיארקנש 98  לכה
. ףסכו בהז לזרב , ןצמח םניה ריכהל םייושע ,

לכ תא תוביכרמ ולא תולוקלומ ." " דחי םיקבדנ רתוי וא דחא דוסי רשאכ , םירצוי םה
. תולוקלומ םהינש םה ינצמח וד ןמחפו םימ םוקיה יונב םהמ םירמוחה יפלא ראש .

רוציל ידכב םירחא תודוסיל קבדיהל םיבהוא אלו םיבונס " "  םה תודוסיה ןמ המכ םלוא
םע בכרתהל דחוימב םיבהוא אלש תודוסי תצובק םה םיליצא םיזג " . " תולוקלומ

. םמצע ינפב םיאצמנ בורל םה ןכלו םירחא םירמוח ,

ביכרהל םילוכי םיליצא םיזג תונוכנה תוביסנה תחת , הז תא ונרבסהש ירחא ,
םיזג לש תולוקלומ הברהו תובר םימעפ תודבעמב ורצונ ולא םיאנת , תולוקלומ .

ואצמנ אל םלועמש וללה תורידנה תולוקלומה םלוא , םינעדמ ידי לע ורצונ םיליצא .
אל טושפ וללה תונוכנה תוביסנ " " הש ןימאהל םינעדמ וליבוה הדבעמה ילתכל ץוחמ ,

! וישכע דע  ללחב תומייק -

בכוכ רשאכ םינש  1000- כ ינפל הרצונ הנומתב תוארל ןתינ התוא , ןטרסה תיליפרע ,
עיתפמ רבד ףשח וזה בטיה , - תרכומה תיליפרעה לש שדח רקחמ ץצופתה יביסאמ .

זגה רשאכ תרצונה הלוקלומ יהוז ידירדיה ןֹוְגרַא ." "  רתויב – תארקנש הרידנ הלוקלומ
ןטרסה תיליפרעש הארנ ןמימ ." , " םוקיב רתויב ץופנה דוסיל ףרטצמ ןוגרא " "  ליצאה

! אוצמלמ ונשאונ טעמכש תונוכנה תוביסנ " " ה תא קוידב תקפסמ

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESA. 
ESA 

      
This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020
Programme under grant agreement n° 638653

םהמ  98 לכה ךס םיעודי תודוסי  , קר םלוא 118  השעמל םימייק
לכ םדא ידיב תונדפקב ורצונ תודוסיה ראש לכ . עבטב םייוצמ .

רדוסמ ןפואב תוקלחמל וקלוחו ומשרנ םיעודיה תודוסיה
. תירוזחמה הלבטב
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