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. םלועמו זאמ םישנא הקתיר תישונאה הייארל רבעמ קחרה םירבד תוארל תלוכיה
תורוצ ןווגמב ונבנ םיפוקסלט הנש  , 400- מ הלעמל ינפל פוקסלטה תאצמה זאמ

. םינווגמו םיבר םישומישלו םילדגו ,

תוביבסב םידנלוהה י " ע ורצונ םינושארה םיפוקסלטה םלוא תאז םיעדוי םישנא טעמ ,
". תוארמ " וז הפוקתב , וארקנ םיפוקסלט תוקחורמ ביוא תוניפס רותיאל ושמישו . , 1600

ואלילג םסרופמה יקלטיאה ןעדמה היה הלילה ימשל הארמ ןוויכש ןושארה םדאה ,
תונוכתב הפצש ןושארה םדאל ךפה ואלילג ולש פוקסלטה תועצמאב , יילילג .

ויחרי תעבראבו חריה לע םישתכמב ןללכבו , ונלש שמשה תכרעמ לש תומיהדמ ,
. קדצ לש רתויב םילודגה



תודוס תולגל ידכב םיפוקסלטב םישמתשמ םיינרדומ םימונורטסא הנש  , 400  ינפל ומכ
הצצהל שמשמה , VST תישונאה ןיעהמ םייובחה . ארקנה פוקסלט איה תחא המגוד

, ונלש תימסוקה הנוכש " " ה תא הפממ  VST-ה בלחה ליבש . ונלש היסקלגה יקמעמ לא ,
. הרצונ איה ךיא ןיבהל ונל רוזעל ידכב

ליעל הנומתה הּלּובנ הנוגלה אוה בלחה ליבשב םיברה םימישרמה תוארמהמ דחא .
איה קיפהל לגוסמ .  VST- הש םימישרמה םיבחר ( (  םיימרונפה םימולצתה תא המיגדמ

תונש  100 הלובנ הנוגלה תא הארמ , ינפ לע שרפתמה ימסוק קבאו זג לש קנע ןנע
! חריל שמשה ןיב קחרמהמ ןוילימ  5 בחורל רוא . יפ לודג קחרמ והז

םיקלח תוארל לוכי אוהש הביסה וזו ), Survey Telescope( ה-VST  הריקס פוקסלט אוה
עדימ לש תורידא תויומכ ףוסאיש ךכ ןנכותמ אוה תחא תבב םיימשהמ םילודג הכ .

/ת. רקוח לכל ןימזל ךופהי ןכמ רחאלש םיימשה יבחרמ ,
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חונעפב הרזע תוריקס שולשב דיקפת עגרכ קחשמ :  VST-ה
דומיל םירידנ םימצע רחא שופיח , לפאה רמוחה תמולעת ,

! רבעמ הברה דועו ונלש היסקלגה רוקמ תודוא
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