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עדמ דומלל חרכה ןיא הקיטמתמו הירוטסיה ומכ , םירחא םיבר םיאשונמ הנושב ,
בבוסה םלועה רקח אוה עדמ לכה תולככ , ותוא תווחל תמאב רשפא . םירפסמ אקווד ,

. ונתוא



תכירע ידי לע עדמה ימוחת לכב ומכ , ןכבו , הימונורטסא ? תווחל " " זא , ןתינ דציכ
ותוא תוארל ןתינ ליעל םולצתבש םיבכוכה ריבצ , , 7 תויפצת . הייסמ תא לשמל וחק

םיבכוכה תצובק לש ץקוע " " ב ריבצה תא אוצמל לכות תניוזמ יתלב ןיעב תולקב .
". ברקע " ה תצובקכ םיריכמ ונתיאמ םיברש

םיבר תומש םיאשונ םה םייאשח םינכוס ומכ םה םיבכוכה יכ , ונתיאמ םיבר ," "  רמוא ינא
" ינאווא "ג' ה ישנא היזנודניאב אמגודל , םלועה יבחרב םיעסונ רשאכ הנוש יפואו םינושו .

יבכוכ תא םיאור הקירמא םורדב םידילי יטבשו יוטנה סוקוקה ץע . ' '  ברקעל םיארוק
". םימ שחנ " כ ריבצה ותוא

שומישה וז םיבכוכ תצובק לש רתויב הקיתעה תוהזה אוה ברקעה יכ ןכתיי . תאז םע ,
תמייק התיה תירמושה היצזיליביצה רמושב רבכ היה . ברקע ," "  םשב דעותמה ןושארה

! הנש  5000  ינפל

התפמ הז עקרה ינפ לע םיספכ הארנה ימסוקה קבאה אוה וזה הנומתב ןיינעמ טרפ .
אל םצעב וללה םיספה לבא , 7  הייסמ רצונ ונממ זגה ןנעמ תויראש ולא יכ חינהל

. ללכב וללה םיבכוכל םירושק

200  ינפל רצונ הז לוכשאש זאמ אלמ בוביס טעמכ העציב בלחה ליבש תייסקלג
הלברעו קבאהו םיבכוכה תא שדחמ הנגראו הבברע היסקלגה תעונת , םינש ןוילימ .

. םינש יפלא ךשמב קבאה תא הרזיפו

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 
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שי םכמצעב הזה םיבכוכה ריבצ תא תוארל ואצת אלש המל ?
םיאור םתא המ םכל רפסל םילוכיש טנרטניא ירתא ןומה

התא ובש םוירטנלפ , " " םכרוזאב הלילה ימשב . איה תחא אמגוד
/. http://neave.com/planetarium ב תופצל לוכי :

http://www.eso.org/public/news/eso1406/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/

