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חורה םח ץיק לילב . רתויב בורקה רפכהמ קוחר , םירברפב התא , הנצסה תא ןיימד :
לע בכוש התא םייליל םייח ילעב לש םיכרה םילילצל טרפ . הממד ביבסו , תקתוש ,

. םיריהבה הלילה ימש לא הלעמל טיבמו הובגהו קוריה אשדה לע ךלש הכימשה ,



םעפ יאש ןמז ןיימדל לוכי התא םאה החמשב םיצנצנמ םיבכוכהו . , ךילא ךייחמ חריה
? עוגר ךכ לכ וב תשגרה

םירזגל הערקנש תילריפס היסקלג הנשי ללחב קומע הארנ הזש ומכ אל לכה לבא .
! הלש םינכשה ידי לע תומילאב

לש ךימס לפרע ךותב וניניעמ תרתתסמ איה תואיצמבו , ESO 137-001  תארקנ היסקלגה
לש םישרמה וחוכל תודוה הז םולצתב קר ותוא תוארל םילוכי םתא , ללח קבא .

. לבאה ללחה פוקסלט

ESO 137-001 3627 הענ איה רשאכ .Abell  ארקנה תויסקלג ריבצ לש ובל ךרד תעסונ ,
םיריהב םילוחכ םיספ םידדצה לכמ התוא תוערוק תופיקמה תויסקלגה לש הכישמה .

בורק טבמב הזה ימסוקה עשפל םיריגסמ םיזמר רוחאמ םיריתומ . ונממ םיערקנ ,
. םיריעצו םיריהב םימח םיבכוכ לש תורוש השעמל םה הלא םילוחכ םיספ , רתוי ,

ESO 137-001 לודגה ךשומה " המרונ ריבצ ," זכרמל ךומסב תויסקלג ריבצ " מ קלח אוה ".
! ומש תא חיוורמ טלחהב אוה לבא לודגה ךשומה אוה המ םיחוטב קוידב אל ונחנא ,

יריבצ וילא ךשומ אוהש קזח ךכ לכ הכישמ חוכ ול שיו יביסמ ךכ לכ אוה רוזאה ,
לש הזה ירותסמה קלחה ןוויכל תויטיאב תררגנ ונלש היסקלגה םג םימלש תויסקלג !

. ללחה

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESA. 
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ריבס םימונורטסאל עודי אל ירמגל לודגה ךשומה לש ועבט .
םידראילימ ינוילימ םע תויסקלג לש קנע ריבצ אוהש חינהל

. ונלש שמשה לש וזל הלוקשה הסמ םימעפ

http://spacetelescope.org/news/heic1404/
http://www.esa.int/esaCP/
http://www.esa.int/esaCP/

