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םיננע םיארנ ישוקב ובש םלועה לש קלחב תויחל ידכ קיפסמ לזמ ירב םתא םא
- תאז םוקמב , ונלש הרפסומטאל רבעמ םיננעב לכתסהל רשפא הגאד לא . םימשב ,

! ללחב



לעש ולאמ ירמגל םינוש םהו תיליפרע (' : ' דיחיב (  תויליפרע םיארקנ םיימסוק םיננע
םיארקנה םיזג רקיעב םיזגו ימסוק קבאמ תובכרומ תויליפרע , תישאר , ץראה רודכ .

םידראילמ םהש ףסונב , רוא תונש תואמ ינפ לע ערתשהל םילוכי םה – םוילהו ןמימ .
! םירטמוליק לש םידראלימו

תונוש תורוצב תועיפומ תויליפרעה ונלש םיימשב םיפצ םיאור ונאש םיננעה ומכ ,
תאזה הנומתב םיקירבמו םיריעצ םיבכוכו זג לש תוינועבצה תומולפה םילדג ןווגמו .

. ףוקה שאר תיליפרעמ קלח תורצוי

זגה הטילפ .' '  תיליפרע הנוכמה ימסוק ןנע לש גוס איה ףוקה שאר תיליפרע
םילמשחמו ודלונ התע הזש םיטהול םיבכוכ ללגב אילפהל םח אוה הלא תויליפרעב

רוא וב ןפואל המוד הז היגרנא יריתעו םימח םיקיקלח לש םיינרק םע םתביבס תא .
! םח רתוי הברה הברה לבא , ונלש תכלה בכוכ תא םמחמ שמשה ,

. ןמימב הרישע התויהל תודוה דורו וא םודא עבצב ללכ ךרדב תרהוז הטילפ תיליפרע ,
לש דחוימ גוס ידי לע המלוצ אוה יכ תאזה הנומתב הדורו אל ףוקה שאר תיליפרע ,

ןכלו תוישונא םייניעל הארנ יתלב הזה רואה םודא ארפניא רוא ףסואש םיפוקסלט .
תוארל לכונש ידכ םינוש םיעבצב הזה רואה תא םיעבוצ םצעבו םיגיצמ םימונורטסא ,

. ותוא

היינשה הנומתב תישונא ןיעל תיארנ ףוקה שאר תיליפרע ךיא תוארל ןתינ טלחהב  – 
! הדורו

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Hubble Space Telescope. 
Hubble Space Telescope 

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

ויהש תעדי םאה לבא ללחב םיפוק ," "  טרסה תא תיארו ןכתיי
ישונאה טואנומסוקה ינפל הברה ללחב םייתימא םיפוק רבכ ?

הלע ןושארה ףוקה ןוציחה ללח לא וחלשנ םייח ילעב . ןושארה ,
- -1949 , הזה םלועל רבעמ ויה םייח ילעב הברה זאמו ב ללחל

! דועו םיעדרפצ םישיבכע , תוזודמ , םיבצ , תובנרא , םיבלכ , םילותח ,
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