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םיינוניבו םינטק םיבכוכ יכ םיעדוי ונא םיתמו םינקדזמ . םידלונ םיבכוכ , םישנא ומכ ,
, םעפ ידמ . תויליפרע םינוכמה ימסוק קבאו רק זג לש םימוצע םיננעב םידלונ םלדוגב ,

לש םילא ץוציפ וא ףלוח בכוכ לש הכישמ לשמל , וללה םיננעב זגל עירפמ והשמ .
ץווכתהל ליחתמה ןנעה לש ותסירקל םורגל הלוכי העונתה , עווג רשא ךומס בכוכ .

םישוגה ישושבג השענ אוה . ןטק היהנ ןנעהש לככ , . ומצע ולש הכישמה חוכ תחת
םישענו םמחתהל םיליחתמ םהש םיסוחד ךכ לכל ךופהל רבד לש ופוסב םייושע ,
רשאכ םהלש הבילה ךותב . רועבל " " רתויו רתוי םימח , םיליחתמ םה ףוסבלש דע

ימשר ןפואב ךפוה שוגה תולעמ ןוילימ  , 10  לש טהלל העיגמ הבילב הרוטרפמטה
המ לבא םהייח תא םיינוניבו םינטק םיבכוכ םיליחתמ ךכש םיעדוי ונחנא , . שדח בכוכל

קלח לש םתרזעב . תולגל וסינ ןפימ םינעדמ רתויב םייביסמה םיבכוכה םע ?
זג ןנע ךותל ץיצהל םילגוסמ ויה ולא םינעדמ םלועב רתויב םיקזחה םיפוקסלטהמ ,

הברמל הנהו , םייביסמ םיבכוכ ינומה ליכמ אוה יכ עודיש ונלש היסקלגב לודג .
םע ותורצוויה תישארב , קונית קנע בכוכ , העתפהה , ןיינעמ והשמב וניחבה םה –



רשאכ . יאתבש תא תופיקמה חרקה תועבט ומכ תצק וזכרמ ביבס תקבואמ הקסיד .
. דלונה בכוכה ביבס וזכ הקסיד תורצוי זגה תויראש לכ םידלונ םינטקו םיינוניב םיבכוכ

התפצנש קבאה תקסיד זא , םירצונ תכל יבכוכ קבאו זג לש וזה הקסידהמ השעמל .
השעמל איה םייביסמ םיבכוכ לש םתורצוויה יכ הדיעמ םיינפיה םינעדמה ידי לע

. םידלונ שמשה ומכ , רתוי םינטק םיבכוכ ובש ןפואל דואמ המוד ,
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תוחפ אל חקיי הז תיקנע איה שמשה . ץראה רודכל האוושהב ,
לבא שמשה לש רטוקה תא . אלמל " " מ-109 ידכ ץרא ירודכ 

לודגה עודיה בכוכה עצוממ לדוגב בכוכ םצעב איה שמשה .
שמשה תא ףילחמ היה אוה םאו , VY Canis Majoris  ארקנ רתויב

יאתבשל דע תכלה יבכוכ לכ ונלש שמשה תכרעמ לש הזכרמב ,
! וכותב ויה

http://www.nao.ac.jp/en/news/science/2014/20140407-vera.html
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/

