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הז עגרב יכ ריבסה ללחהמ פוקס העונתב ןמזה לכ ונלש םוקיה . בר אל ןמז ינפל ,
, ענ ץראה רודכ העשל םירטמוליק יפלא תואמ לש תוריהמב ללחב םיסט םתא ! שממ ,

. ללחב תשלוג ונלש היסקלגה וליפאו הענ ונלש שמשה תכרעמ

ןמזל םיארוק ונא ןמז תדידמל ללחב ץראה רודכ לש תועונתב םישמתשמ ונא .
ץראה רודכל חקולש ןמזה איה הנש םוי ." "  אלמ בוביס םילשהל ץראה רודכל חקולש

. שמשה ביבס האלמ הפקה םילשהל

. םירחא תכל יבכוכ לע הנוש תויהל לוכי תחא הפקהו דחא בוביס לש ךרואה לבא
תועמשמ ץראה רודכ ימי  . 87 המח בכוכ לע , קר חקול הנש (' ' ) וא אמגודל , דחא לולסמ

םא ץראה רודכ תנש לכב םימעפ עברא שמשה תא ףיקמ המח בכוכש איה רבדה .
! המח בכוכ לע םתייה וליא  40 ץראה רודכ ינפ לע  , ינב םתייה 10 ךכ , ינב םתא םא



קדצ לע דחא םוי אמגודל , םירחא תכל יבכוכ ינפ לע הנוש אוה םג םויה לש וכרוא .
בכוכ לע םוי לש וכרוא תא ודדמ םימונורטסא תעכ ץראה רודכ תועש  . 10  קר ךשמנ

)! ישמש - ץוח תכל בכוכ (  ונלש שמשה תכרעמל ץוחמ תכל

רודכמ  16 קוחר בכוכ ףיקמה תכל בכוכ אוה . יפ לודג תכלה בכוכ  b  סירוטקיפ אתב
בייח הזה תכלה בכוכש איה רבדה תועמשמ תועש  ! 8 ץראה , קר ךשמנש םוי ול שי ךא

! העשל רטמוליק  100,000  טעמכ לש תוריהמב ללחב בבותסהל
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יבכוכמ דחא לכמ רהמ רתוי הברה בבותסמ  b  סירוטקיפ אתב
כב בבותסמ קדצ האוושה םשל , ונלש שמשה תכרעמב תכלה .

ב קר בבותסמ ץראה רודכש ןמזב העשל רטמוליק  , 47,000
. העשל רטמוליק  1700

http://www.eso.org/public/news/eso1414/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/

