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X- ינרקב םוקיל ונלש רתויב הקוחרה תיפצתה קומעה ללחל עסמ :  



םלועה לע םישדח תודוס הלגמ םהמ דחא לכ רוא לש םיגוס המכ שיש םתעדי םאה ? .
וניניעל הארנ דחא גוס קר ךא ונתוא בבוסה ,

לזמה הברמל  , . הארנ וניאש רואב םוקיה תא תוארל םילוכיש םיפוקסלט ונחתיפ
םשב םיבכוכ הפצמב ונירבח לשמל ,

.X- תנירק ארקנש הנירק גוס תועצמאב םוקיה תא רוקחל םילוכי  , Chandra X-ray
Observatory

ללחב רתויב םידחוימהו םייטגרנאה םיפוגה תא הלגמ , םישגנתמ םיבכוכ ומכ  . םירוחו
םירוחש   X- תנירק

לודג חטשב -  הלילה ימשמ קלחב תוארל רשפאש המ ונל הארמ הלעמל הנומתה –
ונממ . . העיגמש  אלמ חרי יצחמ רתוי טעמ – הנירקב םיפוצ םא

רשאמ םוקיה קמועל רתוי קוחר ןנובתהל ונל תרשפאמ וזה הנומתה השעמל ,
םימומע םיפוג םילגתמ הנומתב רבעב םעפ יא סקיא . - תנירק תועצמאב ונל רשפאתה

. תומדוק תויפצתב תוהזל היה רשפא יאש םיבר ,

שי הנומתבש ןטקה חטשה ךותב םירוחש םירוח םה רואה תורוקממ םיעבר השולשכ .
ןוילימ  1000- כ ויה ךכ לכ םיסומע ויה םימשה לכ וליא , םירוחש םירוח  . 700- מ רתוי

! םש םיברוא םינכוסמ םירוחש םירוח

םינירקמ אל םהש עודי יכ םירוחש םירוח תוארל רשפא ךיא םיאלפתמ יאדוב םתא ,
םיעלוב םירוחש םירוח רשאכ ןכבו , םהלש םשה רוקמ ןאכמו .(! (  רוא לש גוס םוש

. רוהזל ליחתמו דואמ םמחתמ רמוחה תכל יבכוכו םיבכוכ ומכ םיכומס םירמוח ,
. רהוזה רמוחהמ השעמל העיגמ םיאור ונאש הנירקה

םיפוגה לע שדח עדימ הברה םירקוחל םיקפסמ וזה הנומתב םירוחשה םירוחה
ריעצ היה םוקיה רשאכ שדח והשמ רבכ וליג םינעדמה השעמל : הלאה םירזומה .

אלא רמוח דועו דוע לש יטיא ףוסיא ידי לע ולדג אל םירוחש םירוח , רתוי הברה ,
. תוריהמ תויוצרפתה ידי לע רקיעב

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Chandra X-ray Observatory. 

דחא לכ יטגרנא המכ ונל םירפסמ וזה הנומתב םיעבצה
םייטגרנאהו םימודא םה םייטגרנא תוחפ יכה םיפוגה םיפוגהמ :

םילוחכ םה רתויב  .

http://chandra.harvard.edu/photo/2017/cdfs/
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