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םייח ירחא שופיחה אוה עדמב עגרכ םישחרתמש רתויב םיקתרמה םירבדה דחא
. רתוי יניצרל ךפוה הזה שופיחה וב ןמזב םייח ונא ונלזמל , ץראה רודכל ץוחמ .

תכרעמבש הלא ויה ולוכ םוקיב ונרכהש םידיחיה תכלה יבכוכ םינש  , 25  ינפל קר
דעצה םתוא םיפיקמה תכל יבכוכ שי םיבכוכה בורלש םיעדוי ונא תעכ ! ונלש שמשה .

. ץראה רודכל םימוד תכל יבכוכ רתאל אוה אבה

תכל יבכוכ העבש םע השדח שמש תכרעמ ונשפיחש המ קוידב ונאצמ הנורחאל ,
םה הבש תכלה יבכוכ םימוחת ינשב םיאיש תרבוש השדחה תכרעמה : םייעלס םינטק .

םימיאתמ תויהל רתויב לודגה יוכיסה ילעבו ץראה רודכל םלדוגב רתויב םיבורקה ,
. םייח םויקל

בכוכהמ הנירקהש בל ומש םימונורטסא רשאכ התלגתה השדחה שמשה תכרעמ
תכל יבכוכ תוארל ונרובע ירשפא יתלב וינפל םירבוע תכלה יבכוכ רשאכ תמעמעתמ .

. וז הטישב בר עדימ ףוסאל ונתלוכיב לבא רישי ןפואב ךכ לכ םיקוחר ,



תוחפלו ץראה רודכל םלדוגב םימוד , םייעלס םה םישדחה תכלה יבכוכ לכ יכ ונל עודי ,
תכלה יבכוכ לכ לש םילולסמה תאז םע , םיסונאיקוא תויהל םייושע םהמ השולש לע .

ולולסממ רתוי וליפאו ץראה רודכ לולסמ רשאמ םהלש בכוכל רתוי םיבורק הלאה ,
. ונלש שמשל רתויב בורקה תכלה בכוכ אוהש המח בכוכ לש ,

תכרעמב םייצראה תכלה יבכוכבש וזל המוד תכלה יבכוכ לע הרוטרפמטה תאז לכבו ,
) בכוכל רתויב םיבורקה ( השעמל , םינושארה תכלה יבכוכ תשולש ונלש שמשה !
. םידאמו ץראה רודכ הגנ ומכ םוחו רוא תומכ התוא םילבקמ ,

ולש הסמה םוח סננ ." "  אוה וזה שמשה תכרעמ זכרמב בכוכהש איה ךכל הביסה
בכוכהש רבדה תועמשמ עברא יפ הכומנ הרוטרפמטהו . שמשה לש וזמ  , 10  יפ הנטק

. םוחו רוא תוחפ הברה טלופ

םיבכוכ ביבס ץראה רודכל םימוד תכל יבכוכ הברה אוצמל םיפצמ םימונורטסא
. הפופצ ךכ לכ שמש תכרעמ התלגתהש הנושארה םעפה וז ךא םיסננ ,
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וניא אוה ךא ןטק םנמא וזה שמשה תכרעמ זכרמב בכוכה ,
-OGLE עודיה רתויב ןטקה בכוכה . םשב בכוכל עיגמ הזה ראותה
TR-122b , קדצ תכלה בכוכמ רתוי טעמ קר לודגש !
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