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םיבכוכ םע םידקור

ללחה םיבכוכ םע םידקור " עיתפמ םוקמב – "  תורחתל שדח דמעומ וליג םינעדמ
! קומעה

יניע תא דצ אוה טלוב דחא בכוכ שי . םיבכוכ יפלא לש ריבצ ךותב קומע ,
םינדקרש דועב ךבוסמ לולסמב ללחב הרוחאו המידק ףחרמ וב ופצש םימונורטסאה .

וא גוז ןב לע םיכמוס םידוקיר תומלואב , ודבל םיינניחה וידעצב ףחיר הזה בכוכה –
. הארנ הז ךכש

םיברה םיבכוכה ןיב רתסנ הארנ יתלב אוה ךא . גוז , - ןב שי אקווד בכוכלש ררבתמ
. רוחש רוח ול רתתסמ הזה ריבצב

. רישי ןפואב םתוהזל ןתינ אל ןכלו הנירק לש גוס לכ םינרוק םניא םירוחש םיבכוכ ,
דיעמ םיבכוכה דוקיר םביבס םוקיה לע םהלש העפשהב ןיחבהל ןתינ . תאז תורמל ,

. רוחשה רוחה ביבס םישוע םהש לולסמה לע



לש םימיוסמ םירוזאב יידמל םיצופנ םירוחש םירוח םתוא אוצמל השקש תורמל ,
םוקיה , ךותב אל ךא םיירודכ םיריבצ לדוגב רוחש רוח ההוזש הנושארה םעפה וז . 

. ירודכ ריבצ ךותב בכוכ ביבס דוקירב הזכ

םיבר שי םיבכוכ יפלא תורשעמ םיבכרומה םייקנע םירודכ םה םיירודכ םיבכוכ יריבצ .
. םוקיב רתויב תומודקה םיבכוכה תוצובק ןיב םהו ונלש בלחה ליבש תייסקלגב הלאכ ,

םירוח דוע רצייל םייושע םיירודכ םיריבצש איה םודקה ליגהו םוצעה לדוגה תועמשמ
ךרעב העברא יפ דבכ אוהו (  הלגתהש הזל םימוד םידממ ילעב םיבר םירוחש

). ונלש שמשהמ

הנורחאל דעש םיירודכ םיריבצ ךותב םירידנ ךכ לכ םירוחש םירוח , תאז תורמל ,
הנורחאה תילגתה ורצונש רחאל רצק ןמז םימלענ הארנכ םהש וחינה םינעדמ .

וגוז ןב תא דבאמ היה אוה תרחא ןכש הלגתהש בכוכה לש ולזמל , ךכ הז ןיאש הדיעמ ,
. דוקירל

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO. 
ESO 

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

תניינעמ הדבוע  

םיענ םהידממש םירוחש םירוח לש םיגוס השולש תוחפל םנשי ,
םיצופנה שמשה תסממ דראילימ יפ ןיבל םוטא לש לדוג ןיב .

ריבצב הלגתהש הז ומכ ינוניב לדוגב םירוחש םירוח םה רתויב ,
. ונלש שמשהמ ךרעב העברא יפ דבכ אוהו ירודכה ,
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