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םוקיה םאה םייח ונא וב םוקיה לע תולאש ןתוא ולאש םישנא . םינש יפלא ךשמב ,
? אוה המכ ןב אל םאו , םייק היה דימת םאה ? הצק ול שיש וא חצנל ךשמיי ?



: הלא תולאש לע תונעל ונל העייסש הבושח תילגת םונורטסא הליג םינש  , 100- כ ינפל
. טשפתמ םוקיהש הליג אוה

היה דימת אל הארנכו לדוג ותואב היה דימת אל םוקיהש , איה תילגתה תועמשמ ,
דראילימ  14- כ ינפל לודגה ץפמב לחה םוקיהש איה םויכ תלבוקמה הירואתה םייק .

. םינש

לודג דראילימ יפ אוה םויכ םיאור ונאש םוקיה ץוח יפלכ טשפתהו ךלה םוקיה . זאמ ,
. ותישארב היהש הממ רתוי

רתוי תוקוחרש הלאו וזמ וז תוקחרתמ תויסקלגה לכש תוארל ןתינ , לכה אל הז ךא .
. ןמזה םע רתוי רהמ טשפתמ םוקיה תורחא םילימב , רתוי רהמ תוענ .

היה הב הדוקנל ןמזב הרוחא טיבהל ונילע הנתשמ םוקיה דציכ רתוי בוט ןיבהל ידכ ,
. םוקיה לש ותוריעצב תוטשפתהב קוניז ,

םיפוג אוצמל קר ךירצ ירשפא יתלב אל םג לבא . טושפ אל הז ןמזב הרוחא טיבהל ,
םיארנ םיפוג םהלש תוריהבה קוידב יהמ תעדלו . דואמ םיריהבו דואמ םיקוחר ,

ונל תרשפאמ ףוג לש תוריהבה תעידיש ךכ םיקחרתמ םהש לככ רתוי םימומע ,
. קוחר ףוגה המכ דע חנעפל

םיפוג הדובעה תא תושעל לוכי היסקלג לש הזכרמב יביסמ . - לע רוחש רוח יכ ררבתמ
דראילימ  12 םירזווק םיארקנ הלא , לש קחרממ וארייש ידכ קיפסמ ההובג םתוריהבו

– רוא תונש ! םירזווק יבגל רתויב בושחה עדימה ונל רסח היה הנורחאל דע לבא
. םהלש תוריהבה

המ םירזווקהמ קלח לש תקיודמה תוריהבה תא חנעפל ךרד תעכ ואצמ םינעדמ ,
המכ ףשח הזה עדימה םוקיה לש ןמזה ריצב רסחה קלחה תא אלמל ונל רשפאמש .

... םידיחפמו םיקתרמ םירבד

עיגיש דע רתויו רתוי רהמ טשפתהלו ךישמהל דמוע ונלש םוקיה , וז הירואתל םאתהב ,
טשפתהל םוקיל םרוגש היגרנא רוקמ ותוא םינש ידראילימ דועב , הלודגה העירק ." ל"

! ונלש םוקיב םימוטאהו םיבכוכה תויסקלגה לכ תא םירזגל עורקל שממ לוכי ,

 

 Cool Fact
תוצווכתהה תא תוללוכ םוקיה לרוג יבגל תורחא תוירואת המכ

םויש תרמוא הלודגה תוצווכתהה לודגה ןואפיקהו הלודגה .
לודגה ןואפיקה סורקל ליחתיו טשפתהל קיספי םוקיה דחא .
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, תויסקלגה לכש דע טשפתהל ךישמי םוקיה םא שחרתי
ימשש . הזמ הז ךכ לכ וקחרתי תכלה יבכוכו םיבכוכה , דע

וב ויהתש םוקיב םוקמ לכמ םיקירו םיכושח ואריי הלילה

http://chandra.harvard.edu/photo/2019/dark/
http://chandra.harvard.edu/
http://chandra.harvard.edu/

