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תצובקב סו ' גלטב בכוכה לש ןפוד תאצוי תוממעתה וטלק םימונורטסא , 2019  ףוסב
םיחוטב ויה אל םימונורטסאהו ךועדל לחה בכוכה לש ריהבה ורוא ןוירוא םיבכוכה .

) ךכ לע תמדוק העידי ואר ןאכ עודמ (.

http://www.spacescoop.org/en/scoops/2006/deviant-behaviour/


רבסה תעכ םיעיצמ  NASA/ESA  לש לבאה ללחה פוקסלטמ םישדח םיאצממ
. קבא ןנעל רושקה בכוכה לש תירותסמה תוממעתהל ,

םודא קנע

רגבתה אוה רשאכ לבא שמשה ומכ שממ . עצוממ לדוגב בכוכ רבעב היה סו , ' גלטב
, םודא השענ ועבצו לדג בכוכה רמגנ יניערגה ךותיהה ךילהתל שמשמה ןמימה יאלמו ,

םודא קנעל ךפהש דע םע ותוא םיפילחמ ונייה וליאש לודג הכ בכוכה הזכ בצמב , . 
! קדצ תכלה בכוכל דע עיגמ היה אוה ונלש שמשה תכרעמב שמשה ,

תוממעתהה עוריא

לחה ורוא ךא םיבכוכב םיפוצה רובע הלילה ימשב טלוב בכוכ היה סו , ' גלטב
וב ןיחבהל ןתינש יוניש ליגרה ורואמ  , 36%- ל דע הרבעש הנשה ףוסב םעמעתהל

. תנייוזמ יתלב ןיעב וליפא

אוהש איה סו ' גלטב לש תוממעתהה תועמשמ םאה  והת םיבר הימונורטסא יבבוח -
ץוציפב דחא םוי וייח תא םייסי סו ' גלטב םימודאה לעה יקנע לכ ומכ , ץצופתהל דמוע ?

הבונרפוס . הנוכמה םהו םוקיב רתויב םייטגרנאה םיעוריאל םיבשחנ הלאה םיצוציפה 
! היסקלגה לכ תא ריאהל םילוכי םהש םיריהב ךכ לכ

המולעתה תא רתופ לבאה

. ריבס וניא בורקה דיתעב הבונרפוס עוריאש תעכ םיניבמ םימונורטסאה לכה תורמל ,

המרגנ תוממעתהה המולעתל שדח רבסה ועיצה לבאה ללחה פוקסלט לש תויפצת :
םח רמוח ידי לע הארנכ רצונ ןנעה בכוכה לש ורוא תא םסחש קבא ןנע ידי לע .

. קבא לש ןנעל ךפהו ררקתה ףוסבלו בכוכהמ ףעוהש

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Hubble Space Telescope. 
Hubble Space Telescope 
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ךא סו , ' גלטב ומכ םודא קנעל הייח ףוסב ךופהת ונלש שמשה
! הנש  5,000,000,000  דועב קר הרקי הז

http://www.spacescoop.org/en/words/red-giant/
http://www.spacescoop.org/en/words/supernova/
https://www.spacetelescope.org/news/heic2014/
http://spacetelescope.org/
http://spacetelescope.org/

