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, הז קר אלו בלחה ליבשמ הברהב הלודג . המוצע שיבכע תשרב םידוכל םתאש וניימד ,
תצובק ינפב תדמועש הדיחפמה תואיצמה וז רוחש רוח שי תשרה זכרמבש אלא .

! הנורחאל ולגתהש תויסקלג

תצלפמ תברוא הבו המוצע תשר

, הקירמא םורדב אצמנש יפוריאה םיבכוכה הפצמב קנעה פוקסלטה תרזעב
ןב היה םוקיה וב ןמזהמ יביסמ , - לע רוחש רוח ביבס תויסקלג שש וליג םימונורטסא

. הנש דראיליממ תוחפ

300 זג לש תימסוק , יפמ  רתוי הלדוגש שיבכע תשר " "  ןיעמב תואצמנ תויסקלגה לכ
. בלחה ליבש תייסקלג לש הזמ



. לודגה ץפמל ךכ לכ ךומס ןמזב הארנ תויסקלג לש הזכ ריבצש הנושארה םעפה וז
םינוכמה םילודג םירוחש םירוח ורצונ דציכ רתוי בוט ןיבהל ונל תרזוע וזה תילגתה ,

. םויכ םיאור ונאש יפכ םילודג םידממל ועיגה דציכו םייביסמ , - רפוס םירוחש םירוח

עיתפמ הלידג ץרפ

םינושארה םיבכוכה רשאכ ורצונ םינושארה םירוחשה םירוחה יכ םירובס םירקוחה
. הבר תוריהמב לודגל םג םיכירצ ויה םהש איה תועמשמה ותמו וסרק םוקיב .

םירוחש םירוח לש ןוזמ " " לבא , לש תומוצע תויומכ דציכ ריבסהל ושקתה םימונורטסא
םירוחה תא ןיזהלו םודקה םוקיה תפוקתב םייקתהל תולוכי ויה תויסקלגו םיבכוכ ( (

. םייתצלפמה םירוחשה

הארנה לככ ליכה וכותבש תויסקלגה םע הנורחאל הלגתהש שיבכעה תשר הנבמ
לפאה רמוחהש םג םיבשוח םימונורטסא םוצעה ולדוגל עיגהל ידכ זג קיפסמ .

. לודגל רוחשה רוחל רשפאש תיקנעה שיבכעה תשרב ףסונ ןוזמ רוקמ היה ירותסמה
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לא ךא רוחש רוח שי ונלש בלחה ליבש תיסקלג זכרמב םג .
קחרמב אצמנ אוה השעמל , ונילא בורק אל אוה ! וגאדת ,

ותסמש םירובס ונלש שמשה תכרעממ רוא תונש  . 26,000
! ונלש שמשה תסממ ןוילימ  4  יפ הלודג

https://www.eso.org/public/news/eso2016/
http://www.eso.org/public/
http://www.eso.org/public/

