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ונימאה םאה הנש  , 50- מ רתוי ינפל חריה לע הנושארל ותחנ םיטואנורטסא רשאכ
, תונורחאה םינשה םירשע ךלהמב ךא ןיעל םיארנ םימ אלל . ןיטולחל שבי אוהש ,



, םירקה םיקלחב ויה הלאה םייוליגה הכ דע , חרקו םימ וליג חריה לע םירקחמ .
חרק לש בצמב רקיעבו  . םיבטקב רקיעב ,  חריה לש םיכושחהו םילצומה –

םג חריה ינפ לע םימייק םימש הליג  SOFIA NASA  פוקסלטהש העידוה הנושארל , תעכ ,
הלודג םימ תומכ חריה לע שיש ךכל םג תושדח תויודע שי הריאמ שמשהש תומוקמב .

. רבעב ונבשח רשאמ רתוי

רתויב םילודגה םישתכמה דחא , Clavius SOFIA  שתכמב םימ תולוקלומ ההיז  פוקסלטה
. חריה לש ימורדה רודכה יצחב םקוממ רשא ץראה רודכמ םיפצנה ,

SOFIA

הייפצל רושכמ ללוכה  , NASA  ןוגראו ינמרגה ללחה זכרמל ףתושמ טקיורפב רבודמ
Stratospheric Observatory for Infrared - הרפסוטרטסה רוזאמ המודא הרפניא הנירקב
Astronomy)).

, ליגר סוטמ ומכ הארנ אוה ץוחבמ לודג סוטמ ךותמ לעפומש דחוימ פוקסלט והז .
תופצל פוקסלטל תרשפאמו הלילב תחתפנש הלודג תלד םידדצה דחאב ול שי לבא

. םימשב

ירוזא טיבש יבכוכ ומכ םיפוג רקח רבכו , , 2010  זאמ םוקיה רקחל שמשמ פוקסלטה
. דועו בלחה ליבש תייסקלג זכרמ םיבכוכ לש תורצוויה ,

המידק טבמב

הממ רתוי חריב שיש ותועמשמש םושמ ללחה רקח דיתעל בושח הזה יוליגה ,
. רבעב ונבשחש

, תיללחל קלד לש גוסכ ןכו חריה לע תישונא תובשייתהב הכימתל שמשל ולכוי םימ ,
חריה לע תויחל םדאה תוינכותב ךומתל ולכוי םהש הנווכה םירוגמ ינקתמו םיליט .

! דיתעב םירויסל ונממ תאצלו

פוקסלטה םימקוממ םה ןכיהו . חריה לע שי םימ המכ רוקחל םיצור םינעדמ תעכ ,
SOFIA דוע דומלל ידכ םיפסונ םיראומ םירוזאב םימ שפחלו חריה תא רוקחל ךישמי ,
. םש ולגתהש םימה רוקמ לע
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ימצע רוא הז ןיא הלילה ימשב דואמ טלוב חריה רואש תורמל ,
רוא תא ריזחמ אוהש םושמ חריה תא םיאור ונא רציימ אוהש .

שמשה  .


