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?" רפסמה תא ושחנ "  קחשמב םעפ םתקחש םאה

. ריינ תסיפ וא עבוכב רתסומ רפסמ ול שיש רמוא / ה - םסוק וא – רבח הזה קחשמב ,
םא תונויסינ המכב רפסמה תא שחנל ךילעו .  – 1-100 חווט ךל ןתונ אוה , לשמל ומכ

דע םיכישממ ךכ רתוי ךומנ ילש רפסמה ." "  רמוא אוה ולש רפסמהמ רתוי הובג שוחינה
. תונויסינ תוחפש המכב רפסמה תא שחנל איה המכוחה תונויסינה םירמגנש .

קחשמה תא וחקל ב " הראו ןפיב הזה קחשמב םיקחשמ םימונורטסא םג . םיתווצ ינש –
. ירמגל תרחא המרל



עובקל רשפא םהלש תוטישה תרזעב םא קודבל הצר םינפי םימונורטסא לש תווצ
רשפאו םייגולומסוק םירטמרפ " " םוקיה לש . םינוכמ הלא םירפסמ םסקה ירפסמ " "  תא
לשמל , תומכל םירושק םה , דבלב תויפצת ךותמ םתוא חנעפל . לפאה רמוחה שיש 

ללחב , תעפשהל וא הלפאה היגרנאה רמוחבש איה היעבה םוקיה תוטשפתה לע  .
קלחה " םירישכמב תופצל ןתינ אל הלפא היגרנאו לפא , םע םידבוע רשאכ ןכלו

םימונורטסאל שיש םינותנה חותינו םילדומהש םיחוטב תויהל השק םוקיה לש לפאה "
. םיקיודמ םה

םימוקי  10 - רציו לע בשחמב ינפיה תווצה שמתשה םינותנה חותינ תא ןוחבל ידכ , ןכל ,
רתויב םילודגה תויסקלגה ירקחממ  100 םימודמ . יפ לודג םהלש ללוכה םינותנה חפנ

! הכ דע ושענש

תא תונבל ידכ םסק – " םייגולומסוקה םירטמרפה – " ה ירפסמ תא ורחב םימונורטסאה
יפ לע ןמוקימל םאתהב םוקי לכב תויסקלגה תא םקימ תווצה םימודמה םימוקיה .

. תואיצמב תויפצת

םייגולומסוקה םירפסמה תא שחנל םירחא םימונורטסא רגתיא תווצה ןכמ רחאל
). דחא שוחינ קר םהיתימעל ונתנו (  םימודמה םימוקיה תריציב ושמתשה םהבש

תונוש תוטישב ושמתשהש םיאקירמא םימונורטסא לש םיתווצ ינש הרק המ ושחנ ?
םישרמ קוידב םירפסמה תא שחנל וחילצה םינפיה םהיתימע לש םינותנה חותינל ,

! ןושארה ןויסינב רבכ

תתל תולוכי םיאקירמאה םימונורטסאה ושמתשה ןהב תוטישהש ךכל ןמיס הז
? בינגמ הזש ןוכנ תויתימא תויפצת ינותנ םע ןהב ושמתשי רשאכ תונוכנ תואצות .

 Cool Fact

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

      

, היצלומיסב ינפיה תווצה שמתשה וב , ATERUI II  לעה בשחמ
ימואלה םיבכוכה הפצמב  2018  ינוי זאמ אלמ שומישב אצמנ

טייב - הטפ  6.5 ןפי לש . אוה בשחמה לש ללוכה ןוסכאה חטש

2 לכ לש ןויכראה חפנ םימעפ  50) רמולכ 40 םיטייב – ( מ רתוי וא
! לבאה ללחה פוקסלטמ םינותנה

https://www.cfca.nao.ac.jp/en/pr/20210312
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/
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