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רוחש רוח ךות לא םעפ - יא הנושאר הצצהמ לעפתה םלועה םייתנש ינפל ,
לא הצצה ונל ורשפא םיעוריאה " - קפוא " יביסמ . םשב םיבכוכ הפצמב םינעדמ - רפוס

. ונתאמ רוא תונש ןוילימ  55- כ קחרמב תאצמנש , M87 תצלפמ " היסקלגה זכרמבש ה"

רוחה תא רתוי בוט ןיבהל ונל רשפאיש עדימ םיררחשמ םיבכוכ - יפצמ  19 עובשה ,
לש תיללכה תוסחיה תיירואת לש רתוי תובוט תוניחב עצבלו הזה םוצעה רוחשה ,

ידי לע תמרגנה ןמז , - בחרמה ףצר לש תוימומקע איה הדיבכ וז הירואת פ , ע" ןייטשנייא .
. םייביסמ םיפוג



המכ ומיש כ " חא הכר הטימ לע הדבכ הספוק וא דבכ רודכ חינהל וסנ . ןיימדל השק ?
: הטימב רצונש עקשה ללגב הספוק , / רודכה לא רתוי בורק ולפי תולוגה ביבסמ תולוג .

הזה רודכה םא הטימה לש חטשה ינפב הזה עקשה תא תרצוי רודכה לש הסמה .
. ןמז - בחרמה ףצר לש תוימומקעה תא תגציימ וזה העיקשה זא תכל , - בכוכ היה

, תולוג ומכ ללחב םינטק םיפוגו , רתוי לודג היהי עקשה , רתוי יביסמ תכלה בכוכש לככ ,
. רתוי בר חוכב וילא וכשמיי

רתויב םיקומעה םיעקשה תא םירצויש רתויב םייביסמה םיפוגה םהש , םירוחש םירוח ,
היתולובג תניחבל םילועמ תומוקמ םה רתויב קזחה הכישמה חוכ ילעב וא ,( (  םוקיב

. ןייטשנייא לש תיללכה תוסחיה תיירואת לש

םיקיקלח לש םינוליס תעונתל םורגל הלוכי םירוחש םירוח לש הרידאה הדיבכה
! רואה תוריהמל הבורק איהש ההובג הכ דואמ ההובג תוריהמב םימוצע םיקחרממ .
,X - ינרקו לוגס הרטלואל דעו הארנה רואהמ םינוש רוא יגוס םיציפמ הלא םינוליס ,
. יטנגמורטקלאה םורטקפסה לכ ךרד

קפסל םילוכי הלאה םיסופדה ולשמ . ןוליס תמיתח " "  סופד שי רוחש רוח לכל
היגרנאה תומכ יבגל וא בבותסמ רוחש רוח ובש ןפואה יבגל םיזמר םימונורטסאל ,

םינעדמש ךכ ןמזה םע םינתשמ הלאה םיסופדה ןכש , טושפ וניא חונעפה , ול שיש .
. דואמ בושח םיפצמה  19 תויבקעב םהירחא בוקעל םיכירצ , לכמ עדימה ןכלו

ןיב רשקה תא חנעפל םיווקמ םינעדמ עדימ הברה ךכ לכו תונומת הברה ךכ לכ םע ,
רתויב תולודגה תומולעתה תחא  םהמ םיצרופש םינוליסה ןיבל םירוחש םירוח –

! הימונורטסאב

---

M87 תכרעמ ךיא תוארמש תונומת לש בוליש איה הנומתה םימונורטסאהשכ התארנ 
, וז הנומת ). 2019 )  ב המסרופ 2017- ב רוחש רוח לש הנושארה הנומתה תא ומלצ

רוחה לודג המכ דע הארמ ללחבו ץראה רודכ ינפ לע םיפצמ  , 19- מ םינותנ תבלשמה
M87 רוחשה תולובג תא םיצוח םהש ךכ ידכ דע םיעיגמ ולש םינוליסה קוחר המכו ,  – 

ולש היסקלגה     .  
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םירוחמ םיצרפתמה םינוליסה לע דומלל המ הברה שי
םינוליסהש אוה םיעדוי םימונורטסאש םירבדה דחא םירוחש .

םירוחש םירוחמ םיצרופ םה היגרנאל רידא רוקמ םה הלאה .
תייסקלג תולובגמ וליפא םיאצויש םימוצע םיקחרמ םירבועו ,

קנע למשח לבכ ומכ שממ  ! םהלש רוקמה ,

https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2021/20210414-eht.html
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/

