דבר העורכת
לקוראים שלום!
לאחרונה פוקדים את כדור הארץ
אסונות טבע רבים :בשנת  2010לבדה
קרו מספר ארועים חמורים .בינואר
היכתה בהאיטי רעידת אדמה בעוצמה
של  7.0והחריבה את האי .באסון
נהרגו כ 230,000-איש! ואילו
בפברואר פקדה את צ'ילה רעידת
אדמה בעוצמה של  8.8שגבתה כ-
 450הרוגים .רק לפני שבועיים פקדה
בול שהונפק בסין ב 2008-לגיוס כספים לעזרה
לנפגעי רעידת האדמה שהתחוללה שם .ברעידה
גם את סין רעידת אדמה שהחריבה את
נהרגו כ 70,000-איש
האזור וגבתה את חייהם של כ600-
איש .באותו היום היכתה סופת ציקלון בהודו ועשרות נהרגו .ועוד באותו יום :הר הגעש
אייפייליוקול באיסלנד התפרץ וכיסה את אירופה בענן אפר .ההתפרצות שיבשה את כל
הטיסות ברחבי אירופה ושיתקה אותה לחלוטין למשך  6ימים .עונת הטורנדו התחילה
בארצות הברית ,גבתה כ 10-הרוגים וגרמה לנזק אדיר.
רעידת האדמה החזקה ביותר הידועה בהיסטוריה
התרחשה בצ'ילה בשנת  – 1960עוצמתה הייתה 9.5
בסולם ריכטר והיא גבתה כ 2000-הרוגים .להזכירכם,
סולם ריכטר מציג את עוצמתן של רעידות אדמה
בסקאלה לוגריתמית )לפי בסיס  ,(10כלומר ,עוצמתה
של רעידת אדמה שדרגתה  7בסולם ריכטר גדולה פי
 10מזו של רעידת אדמה שדרגתה  .6לפיכך ,עוצמה
של  9.5בסולם ריכטר גדולה פי  1,600,000,000מזו
של הרעידה החלשה ביותר שניתן למדוד )דרגה .(1.0
כמות האנרגיה המשתחררת בין דרגה אחת לשנייה
בסולם ריכטר שקולה לפי  30מהדרגה הקודמת.
גיליון נושאונצ'יק מנסה לשפוך אור על תופעות טבע
אלו .לשם כך ,פנינו לאהוד קלפון ,מרצה למדעי הטבע
ותיקן הדפיסה הדפס רכב
" "+0.20על מנת לגייס כספים והסביבה במכללת גורדון .בגיליון מבחר קטן ממאמריו:
לנפגעי רעידת האדמה בהאיטי ב -מדוע מתרחשות רעידות אדמה? אלו סוגי סופות
2010
קיימות? מהו צונמי? מה יקרה אם שביט יפגע בכדור
הארץ? .בגיליון גם פינה חדשה המסקרת עבורכם
הנפקות חדשות ומעניינות בעולם .וכרגיל ,לסיום ,חידון בולאי נושא פרסים .בגיליון
האחרון נשמטה פינת ההחלפות והיא מצורפת לגיליון בנוכחי .אם גם אתם רוצים
שנפרסם את מודעתכם בפינה אנא שילחו לנו את הנוסח
ל.nosonchik@gmail.com -
שלכם ,שביט
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יבשות נעות
אהוד קלפון
לפני כשלוש מאות מיליון שנים ,כדור הארץ היה מורכב מיבשה אחת שתפסה 20%
מכלל שטחו וים אחד שהשתרע על  80%מכלל שטחו הנותר .קראו ליבשת יבשת
פנגיאה .בזמן ההוא ,יכלו לנוע בעלי החיים )ותפוצת צמחים( לכל מקום באותה יבשה
יחידה ,ללא מכשולי ים .באחד השלבים ,החלה היבשה להתבקע במקומות חלשים
בקרום כדור הארץ וחלקיה התרחקו זה מזה )עד היום( מספר מ"מ בשנה.

גיליון מניו זילנד המציג תמונות מרעידת אדמה שהתרחשה במדינה

היבשות הנפרדות ,יושבות על גבי לוחות )פלטות( שעוביין נע בין  50לבין  150ק"מ
ושטות על פני חומר נוזלי מותך מהחום שבעומק כדור הארץ .יש פלטות שגודלן אלפי
קילומטרים רבועים ויש פלטות קטנות ממדים.

באזורנו נמצא השבר הסורי אפריקאי המתחיל בצפון סוריה )או דרום טורקיה( ,עובר
לאורך בקעת הירדן וים סוף ,חוצה את אתיופיה ונגמר באגם ויקטוריה .הצד המערבי
של השבר )לאורך הירדן( ,יושב על פלטה אחת ,הצד המזרחי יושב על פלטה אחרת
ושתיהן שטות בתנועתן צפונה במהירות שונה .הצד המזרחי ,נע מהר יותר ולכן שני
צדי השבר הגיאולוגי ,אינם תואמים באותו קו רוחב.
כאשר שתי הפלטות מתנגשות או מתחככות זו בזו,
מתרחשת רעידת אדמה .בתנועת הלוחות נוצרים
מישורי חיכוך ביניהם וכאשר הכוח ,הבא מבטן
האדמה ,המופעל על מישורי החיכוך ,גדל מעל
לכוח החיכוך שבין הלוחות ,חלה תזוזה מהירה
הגורמת לרעידת אדמה .בתהליך זה משתחררת
אנרגיה בעוצמה רבה הנעה במהירות באדמה
וגורמת לתנודות ולרעידות אדמה בעוצמות שונות.
את העוצמה מודדים בדרגות יחסיות על פי סולם
ריכטר ) (1934מאחת עד שתים עשרה ,כאשר כל
דרגה ,עוצמתה גדולה פי עשר מהקודמת לה.
בשנת  1837הייתה רעידת אדמה חזקה בעמק
הירדן שגרמה להרס רב בטבריה צפת ויריחו.
בשנת  1927היה רעש שהרס את טבריה ,שכם,
רמלה ולוד .בשנת  1995נמדדה רעידה חזקה
לוחות טקטוניים על בול מהודו
מאוד בארץ ,בדרגה  6.2בסולם ריכטר ,שהמוקד
שלה היה ים סוף ,דרומית למפרץ אילת .עוצמה כזו
במקום מאוכלס יותר הייתה גורמת לנזקים כבדים ברכוש ובנפש .במחזוריות של
שמונים עד מאה שנה מתרחשת רעידת אדמה חזקה בארץ ,והשאלה היא האם זו
הייתה רעידת האדמה שציפו לה ,או שזה מבשר את בואה של רעידה חזקה יותר...
כאשר פלטה נכנסת באלכסון מתחת לאחרת ,היא גורמת להתרוממותה לגובה
וליצירת שרשרת הרים גבוהה כמו הרי האלפים ,ההימלאיה ועוד .יש פלטות
המתרחקות זו מזו ועליהן יושבות היבשות שנעות .למשל ,הפלטה של צפון אמריקה
מתרחקת מהפלטה של אירופה ויבשת דרום אמריקה מתרחקת מאפריקה.
כאשר התהוו המחסומים הימיים הגדולים בין היבשות ,פסקה כמעט נדידת בעלי
חיים מיבשת לאחת לשנייה ,ובעלי החיים התבודדו במקומות מחייתם .כך גם
הצמחים שנמצאו מבודדים ונוצרו בהם מינים חדשים השונים מבני מינם ביבשות
האחרות .לרוב העופות לא הייתה בעיה לנדוד מעל המכשולים השונים ,למרחק של
אלפי קילומטרים .העופות בצפון אמריקה נודדים בחורף לדרום אמריקה החמה
ובאביב הם שבים לצפון .מאירופה הם נודדים דרומה למזרח אפריקה ,דרך מסדרון
אווירי צר מעל ארצנו ,בין הים לבין המדבר ולמערב אפריקה מעל ספרד.
לתגובות ניתן לפנות לאהוד בכתובת eka@netvision.net.il

סופות עזות
אהוד קלפון
במקומות שונים בעולם מתחוללות סופות בעוצמות שונות המלוות ברוחות עזות וגשמי
זעף .אולם אחת מהחזקות היא סופת ההוריקן )שם אינדיאני( הנוצרת באוקיינוס
האטלנטי )במפרץ מקסיקו והים הקריבי( .המונח טייפון שמקורו באזורים הטרופיים של
האוקיינוס השקט )בדרום מזרח אסיה( מציין סערה טרופית בדיוק כמו הוריקן רק
באזור אחר בעולם ...בנוסף ,ישנן סערות ציקלון הנוצרות בצפון האוקיינוס ההודי
וציקלונים טרופיים הנוצרים בדרום מערב האוקיינוס ההודי .כדי להבין את יצירתם של
מפגעי הטבע הענקיים האלה צריך לדעת שרוח היא תנועה של אוויר שהכוח המניע
אותו ממקום למקום הוא ההפרש שנוצר בלחצי האוויר .המקור להפרשי לחץ האוויר
הוא החימום של השמש שאינו אחיד באזורי כדור הארץ ובאטמוספרה .יש גם חימום
לא אחיד בין הים ליבשה ובקווי הרוחב של כדור הארץ .קרינת השמש מרוכזת,
ומחממת מאוד את אזורי קו המשווה
ופוחתת בכיוון הקטבים .הבדלי
הטמפרטורה הנוצרים באזורים
השונים גורמים להיווצרות גושי אוויר
צפופים שהם רמות ברומטריות וגושי
אוויר צפופים פחות ,שהם שקעים
ברומטריים .זה מוביל לתנועה של
אוויר בעוצמות שונות מהאזורים
שיש בהם גושי אוויר צפופים
)רמות( ,אל האזורים עם גושי אוויר
פחות צפופים )שקעים(.
הוריקנים נוצרים באזור קו המשווה,
מעל למים החמימים של האוקיינוס
האטלנטי .קרינת השמש המרוכזת,
מחממת את פני המים עד לטמפרטורה של  27מעלות צלזיוס ומעלה ויש התנדפות
רבה של אדי מים לאוויר החם .האוויר החם עולה עם האדים כלפי מעלה ונוצר מעין
ואקום )ריק( שהוא אזור של לחץ נמוך השואב אוויר עם אדי מים מהסביבה הקרובה.
עוצמת השאיבה יוצרת רוחות הנעות במערבולת
תוך התגברות הרוח לממדי סופה .אדי המים
שעולים מעלה באטמוספרה ,נתקלים באוויר
יותר קר ומתעבים לטיפות של גשם ,או
שקופאים לגבישי קרח בטמפרטורה יותר
נמוכה .כאשר השקע גדל לקוטר של מאות
קילומטרים ,והרוח נושבת במהירות הקרובה
למאה קמ"ש ,נוצרת תנועה סיבובית מהירה של
אוויר ועננים מסביב ל"עין" הסערה של הוריקן.
איור המסביר את תנועת ההוריקן על בול במפרץ מקסיקו והאיים הקריביים נוצרים
מאיי בהאמה
הוריקנים הפוגעים בדרום מזרח ארה"ב,
רוח על בול מאוסטרליה

והטייפון )השם האסייתי להוריקן( שנוצר באוקיינוס השקט ,פוגע בארצות דרום מזרח
אסיה .כאשר הסופה נעה מעל לאוקיינוס היא יונקת לתוכה אדי מים רבים ויוצרת גלים
גבוהים מאוד .כשהיא מתקרבת אל היבשה ,מתנפצים הגלים הגבוהים על החוף
וגורמים לנזקים עצומים .באותו הזמן יורדים גשמי זעף תוך פרק זמן קצר ,מאותם
עננים רוויים ,הממטירים מאות מילימטרים בשעה וגורמים לשיטפונות.

תמונת לווין של הוריקן על בול מגרמניה

התנועה של הסופה מעל ליבשה מחלישה אותה עד שהיא מתייבשת ונעלמת ,משום
שהאוקיינוס עם מימיו החמימים היה המקור שהזין את התעצמותה .הקוטר של "עין"

נזקי הוריקן – מימין שטפונות ,ומשמאל הרס בתים

ההוריקן או הציקלון יכול לנוע בין  10ק"מ עד  200ק"מ ,כשהקוטר הנפוץ הוא קרוב ל
 50ק"מ .האטמוספרה במרווח העין בהירה ושקופה ואפשר אפילו לראות שמים
כחולים דרכה .יש בה תנועה סיבובית קלה של הרוח והטמפרטורה היא כעשר מעלות
יותר גבוהה מהסביבה .הציקלון הטרופי אינו נוצר מיד ובאופן פתאומי ,אלא הוא זקוק
לפחות לשבוע ימים של מערכת מאורגנת עם תנועת אוויר סיבובית מהירה כדי לצאת
לדרך ולתפוס תאוצה ,מהירות ,ועוצמה של הרס.

בולים עם הדפס רכב לגיוס כספים לשיקום נזקי ציקלון )מימין( והוריקן )משמאל(

טורנדו היא סופת רוח שנעה
בתנועה סיבובית מהירה בצורה
של עמוד אוויר המסתיים למעלה
בעננים בצורה של משפך .הסופה
מתחילה כאשר שכבה של אוויר
קר מתיישבת מעל לשכבה של
אוויר חם וגורמת לו לעלות
במהירות רבה לעבר האוויר הקר
שבגובה .מהירות הטורנדו יכולה
להגיע עד ל  450קמ"ש ,לרוחב
טורנדו על בול מהאו"ם
של קילומטר אחד ,לגובה של 15
ק"מ ולתנועה במהירות כזאת עד למרחק של  160ק"מ .הנזק מהסופה הזו הוא בגלל
החלקים שעפים ופוגעים בבני אדם ,והיא גם גורמת לנזק רב לרכוש במסלול תנועתה.
בכול שנה פוגעים למעלה מאלף סופות טורנדו בדרום ארה"ב בלבד וגובים כשישים
הרוגים ונזקים רבים ברכוש .יש סופות שנעות בגובה האוויר ויש כאלה שנוגעות
באדמה ו"מגלחות" את כל מה שנקרה בנתיבן .בשנת  1971טורנדו אחד הרג  50בני
אדם בפלורידה וכשחלף במגרש חנייה הוא הרים שש מכוניות באוויר והעיפן אל מחוץ
למגרש החנייה .בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר  2005פגעה סופת הוריקן )בשם
קתרינה( בעיר ניו -אורלינס וחופי לואיזיאנה וגרמה להרס כמעט מוחלט של העיר
ולמותם של אלפי אנשים.
שני חוקרים בשם פוג'יטה ופירסון חיברו סולם לדרגות עוצמה של הוריקנים והנזקים
שעלולים להיגרם מהם .ברוח עד  100קמ"ש ענפי עצים נשברים ,עד  170קמ"ש
קרוונים מתהפכים ,עד  230קמ"ש עצים נעקרים מהשורשים ובתים מתהפכים ,עד
 310קמ"ש בתים מתפרקים לגמרי ,רכבות מתהפכות ומכוניות נזרקות עד למרחק של
עשרות מטרים ,עד  390קמ"ש יסודות הבתים מתפרקים עם הבתים ,עד  450קמ"ש
בתים פרטיים עפים באוויר ,ומכוניות עפות באוויר עד למרחק של  100מטרים ומעלה.

גליונית מזכרת מגרנדה המציגה נזקים של הוריקן :בתים הרוסים ,גגות שבורים ,ספינות שהועפו
לתוך היבשה...

לתגובות ניתן לפנות לאהוד בכתובת eka@netvision.net.il

צונמי ומגה-צונמי
אהוד קלפון
צונמי ) (Tsunamiהיא מילה יפנית שפרושה "גלי נמל" ) =Tsu ,( harbor waveנמל
 = Nami ,גל .צונמי יכול להיווצר מגלים ססמיים )רעידות אדמה( וגם על ידי אירועים
שאינם ססמיים כגון הרי געש )שרובם נמצאים מתחת לאוקיינוסים( ,סחף גדול של
אבנים ואדמה הגולשים בבת אחת אל הים ,או על ידי נפילת גוף חללי גדול )מטאוריט(
לתוך אחד האוקיינוסים .רעידת אדמה חזקה עלולה לגרום לתזוזה ובקע בקרקעית
הים ,כתוצאה מכך משתחררת אנרגיה רבה מבטן האדמה ונוצר גל צונמי מתחת לפני
הים שנע במהירות רבה בצורה של עמוד מים אנכי עד להתנפצותו על היבשה בחוף.

גלי צונמי מכים בסרי לנקה בגליונית מזכרת שהונפקה במדינה ב2004-

גלי צונמי נעים מתחת לפני הים בעומק של  200מטרים ,במהירות של  400עד 700
קמ"ש ומי ששט בסירה בלב ים )לא סמוך לחוף( ,לא ירגיש שחולף מתחתיו צונמי
אדיר ,כי רק קצהו בולט מעל למים בגובה של מטר אחד .כאשר גל צונמי מגיע קרוב
לחוף רדוד ,הוא מאבד ממהירותו ועוצמת האנרגיה שבו מגביהה את המים לעשרה עד
ארבעים מטרים ויותר .גלי ים רגילים ,הם גלים רדודים שנעים אחד אחרי השני
בתדירות גבוהה ונשברים בחוף .אורך גל ים רגיל נע בין מטרים אחדים עד למקסימום
 150מטרים ועוברות מספר שניות בין גל אחד לשני .גל צונמי לעומת זאת ,אורכו מגיע
ל 100ק"מ ויותר ועוברת לפחות שעה אחת בין גל אחד למשנהו .הוא נכנס אל היבשה
במהירות גבוהה בצורה של חומת מים אדירה ,עם אלפי טונות של מים ההורסים כל
מה שנקרה בדרכם וסוחפים הכול בחזרה אל הים .לפני הגעתו של גל צונמי ,הים
נראה רגיל ולא סוער ,אולם אחד הסימנים להתקרבותו אל החוף הוא נסיגה פתאומית

של הים וחשיפת אלפי דגים על החוף .במקרה זה חולף פרק זמן די קצר ,עד שהגל
מתפרץ באופן פתאומי לגובה האוויר ומכה בעוצמה בחוף .אדם שהיה בבניין גבוה על
החוף באי פוקט שבתאילנד ,מספר שראה גל גבוה שבא באופן פתאומי מהים ,עבר
מעל צמרות הדקלים שעל החוף ,התנפץ על הבניין וסחף אנשים רבים מתוכו בחזרה
אל הים.
על פי השערה של החוקרים ,מה
שהחריב את התרבות המינואית באי
כרתים )לפני כמה אלפי שנים( היה
כנראה מגה -צונמי שנוצר כתוצאה
מהתפוצצות האי הגעשי סנטוריני
)המרוחק  110ק"מ מכרתים( וצניחת
חלקים ממנו אל הים .בשנת 1033
הייתה רעידת אדמה חזקה בקרבת
קפריסין שיצרה צונמי שהכה בחוף יפו ,בול עם ערך נוסף שהנפיקה בלגיה על מנת לסייע
הציף את העיר וגרם להרס רב
לנפגעי הצונמי ב2004-

ולקורבנות רבים .באי סומטרה נהרגו
 36,000אנשים בשנת  1883מגל צונמי ענק שנוצר כתוצאה מהתפרצות געשית של
הר הגעש קרקטואה .בשנת  1958הכה מגה -צונמי בגובה  150מטרים ,בחוף של
אלסקה וגרם להרס רב ולשינויים סביבתיים שעדיין נראים בשטח .בשנת  1960הייתה
רעידת אדמה חזקה סמוך לחופי צ'ילה וגלי צונמי נעו עד למרחק של  10,000ק"מ
במהירות של  700קמ"ש עד לחופי יפן ושם גרמו לנזקים כבדים ולנפגעים רבים .ב-
 2004התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של  9.2באוקינוס ההודי ויצרה צונמי הרסני.
הוא פגע ב 4-מדינות שונות )סרי לנקה ,אינדונזיה ,הודו ותיאלנד( וגרם למותם של
 230,000איש .מדענים טוענים שאם ייפול אסטרואיד גדול מהחלל אל האוקיינוס
האטלנטי ,הוא עלול לגרום למגה-צונמי בעוצמה כזו שחופיה המזרחיים של ארה"ב וגם
חופיהם של צרפת ופורטוגל יוצפו עד למרחק רב אל תוך היבשה.

בולי צונמי מתיאלנד – מימין ציור ילדים על שיקום ההריסות ומשמאל גל צונמי אימתני
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הפגיעה בשביט
אהוד קלפון
מדוע הוציאו האמריקאים  300מיליון דולר בשילוח
חללית למרחק של  430מיליון ק"מ כדי להגיע לשביט
בשם טמפל ) ?(Temple 1שיתוף הפעולה בין נאס"א
לבין סוכנות החלל האירופית הוביל לשילוח חללית
בשם "דיפ אימפקט" ) ( Deep Impactלמסע של
שישה חודשים בחלל ב ,2005-כשהמטרה
היא להתקרב לשביט "טמפל  "1ולפוצץ את השכבה
החיצונית שלו העשויה שכבת קרח .שביט "טמפל "1
נע בצורה אליפטית מסביב לשמש במהירות של 37
אלף קמ"ש ,ומשלים סיבוב פעם בשש שנים .כאשר
הוא מתרחק מהשמש ) 710מיליון ק"מ( ,הטמפרטורה
שלו יורדת למינוס  140מעלות צלזיוס וכאשר הוא
מתקרב לשמש ) 336מיליון ק"מ( הטמפרטורה שלו
עולה ,הקרח מתנדף ,והגזים עם האבק הכלואים בו
משתחררים ויוצרים גרעין עם הילה וזנב ארוך המאיר
את השמים בלילות.

בולים שהנפיקה בריטניה לרגל
שובו של שביט האלי לאזורנו
הקוסמי ב .1986-בפעם הבאה
שיחלוף ההאלי ליד כדור הארץ
תהיה רק ב2061-

שביט "טמפל  "1אורכו שמונה ק"מ ,רוחבו ארבעה
ק"מ והוא מכיל אבק וגזים שונים עם מעטפת עבה של
קרח .השביטים נוצרו כנראה בראשית התהוותה של
מערכת השמש לפני
 4.5מיליארד שנים ביחד עם כל כוכבי הלכת ,רק
שלא התחברו לכוכב ונשארו לנוע בצורתם
הראשונית.

בול מרוסיה המתאר פגיעת
מטאור בסיביר

כאשר כדור הארץ היה צעיר פגעו בו שביטים
ואסטרואידים בגדלים שונים ששינו את פניו עוד לפני
שהיו בו חיים .יש השערה שגוף שביט העטוף
שכבת קרח עבה ,שהתנגש בכדור הארץ ,הביא עמו
את המים הראשונים ואת היסודות הכימיים
שאפשרו את התפתחות החיים .מאוחר הרבה יותר,
לפני  65מיליון שנה ,חוקרים מסוימים סבורים,
שהדינוזאורים נכחדו מעל פני האדמה כתוצאה
מפגיעת גוף גדול מהחלל בכדור הארץ שגרם
לשינוי קיצוני באקלים .כוכב השביט "טמפל  "1נקרא
על שם החוקר הגרמני וילהם טמפל שגילה אותו
לראשונה בשנת . 1867

גיליון בולים מגבון המתאר את פגיעתו המשוערת של המטאור בתקופת הדינוזאורים

בארבעה ביולי ,ביום חג העצמאות האמריקאי ,הגיעה החללית "דיפ אימפקט" ,אחרי
שעברה  430מיליון ק"מ במסע של שישה חודשים ,עד למרחק של פחות ממיליון ק"מ
משביט טמפל  . 1היא שלחה לעברו קליע עשוי נחושת במשקל של  200ק"ג המופעל
בסוללות .הקליע עבר
מרחק של  800אלף ק"מ
ופגע בשכבה החיצונית
של השביט בעוצמה של
חמישה טון חומר נפץ
ויצר בו מכתש בעומק של
 18קומות וברוחב של
מגרש כדורגל .החומר
שכלל קרח ,אבק וגזים
עף למרחק של  500ק"מ.
את
בחנו
החוקרים
ההרכב של החומרים
בתוך השביט בעזרת
ספקטרופוטומטר,
צילומים ועוד .חושבים

גליונית מזכרת מגרנדה המראה תצלום של תוצאות פגיעת הקליע
בשביט

שהחומרים שמהם מורכב שביט הם פרמורדיאלים )ראשוניים( ,כלומר ,לא השתנו מאז
שנוצרה מערכת השמש .זיהוי ואנליזה של החומרים שנפלטו )בניסוי זה( ,מגרעין
השביט ומהמעטפת שלו תעזור לנו להכיר טוב יותר את ההרכב שלהם ,בפרט שכוכבי
שביט הם שרידים עתיקים )ללא שינויים( של החומר היסודי שממנו נוצרה כל מערכת
השמש שלנו.
האם יש ההבדל בין שביט ) ( Cometלבין אסטרואיד ) ?( Asteroidשביטים הם גופים
חלליים קטנים ,בגדלים של כמה קילומטרים ,עטופים קרח ,עם גרעין של אבק וגזים
קוסמיים מקוריים ,שנשארו שרידים שלא התחברו ליצירת כוכב לכת בזמן התהוות כל
המערכת השמש.

גיליון מזכרת מארגנטינה המציג חלק מאסטרואיד שנפל לכדור הארץ .חלק זה שוקל כ 37-טון!
הגיליון הודפס בשיטת  3Dוארגנטינה חילקה איתו משקפי  3Dלצפיה בו

המונח אסטרואיד פירושו "דומה לכוכב" .אסטרואידים הם גופים מוצקים המורכבים
בעיקר מסלעי ברזל בגדלים שבין  200ק"מ עד לקילומטר אחד ועד לגודל של חלוקי
נחל .האסטרואיד הגדול ביותר "צרס" )  , ( Ceresקוטרו  1000ק"מ ,והתגלה בשנת
 .1801ידועים לחוקרים עוד  26אסטרואידים שגודלם  200ק"מ ,אולם 99%
מהאסטרואידים הידועים הם בגודל שבין קילומטר אחד לבין  100ק"מ .רוב
האסטרואידים נעים בחלל באותה חגורה מסביב לשמש .טוענים שהיה קיים פעם כוכב
לכת בין מארס )מאדים( לבין יופיטר )צדק( שהתפוצץ והתפרק לחלוטין וכל השברים
שלו נעים מסביב לשמש באותו המסלול של הכוכב המקורי .בלילות אנו רואים "כוכבים
נופלים" שהם בעצם אותם שברי סלעים זעירים הנשרפים על ידי החיכוך שנוצר עם

כניסתם לאטמוספרה של כדור הארץ .סלעים יותר גדולים נפלו בעבר במקומות שונים
בכדור הארץ ,כמו למשל מכתש המטאוריט שבמדבר אריזונה שנוצר מפגיעת סלע
ענק .החוקרים חישבו ומצאו שאם היינו אוספים את כל שברי הסלעים של
האסטרואידים שנעים באותה החגורה מסביב לשמש )של אותו כוכב שהתפרק( ,היינו
מקבלים כוכב לכת שקוטרו  1500ק"מ ,כלומר כמחצית מגודל הירח שלנו .משתמשים
גם במונח מטאוריטים כשהכוונה היא לאותם שברי סלעים שמקורם בחגורת
האסטרואידים החודרים לאטמוספרה של כדור הארץ ונשרפים בתוכה .האינטראקציה
של הסלעים הנעים בחגורת האסטרואידים עם כוח הכובד העצום של יופיטר )צדק
שהוא הכוכב הגדול ביותר במערכת השמש( ,גורם לשיגור הסלעים למרחקים .חלקם
נכנסים למסלול מסביב לכדור הארץ ,חלקם נכנסים לאטמוספרה ונשרפים וחלק מצליח
לנחות כמטאוריטים שלמים.

 3בולי מטאוריט מסין :מימין מתואר מסלול אפשרי של מטאוריט בשם ז'ילין ,במרכז ז'ילין נכנס
לאטמוספירה ומתפרק למספר חלקים ומשמאל צמונה של אחד מחלקיו  -מטאוריט האבן הגדול ביותר
שנמצא בכדור הארץ .חלקי במטאוריט פגעו בסין ב1976-

המונח מטאורויד מתייחס לסלע הנמצא למעלה מגובה של  80ק"מ שטרם נכנס
לאטמוספרה ,ורק לאחר כניסתו לאטמוספרה או נחיתתו הוא נקרא מטאוריט .יש מינים
שונים של מטאוריטים על פי הרכבם :גוש מתכתי הבנוי כולו מברזל וניקל בדומה
לגרעין כדור הארץ .סלע ברזל המורכב מברזל ,ניקל צורן ואוליבין בדומה להרכב
קליפת כדור הארץ .סלעים המורכבים בעיקר מצורן עם מעט ברזל מהווים את רוב
המטאוריטים ) .(94%בכל יום נופלים על פני כדור הארץ כמה טונות של מטאוריטים
שרובם מיקרוסקופיים  ,אולם בדרום אפריקה נמצא מטאוריט ששוקל  54טון ,בדנמרק
נמצא מטאוריט במשקל  20טון ,ובמוזיאון
לטבע בניו יורק מוצג מטאוריט ששוקל 34
טון.
אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני
החוקרים לשנים הבאות הוא לנסות להסיט
גוף חללי גדול המתקרב קרבה מסוכנת
לכדור הארץ ,כי גוף סלעי בגודל של
קילומטרים אחדים שיפגע בכדור הארץ
עלול לגרום להשמדת החי והצומח שבו.
בול גרמני המתאר את פגיעת השביט שומייקר-
לוי  9בכוכב צדק ב .1994-הפגיעה השאירה
צלקות רבות ,חלקן ענקיות ,על פני הכוכב

לתגובות ניתן לפנות לאהוד בכתובת eka@netvision.net.il

הנפקות בעולם
ארצות הברית ובריטניה הנפיקו
סדרות בולים המוקדשות לחיות
מחמד נטושות.
"אמץ חיית מחמד" היא הסדרה
שהונפקה על ידי ארצות הברית
בסוף אפריל )משמאל( .היא מציגה
 5חתולים ו 5-כלבים שנאספו לבתי
מחסה ברחבי ארצות הברית לאחר
שננטשו 9 .מתוכם כבר מצאו בית
חדש! מטרתה המוצהרת של
ההנפקה היא לעורר מודעות על
החשיבות הרבה באימוץ חיות
מחמד מבתי מחסה ,והענקת בית
חם לחיות נטושות.
בתחילת מרץ הנפיקה בריטניה
סדרה של  10בולים לרגל 150
שנים להקמתו של בטרסי – בית
מחסה לחתולים ולכלבים )תמונה
בעמוד הבא( .זהו אחד מבתי
המחסה הותיקים בעולם ועוסק ללא
לאות בהצלת בעלי חיים ,שיקומם
ומציאת בתים לחיות הנטושות.
בסדרה מוצגות תמונותיהם של 7
כלבים ו 3-חתולים שמצאו בית חדש
באמצעות בית המחסה.
אז כל שנותר הוא להצטרף לקריאתן
של ארצות הברית ובריטניה ולקרוא
לכם הקוראים לאמץ חיית מחמד
מעמותה או מבית מחסה .זהו
באמת אימוץ של חבר לכל החיים!
לנוחיותכם להלן אתרים של עמותות
העוסקות בהצלת בעלי חיים
ובמציאת בתים עבורם .זוהי רשימה
חלקית בהחלט וכמעט בכל עיר ישנה עמותה מקומית היכולה לסייע לכן למצוא חבר או
חברה על ארבע )פנו לעירייה/למועצה שלכם(:
תנו לחיות לחיות
גרגורים ,בית מחסה לחתולים
צער בעלי חיים ר"ג-גבעתיים
אגודת חובבי החתולים חיפה
ראשון אוהבת חיות

/http://www.letlive.org.il
/http://www.girgurim.co.il
/http://www.spca.org.il
/http://www.isracat.org.il
/http://www.stop.org.il

שמי הדר ,בת  10-מהישוב
קדימה
ברצוני להחליף בולים של
חיות  ,מכוניות ,רכבות
ומטוסים
בתודה מראש
הדר גפני
anatgafni@012.net.il

רוצים להחליף בולים?
רוצים סיוע באיסוף בולים?
לא יודעים איך להתחיל?
כתבו לנו:
nosonchik@gmail.com

עדיין לא מנויים?
כתבו לנו! המנוי חינם!!
nosonchik@gmail.com

חידון
בעמוד הבא שני טורים של בולים סרוקים – בטור הימני בולים ישראליים ,מסומנים
באותיות א'-ה' ,ובטור השמאלי בולים מלאוס ממוספרים  .1-5עליכם למצוא קשר בין
בול ישראלי מימין לבול מלאוס משמאל ולהתאים בין כל הזוגות .מומלץ מאוד להגדיל
את הדף ל 150%-בכדי לצפות בבולים בהגדלה.
לדוגמא ,סימנו עבורכם זוג אחד :בול א' מתאים לבול  .2הבול הישראלי להתחממות
הגלובלית ומציג את כדור הארץ נמס .בול  3מציג את אפקט החממה ומראה את כדור
הארץ סגור בתוך חממה ,כשהשמש קופחת מעליו .שני הבולים מוקדשים לרעיון
האקולוגי ולהשפעה שיש על ההתחממות הגלובלית על כדור הארץ.
את הפתרונות יש לשלוח למערכת  nosonchik@gmail.comעד ל 15-במרץ .יש
לציין את הזוגות ואת הקשר ביניהם .הפותרים מתבקשים לציין את גילם .בין הילדים
ובני הנוער שיפתרו נכונה את החידות יוגרל פרס בולאי מתנת איל"ת – אגודה
ישראלית לבולאות תימאטית .התשובות לחידות ושם הזוכה יפורסמו בגליון הבא.

●1
א' ●

ב' ●

●2

ג' ●

●3

ד' ●

●4

ה' ●

●5

לתגובות והערות ניתן לפנות בכתובת nosonchik@gmail.com

פתרון חידון 28
איזו מדינה?
התשובה הנכונה היא ב' – הבול הונפק
בקפריסין.

מי האיש?
האיש הנראה בבול הוא צ'ארלס דארוין,
אבי תורת האבולוציה .הספר המפורסם
ביותר שלו הוא מוצא המינים.

זהה את האתר
הבול מראה את אחד משני המקדשים
של אבו סימבל בדרום מצרים .בשנות
ה 60-הועתקו המקדשים ממקומם
במבצע הנדסי מסובך ,כדי שלא יכוסו
במי הנילוס.

את הפתרונות יש לשלוח למערכת  nosonchik@gmail.comעד ל 15-במאי.
הפותרים מתבקשים לציין את גילם .בין הילדים ובני הנוער שיפתרו נכונה את החידות
יוגרל פרס בולאי מתנת איל"ת – אגודה ישראלית לבולאות תימאטית .התשובות
לחידות ושם הזוכה יפורסמו בגליון הבא.
בהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה עלה בגורל שמו של כרמי רוק בן ה.12-
כרמי זוכה בפרס בולאי מתנת איל"ת – אגודה ישראלית לבולאות תימאטית.



מכתבים למערכת:

לכל תגובה הצעה או שאלה ,ניתן לפנות אלינו בכתובת:

nosonchik@gmail.com

