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  "נופלים בשמים"וכבים כ
  מדור "תופעת טבע") ,עיתון לנוער "זמן קריאה"ה(מתוך 

"כוכבים נופלים". לפתע  –כל אחד מאתנו ראה ודאי את התופעה המעניינת בשמים 

עד שאורו דועך,  –אילו "נתלש" כוכב ממקומו ועורך לו "סיור" ברקיע (בשמים) כ

והוא נעלם מעינינו. רבים חושבים כי אכן, כוכב היה זה. אך מי שחושב כך, אינו 

ואין לו מושג על המבנה של היקום (תבל, קוסמוס).  ,מכיר את טיבם של הכוכבים

רקיע כזה, וממילא אין הם נתלשים אינם תקועים בכיפת הרקיע, שכן אין  כוכביםה

כל כך רחוקים מִאתנו, שהם יכולים לנוע במהירות עצומה במשך  כוכביםממנו. ה

  אלפי שנים בלי שנרגיש כלל ששינו את מקומם...

שאנו רואים  כוכביםנוכל אפוא לומר בוודאות ש"כוכב נופל" איננּו מאותם ה

  בשמים. אם כן, מה הוא?

אלא גושי חומר הנעים בחלל העולם. הממדים שלהם הנופלים אינם  כוכביםה

שונים, מהם קטנים מאוד כגרגיר אבק, ומהם גדולים כסלעי ענק של עשרות טונות. 

הם נקראים מטאוריטים*. גופים אלה נעים במהירות עצומה. כשהם באים במגע עם 

הארץ, הם מתלהטים (מתחממים מאוד) בגלל החיכוך עם - האטמוספרה של כדור

והם נעשים נראים לעין. הקטנים שבהם נשרפים מהר ונעלמים, והגדולים  – האויר

הארץ. רובם - נופלים. הגדולים ביותר ַמגיעים אל כדור כוכביםמהם במקצת נראים כ

הארץ מכוסה מים. אבל רבים מהם -נופלים לים מאחר שמרבית שטחו של כדור

  נופלים גם על היבשה.

ים לסביבה הקרובה שהדבר התרחש בה. הוא צניחתו של מטאוריט הוא מאורע מרש

מופיע ככדור אש ומלווה רעש עצום. הוא צונח לארץ ונקבר עמוק באדמה. כאמור, 

המטאוריטים שונים בממדיהם, מגודל של אפונה ועד גודל של גוש סלע. מצויים 

  מטאוריטים במשקל עשרות טונות.

אלפים  10 - עים לארץ כלפי חישובים של אנשי מדע, יש להניח כי במשך שנה ַמגי

הנופלים גדול בהרבה מזה. המחקר  כוכביםמטאוריטים בגדלים שונים. מספר ה

טונות חומר בצורת אבק  100 -הארץ אוסף מחלל העולם בכל יום כ- העלה כי כדור

  קוסמי ומטאוריטים.

  
  גופיף מן חלל החיצון הזוהר לרגע במגע עם האטמוספרה של כדור הארץ. –ֵמֵטאֹור   *
  מטאור שנפל על הארץ ונהפך לגוש מחצבי. –ֵטאֹוִריט מֵ   *
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ממה עשויים המטאוריטים? נוהגים למיין אותם לשני סוגים: מטאוריטים של אבן 

ומטאוריטים של ברזל. בתקופה האחרונה נבדקו מאות מטאוריטים, והנה נתברר 

הארץ מצויים גם במטאוריטים. הם מורכבים - שכל היסודות המצויים על כדור

  ברזל, ממגנזיום, מניקל, מגפרית, מסידן ומיסודות רבים אחרים.מ

  

מנסים לקּבוע את גילם באמצעות שיטות חדשות, שבהן קובעים את גיל השכבות 

 100הארץ. המחקר העלה, כי הגילים של המטאוריטים הם בין -השונות של כדור

גיל של מערכת מיליון שנים. דבר זה מרמז, כי המטאוריטים הם ב 3,000 -מיליון ל

  השמש.

 –מנין באים המטאוריטים? מתברר שחלק מהם נוָצרים מהתפוררות כוכבי שביט 

השביט. אלה הם לרוב המטאוריטים - והם מוסיפים לנוע באותו מסלול שבו נע כוכב

הקטנים. המטאוריטים הענקיים, במשקל עשרות טונות, ַמגיעים, כנראה, 

כולם במהירויות גדולות, העולות על אלו ממרחקים גדולים הרבה יותר. הם באים 

שהשמש כופה על כוכבי הלכת שלה. ייתכן אפוא כי מוצאם מכוכבים שהתפוררו, 

  והם נעים במרחבי החלל מיליוני שנים.

מטאוריטים גדולים הופיעו בתקופות שונות ונרשמו בתקופות העמים כתופעות 

הימו את האדם ועוררו בו יוצאות דופן. אורם המסנוור והרעש שליווה אותם הד

פחד מפני "עונש מן השמים". ואכן, כוח ההרס שלהם הוא עצום. למזלנו, מגיעים 

ביוני  20 -הארץ רק לעתים רחוקות. מאורע כזה אירע ב-מטאורים גדולים לכדור

, אותו יום נפל ארצה מטאור ענקי במרכז סיביר, גודלו אינו ידוע, שכן נקבר 1908

סיסים ממנו נמצאו, אך גם אלה השאירו לועות באדמה של בעומקי האדמה. רק ר

מטרים. כל הסביבה נהרסה: העצים נשרפו כליל, וסביב האזור, בקוטר של  15עד  10

קילומטרים, נותרו כל העצים עירומים בלא ענפים ועלים. באזור מרוחק יותר,  18

אזור עצום  פני-ק"מ, נכפפו כל העצים עד לארץ. ההרס השתרע על 40-30במרחק של 

מיושב - קילומטרים רבועים. למזלנו, אירע הדבר בשטח בלתי 1,450בשטח של 

ק"מ ממקום נפילת המטאור התנפצו כל השמשות, ודלתות  80כמעט. במרחק של 

  נעקרו מציריהן. חיות בר הושמדו לאלפים, אך לא היו אֵבדות בנפש בקרב בני אדם.

מתנבאים רואי השחורות על אסון  אין פלא, אפוא, שעם הופעת מטאור או כוכב,

  גדול או אפילו על חורבן העולם...
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