הארץ ,ואשר האינטראקציה שלהם עם החומר הרגיל המוכר
לנו ,היא על ידי כוחות כבידה בלבד .חלקיקים מסיביים בעלי
אינטראקציה חלשה )(Weakly Interacting Massive Particles
ובקיצור  - WIMPSהם המועמדים המובילים לחלקיקי החומר
האפל .אם  WIMPSמאכלסים את ההילה של הגלקסיה שלנו,
השמש או כדור הארץ ילכדו אותם ,ושם הם יתחסלו מדי פעם,
תוך יצירת נייטרינים עתירי אנרגיה .קצב ההתחסלות תלוי
בפרטי המודל .טלסקופי נייטרינים בעלי מסה של ג'יגה-טון
הנמצאים עתה בבניה משלימים גלאים שנבנו לגילוי ישיר של
( WIMPSכלומר ,גילוי על ידי אינטראקציה בגלאי) על ידי הגעה
לרגישות טובה למסות גדולות של  ,WIMPSבאופן טיפוסי יותר
ממאות אחדות של .GeV

לקריאה נוספת מתוך תהודה
 .1קרינת הרקע הקוסמית ,א .ליבוביץ,
תהודה ).1990 ,14(2
.
 .2המודל התקני  -מסגרת מאוחדת לכוחות הטבע,
ש .אליצור ,תהודה ).1994 ,16(2
 .3התפרצויות קרני ,g-צ .פירן ,תהודה ).1995 ,17(1
 .4הנייטרינו החמקמק ,ח .הררי ,תהודה ).1999 ,20(1
 .5לידתם ,חייהם ומותם של כוכבים,
י .טוכמן ,תהודה ).2000 ,21(1
 .6תעלומת חלקיקי הנייטרינו מן השמש,
י .ניר ,תהודה ).2001 ,22(2
תהודה

המדליה של רוסלנה
מאיר שלו
כיוון שאני שייך לעדה הרוסית ,אני קורא בעניין רב את הידיעות שמתפרסמות עלינו
בעיתונים .יש הרבה :ידיעות רחבות היקף מספרות על צעירים מהעדה שלנו שלא רוצים
להתגייס ,כותרות שמנמנות מתארות תלמידים מהעדה שלנו ,שבמסגרת פולחן השטן
שרפו את דגל המדינה .אחרים "חשים ניכור" ומעדיפים לגור במקום אחר .וכל זה רק
מהזמן האחרון ,ובלי להתייחס לכרוניקות היומיומיות של פשע ,שכרות ,אוליגרכים,
כרטיס-מועדון וזונות  -ותמיד בהדגשת רוסיותם של המשתתפים והמשתתפות.
והנה ,לפני כמה ימים מצאתי עוד ידיעה אחת .ידיעונת ,כמו שאנחנו אומרים ,ידיעוצ'קה
קטנה ומוצנעת .מתברר שנערה מנתניה ,תלמידת י"ב מתיכון שרת ,כתבה עבודת מחקר
על אסטרואידים וזכתה במקום ראשון בתחרות בין-לאומית באסטרופיסיקה .וכיוון שאני
שייך לעדה הרוסית  -כבר אמרתי את זה? לפעמים ,בגלל הוודקה על הבוקר ,אני שוכח
 ברצוני לפרט שלוש עובדות: .1שמה של הזוכה הצעירה הוא רוסלנה גלזמן.
 .2שם המורה לפיסיקה שלה הוא אירינה קופלר.
 .3שם המנחה שלה הוא ד"ר לב פוסטילניק.
אני מציין זאת כי בניגוד לידיעות הקודמות ,בידיעה הזאת לא נאמר שמדובר ברוסים ,וחשוב לי שיידעו שאנחנו מספיקים לעשות עוד
כמה דברים בין שריפת דגלי המדינה ובין שידול לקוחות.
אגב ,אם מישהו חשב ש"אסטרואידים" הם חוזי-עתידות עם בעיות בבלוטות ,אז לא .לא שאני מבין באסטרופיסיקה ,אני פשוט יודע
שאם האסטרואידים היו קשורים לאסטרולוגיה ולהורמונים ,הידיעה הזאת היתה מתפרסמת בעוד עיתונים ,ובעמוד הראשון.
ועוד הערה :לא רק העיתונות הישראלית ,גם ראש ממשלת ישראל לא גילה עניין מיוחד בהישגיה הבינלואמיים של התלמידה הישראלית
רוסלנה גלזמן באסטרופיסיקה ,כנראה טרם התאושש מהישגיה הבינלאומיים של הטניסאית הישראלית שחר פאר ,עליהם דיווח
לחבריו בישיבת הממשלה ,אבל מה לנו כי נלין? מר אולמרט לא חידש כאן דבר .כמוהו עשו ,איש בזמנו ,גם ראשי הממשלות אהוד
ברק ,בנימין נתניהו ואריאל שרון .גם הם לא גילו עניין מיוחד בהישגים של תלמידים ישראלים באולימפיאדות מדעיות ,איש בתורו
העדיף לנהל שיחות טלפון מתוקשרות עם פיני גרשון .זה פופולרי ,זה קל להבנה ,וזה לא מפריע לגלגל עיניים ולדבר על חשיבות
החינוך.
מוסף שבת ,ידיעות אחרונות  9.2.07רשימה של מאיר שלו.
אנו מודים לעורך הראשי של עיתון "ידיעות אחרונות" ,מר רפי גינת ולמאיר שלו על הרשות לפרסם כתבה זאת שהופיעה לראשונה
בטור של מאיר שלו ,במוסף השבת של "ידיעות אחרונות" מיום .9.2.07
כמו כן אנו מודים לגרפיקאי ירמי פינקוס על הרשות להביא את האיור שלו בכתבה זאת.
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