
הצגת הארגון 

ארגון פעילות החלל העולמי הוא גוף הפועל למען קידום מחקר בתחום
החל ל. זאת כדי לפתח את האנושות כולה ולאפשר חיים מתקדמים, קלים 

ובטוחים באמצעות ידע וקדמה טכנולוגית.

ארגון פעילות החלל העולמי 



הצגת הארגון 

האגודה לאיכות הסביבה בחלל פועלת לשמירה על החלל ועל בריאות
האסטרונאוטים באמצעות קידום חוקים, תקנות ותקנים, ופיקוח על יישומם 

ואכיפתם. האגודה פועלת גם מתוקף אמנות בין לאומיות מחייבות. סוגיית 
פסולת החלל מעסיקה רבות את האגודה מכיוון שהטיפול בה מורכב. 

האגודה לאיכות הסביבה בחלל 



 

עצומה 
ל חללות בת הפעירעצי

ת עייד שתטופל בע
ל! ת החלפסול

ת יטכנולוגם והייכלם הכלאבישעת המקשה
 .ל לשם כךחללות בת כל פעיר, ועצילקיון החליבנ
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ל החלת פסולקוי ילנרעיונות  מהכלו הועחרונות האם ינשב
ת יתוכנ ,הרעיונותבין  .דיעתבת הפסולמות כמזעור ולת מהקיי

 .ץרהאדור כב ביסלול סמבשתשייט  תרובוטית כערמתוח פיל
ף להישרטה, מאותן  חלותשל חלת פסולפיסות  כודלתת כערהמ

יות מהתוכנחת אף איושמה  אלכה  דערה. טמוספיאליסה כנב
שפעה ההע גרכ.ימדקרות יהן  בתקציטעמי מקר עיב,עותהמוצ

עם  .תימזערץ רהאדור כיפנל עםהחייל עלהחלת פסולל ש
פגוע ללולה ע ,לשמלם, ינבלוויישת גתנשמל חלת פסול ,תאז
ש בלשוכך  ראוויג מזזוי חיעי צמאאו  יווטנירשימכל שתם פעולב
נו. ת חייגרת שא



 

 
 

 

 

איך ייראו חיינו  
בלי לוויינים? 

ת יתשתאות: רלםייכולא לחנו נאשםעולבםלוייתלנו שםהחיי
תשורתק ,דורבידע, מיליום  כל בה םשישתממנו אשםינהלוויי
נו יאץרהאדור כבביסההקפה  זוראאבל  ם.תחומיבה הרועוד  

א לםארתחמיל חלת פסולל שעיה בוה ,בלמוגי תבלאב שמ
תתגראמקפני לטנ.יעותשממאופן בלנו שגות ההתנהת אנה שנ

יהם לשעם ינהלווייל שת יתבביסהשפעה ההת אקול לשאותנו  
צורה ביפהפייה  אותנו המקיפה בהביסהם. סתמכימחנו נא

תה רושמירה, ביסמאהי,חקרללנוששער  אוהימה, שינתרעוצ
לויה רק בנו. ת
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חלל? פסולת  מהי 
פיל עםיאצמהנם ישונם מילעצל כולשם  אהי "לחלת "פסול
דוגמה  .עודמוש שיבםניואץ רהאדור כבביסלול סמברוב  

ל שפיסות  ם,אוטיסטרונאם ידאבשמציוד  אהיל חלת פסולל
ל החלת פסול ,תאזעם  .יותלחלמםפלטיהנם ישונם ירוחומע בצ

ל שמלם, ידולגםמיעצא היביותר  תיתעייבוהת יעותשמהמ
םעשויילה אם. ינישם ינולווייל חלתחנות  מוכם יוכלם ימבנ

ת פסולם המהווים מיעצהספר מל דגוכך  ,רבלהישאו  להתפרק 
רות צמיים ינלווייבין  םיתלעיחשות תרשמשויות גהתנ .לחל

ם מיעצבפגוע לדיעתבלולה שע ,תחסיידולה גלחלת פסול
 ,לשמלקון, יתצורך ל "לחלת יכ"הללא שיוצאוט סטרונאם. יחרא
ם וחפצים יכלי רבשגם  להשמכי ,לחלת מפסולע להיפגלול ע

חדור ולעצומה  רותמהיבאוט סטרונאבפגוע לם ילולעהם  ם.יחד
לו. ל שיפת החלת חלא



סוגיה ראשונה 

י דם(, כינת לוויילבות הפערל )לחללות בקת כל פעיהפס
 .לת חלפסולטיפול בם בייכלם הכלאבישת המקיע אשלה

יין זה: ענם בתכת עמדגו אהצי



סוגיה שניה 

ת? ל מן הפסולת החלקות אתנו לנחובם כי מינמיאתם מם אהא
יין זה: ענם בתכת עמדגו אהצי



ַ

סוגיה שלישית 

ל? ת החלת פסולנות אפם לדעתכאוי לאן רל
ל ת החלת פסולעייפתרון בהציעו רעיונות ל




