
ה סברד ג ב א ש אלה

1. השלימו את המשפט:
"תחנת החלל הבינלאומית היא ..."

הלוויין המ לאכותי 
הקטן ביותר

לא לוויין, היא 
מעב ורת

הלוויין 
המלאכותי הגדול

ביותר 

הלוויין הטבעי
הגדול ביותר

תחנת החלל הבינלאומית 
הי א הלוויין המלאכותי 
הגדול ביותר של כדור

הארץ!

2. השלימו:
הוא המסלול ה ..." LEO מסלול"

מסלול שאליו 
שולחים רק לווייני 

ריגול

מסביב  נמצא
ל ירח

הרחוק ביותר
מכדור הארץ

קרוב ביותר  
לכדור הארץ

3. באיזה גובה נמצאים לוויינים 
?LEO במסלול

 300 - 2,000 600 - 800 ק"מ
ק"מ 

300 - 800 ק"מ  40 2,000 ק"מ

4. מה משותף לתחזית מזג האוויר,
YES לשירותי הטלוויזיה של חברת

?WAZE ולתוכנת הניווט

לכולם יש 
אפליצקיות

כולם עושים 
שימוש בלוויינים

את כולם פיתחו 
בשביל הצבא

כולם פיתוחים 
ישראליים

כולם עושים שימוש 
בלוויי נים

5. ישר אל היא מעצמת חלל!
מה ל דעתכם מייחד את לווייני

התצפית שלנו?

מהירותם 
הגבוהה

קישור עלותם הנמוכהמשקלם הזעירעלותם הגבוהה

סרטון << עמוס 17פו בצ

טונות גוף 6. מהו משקל הלוויין בשיגור? 3.5
הלוויין 

ו-1 טונה ד לק

5 טונות דלק
ו-2 טונות גוף  

הלוויין 

6.5 טונות, 55%
מהן ד לק

טונות, 6.7 
ל א כולל דלק

 

 

 

 

 
  

 - 

ש אלות ידעש אלות ניחוש
ידע מוקנהמקדים והיגיון

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4428869,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=7vmNo7JzE3c
https://www.youtube.com/watch?v=7vmNo7JzE3c
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אות בלות האשי הל שתוענו עסרטון << פו בצ

רוסיה לאישר תירבצות הרא יהליטא ת הלוויין חה אלנה שיזו מדי7. א
ל? חלשון לאהר

ונוס עמוס דוכיפת אופק 1 י דל יזה לוויין שוגר ופותח עי8. א
ל? את ספר בישרביי נוער בבנ

להא מהמיח לוויין בהמונ אח "לוויין" בהמונ אח "לוויין" בהמונ אח לוויין בהמונ ח לווייןהמונ 9. מאיזו מילה בא המונח לוויין? 
תלווה אלווה", כי הוא מ"מ תן",לה "לווימהמי יין",לה "לולמהמי לווה",לה "ממהמי לה א מהמיב
ץרדור האכ מודול ככי הוא ג חףרכי הוא מ תלווה אכי הוא מ לווה", כי הוא "מ

תןלוויי ראוויב ץרדור האכ דור ת כלווה אמ
ץ ארה

עיבטח הוא הלוויין הרהי דוכיפת ונוס 1 רחי םיאדמ דור ל כעי שבט10. מיהו הלוויין ה
, הואץרדור האל כש ץ? רהא
לווה בו ומביב ססתובמ

אותו. 

םינ5 לוויי432, םינלוויי 4,987 םינלוויי 2,851 םינ7 לוויי70 ם ם מקיפיחיירזם אינמה לוויי11. כ
ת 2019? נכון לשץ נרדור האת כא

א מגובהצמנ MEOלול סמ 30 ק"מ000, י44 ק"מ מפנ 000, ם ינם לוויייאצמזה גובה ניא12. ב 5,000 - 6,000  2,000 - 35,786 
35 ק"מ7,ד 286 ק"מ ע 000, ץרדור האי כמפנ ץרדור האכ ק"מ ק"מ MEO?לול סמב
ץ רדור האי כמפנ

ש אלות ידעש אלות ניחוש
ידע מוקנהמקדים והיגיון

https://www.youtube.com/watch?v=Wd1Y4by2o1s
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13. נכון או לא נכון? ישראל משגרת
לוויי נים בכיוון ההפוך מכולם 
)ממערב למזרח ולא ממזרח

למערב(

השיגור מתבצע בכיוון נכוןלא נכון
ההפוך מכיוון שאם נשגר 

לוויינים לכיוון מזרח אנו 
עלולים לחדור למרחב 

האווירי של מדינות אויב. 
לכן ישראל משגרת לוויינים 

לכיוון מערב.

14. אני לוויין שמתיישב מעל נקודה 
קבועה בכדור הארץ, כל הזמן, 
ומסתובב עם קצב סיבוב כדור 

הארץ. מה המשימה שלי?

לצלם את כל 
האוקיינוסים 
בכדור הארץ

ל אפשר תקשורת 
מעל נקודה

מסוימת בכדור 
הארץ

לחזות את מזג 
האוויר בכל שטח 

כדור הארץ

לעקוב אחר 
מסלולי נדידת 

ציפורים

היות שהלוויין נע באותו 
קצב של סיבוב כדור 

הארץ, הוא נשאר דרך 
קבע באותה נקודה ביחס 

ל אדם הנמצא על כדור 
הארץ. כך ניתן לשדר אל

הלוויין אותות ר דיו ולקבל 
ממנו אותות, מבלי שתזוזות

יפריעו לתקשורת.

15. מה מייחד מסלול קוטבי? 

סרטון קצר

הוא מאפשר 
לנצל את הסיבוב 
הטבעי של כדור 

הארץ על צירו 
לשם סריקה 

מ לאה של הכדור

זהו מסלול
מהקוטב שמתחיל

הצפוני ומגיע עד
הקוטב הדרומי

- ואינו יוצא
מאטמוספירת

כדור הארץ

זהו מסלול 
שמאפשר מעקב 
אחר דובי קוטב 

ב לבד

זהו מסלול מעגלי, מסביב
לכדור הארץ, מקוטב 

לקוטב, ובגלל סיבוב כדור 
הארץ הסריקה שמתבצעת 

הי א סריקה של כל הכדור.

 
 

 
 

 

ש אלות ידעש אלות ניחוש
ידע מוקנה מקדים והיגיון

https://www.youtube.com/watch?v=y_jM_BxQGvE
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וענו על השאלות הבאות צפו בסרטון <<

16. באיזו שנה שוגר הלוויין ונוס 
לחלל?

עוד לא שוגר 202020172016

משימת תקשורת 17. מהי המשימה של הלוויין ונוס?
באמצעות אנטנות 

ר דיו, שמטרתה לוודא 
שהתקשורת מגיעה

למקומות רחוקים

משימת ריגול בעזרת
מצלמה מולטי -

ספקטראלית, שמטרתה
לעקוב אחר מדינת אויב

משימת צילום במצלמה
מולטי - ספקטראלית,
שמטרתה לבדוק את

השפעת שינויי האקלים
על סביבות שונות

משימת שידור טלוויזיה 
בלוויין באמצעות גלי 

ר דיו ומצלמה מולטי - 
ספקטראלית

18. הלוויין ונוס הוא תוצר של 
שיתוף פעולה. עם איזו מדינה 

פיתחה ישראל את הלוויין?

בריטניהארצות הבריתצר פתאיטליה

 
 

 

 
 
 

 

ש אלות ידעש אלות ניחוש
 ידע מוקנה מקדים והיגיון

https://www.youtube.com/watch?v=kZXpZ_oSb9Y
https://www.youtube.com/watch?v=kZXpZ_oSb9Y



