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למורה

את המדמים שלבים שלושה בו יש ולוויינים. חלל בנושא “טריוונטי” בממשק טריוויה זהו משחק

גבוהה. בינונית, נמוכה, משלו: קושי דרגת מסלול לכל בחלל. המרכזיים הלוויינים מסלולי שלושת

שאלות, בתמהיל הבא:  6 בכל סבב יש

50%30%20% 

חוש ילות נאש ,סרטבפייה )צמוקנה  דעילות אשי לכל/םידמקדע יל עהמבוססות  לותאש
לה( אחר מכן שאדע, ולת יייהקניון גל ההיסתמכות עלות המאוש

ם. ילולסכל המר בדספי הלות יוצגו לאשכו. הכל אור, לטייוונטרתנהל בדון, שיחים ישתתפו בידמילהת

-ם בלות תתקייהפעי

מטרת הפעילות זמן השיעור קהל יעד 

תחום חשפו לם ייידמילהת

דון מקוון עות חיצמאם בינהלוויי

דע ם ומייל סרטונהמכי

דקות 45 '-ו' תות דכי

מהו ממשק טריוונטי?

טרשממ ם. ידונפשר קיום חיאי המליטגיי דזהו כלטי יוונק

רטפון. אסמב או החשעות המצמאלות באשל התן לענות עינ

כל חבה. להראן חצו

https://www.triventy.com/join
https://www.triventy.com/join
https://ecat.education.gov.il/triventy
https://ecat.education.gov.il/triventy
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הרחבה על מונחים 

GPS 

ב ביסם ביסובם ינהלוויי .ץרהאדור כת אם המקיפים ינלווייעשרות  מהכל עססת בתהמת ינלוויייווט נת כערמ

ם יחגם ינהלוויים. יאנוששהם  םטומייאם ישעונל עם המבוססים קימדוימן זאותות  םירדשומץ רהאדור כ

ם ירשימכמן. זאות  רדשמלוויין  כל .דקות 58ו-שעות  11כל  הקפה םמיילשומ ,טרלומקי-20,200כל שגובה ב

ת אםיתראמהם  – מהם חקרהמחישוב  פי לועם,ינלוויימה מכאותות  םיבלמקם( ירטפונאסמגון )כםישונ

 .רשיקום המכמי

מסלולי לוויינים 

)GEO – Geostationary Earth Orbit :מסלול גאוסטציונרי )באנגלית 

מרחקו צירו. סביב הארץ כדור תנועת בכיוון היא שתנועתו המשווה, קו מעל הארץ, כדור סביב מעגלי מסלול

י פנל עקודה נאותה  לעממן זהכל  ראלהישיוכל  זהכלול סמבלוויין  .טרלומקי 35,786הוא  ץרהאדור מכ

ם יזוראלתשורתקי רותשיר ביעלהפשר אמזה  רבדמקומו. בבוע כקץ רהאדור מכאה רייכן  לוע,ץרהאדור כ

פשר תאמנו יאזה  רבד .לחלבת ספציפיקודה לנבועה קת זוויבהמכוונות  נותטנאל ,ץרהאי פנל עם ירדמוג

ם. ת מקומעת אם כל הינשם ומיחרם אילולסמם בעים, הניחרם אינבלוויי

 LEOי נלוויי

 300–גובה בץ רהאדור כת אם מקיפיהם  )LEO – Low Earth Orbit(. מוךני נלוויילול סמבם יאצמהנם ינלוויי

ם. ידתפקימגוון בם שישממ LEOי נלוויי .דקות 90–120ל שמן זבחת אהקפה  םמיילשומם יטרלומקי 2,000

כל  כיוונן תאנות שהמע( הקרקל )ענות טנאחוצות נכך  לשם כי יתעייבהוא  תשורתקי נכלווייבהם  מוששי

ם ינלוויילת חסיימוכה נא הי LEOי נלוויית בלהצרושה דהיה גרנהאהלוויין.  עם עין שרבקלהיות  ידכעת ה

י נלווייחסרונות מחד א.תשורתקת רבעלהרה בגהפחות  רשתדנץ רהאדור כלהקרוב  םקוממיב עקם. יחרא

LEO  שרתקלתויאורק  ,ץרהאדור מכטן קחלק ברק  פותצלםילסוגמהם  להם.שרהצייה אהרדה שהוא. 

גובהם  ם.בירם ינלווייל שרשת בצורך  יש עותםצמאבציפה רת שורתקצור ילי דשכא היר בדהעות שממ

י דכחף דפעם  ימדלהם  לספק צורך יש כןולרות מהיבשתנה מ LEOל שמוך נלול סמבם צוייהמם ינלווייל ש

ם. יחראיפם ב, או להחלבוה יותרלול גסמם לבשיביהם ולהגלה
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 MEOי נלוויי

 2,000ל שגובה בץ רהאדור כת אם מקיפיהם  )Medium Earth Orbit(. ינונבילול סמבם יאצמהנם ינלוויי

חקם רמלם )בהתאשעות -24לם יישעתבין  הקפה םמיילשמהם  ם.יטרלומקי 36,000ד עם יטרלומקי

גובה בם יהחגם ינלוויית כערמ –GPSל שמל ,יותנהלוויייווט הנכות ערמאות צמנזה  תחוםבץ(. רהאדור מכ

ר שימכל שקומו מיתור יאלשות שממהן  .דקות 58ו-שעות  11כל  הקפה םמיילשומ ,טרלומקי 20,200כ-ל ש

 .יווטצורך נרטפון( לאל סמשמתון )לנ

 HEOי נלוויי

בו ם יאצמנשמזה  ברגובה בם יאצמנהם  )High Earth Orbit(. בוהגהקפה  לולסמבם יאצמהנם ינלוויי

דור כת אם מקיפילה אם ינלווייץ(. רהאדור מכם יטרלומקי 36,000מ-יותר  ר)כלומם יירונכנגאוסים ינלוויי

צופה לחס ביבועה קקודה בנם יעומדם ניאם, יירציונגאוסטם ינלוויילגוד יבנכן, ול ,שעות 24מ-ביותר  ץרהא

 .ץרדור האבהם מכ

בי לול קוטסמם בינלוויי

ץ רהאדור כתאףמקיבי קוטלוויין  ם.ביטהקל עמחר( אמי שמיגוף  )או ץרהאדור כתאםמקיפילה אםינלוויי

זוי חיולגול ירל,פיותתצלששממזה  סוגמלול סמיהם. לעמעט מכאו  םביטהקל עמלולו סמברעובשהוא כ

הוא  החיסרון .חראאורך  קו לעמם ירעובהם  הקפה כלבששום ממיפוי לם טובילו הלם ינהלוויי .ראוויג מז

לוויין לגוד יבנ ,ףציראופן בץרהאדור כיפנל עחד אזור אבאו  קודהבנפות צליכול  נויאזה  סוגמלוויין ש

 .ירונכנגאוסי


