
 

 

 
 

 

  

 

 
 

תפקיד הלוויין 
חיבור אזורים מרוחקים 

לרשת האינטרנט 

בור קה, החייפרנות אית מדבירבור מע
 90, נות ה-ת שלתחיט החל בטרנניאל
כן. אורשך למונ
רה ביותר שונה והמהיארך הרדה
עות צמאתה בשת הייבת היר אחבל

רשת בור לם, וגם היום רוב החיינלוויי
 .עשה כךנ

ל ת "חלרבור חבר עמה יוצשימהלוויין ל
ל חלא בצמ, ונתילאת" הישרשורתק

 2019. ז אוגוסטאמ
י רותתת כיסוי לשיא לתו היטרמ

ט טרנניל אם שמידתקת משורתק
קה, יפרשת אבית לירלולת סשורותק

רופה. יאם מחלקייכון ולח התרמזל

תפקיד הלוויין
שידורי טלוויזיה עבור  

מדינות העולם 

תה ענ" נלסטטנית "אשורת התקרחב
שון את הלוויין הרגרה אתגר ושיאל

ר הלוויין ביעם הייתנבור שע. כ1965ב-
שון אמי הרעולדור הלוויין הת שיא
שם ר מיוחד בדשר מדיה ושיזלוויטב

נות ימד 14צג לנו", שיים שעול"ה
סו, להקת קאשתתפו בו פאבלו פיוה
ל ם. עם נוספיבים רימנלס ואביטה

 400ר זה בין דשמפו בכות צערפי ה
ם, עולחבי הכל רם ביון צופילמי 700ל-

שותף י המבותרוע התריאוהוא היה ל
 .אותה עתם בעולדול בגה

 ,יסשתתפות: תוננות המיבין המד
צות ריה, אלגניה, יפן, אליט, אפתרצ
 .קו ועודסידה, מק, קנתירבה

תפקיד הלוויין 
שירותי ניווט משופרים 

יווט כות הנערת מי לשפר אדכ
ם, ייקאירמביטחון האל כוחות הש

יו, דת רדורל תשר עבעססו בבשהת
ט קל פרוית עירבצות הרזה אירהכ
ם. ינלוויי 24תוח פי

ל דשתנה וגם הינספר הלוויימ
ם ינלוויי 31ם עים, כיום נינשעם ה

דה"א כב לביסם מקים מדויילולסמב
ם טוסייות ומאונתר לם בין הייפשראומ

חב. רמלנווט ב

תפקיד הלוויין
מעקב אחר מצב הסביבה  

וחיזוי מזג האוויר 

חבי רבה בביסל הפקח עד להלוויין נוע
ג יות מזשיפור תחזם ולסייע בעולה

 14דה"א ת כף א. הוא מקירהאווי
ל ק עדע מדוים ביום ונותן מיפעמי

שה, בם והיי הירה, פנטמוספיי האאתנ
קן, ית סופות הורמ, עוצפותעשן ושר

 .ם ועודשמיחייה, גמב הצצמ

דע מים, ולח ימדוד קרהלוויין יכול גם ל
 .נותבור מי שמנווט ספיב עזה ערך ר

ם ב נוספיי קוטנתוף עם לוויישיב
ם, הלוויין ים שוניגונרנות ואימדמ
 ,רג האווייות מזתחזיוק בדת השפר אמ

צויות מו התפרל סכנות כאות עהתר
 .ם, ועודעולחבי הרעשיות בג

מחקר מזג אוויר תקשורת 
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