
משימות גאנט 

דקות 5 

תכנו ן משימת 
ועבודת צוות

לפני כל פרויקט, כדי להצליח בו יש  
לתכנן אותו כראוי 
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ם. כלל הלוויין שט שקט הפרוינר גאתואשחק מבלוח המ

ט כולו קשך הפרוי. סך מטקבי הפרוילת שר אתאם שמימנם לוח זיכפנל
צות בשת המבוע אצם ליכלם. עצג חודשיים. כל טור מייהוא 18 חודשי

ם.כלט שקפרויב בלל כל שמן שזת התכנן אי לדכ

משך זמן האפיון והתכנון + הפיתוח והבניה  
ם.כאורם ב, והם זהים ביותררוכים האבילשלו הא

משך זמן השיגור והתפעול  
 .צורתוח והיישך הפימיש מלהוא ש

משך זמן האינטגרציה והבדיקות 
 .גור והתפעולשישך המפול מכ

המירוץ
ין וולל

זכרו! התהליך הוא תהליך טורי )אין חפיפה בין השלבים(

מה שין הממז

ן נותכן וופייא

ור ייצח ותופי

ה יצרטגניא
ת ויקבדו

ל ועיפת
ל לבח



 

2 
איזה מסלול אני? לווין לאיתור מטיילים 

ם ייקרם עייטרמי פרנ. שביצוע מיטפשר ביאלול מיוחד שמסת לוויין ממשיכל מל
לול הם: סת המם אינפייאשמ

שווה. חס לקו המלול ביסל המטיה שת הה. זווי2. גובה הלוויין 1
בו שִם וחכלל הלוויין שרך שדת האו אצם. מים שונילולסם מבוך עם מיכפנל

המירוץ ..ם ביותריתאלול המסמדוע זהו המ
ל לווין



 

2 
איזה מסלול אני? לווין לניטור יערות 

ם ייקרם עייטרמי פרנ. שביצוע מיטפשר ביאלול מיוחד שמסת לוויין ממשיכל מל
לול הם: סת המם אינפייאשמ

שווה. חס לקו המלול ביסל המטיה שת הה. זווי2. גובה הלוויין 1
בו שִם וחכלל הלוויין שרך שדת האו אצם. מים שונילולסם מבוך עם מיכפנל

המירוץ ..ם ביותריתאלול המסמדוע זהו המ
ין וולל



כתבו ליד התיאור את המספר המתאים  

המירוץ
ל לווין

תחנת קרקע

מחשב קרקעי

אנטנת תקשורת

לוויין

מחשב חללי

אנטנת תקשורת

פאנלים סולאריים

GPRS / מצלמה

שמיכה תרמית
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5 
מצא את ההבדלים 

בוהה בוהה ביותר )גקיון גית נמת ררשמבו נל שמפעזור בקי הוא אר נתעשייה, חדב
ב. עוקטר ממם לקיספר חלקיל מדות שחית בידמדקיון נית הנמתוח(. ריר נחדבמזו ש

חוקי החדר הנקי

המירוץ 
ין וולל

חן ת שולא אחט. יש ל3י! ליבוש סטרס בל. יש להיכנ1
 .מוששיחר האבודה לעהסכה( , משא, כיסוי ררול)אוב

ר חדסור שישהו ב. א4כול ולשתות אסור ל. א2
ם. שינא 4קי יותר מ- הנ .קיר הנחדב

 _____או? צמם נילדבמה הכ



6 
אילו עוד בדיקות הלוויין עובר? 

זו יאו אצט ומטרנניא. חפשו ברקות נוספות שהלוויין עובידל בתמונות ש 3ם יכפנל
קה. ידבת שם המו אילש. התרתאקה כל תמונה מידב

בדיקת ___

המירוץ 
ין וולל

בדיקת ________

בדיקת ___


