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 3דוכיפת ח סיכום פעילות”דו
2016-2018 

 סקירה כללית  

ההתקיים בשער הנגב פעילות לתכנון ובניית הלווין דוכיפת  2016-2018במהלך השנים 

 בשילוב עם מרכז למדעים הרצליה.  3

תומכת שתאפשר תכנון ושילובי לווין, היה צורך להקים מערך על מנת לאפשר סביבה 

 ות.תומך הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט של תשתי 

בהיבט הפדגוגי היה צורך להכשיר את הילדים בנושאים הקשורים לחלל אשר אינם 

  מהווים חלק מהלמידה הפורמלית בבתי הספר.

 נושאים אלה הם: 

 וצר וביצוע סקרי פיתוח פיתוח מ ▪ תקשורת רדיו  ▪

 ן שילובים ובדיקות לווי ▪ ת חלל סביב ▪

ת תנאים תהליכים עיקריים בתהליך  בדיקו ▪ STKתוכנת  ▪

 פיתוח תוכנה 

   בדיקות תנאי סביבה ▪ מבוא לחשמל  ▪

 ביבה ▪ Cתיכנות בשפת  ▪

 סקר תכנון קריטי  ▪ פיתוח מוצר חללי  ▪

 תהליכים עיקריים בתהליך פיתוח תוכנה  ▪ תהליכים עיקריים בהנדסת מערכת ▪

 



3 | 3דוכיפת  סיכום פעילות   

 

 בנוסף הוקמה תשתית של חדר נקי ותחנת קליטה לווין. 

  המורכבת ערכת  רדיו, חובבי עם  לקשר וציוד חובבים  דריבת  לוויני לקשר  רדיו תקשורת ציוד

  לצורך  שימוש  היעש בציוד כללי.  ד וציו חובבים לקשר  HF קשר ציוד ללווינים, UHF מקשר

  מהעולם  רדיו חובבי עם   וקשר בפרט,  בפרוייקט  שיבנה והלווין בכלל  חובבים לוויני  עם קשר

 בכלל.  הלוויינות בתחום  העוסקים

 

  עומד  החדר אופטי, מטעד עם  לוויין  לננו  מותאם נקי חדר

  מותאמת  פינה עם  כנראה ISO CLASS 7 של  בסטנדרטים

  הלוויין, חלקי לבדיקת ישמש החדר .ISO CLASS  4 אופטי לציוד

  כתשתית ישמש  החדר לשיגור. והכנתו הלוויין  אינטגרציית

  של כקטליזטור לשמש  ויכול בעתיד  נוספים  ללוויינים מוכנה

 איזוריים.  פעולה שיתופי

  התבצעה לימודי שלב כל לאחר כאשר , PBL של במתכונת היתה  הפדגוגית  הפעילות

 סקר.  של  בצורה ביקורת נקודת

 בסקרים.  שהוצגו המצגות חיםכנספ מצורפים הדו"ח בהמשך 

 הם:   שבוצעו  הסקרים

 ראשוני  תכנון סקר ▪ לווין  דרישות סקר ▪

 גיבוש:  ופעילויות סיורים בוצעו  בנוסף

 צוותית  גיבוש  פעילות ▪ חלל  מב"ת מפעל ב סיור ▪
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 :ם העיקרים שהועברוהסילבוסים של התכני רצ"ב

 תוכנה -סילבוס  .1

 פירוט \אחר\הערות  נושא  מס'

קלט ופלט,  -תיכנות בסיסי  1

 משתנים, פונקציות ותנאים. 

פונקציות עם טיפול בקלט ופלט, בניית 

 קלט וערך מוחזר, ביצוע החלטות 

לוגיקה ובניית טיעונים, חשיבה  לוגיקה וחשיבה מיחשובית 2

חשיבה   דדוקטיבית ואינדוקטיבית,

ביקורתית, פירוק בעיות ליחידות, זיהוי  

שימוש באלגוריתמים לפתרון דפוסים, 

בעיות, הקשר בין לוגיקה למדעי  

 המחשב 

 מחרוזות ורשימות, טיפול בקבצים.   המשך תיכנות 3

 -פתרון בעיות בעזרת תיכנות  4

 מתקדם 

 יישום הנלמד בפרוייקטים  

תיכנות מתקדם ותיכנות  5

 מונחה עצמים 

 ורסיה, מבני מידע, עצים, חיפוש וכו' קר

6 GUI משק משתמש גרפי מ 

כיצד ניגשים לבניית מערכת תוכנה,   מבוא להנדסת תוכנה  7

מתכננים ומעצבים אותה, וכיצד  כיצד 

 מוציאים את התוכניות לפועל. 
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 חישה מרחוק -סילבוס  .2

 

 פירוט \אחר\הערות  נושא  מס'

 מושגי יסוד ושימושים  מבוא 1

קרינה  2

 אלקטרומגנטית 

ספקטרום האור, אינטראקציות, חוק  

פלאנק, חוק ווין, גוף שחור, פליטה החזרה 

 ובליעה וכו'. 

טווח ספקטרלי, רזולוציות מסוגים שונים,   חיישנים  3

 רכישת מידע וכו' 

 תיקונים אטמוספריים, כיול וכו'  תיקונים  4

 כו' אחסון, היסטוגרמה , צבע, פילטרים ו עיבוד תמונה  5

6 GIS  עבודה עםGIS, ArcGIS  'וכו 
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 תקשורת וחובבי רדיו -סילבוס  .3

 

 פירוט \אחר\הערות  נושא  מס'

 מושגי יסוד, מטען, זרם, מתח התנגדות  מבוא לחשמל   1

 זרם ישר, חוק אוהם, חלוקת מתח וויסות  מעגלים חשמליים   2

 הספקים, מדידות, קיבול מקורות מתח ואנרגיה חשמלית  3

 מעגלי זרם חילופין )תהודה(, מגנטיות וא"מ   זרם חילופין וקרינה א"מ 4

דיודה, טרנזיסטורים( מגברים. מאפיינים רכיבים ) מבוא לאלקטרוניקה  5

 רכיבים לשימוש בחלל. 

עקרונות תקשורת א"מ חובבים  6

 ובחלל 

גלים א"מ, סוגים, התפשטות, הפרעות, מאפייני 

 תקשורת א"מ בחלל. 

רכת תקשורת בין מבנה מע 7

 חובבים על כד"א בעזרת לווינים 

אפנון, מבנה עקרוני, אנטנות.  תקשורת עם 

 חובבים ובין לוויינים.לוויני 

מבנה, אמצעי בטיחות ומניעת הפרעות, תוספות  מבנה תחנת רדיו חובבים  8

 וצרכים לתחנת קשר עם לוויינים 
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 יומן הצורך בהן, שיטות דיווח וניהול  מבוא  -נהלי קשר  9

 קיצורים קודים ואתיקה של תקשורת חובבים  נהלי קשר   10

בטיחות, כללים וחוקים לשימוש ברישיון חובבי נהלי   רישיון  -נהלי קשר  11

 רדיו.
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 סקר דרישות לווין  -נספח א'  •
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 PDRתכנון ראשוני סקר   - ב'נספח  •
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תכנון קריטיסקר   - ג'נספח  •
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סקר תכנון תוכנה 
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 ילובים מוכנות לשסקר   -' דנספח  •
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 טופס ביצוע בדיקות על הלווין   -' הנספח  •
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 רישום בדיקה 
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 תמונות   -' ונספח 

 2016ספטמבר  -שער הנגב  - 3סקר דרישות משימה דוכיפת 

 

 

 שער הנגב  -מפגש תלמידים עם אנדרו וויטרבי        
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 2017הרצליה  -מפגש פיתוח תוח משותף לתלמידי שער הנגב והרצליה 
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 תחנת הקרקע לפני התקנת החדר הנקי 
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 2018אוגוסט  -החדר הנקי לקראת קבלת לווין תחנת הקרקע ו 
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 2018אוגוסט   -הנגב  הגעת חומרת לווין לשער 
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