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באזורנו בני נוער מדעי מצטיינים  מכשירה " 1גליל "תוכנית ❑

לעיסוק בתחום  , מתמטיקה וטכנולוגיה, המתעניינים בפיזיקה

החלל הפורח שמהווה את אחד ממוקדי הפיתוח האנושי 

.בעשורים הקרובים

התוכנית היא תלת שנתית ובסיומה מגישים התלמידים עבודות  ❑

.במגוון תחומים למשרד החינוךל"יח5חקר בהיקף של 

גולות הכותרת המבצעית של התוכנית הספציפית הזו היא ❑

פיתוח מערכת אחיזת שטח לקראת התיישבות עתידית  

.  במאדים

,  התוכנית מתבצעת בשיתוף פעולה בין סוכנות החלל הישראלית❑

.בראודהמשרד החינוך והמכללה האקדמית להנדסה אורט 



ועידודםנוערבניחינוךי"עהאנושיההוןטיפוח,וכלכליתחברתיתצמיחהמנועיפיתוח-עלמטרת

והטכנולוגיההמדעבתחומיגבוההבהשכלהלבחור

התיישבותלקראת(אשמכמ)מאדיםלכוכבשטחלאחיזתמערכתיפתחונוערבני–אופרטיביתמטרה

.במאדיםעתידית

:נוספותמטרות
.ומחקראקדמיהטכנולוגיה,למדעבגלילהפריפריהמיישובינוערבניחשיפתי"עחברתייםפעריםצמצום•

.משוכללותבמעבדותניסוייםבביצועהתנסות•

.מחקריתגמרעבודתעםהתמודדות,חקרמיומנויותפיתוח•

.הצלחהחווייתי"עהמסוגלותתחושתחיזוק,אישיתהעצמה•

.ותעשייהמחקרמכוני,אקדמייםבמוסדותסיוריםי"עעתידתמונתפיתוח•

."לקופסהמחוץ"וטכנולוגית,יזמית,יצירתיתלחשיבהכליםמתן•

.והטכנולוגיההמדעתחומילאהבתהנוערבניבקרבהשלהבתאתלהצית•

.חברתיתואחריותמנהיגותכישוריפיתוח•

.אחרהנדסי/מדעימקצועאומחקריתבפיזיקהל"יח5ברמתאיכותיותגמרעבודותיגישוהתלמידים•



PBL(project-הינהבפרויקטהלימודמעטפת• based learning)שממקסמתככזוהידועה

.נלמדיםחומריםשלויישוםאחריותלקיחת,פעלתנות

זה(נדיר)תהליכיליווי.תלמידים4-8לכלמומחהמנחהלהקצותלנואפשרוהפרויקטתקציבי•

תלמידלכלישירותהנסיוןעתירהמנחיםמצוותהפיתוחכישוריהקנייתאתאיפשרלתלמידים

פרטניתבצורה

זמניםבלוחותועמידהאחראיתצוותעבודתוהןהעמקההןעודדההמערכותפיתוחלצוותיהחלוקה•

.ועודבתעשיהבאקדמיהידעמומחיעםהעמקהמפגשיהתלמידיםחווהקבועיםלמפגשיםבנוסף•

התלמידיםעבורשיאאירועימהוויםוהםגרידאלימודימאירועחורגתאלומפגשיםשלחשיבותם

.מאודגבוהיםהשתתפותאחוזיעםברגלייםשהצביעו



התלמידיםשלמהירקידוםלאפשרכדיהשנהבמשךשובצו(האקטונים)מרוכזותפיתוחסדנאות•

קבוצותשלהדמוגרפיהמגווןעבורהנדרשהחברתילגיבושבנוסףעזרואלואירועים.מרוכזתבצורה

בתוכניתהתלמידים



רציונל התוכנית

הקניית ידע תשתיתי

אשמכמפ "ביצוע מו

מקצועיניהולי

מאפייני פרויקט וניהול  
פרויקטים

מחזור החיים של פרויקט
וארגוני  

תהליכי ניהול פרויקט

ערכי

תכנון משימה מדעית וביצוע תכן ראשוני❑

תכנון ופיתוח מערכת ההצנחה❑

תכנון ופיתוח מערכת הצילום❑

תכנון ופיתוח מערכת התקשורת❑

תכנון ופיתוח מערכת המשימה המדעית❑

אינטגרציה❑ מצויינות

יוזמה

אמינות

לויאליות

העמקה

ים השלווה



נהריהמדעים ואומנות
6%

ת קנדי עכו"אמי
5%

אורט דרסקי
13%עכו 

ישיבה תיכונית מעלות
5%

תיכון אלבשאר סכנין
42%

אורט פסגות  
כרמיאל

7%

אורט כרמים כרמיאל
9%

קציר משגב
13%

מדעים ואומנות ת קנדי עכו"אמי אורט דרסקי ישיבה תיכונית מעלות

תיכון אלבשאר סכנין אורט פסגות כרמיאל אורט כרמים כרמיאל קציר משגב

פילוח תלמידים



ר יבגני גרשיקוב  "ד

ראש תחום 

אלקטרוניקה  

וחיישנים

ר אורי אוריון  "ד

ראשת תחום צילום  

ועיבוד תמונה

ר רונן יעקובי "ד

ראש תחום 

ספקטרוסקופיה  

כימיה-ופוטו

שמעון פיטלסון

ראש תחום פיתוח  

אלקטרוניות' מע

אושרי רוזנהק 

מנחה אקדמי 

וראש תחום 

אלגוריתמיקה והנדסת  

מערכת 

איתי מלק         

מנהל התכנית

וראש תחום מדידות  

סביבה

ר גיא צברי "ד

רכז קבוצה 

וראש תחום עבודות  

גמר מחקריות

איתמר פלדמן 

רכז קבוצה 

וראש תחום תכנות  

ובקרי זמן אמת

ערן תבור 

ראש תחום תקשורת

תלמידיםקבוצת 

2
,  ד"פיתוח מטע

וצילום  , ניטור סביבה

היפרספקטראלי

קבוצת תלמידים 

1
תקשורת ובקרת  

מערכות מכאניות

קבוצת תלמידים 

3
, תחנת קרקע

מחשוב ואינטגרציה

סעדדועאא

וראשתרכז קבוצה

,  תחום בגרויות

תיאום מגזר ערבי

:מבנה ארגוני



מנהל המרכז לנוער  
שוחר מדע בראודה

מנהל
מדעי ופדגוגי

מנהל
פרויקטים

3' צוות י1' צוות י 4' צוות י2' צוות י
צוות 

1א "י
צוות 

2א "י
צוות 

1ב "י

צ"רש
תוכנה

צ"רש
חומרה

צ"רש
תקשורת

צ"רש
אינטגרציה

צוות 
2ב "י

מבנה ארגוני

משרד החינוך סוכנות החלל



רקע

.לחקר ההתיישבות על מאדיםD-Marsמענה למוקד המחקרי •

.בכל משימהרמונאוטים6משימות אנלוגיות עם כ 2התבצעו , עד כה•

.אחיזת שטח מגובה נמוך על מנת לסייע לצוותי המחקר בשטח המחקר-הצורך •

אשמ"מכמערכת 



נכון להיום לא התבצעו משימות  . על כוכב הלכת מאדיםבני־אדםמשימות מאוישות למאדים הן משימות ותוכניות שהוצעו להנחתת 

על מנת  .21של המאה ה־30שתתבצענה לא לפני שנות ה־, אולם מספר סוכנויות חלל הגו בתכנון משימות כאלה, מאוישות למאדים

המדמות את  , פותחו משימות אנלוגיות למאדים במקומות שונים בעולם, לבחון את האתגרים והסיכונים הכרוכים במשימות כאלה

משימות אלה כוללות בין היתר בדיקת השפעות פסיכולוגיות על בני . התנאים על מאדים ואת ההשפעות השונות על האסטרונאוטים

.ועודמימדיותבניית התיישבות בהתבסס על הדפסות תלת , חקר סביבת פני מאדים, הפרעות והשהייה בתקשורת, אדם

והוא מהווה מוקד מחקרי לחקר ההתיישבות על  , נפתח בנגב בחלקה הדרומי של ארץ ישראל D-Marsמבנה מחקרי כחלק מפרויקט

אשר בחנו "( רמונאוטים"הידועים בשמם הישראלי )אסטרונאוטים בכל משימה 6משימות אנלוגיות עם כ 2התבצעו , עד כה. מאדים

וגם פעילויות חינוך תלמידים  , בדיקת מערכות תקשורת, חקר קרינה קוסמית, היבטים שונים למשימות מאדים בנושאי ביולוגיה

.נרחבות

וייתן באמצעות  D-MARSחדשנית פורצת דרך בשיתוף צוות בתכניתמדובר ". אשמכמ"את תכנית יזם המרכז לנוער שוחר מדע 

.מענה לצורך של אחיזת שטח מגובה נמוך על מנת לסייע לצוותי המחקר בשטח המחקרהתכנית

רקע-אש מ"מכמערכת 



נדרשת היכולת להרחיב את היקף הפעילות ההנדסית שנעשית, כחלק מהשלבים המשלימים בפיתוח תחנת המחקר בנגב

קיים צורך לקבל  . נדרשים לשהות בתוך המבנה הסגור למשך רוב זמן המשימהשהרמונאוטיםבעיקר מכיוון , מחוץ למבנה

נאלצים להסתפק  הרמונאוטיםאלא שכיום , תמונה מרחבית כוללת בזמן אמת על מנת לשקף את מה שמתרחש מחוץ למבנה

.  ביכולות הקיימות בתוך המבנה ולא בהכרח מודעים למה שקורה מחוצה לו

מערכת רב תכליתית בגובה נמוך לאחיזת שטח בזמן אמת אשר תענה על צורך זה  -ש"מ א"מככאן נכנסת לתמונה מערכת 

התלמידים יפתחו את  . ותאפשר תקשורת ויזואלית עם הנעשה מחוץ לתחום המחייה ותיתן מענה לבדיקות סביבתיות

דרך החלק היישומי ועד לשילוב המערכת בפועל באזור מצפה רמון ועריכת הבדיקות  , משלב התכנון, המערכת על כל שלביה

.הנדרשות

רקע-אש מ"מכמערכת 



רקע-אש מ"מכמערכת 

מצלמהנמצאיםבמרכזה.למבנהמחוץהמצביתלמודעותמענההנותנים(וכדומהלחות,גזיםניטור',טמפחיישן)חיישניםמספרנמצאיםהמערכתבבסיס

נדרשבהם,ייעודיותמשימותעבורבעיקרחשובזהעקרון,שוטףלצילוםמעבר.למבנהמחוץלנעשההיקפיתתמונהלתתמנתעל,כיווניתדותקשורתומערכת

Extra)חללהליכותמתבצעותכאשראו,מחקריתפעילותלבצעמנתעללתחנהמחוץאל(אוטונמימחקררכב)רוברלשלוח vehicular activities)מחוץאל

מערכתבאמצעות,הקרקעתחנתאליזרוםוהמידע,למבנהמחוץהנעשיתהפעילותאתיתעדחיבשידורצילום.אסטרונאוטחליפותבאמצעותלמבנה

יותרויעילותאופטימליותמשימותלאפשרובכךהפעילותנתיביואתהעיקרייםהמסלוליםאתלסמן,שצולםהמידעאתלעבדניתןיהיהכך.התקשורת

.GPSמיקוםחיישןיותקןהמערכתעלכןכמו.בעתיד

עלהמותקניםמחיישניםמורכבתזו.רמוןבמצפההקייםההאביטטמבנהעבור,גבוהבגובהשטחלאחיזתמערכתשלאילוסטרציהמתארהבאבשקףהאיור

באמצעותהמאובטח,מטר100-כשלבגובהענקהליוםבלוןלהיותיכולהההגבההמערכת,דוגמאלשם.הקרקעיתלתחנהמחוברשבסיסה,הגבההמערכת

עםהיקפיכיסוילתתמנתעלוחיישניםמצלמותימוקמועליו,גבוהתורןהיאאחרתאופציה.נתוניםלהעברתנוסףתקשורתכבלעם,הקרקעיתהתחנהאלכבל

.הראשוניבתכןבשלבהתלמידיםיספקוהפרויקטשלוהמבנההמעטפתצורתעבורהפתרונותאת.מיוצבתמצלמה

התאמותלבצעמנתעלעבורנוהנדרשיםהנתוניםכלאתלספקמצידםנכונותעםD-marsצוותעםמלאפעולהבשיתוףתפעלש"אמ"מכמערכתכילצייןיש

.קיימותאנלוגיותלמשימותוחיבורבשטחהקייםלמבנה



תיאור גראפי של המערכת



מערכת רב תכליתית בגובה נמוך לאחיזת שטח בזמן אמת אשר תספק תקשורת ויזואלית עם  -

.  הנעשה מחוץ לתחום המחייה ותיתן מענה לבדיקות סביבתיות

.הנהוג בתעשייהפרויקטאליהתלמידים פתחו את המערכת על כל שלביה בהתאם ללוח זמנים -

:מטרות המערכת כוללת בין היתר-

.  צילום בתחום הנראה-

.שימוש בחיישנים שונים למדידות סביבתיות-

.עיבוד מידע והצגתו בתחנה הקרקעית-

.שימוש במערכת תקשורת-

אשמ"מכמערכת 



1

פיתוח המצלמה•

תכן חיישנים•

מערכת ייצוב מתח•

אספקת חשמל•

2

פיתוח מודול •
ההגבהה

ייצוב דינמי•

מערכת תקשורת  •
מקומית

מעטפת מכנית•

3

פיתוח תחנת קרקע•

מערכות תקשורת  •
קרקעיות

עיבוד נתונים•

.שבועיותהנחייהפגישות-

.הצוותיםבין"סנכרון"פגישות-

לאורךעיקריותציוןנקודות-

.משתתפיםרב(PDR,CDR)הפרויקט

.הפנויבזמןהפרויקטעללעבודחופשיתגישה-

אינטגרציה

ובדיקות  

סביבה

ממשקי עבודה בין הקבוצות



סכמטימבנה  :נושאים נלמדים



משימות פיתוח

סטטוסנושא

סקר ספרות

ההבדלים בין כוכב הלכת מאדים לבין כדור הארץ  

-https://www.marssociety.org/ ,https://www.marssociety.org/news/2019/07/01/finalists-selected-for: אגודת מאדים

mars-colony-prize-competition/

התיישבות על מאדים

•D-MARS

•NASAhttps://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-plan-outlining-next-steps-in-the-journey-to-mars

•SPACEX timelinehttps://www.spacex.com/human-spaceflight/mars/

משימות מאוישות למאדים

מאפייניו של מאדים המקלים או מקשים על התיישבות בו

אילוצים ומשימות עתידיות, צרכיםD-Marsהתייעצות עם צוות 

טמפרטורה, ניהול זיכרון, תקשורת, בקרת הכוון, משק חשמל, זיהוי משימות טלמטריה: הנדסת תוכנה ראשונית

(צוותי חשמל ותכנות)הרכבת מערכת החשמל וייצוב המתח , חיישנים, (בינה מלאכותית)מזהה \מצלמה עוקבת

(צוות תקשורת)אנטנה ואינטגרציה , הפעלת מערכות התקשורת, פיתוח תחנת הקרקע

(צוות מכניקה)הכנת תחנת השליטה ומערכת ההגבהה 

https://www.marssociety.org/
https://www.marssociety.org/news/2019/07/01/finalists-selected-for-mars-colony-prize-competition/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-plan-outlining-next-steps-in-the-journey-to-mars
https://www.spacex.com/human-spaceflight/mars/


סטטוסנושא

תנאים באטמוספירה

תנאים בחלל הקרוב

מערכת השמש

ולוויינותחוקי קפלר 

התנסות טלסקופים

STKהתנסות בשימוש בתוכנת 

ביצוע ניסוי מדעי וכתיבת דוח ניסוי: התנסות

משימת בלון מטאורולוגי

Arduino : יסודות תכנות בשפתC :סוגי משתנים, תהליך הידור קוד,syntax 

הפעלת משליכן ומערכת ניתוק, עבודה עם חיישנים, setup/loop, בסיסי בשפה

Raspberry :פקודות , מבנה ויכולותshell ,phyton ,שליטה על  , חיישנים

bluetoothאו wifiמחשב נייד בעזרת / מהטלפון החכםרספברי

משק אנרגיה לבלון מטאורולוגי

כללי-יסודות תיאורטיים 



תכנות



סטטוסנושא

,  מערכים, debug/releaseיצירת גרסאות , דיבוג, Cמבנה תוכנית בשפת 

input/output)עבודה עם פונקציות , שימוש בתרשימי זרימה, סוגי לולאות

(tasks)עבודה מקבילית , (של פונקציה

חיישן  )הפעלת חיישנים , מהבהביםלדים, ארדואינותרגול והתנסות עם 

bme280 ) לחץ  , לחות', טמפלקליטת ושידור חי של גדלים פיזיקליים כמו

ברומטרי וגובה  

dorji-וGPSתקשורת עולה ויורדת עובדת עם חיישן  dra818U

מערכת תקשורת אלחוטית לניטור ושליטה במערכת מרחוק וקבלת 

הנתונים שהיא מודדת

התנסות בהפעלת מערכת ניתוק  

מצלמה+ רספבריהתנסות בהעלאת והפעלת תוכנה על 

תיאוריה-תכנות



תקשורת



סטטוסנושא

,  אורך גל, אמפליטודה, תדר, זמן מחזור: מושגי יסוד בגלים מחזוריים

פונקציות טריגונומטריות לתיאור גל , מהירות זוויתית, מהירות התקדמות

מחזורי

הכוח המגנטי והקשרים בניהם, הכוח החשמלי, חשמל ומגנטיות

ספקטרום  , קיטוב, מהירות התקדמות: ומאפייניהם, גלים אלקטרומגנטיים

.התאבכות, RFהקרינה ותקשורת 

התנסות+ שיטות אפנון 

התנסות+ מעגלי קליטה ושידור 

התנסות+ לוויניתתקשורת אנלוגית ותקשורת דיגיטלית 

רוחב פס תדרים, קליטה\תדרי שידור, יורד\מאזן ערוץ עולה

,  מישורי קיטוב, אורך, מבנה: לווינייתאנטנות שידור וקליטה לתקשורת 

אפקט דופלר יחסותי, עקיבה

תקשורת ובשידור לווייני  מלוויניהתנסות בקליטת טלמטריה 

תיאוריה-תקשורת



בקרת הכוון



סטטוסנושא

:אנלוגיה גדלים קווים ומעגליים

תנע וכוח קווי, מסה קווית, מהירות תאוצה, מיקום

,  מומנט התמד, תאוצה זוויתית, מהירות זוויתית, זווית

(מומנט כוח)תנע זוויתי וכוח זוויתי 

ניסויים כמותיים+ הדגמות גלגל תנופה 

יצירת זרם חשמלי  , שדה מגנטי, שדה חשמלי, כוח לורנץ

השדה  נוסחאת, בנוכחות שדה מגנטי משתנה והפוך

ניסוי מדידת  , (מגנטוטורקר)המגנטי המיוצר על ידי סליל 

(מגנטומטר)שדה מגנטי 

תיאוריה-בקרת הכוון



משק חשמל



סטטוסנושא

השוואת כוח כבידה לכוח חשמלי  , שדה מגנטי, שדה חשמלי, כוח לורנץ

,  אנרגיה חשמלית והספק, חוק אוםאנלוגיה זרם חשמלי , של מקור נקודתי

התנסות בסיסית מעגלים חשמליים

תיאוריה-משק חשמל



יצור מערכת ניטור ובקרה

הזהיצור מערכת ניטור ובקרה ניתן למצוא סרטון הסבר על ביצועיה בקישור 

https://www.youtube.com/watch?v=AjYojw09-78&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98


תרשים  
מלבנים עקרוני





שרטוט חשמלי





פגישת יעוץ  
-ר הלל רובינשטיין"ד

D-MARSמפקד המשימה האנלוגית 





השתלמות מפקדי  
חדר בקרה



16.02.2020השתלמות מפקדי חדר בקרה במכון ויצמן •



איוש חדר בקרה
15-18.03.2020





פיתוח מערכת ניטור ואחיזת שטח •
בהתיישבות עתידית על כוכב הלכת  

.  מאדים



מערכת ניטור תנאיי שטח בהתיישבות עתידית על מאדים מיועדת להיות חלק ממערכת כוללת לזיהוי סיכונים על כוכב 

הערך המוסף שלה  . לחץ ברומטרי ומרחק\לחות\חיישני טמפרטורה, גם, המערכת כוללת בנוסף למצלמה, הלכת מאדים

, יתר על כן. מאדים, טמון בחקירת בנייתה והתאמתה ליישומים חדשים בתנאי חיים בסביבה שונה מזו של כדור הארץ כמו

ולכן  ( צילום תמונות בזמן זיהוי תנועה ומעקב וידאו, שליטה אלחוטית) בניית מערכת כזו זולה מהמערכות הקיימות בשוק 

.  השימוש בה יהיה יותר זמין לשימושים שונים

חדשנות המערכת



•CDRמחקר -פרויקט מסכם לקראת תואר בוגר במחלקה להנדסת מכונות
.  סטרטוספרילבקרת גובה לבלון 



הצגת הצורך  

ובשנים האחרונות נמשכו מספר חברות ענק , י הממשלה והצבא"לרוב תעשיית המחקר בתחום החלל והאטמוספירה ממומנת ע

באמצעות  , וכל אחת מכוונת ליצירת רשת תקשורת פרטית בגודל עולמי. 'וכוGoogle, Facebook, OneWebלתחום כמו 

.לוויניםבעזרת ננו low earth orbit (LEO)))א בתחום הסיבוב הנמוך "הקפה של כדה

והפתרון הוא שימוש בבלונים מטאורולוגים  , שאינו נגיש לרוב מוסדות המחקר, השימוש בלווים דורש תקציב גבוה מאוד

.סדרי גודל לפחות ממחירו של לווין ואיכות התוצר מספקת לרוב את דרישות המחקרים2שמחירם קטן ב

הקשיים העולים בעת שיגור בלונים לאזור הסטרטוספרה הם השינויים הקיצונים בטמפרטורה והקרינה החזקה הפועלת  

.והבקרה על מיקום הבלון, בגבהים אלו

מטרת המחקר תהיה חקירה ולמידה על בלוני מחקר מסוגים שונים ובקרה על הטמפרטורה לצורך בקרת גובה על גבי בלונים  

.המשולחים לסטרטוספרה



 DMARSרמון צמוד למתקן במכתש שאמ"מכבמערכת ניסוי 



סמינר עבודות חקר 



התכניתרכזי , במפגש התלמידים פגשו את הנהלת המכללה. שהתקבלו לתוכנית לאחר תהליכי מיוןהתכניתמפגש חגיגי עם תלמידי 
.  וצוות המנחים



מפגשים שבועיים סדירים החלו •
להתקיים אחת לשבוע בימי ראשון  

צ"אחה

.התמונה מימין במפגש מבוא לחשמל•











הפעלה מוצלחת של מערכת ניתוק  , עקיבה בזמן אמת•

איתור ומעקב בעזרת רחפן•









(שירטרוניקס)•






