
'מושבה על מאדים'תכנית 

'מושבה על מאדים'לטריילר 

ס למדעי החלל"ומנהל ביהמייסד , עמי-הראל בן: מנהל

ר אשל אופיר"ד: יועץ אקדמי

שמרית שמורק: רכזת התכנית

"צלילת אסטרונאוטים"סרטון סימולציית 

https://www.youtube.com/watch?v=TPjnSxNHFNU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=jdzGin1dnTA


תוכן העניינים
עמודים נושא

3-11 כללי

12-19 סילבוס

20-52 מגמות מחקר

53-82 סיכום פעילות  

וסימולציות  

אסטרונאוטים בתמונות



-הינה תכנית חקר דו' מושבה על מאדים'תכנית 

.  שנתית במדעי החלל לתלמידי תיכון מצטיינים

משרד  , התכנית במימון סוכנות החלל הישראלית

ונפתחה לראשונה  , המדע והטכנולוגיה

. 2017באוניברסיטה העברית לנוער בדצמבר 

'מושבה על מאדים'תכנית 



:  רבדים מרכזיים2לתכנית 

פ חלל  "לימודים תיאורטיים ומו-רובד ראשי 

סימולציות אסטרונאוטים-רובד משני 

.וניסויים מדעייםPBLשיטות הלימודי מבוססות *

'מושבה על מאדים'תכנית 



,  רכישת ידע בתחומי אסטרונומיה' מדעי החלל הכוללים בשנה אלימודי 
ניסויים  , רפואת חלל, רקטות ומשגרים, משימות חלל, אסטרופיזיקה

,  בנוסף. סיורי שטח ומחנות לינה במדבר, תצפיות, בטכנולוגיה מתקדמת
מעלים  -התלמידים עוסקים במחקר ופיתוח במעבדות האוניברסיטה', בשנה ב

.  החללשאלות מחקר ומבצעים ניסויים בתחום ספציפי במדעי 

התלמידים עסקו בפתרון סוגיות  2018-2019בשנים , של התכנית' אבמחזור 
בסוף התכנית מגישים התלמידים עבודת . מאדיםביולוגיות ופיסיקליות ליישוב 

.ביולוגיה/יחידות בפיסיקה5תלמידות הגישו עבודת גמר 3-סמינר ו

'מושבה על מאדים'תכנית 
ראשירובד 



'מושבה על מאדים'תכנית 
:מחקרנושא

מאדיםעלאדםבנילקיוםופיסיקליותביולוגיותסוגיות

(קורץואילתקרןניר'פרופ)חמצןאספקתמגמת•

(דודבריונתןר"ד)אנרגיהמגמת•

(NBEL,עזראאלישיר"ד)לייזרבעזרתשטחאיכוןמגמת•



משנירובד 

אסטרונאוטים במושבות בחלל לביצוע משימות  סימולציות 

על  לחץ ובדגש , תנאי בדידותעם הכרות מדעיות וכדומה תוך 

היעד הוא להכשירם כמה שניתן לצוות שעובד  . עבודה בצוות

.ומתפקד על מאדים

'מושבה על מאדים'תכנית 



תלמידים

ה לעבור /על מנת להתקבל לתכנית על כל תלמיד•

מיונים הכוללים שאלון אישיות חשיבה וידע וכן 

. אנשי צוות3ראיון אישי עם 

(החלו את התכנית17)*תלמידים 12את התכנית סיימו •

'מושבה על מאדים'תכנית 



האוניברסיטה העבריתמאיירהוף ובמעבדות . ש י"הלימודים התקיימו במרכז נוער שוחר מדע ע



סגל

העבריתמהאוניברסיטהמרצים•

מתקדמיםתאריםבעלימדריכים•

ס"בביהקורסיםבוגרימדריךעוזרי•

החלללמדעי



תשתית
וחדר בקרה' מושבה על מאדים'סביבת •

העבריתובאוניברסיטהביחידהמעבדות•

שוניםמסוגיםטלסקופים•

החללבמדעיייחודייםהוראהעזרימגוון•

מחשביםוחדריכיתות•
סביבת מושבה על מאדים



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

...אצלנו השמיים הם לא הגבול



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

הרשמה•

חשיבה וידע, שאלון אישיות•

ראיונות אישיים•

מיונים 2017נובמבר 

גיבוש+פתיחהמסיבת •

מבוא למושבות במאדים•

1רקטות •

גיבוש ומבוא  , פתיחה

לרקטות

2017דצמבר 

שיגור-2רקטות •

פגישה עם אסטרונאוט•

שבוע החלל•

רקטות-מבואות  2018ינואר 

חטיבת אסטרונומיה•

אסטרופיסיקהחטיבת •
אסטרונומיה  –מבואות 

ואסטרופיסיקה

2018פברואר 

גיאולוגיה של מאדים•

•ODTניווט
מבואות והעשרות 2018מרץ 



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

(יומיים)מחנה שטח במדבר •

אסטרוביולוגיההעשרה •
הערכות  + מחנה 

לסימולציות  

אסטרונאוטים

2018אפריל 

חטיבת פיזיולוגיה ורפואת  •

חלל
פיזיולוגיה  –מבואות 

ורפואת חלל

2018מאי 

קריאת מאמר מדעי•

בניית חליפות חלל•

בניית בית מושבה על  •

(ODT)מאדים 

הכנה למחקר מדעי•

הכנות לסימולציות  •

אסטרונאוטים

2018יוני 

מדידת  -1סימולציה •

מגנטיות בסלעי מאדים

NASAפגישה עם ראש •

סימולציית  

1אסטרונאוטים 

2018יולי 



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

אנרגיה על מאדים•

ביולוגיה מבוא•
הכנה למחקר 2018ספטמבר 

אספקת  -מגמת ביולוגיה•

חמצן לתושבי מאדים

אנרגיה על מאדים-פיסיקה•

ניווט רובוטי  -פיסיקה•

בעזרת איכון לייזר

+  חלוקה לשלש מגמות 

לימודי הכנה למחקר  

2018אוקטובר 

מבואות פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

ראה מחקרים  *המנחים 

20' עמ, במגמות

חיפוש חיים  "–2סימולציה •

"  על מאדים

עבודה בקבוצות  •

מבואות-מחקר

סימולציית  •

2אסטרונאוטים 

2018נובמבר 



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

מבואות פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

המנחים

-הרצאת אורח•

ארכיטקטורה של מושבות  

במאדים

עבודה בקבוצות  

מבואות-מחקר

2018דצמבר 

מבואות פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

המנחים

ת"מבביקור במפעל -סיור•

עבודה בקבוצות  •

מבואות-מחקר

סיור•

2019פברואר   -ינואר

מבואות פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

המנחים

-חדר בריחה –3סימולציה •

"תפקוד במצבי חרום"

מחנה הישרדות ומדע  •

במדבר

עבודה בקבוצות  •

מבואות-מחקר

סימולציית  •

3אסטרונאוטים 

2מחנה שטח •

2019מרץ 



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

מבואות פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

המנחים

עבודה בקבוצות  

מבואות-מחקר

2019אפריל 

מבואות וניסויים פיסיקה  •

וביולוגיה לפי קבוצות  

המחקר ועם המנחים

,  ראה מחקרים במגמות*

20' עמ

הצגת פרויקטים לאבי  •

מנהל סוכנות  , בלסברגר

החלל הישראלית

עבודה בקבוצות  •

סיום  -מחקר

מבואות ותחילת  

ניסויים

פגישה עם מנהל  •

ISA

2019יולי   -מאי



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

ניסויים פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

ראה מחקרים  . *המנחים

20' עמ, במגמות

שיחה עם  -ליל המדענים•

ל משרד המדע רן בר"מנ

עבודה בקבוצות  •

ניסויים-מחקר

-ליל המדענים•

העשרה

אוקטובר    -ספטמבר

2019

ניסויים פיסיקה וביולוגיה  •

לפי קבוצות המחקר ועם  

המנחים

צוות  "–4סימולציה •

"בבדידות על מאדים

צלילת  "–5סימולציית •

אימונים " אסטרונאוטים

.בחוסר כבידה

עבודה בקבוצות  •

סיום ניסויים  -מחקר

וכתיבת עבודות

סימולציית  •

4אסטרונאוטים 

סימולציית  •

5אסטרונאוטים 

2019דצמבר -נובמבר



מושבה על מאדים
2018-2019' מחזור א

סילבוס
פירוט נושא תאריך

הצגת פרויקטים בפני  •

הורים ואורחים

תעודות•

מתן שי  •

לתלמידיםמסיבה•

מסיבת סיום 2020ינואר 



'מושבה על מאדים'תכנית 

במגמותמחקרים



כוכבפניעלאדםבנילהתיישבותחמצןאספקתבנושאעסקוהתלמידים
חיידקיםידיעלחמצןליצורניתןהאם:המחקרשאלת.מאדיםהלכת

?שופכיןמימבריכותמאדיםהלכתכוכבשלהארהבתנאיפוטוסינתטיים

שארעםהחללמדעימבואותהתלמידיםלמדוזומגמהלימודיבמסגרת
,תאיםבפרטלמחקרהרלוונטיותביולוגיהמבואותמכןולאחרהקבוצות
.ועודמולקולריתביולוגיה,תאיםעלוהשפעתהקרינה,פוטוסינתזה,חיידקים

לבסוף.חמצןומדידותפוטוסינתטייםבחיידקיםניסוייםבוצעוהמגמהבמסגרת
5גמרעבודתזובמסגרתעשתהאחתתלמידה.עבודההתלמידיםכתבו

.לפרויקטהתלמידיםסיכוםמצגתלהלן.בביולוגיהיחידות

אספקת חמצן במאדים–מגמת ביולוגיה 
קורץאיילת ניר קרןפרופסור בהנחיית





?מה זה פוטוסינתזה



אורגניזמים פוטוסינתטיים

צמחים אצות אצות כחוליות  

(חיידק)



האופטימלי לגידול על פוטוסינתטימציאת יצור 

מאדים

מים
מי שפכים

אור
קרינה חלשה

?לאילו תנאים הייצור צריך להתאים



הניסוי  

הגן האבולוציוני הדגימות שוהות באינקובטור זריעת הדגימות על צלחות פטרי



תוצאות

אצות אצות כחוליות



עלאדםבנילהתיישבותסולאריתאנרגיהאספקתבשאלתעסקוהתלמידים
מבואותהתלמידיםלמדוזומגמהלימודיבמסגרת.מאדיםהלכתכוכבפני

למחקרהרלוונטיותפיסיקהמבואותמכןולאחרהקבוצותשארעםהחללמדעי
התלמידים.סולרייםולוחותחשמל,האורתורתעלודגשלסוגיהאנרגיהבפרט
.שניתןכמהמאדיםלתנאיהתאמהתוךבסיסייםפיסיקלייםחישוביםביצעו

סולרייםלוחות,אורעקיפת,וולטאי-פוטובתאניסוייםבוצעוהמגמהבמסגרת
כתבולבסוף.וגרפיםטבלאותהתלמידיםייצרולניסוייםבהמשך.וכדומה

יחידות5גמרעבודתזובמסגרתעשתהאחתתלמידה.עבודההתלמידים
.לפרויקטהתלמידיםסיכוםמצגתלהלן.בפיסיקה

אנרגיה על מאדים-מגמת פיסיקה 
ר יונתן בר דוד"דבהנחיית



מאדיםעלאנרגיה
ר יונתן בר דוד"ד: מנחה

אנרגיהצוות

ושלועדישגיאהודיה

-מאדיםעלמושבה 2019
שגיא ושלו, הודיה, עדי

אספקת אנרגיה סולארית להתיישבות בני אדם על פני  

כוכב הלכת מאדים



שלנוהחקרשאלת
ממקורותחשמליתאנרגיהלהפיקניתןכיצד
אנושיתהתיישבותלצרכיהמיטביתבצורהסולאריים

מאדיםעל



עלעצמאיתמושבה
צרכים-מאדים

אנרגטיים
חייםתומכותמערכות•

חימום•
מזוןהפקת•
חמצןהפקת•
מיםהפקת•
תאורה•

מחקרציודהפעלת•
מעבדהציוד•
ורחפניםגשושיותתפעול•

המושבהשלשוטףתפעול•
מחשוב•
תקשורת•
תעבורה•



להשגתמקורות
מאדיםעלאנרגיה

סולאריתאנרגיה•
רוחאנרגיית•
גיאותרמיתאנרגיה•
כימיתאנרגיה•
גרעיניתאנרגיה•



הסולאריהלוח–וולטאי-פוטותא



במושבההחשמלאספקתמערכתמבנה

V = 3c ;I = 1c V = 1c

I = 3c

V = 3c ;I = 3c



פוטואלקטריתמערכתהתאמת
מאדיםלסביבת

-63°c                 14°c



החזרהמדידת
לוחותשלובליעה

סולאריים



סולארילוחלבחירתשיקולים

שתסופקחשמלמותכ-יעילות•

עמידות לתנאי סביבה•

אחסוןיכולת-בשינועיעילות•

ותובלה

תחזוקהדרישות•



מאדיםעללהתיישבותאידיאלייםסולארייםלוחות

דק-סרט פרובסקיט-דמוי צמת מרוכז-רב

גמיש ועמיד מאוד ניתן לניוד בנוזל ועמיד יעילות גבוהה

יעילות נמוכה יעילות נמוכה פגיע ודורש פיקוח



מחקרנקודות
סולאריתמערכתהתאמת•

מאדיםקרינתבעבורסולארילוחסוגבחירת•

אידיאליתחשיפהזוויתחישוב•

גאוגרפייםיתרונותחקר•

הסביבהלתנאיהכנה•

שנתירבמאדיםלאקליםהתאמה•

אקליםמפגעיעםהתמודדות•

ופריסהשינועבצרכיהתחשבות•

מושבהלצרכיהתאמה•
בסיסמושבתשלהאנרגטייםלצרכיםהתאמה•

ואנושיתרובוטיתתחזוקהצרכיעםהתמודדות•

עוטפתוצריכהאגירהמערכתתכנון•



סיכום
שמציגותלתוצאותהגענובנושאוהעמקהלמידהלאחר

עבורהאידיאליםהסולארייםהלוחותאתמבחינתנו

–מאדיםעלמושבההקמת

אנו ממליצים למושבה הראשונה על מאדים לפרוש  

צמת בעלי עדשה מרכזת על מערכת  -לוחות רב

פרובסקיט-לצד לוחות דמויי, חשמליתהתאמת כיוון

ולצד  , על כנים המכוונים אותם אל הכיוון האידיאלי

בכך תוך שימוש  . לוחות סרט דק הפרוסים על הרצפה

מינימלי בבקרה ובחשמל כל אחד משלושת הלוחות  

יוכל להגיע לניצולת המקסימלית שלו במשך מרבית  
שעות היום



סטריאוומצלמתלייזראיכוןבעזרתטופוגרפימיפויבנושאעסקוהתלמידים
מדעימבואותהתלמידיםלמדוזומגמהלימודיבמסגרת.במאדיםלרובר
למחקרהרלוונטיותפיסיקהמבואותמכןולאחרהקבוצותשארעםהחלל
וצילוםסטריאומצלמותכגוןומכשור,אלקטרומגטייםגלים,אופטיקהבפרט

הושםכןכמו.ורובוטיקהמחשבמשובצתמערכת,ולייזרלידאר,סטריאוסקופי
במסגרת.מאדיםעלרובריםשלומשימותהיסטוריהולימודהכרותעלדגש

.וגרפיםטבלאותהתלמידיםוייצרוובלידארבסטריאוניסוייםבוצעוהמגמה
גמרעבודתזובמסגרתעשתהאחתתלמידה.עבודההתלמידיםכתבולבסוף

.לפרויקטהתלמידיםסיכוםמצגתלהלן.בפיסיקהיחידות5

איכון לייזר במאדים-מגמת פיסיקה 
NBEL, ר אלישי עזרא"דבהנחיית



.רות ונעמי, נתנאל, אלעד :חוקרים

מיפוי ואיכון במאדים

ר אלישי עזרא"ד: מנחה

NBEL

מגמת איכון ומיפוי שטח 
במאדים בעזרת לייזר

ר אלישי עזרא"ד: מנחה



סטריאומת ומצללייזראיכוןבאמצעותבמאדיםטופוגרפיתמפהבניית

נושא המחקר



סטריאוומצלמתלייזרבאיכוןלהשתמשניתןמידהבאיזה

?מאדיםבסביבתרובוטשלאוטונומימיפוילצורך

שאלת המחקר



3Dמצלמת●
לידאר●

רובוט●

מחשב●

הרובוט

:אמצעי המחקר



מצלמת סטריאו



לידאר



מערכת משובצת מחשב



תרשים רובוט ראשוני



הרובוט שלנו



תצוגת החדר 

בדרך שבה  

המצלמה רואה את  

משולשים-העולם 



תצוגת החדר של  
האזורים  –הלידאר 

הירוקים הם הפנויים  

ובאזורים הלבנים יש 

אזורים לא  )חפצים 

(פנויים



'מושבה על מאדים'תכנית 

בתמונותאסטרונאוטיםוסימולציותפעילותסיכום



מיונים וטקס פתיחה



:  גיבוש ראשוני
..  מעט נרגשים
ובעיקר לא 

יודעים למה 
לצפות



...סדנת גיבוש ועבודת צוות
!  הכנת  סושי בעיניים מכוסות

!!ביחד



...ואז התחילו הלימודים העיוניים

חטיבת לימודי רפואת חללחטיבת לימודי רקטות



לימודי תאוריה במדעי החלל

אסטרונומיה•

אסטרופיזיקה•

אסטרוביולוגיה•



2018-מחנה במדבר

מחנה השרדות בסביבת מאדים



מחנה השרדות בסביבת מאדים



משימות במדבר



משימה מדעית על מאדים על מאדים  –1סימולציה 

סימולציות אסטרונאוטים

חדר הבקרה בכדור הארץ



Is there life on mars?

–משימה מדעית –2סימולציה 
חיים על מאדים  חיפוש 

סימולציות אסטרונאוטים

דוגמים את השטח לחיפוש חייםחדר הבקרה בכדור הארץ

"מוצאים דובוני מים"



(13.7.18)פגישה עם מנהל נאסא 



אספקת חמצן לתושבי מאדים: מגמת ביולוגיה
ניר קרן' בהנחיית איילת קורץ ויעוץ מדעי של פרופ

ניר קרן' פרופ



אספקת אנרגיה : 'אמגמת פיזיקה 
לתושבי מאדים

ר יונתן בר דוד"בהנחיית ד



איכון שטח בעזרת לייזר   : 'במגמת פיזיקה 
ר אלישי עזרא"בהנחיית ד

עבודה במגמות מחקר



בשעת חירוםהישרדות , חדר בריחה-3סימולציה 

הכנת סוללהמרחוקרוברהפעלת 

סינון מים

סימולציות אסטרונאוטים



2-2019מחנה במדבר 







...  באוניברסיטהארוחת בוקר 



פגישה עם חבר הנאמנים



(11.7.19)סוכנות החלל הישראלית מנהל מפגש עם 



-פתיחת השנה השניה
פוייקה אצל הראל

(5.9.19)





פעילות בבדידות על כוכב אחר-4משימה 

סימולציות אסטרונאוטים



-ארוחת ערב
בנות

בנים-ארוחת ערב

ארוחת לילה



ארוחת בוקר



!מגובשים והופכים לצוות אחד



"אסטרונאוטיםצלילת "-5סימולציה 
בבריכהאימוני חוסר כבידה 

סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=jdzGin1dnTA


צוות אחד


