


כללי•

מטרות •

פדגוגיה•

התכניתרציונאל•

פילוח תלמידים•

התכניתצוות •

מבנה ארגוני•

תמצית•

סקירה תהליכית•

סיכום ומסקנות•

מבט לעתיד•

1אפקט גליל •

הבוגרים שלנו•



מכשירה באזורנו בני נוער מדעי מצטיינים  1הלוויין גליל 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 

לוויין תקשורת  -גולות הכותרת המבצעיות של התוכנית הן שיגור ננו❑

לגובה נמוך

,  התוכנית מתבצעת בשיתוף פעולה בין סוכנות החלל הישראלית❑

.בראודהמשרד החינוך והמכללה האקדמית להנדסה אורט 



ועידודםנוערבניחינוךי"עהאנושיההוןטיפוח,וכלכליתחברתיתצמיחהמנועיפיתוח-עלמטרת

והטכנולוגיההמדעבתחומיגבוההבהשכלהלבחור

החללבתחומילעסוקנוערבנילעודדמנתעל1-גלילהנוערלוויןאתיפתחונוערבני–ממוקדתמטרה

:נוספותמטרות

.ומחקראקדמיהטכנולוגיה,למדעבגלילהפריפריהמיישובינוערבניחשיפתי"עחברתייםפעריםצמצום•

.משוכללותבמעבדותניסוייםבביצועהתנסות•

.מחקריתגמרעבודתעםהתמודדות,חקרמיומנויותפיתוח•

.הצלחהחווייתי"עהמסוגלותתחושתחיזוק,אישיתהעצמה•

.ותעשייהמחקרמכוני,אקדמייםבמוסדותסיוריםי"עעתידתמונתפיתוח•

."לקופסהמחוץ"וטכנולוגית,יזמית,יצירתיתלחשיבהכליםמתן•

.והטכנולוגיההמדעתחומילאהבתהנוערבניבקרבהשלהבתאתלהצית•

.חברתיתואחריותמנהיגותכישוריפיתוח•



PBL(project-הינהבפרויקטהלימודמעטפת• based learning)שממקסמתככזוהידועה

.נלמדיםחומריםשלוישוםאחריותלקיחת,פעלתנות

זה(נדיר)תהליכיליווי.תלמידים4-8לכלמומחהמנחהלהקצותלנואפשרוהפרויקטתקציבי•

תלמידלכלישירותהנסיוןעתירהמנחיםמצוותהפיתוחכישוריהקנייתאתאיפשרלתלמידים

פרטניתבצורה

אחראיתצוותעבודתוהןהעמקההןעודדהבלווייןהמערכותתתי5לפיהפיתוחלצוותיהחלוקה•

זמניםבלוחותועמידה

.ועודבתעשיהבאקדמיהידעמומחיעםהעמקהמפגשיהתלמידיםחווהקבועיםלמפגשיםבנוסף•

התלמידיםעבורשיאאירועימהוויםוהםגרידאלימודימאירועחורגתאלומפגשיםשלחשיבותם

מאודגבוהיםהשתתפותאחוזיעםברגלייםשהצביעו



התלמידיםשלמהירקידוםלאפשרכדיהשנהבמשךשובצו(האקטונים)מרוכזותפיתוחסדנאות•

קבוצותשלהדמוגרפיהמגווןעבורהנדרשהחברתילגיבושבנוסףעזרואלואירועים.מרוכזתבצורה

בתוכניתהתלמידים



רציונל התוכנית

הקניית ידע תשתיתי

1ביצוע פרויקט לווין גליל 

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 

שייקה שפריר

התכניתמנהל 

ר גיא צברי "ד

רכז קבוצה 

וראש תחום עבודות  

גמר מחקריות

ערן תבור 

ראש תחום תקשורת

תלמידיםקבוצת 

2
,  ד"פיתוח מטע

צילום, ניטור סביבה

קבוצת תלמידים 

1
תקשורת ובקרת  

מערכות מכאניות  

תחנת קרקע

בוקאיגמאל

וראש  רכז קבוצה

,  תחום בגרויות

תיאום מגזר ערבי



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



מבנה  
הלוויין



סכמטימבנה 



סטטוסנושא

תנאים באטמוספירה

תנאים בחלל הקרוב

מערכת השמש

ולוויינותחוקי קפלר 

התנסות טלסקופים

STKהתנסות בשימוש בתוכנת 

ביצוע ניסוי מדעי וכתיבת דוח ניסוי: התנסות

בלון מטאורולוגי< -משימה + מבנה הלוויין 

Arduino : יסודות תכנות בשפתC :תהליך הידור קוד,

הפעלת  , עבודה עם חיישנים, setup/loop, בסיסי בשפה syntax, סוגי משתנים

משליכן

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

bluetoothאו wifiמחשב נייד בעזרת / מהטלפון החכםרספברי

משק אנרגיה לבלון מטאורולוגי

כללי-יסודות תיאורטיים 



OBCתכנות 



סטטוסנושא

מבנה תוכנית בשפת  , github-ובeclipseתרגול והתנסות בסביבת פיתוח 

C ,יצירת גרסאות , דיבוגdebug/release ,סוגי לולאות, מערכים,

של input/output)עבודה עם פונקציות , שימוש בתרשימי זרימה

,(פונקציה

(tasks)עבודה מקבילית 

למפתחים  obcהתנסות בהעלאת והפעלת תוכנה על 

2019עיבוד מקומי להרצאות השתלמות תוכנה אוגוסט 

(מצגת שעור לוגיקה)isisעם ספריות של FreeRtosתרגול 

הנדסת תוכנה בלוויין

(EPS)תרגול קוד במערכת בקרת חשמל 

OBCמבנה ועבודה עם כרטיס 

תיאוריה-תכנות



סטטוסנושא

תרגול קוד כרטיס תקשורת וטלמטריה

תיאוריה-תכנות



(quick1, quick2, manual)חומרת תכנות –מאפייני 

רכיבים למודול פיתוח

EGSEחיבור סביבת הפיתוח דרך סכימת

https://drive.google.com/file/d/1x8tm-fi1VKC-oO63mzG_JnUHRcg9g3i9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QsnRBBfRqmhi-TgVGQIZPdFsHis53cg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPgPMOKCyHOQZYZcynvRkxxFNhsW4Wzb/view?usp=sharing


תכנות–משימות פיתוח 
(ניתן לקבל השראה מסקר התוכנה של ירוחם)

סטטוסנושא

דרך  ללוייןחיבור , isisקומפילציה של קוד דוגמה של : ניסויי כלים ראשוני

EGSE ,והרצת הדוגמה.

,  בקרת הכוון, משק חשמל, זיהוי משימות טלמטריה: הנדסת תוכנה ראשונית

טמפרטורה, ניהול זיכרון, beacon, תקשורת

:אפיון משימות תכנות

לייצוב הלוויין עד להקמת קשר ראשוןסדר פעולות ראשוני אוטונומי

מיקום במסלול  , מעבר שוטף בין מצבי טיסה מבוססת ניטור מצב משק חשמל

ניטור  , (או קשר עם משתמש, קיום קשר עם תחנת קרקע, אור חושך)

,   ניטור מצב הכוון, טמפרטורה

,דקות תלוי במצב חשמל XכלBEACON))שליחת אות חיים 

קבלת פקודות מתחנת הקרקע וביצוען

.איסוף שמירה ושידור נתוני טלמטריה

אבחון  )(. ISISהבנת הבדיקות שבצעו על ידי : וריפיקציהיצירת פרוצדורות 

הווריפיקציהנקודות תורפה ואפיון פרוצדורות 



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



סטטוסתאריךנושא

מתאם אנטנה, SWR, תאום עכבות

AX.25פרוטוקול תקשורת 

תיאוריה-תקשורת



חומרת תקשורת–מאפייני 

(תאותר תחנה לשימוש בשכירות, לא נרכשה)תחנה קרקעית 

+ כרטיס תקשורת בלוויין
אנטנות לוויין

כרטיס תקשורת קרקעי

https://drive.google.com/file/d/1JyBXNHaAkKfCce5-28pbWrhpkh7MjzTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih90rh2hWcHKWpF7d83eoYHsIzucxYDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4p9H6sDM5FNT680vsIpBj3H8CP3_RSZ/view?usp=sharing


תקשורת-משימות פיתוח 
סטטוסנושא

(BPS)בדיקת קצב השידור והקליטה : ניסוי כלים ראשוני

ובדיקת תדרי השידור והקליטה

:אפיון משימות התקשורת

,  (תלוי במצב משק החשמל ובטמפרטורה)דקות  Xכל  BEACONשליחת 

.קבלת פקודות מתחנת הקרקע

(  לחשוב האם לבצע לפי סדר חשיבויות)ביצוע ניתור והרצת הפקודות 

כ נתונים שהתקבלו מתחנת הקרקע ונשמרו  "סה)שליחת נתוני טלמטריה 

מאז האתחול האחרון

מצב משק  , כ נתונים שנשלחו אל תחנת הקרקע מאז האתחול האחרון"סה

..(וזכרוןCPUמצב , ADCSנתוני , טמפרטורה, חשמל

ביצוע פקודות, סריקת פקודות, שידור, beaconשליחת : תרשימי זרימה

אבחון  )(. ISISהבנת הבדיקות שבצעו על ידי : וריפיקציהיצירת פרוצדורות 

הווריפיקציהנקודות תורפה ואפיון פרוצדורות 



בקרת הכוון



סטטוסתאריךנושא

: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 אמנון+ 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 

תשעחעיבוד מקומי להרצאת תבל בקרת הכוון 

ושדה מגנטימגנטוטורקרבעזרת " לוויין"ניסוי שינוי כיוון 

תיאוריה-בקרת הכוון



(IMTQ)חומרת בקרת הכוון –מאפייני 

https://drive.google.com/file/d/1-paBSJz8StQ_l1VYlEuOyByDEcqwTOtI/view?usp=sharing


בקרת הכוון–משימות פיתוח 
..(Duchfat2_ADCSניתן לקבל השראה ממצגת בדיקות פונקציונליות של )

סטטוסנושא

,מגנטומטריםווידוי פעולה תקין של : ניסויי כלים ראשוני

(כולל שליחת פקודות הפעלה ומעבר בין מצבים)מגנטוטורקרים+

או בתא חסר שדה מגנטי  )מגנטומטריםפרוצדורת אתחול : פרוצדורות אתחול

יצירת מטריצת מומנט אינרציה, (רחפניםאו בדומה לאתחול 

:אפיון משימות בקרת הכוון

,אפיון צרכים ממשק החשמל

פועלים נדרש כיבוי  כשמגנטומטריםלדוגמה )אפיון דרישות מערכת 

(ועודCPUמזעור פעולות , השתקת תקשורת, מגנטוטורקרים

detumblingפרוצדורת ביצוע 

פרוצדורת הענות לפקודות מהקרקע  

אבחון  )(. ISISהבנת הבדיקות שבצעו על ידי : וריפיקציהיצירת פרוצדורות 

הווריפיקציהנקודות תורפה ואפיון פרוצדורות 



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



(EPS,EGSE)חומרת משק חשמל –מאפייני 

Gomspace-EPS-pu31

https://drive.google.com/drive/folders/1gvxyeEVENsVBoeOttk73H1HGbYHvJ1nS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cgUXhmvwnQdrLFYgV1e28WdKLW0Pfz1Z?usp=sharing


חומרת משק חשמל–מאפייני 



משימות פיתוח
סטטוסנושא

EGSE+EPSווידוי פעולה תקין של : ניסויי כלים ראשוני

כחלק מניסוי התוכנה הראשון

יצירת , במצב כשירgomspaceאחסון ותחזוקת סוללות 

פרוצדורת התחברות בטוחה ללוויין

יצירת  , הערכות הספק נכנס, אפיון צרכני המערכת בטבלה

אנרגיית הסוללות כתלות  \מודל וסימולציה לרמות מתח

אפיון רמות סף של אנרגיה אגורה בסוללות  , בזמן

עזרה לאנשי התכנות ביצירת , כהגדרות למצבי טיסה

לוגיקת התוכנה

הבנת הבדיקות שבצעו על  : וריפיקציהיצירת פרוצדורות 

אבחון נקודות תורפה ואפיון פרוצדורות  )(. ISISידי 

הווריפיקציה



טבלת תכנון מצבי צריכה–חשמל 



תאריךפעילות

1.1.17תיאום ציפיות ותחילת לימודים סדירים, מפגש חשיפה והיכרות

2017פברואר -ינוארמפגשי לימוד מבואות סדירים

19-20.3.17ר הלל רובינשטיין"סמינר במכון ויצמן ופגישה עם ד

6.4.17ממליץ לרדת מציפורים ולנסות לצרף מודול בקרת הכוון מבוסס הארד דיסק–בטכניון גורפילפיני ' פגישת יעוץ עם פרופ

30.5.17ט"במבהשתתפות באירוע המסירה של הלוויין וונוס לצרפתים 

11.6.17סיור במכון אשר בטכניון

312.6.17סיור בהרצליה דוכיפת 

27-28.8.17(לוויינים ומדעי החלל)השתלמות מנחי התוכנית בהרצליה 

הליום לבלונים  ומיכליחיישנים , OBC, תקשורת, ציוד אלקטרוניקה)רכש והצטיידות מסיביים לקראת שנת הלימודים הקרבה 
.לוויניותאיתור והשוואת איתור מערכות אימון (. מטאורולוגיים

2017אוגוסט –יולי 

31.10.17של חובבי רדיו( טכני+נהלים)' מבחן למנחי ותלמידות התוכנית לדרג ד

11.17צביעת תקציב ותחילת תכנון מעבדת החלל

5.12.17ושנת פעילות נוספת2פתיחת מחזור 

22.12.17אלביט, בורגרדיאיתן –לוויניים-פסאודוהשתלמות בלונים מטאורולוגיים 

2017דצמבר מגזר ערבי–1הגשת הצעות המחקר של מחזור 

17-18.12.17(לוויינים ומדעי החלל)השתלמות מנחי התוכנית בהרצליה 

29.1.18(פאנל אסטרונאוטים)+ כנס אילן רמון בתל אביב 

1-2/3/2018סיום פרק מבואות–לווייניים -פסאודוהאקטון פורים להפרחת בלונים מטאורולוגיים 



תאריךפעילות

2018אפריל –מרץ כחלופה מועדפתISISבחינת חלופות לרכש קיט לווייני מבצעי ואיתור 

25.4.18(מציאה מאוחרת בלבד)1לווייני מחזור -פסאודושילוח בלון מטאורולוגי 

21.6.18פתיחה רישמית של מעבדת החלל

1.7.18בחינת הגמר באלקטרוניקה של תלמידי המגזר הערבי

11.7.18(עקיבה בזמן אמת ומציאה מיידית)2לווייני מחזור -פסאודושילוח בלון מטאורולוגי 

8.18לבחינת החלופה הלוויינית שלהםISISבמשרדי חברת רוזנהקביקור אושרי 

22-23.8.18של חובבי רדיו' השתלמות ומבחן למנחי התוכנית לדרג ב

21.8.18-10.9.18אישור רכש לוויין ותשלום ראשון

2018נובמבר מגזר יהודי–1הגשת הצעות המחקר של מחזור 

15.12.18חתימת הסכם יעוץ אקדמי שלנתי של מכון אשר בתוכנית הלוויין גליל 

23.12.18ביקור בפרויקט הלוויין סמסון של מכון אשר

6.1.19ביקור ראשי סוכנות החלל ונציגי משרד החינוך במעבדת החלל

2019יולי –פברואר במעבדות הלוויין של סמסון שבמכון אשר בטכניון( ל"רפא)השתלמות המנחה ערן תבור 

12.02.2019פ משימה מדעית ושימוש בתחנת הקרקע הלוויינית של סמסון"לבחינת שתאדלמןפגישה עם מהנדס המערכת של סמסון אביתר 

18.6.19(כשנה לאחר המגעים עם הספק)בראודהבמעבדת החלל באורט " 1גליל "נחיתת הלוויין 



תאריךפעילות

5.6.19(שירטרוניקס)למינרירכש ציוד אנטיסטטי ותא 

220.6.19תחילת עבודה על הצעות המחקר של מחזור 

1.7.19מגזר יהודי1מחזור ובמכטרוניקהבחינת הגמר באלקטרוניקה 

מעבר על מסמכי  ( + משק טמפרטורה, תכנות, תקשורת, בקרת הכוון, משק חשמל)ארגון מחדש של קבוצות הפיתוח הלווייניות 
זיהוי פיזי של תת המערכות ואפיון דרכי העבודה עם הלוויין, ISISחברת 

2019אוגוסט –יולי 

2019נובמבר -אוגוסט(איציק+ירון)לוויין -גיוס אנשי צוות מומחי ננו

2019ספטמבר והשמשתוהלמינריהגעת התא 

קשר הדוק עם היצרן  . הורדה והעלאת תוכנות ראשוניות, תקשורת, בטריהתחזוקת , סדרות ניסויי עבודה ראשונים על הלוויין
.ועיצוב שיטות העבודה

היום-2019ספטמבר 

2019אוקטובר נובמבר 2הגשת הצעות המחקר של מחזור 

18.11.19לפיתוח מהנדסיםOBCרכש תאים סולריים ומחשב 

היום-2019נובמבר 2השלמת הניסויים המרכזיים של מחזור 

2020רבעון שני צביעת תקציב להסכם שיגור וחתימתו

2020(טכניים ופרוצדורליים)השלמת פערי ידע לשיגור 

2021שיגור



במפגש התלמידים פגשו את הנהלת  . שהתקבלו לתוכנית לאחר תהליכי מיוןהתכניתמפגש חגיגי עם תלמידי 
במסגרתה התלמידים התמודדו  " אפולו"התקיימה פעילות חווייתית . וצוות המנחיםהתכניתרכזי , המכללה

.במשימת אתגר להפוך משקה קוקה קולה למים



מפגשים שבועיים סדירים החלו להתקיים אחת לשבוע  •
1/1/2017-צ מ"בימי ראשון אחה

:  סילבוס עיקרי•

כבידה וחוקי קפלר

סוגי מסלולים

תנע זוויתי

בקרת הכוון

מערכות לוויין

חלוקת תחומי פיתוח לצוותים

עבודה בצוותים על שאלות החקר



2מדוכיפת -ר הלל רובינשטיין "פגישה עם ד, הרצאות בנושאי חלל•

פעילויות חברתיות, ביקור בגן המדע, התנסויות העשרה•



ממליץ לרדת מציפורים  –בטכניון גורפילפיני ' פגישת יעוץ עם פרופ•
.  ולנסות לצרף מודול בקרת הכוון מבוסס הארד דיסק

יוסי לשם ממליץ לנו לשנות את נושא  ' גם המומחה לציפורים פרופ•
.המחקר ולא להתמקד בציפורים נודדות





סיור במעבדות המכון 

אדלמןבהובלת אביתר 

,מהנדס המערכת של סמסון

כולל הסברים על שולחן 

,  החדר נקי, הציפה המישורית

והרצאה וניסוי  , תא ואקום

הסילוניבמעבדת הדלק 



הרצאות מרתקות ומקצועיות של תלמידי  

מגמת החלל של הרצליה על מבנה תוכנת  

,  ניהול משק החשמל, 2הלוויין דוכיפת 

מצבי  , דיאגרמת המלבנים, מכונת המצבים

.הטיסה שלו ועוד

סיור והדגמה בחדר הנקי ובתחנת  

התקשורת הקרקעית





בשלב זה השתכנענו שתהליך הרכש הלווייני יארך •
המבוססת תלמידאיתמספר חודשים ובנינו תוכנית 

על  פסאודולוויניתעל שילוח ומעקב אחר מערכת 
בלונים מטאורולוגיים

של APRSרכשנו תחנה קרקעית ניידת מכוונת •
מוטורולה

,  הבדואינונרכשו בין השאר יחידות תקשורת ניידות •
חיישנים , מסכים, ארדואינוערכות , רספבריערכות 
,  הליוםמיכלי, (גובה ועוד, לחות', טמפ)שונים 

.ועודמטארולוגיםבלונים 







לפיתוח  בתכניתתלמידים חדשים והם משתלבים 30התקבלו לתכנית•
הוא פרי שיתוף פעולה עם משרד החינוך 2מחזור . 1-לווין הנוער גליל

. החלללתכניותשהצטרף כשותף אסטרטגי 

















הפעלה מוצלחת של מערכת ניתוק  , עקיבה בזמן אמת•

איתור ומעקב בעזרת רחפן•



בחינת אתר הספק והחלופה הלוויינית  •











פ משימה מדעית ושימוש בתחנת הקרקע הלוויינית של סמסון"בחינת שת•

כיצד מתקדמים עם הלוויין•





(שירטרוניקס)•





ארגון מחדש של קבוצות הפיתוח  •
בקרת , משק חשמל)הלווייניות 

משק  , תכנות, תקשורת, הכוון
מעבר על מסמכי  ( + טמפרטורה

זיהוי פיזי של תת , ISISחברת 
המערכות ואפיון דרכי העבודה  

עם הלוויין





\מדויקיםמדעים\חללבתחומיומהנדסיםכאקדמאייםגבוההבכשירותהתוכניתתלמידיפיתוח•

התוכניתבוגרי(רוב)שלהאקדמימסלולםלתיאורהמשךשקףראו.הנדסה

המפותחהידעלמרכזתשתיתומהווהבתחוםומתמחהמוכשרהמנחיםצוות–אנושיתתשתית•

התוכניתבעזרת

,אנטיסטטיציוד,למינריתא,חללמעבדת,OBCפיתוחכרטיס,לוויין–(פיזית)מעבדתיתתשתית•

(המשךבשקפיפירוטראו)ועודתקשורתציוד

האקדמיהסגלאתומעודדתהאקדמיהעםשלנופ"שתאפשרההתוכנית–אקדמיידעתשתית•

פיתוחיםלצורךהייחודיבציודולהשתמששלנובפעילותלהתערותהשונותמהפקולטותוסטודנטים

נוספים



,הרצליה,ל"רפא,אלביט,טכניון,במכללההאקדמיהסגלאנשי,החללסוכנותעם–עבודהקשרי•

הפרויקטשללוואיכתוצרטבעיבאופןנוצרווכדומהא"רת,ט"מב,לווייניציודספקי,רדיוחובבי

הנצברהפדגוגיהידעאתלהעניקדואגיםאנוהכללימתפקידנוכחלק–רחבוקהלמדעשוחרנוער•

וערביהעשרהסדנאותדרך,כיתתייםחקרמתוכניותהחלתלמידיםשלגדוליםלמספריםבתהליך

המונייםהחלל



,האזורתלמידישלפיתוחומנועחמצןמהוויםאלומעיןפרויקטים–נוספיםפרויקטיםירבוכן•

לווייניםהננובתחוםבוהמקצועיוהידע

אנו חותרים להמשיך בו עד הגעה לבשלות ( וכדי להעצימן)לאור תוצאות הפרויקט –תהליך הפיתוח •

.שיאפשרו את שיגור הלווין לחלל



השלמת פערי ידע להכנת הלווין לשיגור•

2021גיוס תקציב לשיגור בשנת •

2021שיגור הלווין עד סוף שנת •



ומחזור  ( אשמ"מכ)פתחנו מחזור שלישי , הקמנו מרכז אזורי לחקר החלל שפעיל עם עשרות תלמידים•

5ופנינו לקראת פתיחת מחזור תלמידים ( חגב רובוטי)רביעי 

24/7מעבדת חלל חדשנית עומדת לרשות התלמידים •

.וכן ציוד נלווה לעבודה בסביבה נקיה1-רכשנו את רכיבי לווין גליל•

וכן קשר עם הטכניון ומכון  ' ספריה אקדמית וכו, סטודנטים, אנשי סגל, מעבדות: חיבור לאקדמיה•

.ויצמן

הם אנשי סגל הוראה  מהתעשיהמנטוריםלמכללה קשר עם תעשיות רלוונטיות כמו כן : לתעשיהחיבור •

.קבועים בתכניות שלנו

תלמידינו השתתפו כמפעילי תחנות פעילות בשבוע החלל הישראלי עבור ילדים  : חיבור לקהילה•

.  קהילת הורים, צעירים

לתלמידים הצעיריםכמנטוריםהבוגרים חוזרים אלינו : קהילת בוגרים•

!הוגשו עבודות גמר מוצלחות עם ציונים מהגבוהים בארץ–ל"יח5עבודות גמר •



הטכניון, עתודאי הנדסת אווירונאוטיקה וחלל–דובריןדניאל •

בראודהאורט , עתודאית הנדסת חשמל–רצוויגשלי •

שבע-באר' אונ, עתודאית הנדסת נתונים–טויבראמילי •

הטכניון  , הנדסת תוכנה–ריא -עלי אבו•

א"אוניברסיטת ת, מדעי המוח–שוהיידימאיס•



מכרמיאל ובוגר  , (מימין)דובריןדניאל התלמיד 
התקבל לטכניון  " 1-גליל"המחזור הראשון של תכנית 

בפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל



,  בדארנהסלמה)לווינים-היסט דופלר יחסותי בעת קליטת תשדורות מננו•
(  חרבושזינב 

מטאורלוגיבבלון לווינית-פסאודולמערכת ד"מטעזיווד אופטימאלי של •
(  אלעד קומיסר)

ויסאל, לאמה בדרנה)מגנטוטורקריםלווין בעזרת שלושה -חקר ייצוב ננו•
(  עקריה

(  אביה אמיר)י ענבים במיקרו "פלזמה שנוצרת ע•

-לקריאת מקדמי תיקון של שעוני לוויני היחסותיותהשוואת תיאוריות •
GPS( שיבליאמל, נסאריפה)










