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 )מנטורינג( קבוצה חניכתלמורים קורס 

 הרובוטיקה הלאומית במסגרת תחרויות (Moona Challengeבתוכנית הרחפנים ) 

 מטרה

על מנת להוביל ולבנות  הנדרשים הדגשים הטכניים והחברתייםמטרת ההשתלמות לספק למורה את 
לא נדרש  לאומית.בתחרויות הרובוטיקה ה במסגרתאתגרי תוכנית הרחפנים עם קבוצה המתמודדת 

שעות לגמול  56הקורס מוכר ל מיועד לנשים וגברים, נסיון או ידע קודם בנושאי הרחפנים. 
 .השתלמות

 מקום

כרום. כלל חומרי הלימודים יינתנו -חלל לשינוי בכפר מג'ד אל-המפגשים יתקיימו במרכז מונאסדרת 
 למשתתפים לאחר סיום הקורס.

 

 

 תאריך נושאים

בית הספר והקהילה, תפקיד בוא , חזון, מבנה התוכנית, מבנה התחרות, מתוכנית הרחפנים: 
 אחריות מנטור הקבוצה.

 .SYMAאימון הטסה סדנא: 
, תהליכים בעולם עובדים רחפנים כיצדמושגי יסוד בעולם התעופה, מבוא לעולם הרחפנים: 

 הרחפנים ,שימושי הרחפן כיום, תערכות רחפנים
 

31.07.16 

, גיוס הקהילה ובית הספר, I –יהול פרוייקט "קבוצה בתוכנית הרחפנים" נתוכנית הרחפנים: 
 השלבים בתכנון ובנייה של רחפן )ייעוד, מבנה, חומרים, ...(

 אווירודינמיקהברחפנים,  בקרה ואלקטרוניקהמבנה וחלקים, מכאניקה ובקרה: 
 (1, בניית רחפן )SYMAאימון הטסה סדנאות:  

 

01.08.16 

 , בטיחות בהפעלת רחפנים II –ניהול פרוייקט "קבוצה בתוכנית הרחפנים"  תוכנית הרחפנים:
 , כיצד בניית תוכנית עבודה לסימולטורבסימולטור חשיבות האימוןסימולטור: 

(, כיול רחפן כיצד מבצעים וחשיבותם למערכת, תהליך עבודה עם 2)  בניית רחפןסדנאות: 
 סימולטור

 

02.08.16 

שיטת הניקוד בתחרות הרחפנים, אבני דרך חשובות בתוכנית הרחפנים, תוכנית הרחפנים: 
 , כלים להובלת קבוצה, בניית צוות עבודהשימוש במנגנונים בתחרות

, מצבי הטסה )בקר(, מצבי בטיחות, משימה הטיסה בקר מבנהתוכנה ואלגוריתמים: 
 אוטונומית
מון הטסה: עם רחפנים, אי  SCRATCHX( ,שימוש 3)  בניית רחפןסדנאות: 

ARDUCOPTER 

03.08.16 

 טיפול בתקלות, בד"ח )בדיקות חיוניות(, בדיקות ונהליםתוכנית הרחפנים: 
, מצבי הטסה )בקר(, הטיסה בקר מבנהעמדת תכנון משימה, תפעול תוכנה ואלגוריתמים: 

 מצבי בטיחות, משימה אוטונומית
ימון הטסה: עם רחפנים, א  SCRATCHX( ,שימוש 4)  בניית רחפןסדנאות: 

ARDUCOPTER 

04.08.16 

,  שימוש במנגנונים עם רחפנים, עבודה מפגש עם מורה שעבר את התהליךתוכנית הרחפנים: 
 עם ארגז הכלים

 שימוש במנגנונים עם רחפנים (,  5) בניית רחפןסדנאות: 

07.08.16 

 , מפגש  סיכום , שאלות/תשובות, מקרים ותגובות.תוכנית הרחפנים:
 

08.08.16 


