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 מטרת התכנית
 

ההנדסה חטיבת הבינים לתחומי את תלמידי לחשוף הפעילות מטרת 
הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה כימית, : השונים

הפעילות  . פיזיקהין ויהנדסת מכונות, הנדסת בנ  הנדסת תעשייה וניהול,
 .ידוד סקרנות ופיתוח יכולת החשיבהבצורה של למידה חווייתית, ע תתקיים 

 

 
  : אל פנונא  לקבלת פרטים נוספים על התכנית 

  lilachbi@sce.ac.il  7836475-08לילך בינשטוק 
 

  פעילותהתוכנית 
 

 :ן פעילויות בתחומי ההנדסה השוניםלמגוו חשפויכל יום התלמידים יתנסו וי
 בהתאם למעבד הקיים במעבדה. Cהתלמידים ילמדו תכנות בסיסי בתוכנת ילמדו בהנדסת תוכנה 

 מחשבים-הממוקם במעבדת מיקרור המדמה את פעולת המעבד,  והתלמידים ילמדו תכנות בשפת אסמבלי, על גבי סימולטובנוסף 
מחשבים. העבודה עם הבקר -במעבדת מיקרו ARMהתלמידים ילמדו לתכנת בקר מתקדם מסדרת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

  C. חלק מעבודת התכנות תתבצע בשפת אסמבלי וחלק נוסף בשפתLCDתכלול שילוב התקנים חיצונים כולל לוח מקשים ומסך 
 (בהתאם ליידע שנרכש במפגשי הנדסת תוכנה).

התלמידים יתכנתו רובוט ויפתחו פרויקט ייחודי לכל זוג  ממד.-יקבלו הסבר על תכנון והדפסת תלת התלמידיםבהנדסת מכונות 
ויפתחו   LEGOשל חברת   NXTעבודה עם רובוטי  רובוטויעבדו התלמידים יתכנתו רובוטי, בניית פירמידה ועוד.  XO -תלמידים, כגון 

 ועוד. iRobotסומו רובוטי,  -פרויקט ייחודי לכל זוג תלמידים כגון 
מעבדה הכוללת ציוד מחקר מתקדם המשתמש בשיטות ייצור (ליתוגרפיה) של מבנים זעירים (ננומטרים/מיקרומטרים).   ננוטכנולוגיה

קופים ייעודים (מיקרוסקופים המאפשרים צפייה פיונם של המבנים  בעזרתם של  מיקרוסבין היתר ציוד המעבדה מאפשר את א
התלמידים יבצעו ליתוגרפיה של תבנית זעירה על פני שטח מוליך למחצה  –) DPNמעבדת ננוטכנולוגיה (ליתוגרפיית  במבנים הזעירים

 ה תלת ממדית. ח אטומי לקבלת תמונוהתלמידים יעשו שימוש במיקרוסקופ כ(סילקון).
התלמידים יקבלו הסבר בעזרת תורת המשחקים על קבלת החלטות " אל תקרא לי פראייר! : "בנושא הרצאהה וניהול יהנדסת תעשי

יומיומיות האם הניסיון הנואש שלנו לא להיות פראיירים באמת גורם לנו לקבל את ההחלטות הנכונות? האם האנשים שסובבים אותנו 
 סדנא בנושא ניהול קונפליקטים.  וכן יעברן  רציונאליות?יכולים להשפיע על החלטותינו? האם ההחלטות שאנו מקבלים אכן 

מהחדר תוך שהם משתפים פעולה, עובדים על המתמודדים לצאת    הרצאה סל הבריאות של הטבע חדר בריחה כימי תכימי הנדסה
המהנדס הכימי טעימות מעולמו של הרצאה קבלו בהתלמידים י  - "כימיה בקטנה"הרצאה . בצוות, ולומדים נושאים חדשים בכימיה

זיהוי גרעין  -הרצאה מבוא לביוטכנולוגיה. לאחר ההרצאה יבצעו התלמידים ניסוי. והדגמות לתהליכים המתרחשים בתעשייה הכימית
תחרות מאתגרת בין קבוצות. ארבע משימות, ביניהן  –התא. שתי קבוצות שיתחרו בניהם על יציאה מהירה מהחדר+ המרוץ למיליון

ימת עיכוב. תוך כדי המשימות לומדים התלמידים נושאים בסיסים בכימיה ועל הקשר בין הכימיה לתופעות משימת ראש בראש ומש
סדנא  פעילות בגינת הירק: התלמידים יעברו בין תחנות בנושא הכר את הצמח (ירק  ותהליכים בהם אנחנו נתקלים בחיי היום יום.

 ל בצמחיה בצורה אורגנית), ויבצעו שתילה.עונתי והשימושים שלו), הדברה אורגנית (כיצד ניתן לטפ
על ממדים של הגופים), גלים   פעילויות ניסיוניות בתחומים של מכניקה (לחץ, תנועה רקטית), חום  (השפעת הטמפרטורה פיזיקה

 מקורות אנרגיה).קוליים, אופטיקה (הולוגרפיה),מבנה החומר (צפיפות, נוזל לא ניוטוני), חשמל ומגנטיות (מעגלים, מנוע חשמלי, 
על תוכנית אדריכלית של מבנה וילמדו צעדים ראשונים בשרטוט באמצעות תכנת אוטוקד.  התלמידים יקבלו הסבר -הנדסת בניין 

התלמידים יקבלו הסבר על שימוש בקורות ובתקרות בבניין ויבנו דגם של קורות מגבס/בטון/חול קינטי. אפשר יהיה גם להדגים להם 
ה לבניית שלד מבנה: התלמידים ילמדו על סוגי חיבורים ע"י משקולות או אמצעים מכאניים. סדנ את משמעות החוזק באמצעות העמסה

במבנה ויבנו באמצעות שיפודי עץ ודבק חם שלד מבנה רב קומות. ניתן יהיה לשקשק את המבנה באמצעות שולחן הרעדה המדמה רעידת 
 ה.פי שיקול דעת המכלל-ציבות הדגמים שייבנו. *** תוכנית הפעילות נתונה לשינויים עלאדמה ולבחון את י

 
 
 

      

 כללי
 

 אקדמית להנדסה על ע"ש סמי שמעון: המכללה םמיקו
 22.7.19 - 7.7.19תאריכי הפעילות:  

 15:00 - 08:30שעות הפעילות:  
 ושתיה קלה : כריכים ארוחת צהרים

 20 –מספר משתתפים בתכנית 
 מדריך צמוד ימי הפעילויות ילוו ע"כל י
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