המרכז להדמיית משימות חלל

חולמים להיות אסטרונאוטים/ות ?
בשני העשורים הקרובים צפוי האדם הראשון לדרוך על
פני מאדים!
הטכנולוגיות שיפותחו למטרה זו יזניקו עידן חדש בתעשיית החלל
ובתחומי הטכנולוגיה השונים ,כאשר התעשייה תעבור מידיהן
הבלעדיות של סוכנויות חלל ממשלתיות ליזמים פרטיים.
אנו מציעים "טעימה" מעולם העתיד בצורת סדנאות ,מערכי שיעור
וסיורים ייחודיים וחדשניים ברמה בינלאומית.
הפעילות מתבצעת בבית הספר או במתקן הייחודי שלנו ,ומעודדת את
התלמידים לחקור וללמוד בדרך מעשית את תפקידי האסטרונאוט
וסביבת המחקר שלו .הכשרה זו הינה בינתחומית וכוללת רובוטיקה,
פיסיקה ,ביולוגיה ומזון ,ארכיטקטורה ,מדעי כדור הארץ ,מערכות
מחשוב ותקשורת ,היסטוריה ,פסיכולוגיה ,רפואה ועוד.
זו הזדמנות לקבל הצצה לעידן חדש ,מרגש ומעניין שהינו חלק
מהעתיד של כולנו ועשוי לפגוש חברה צעירים בהמשך דרכם
המקצועית.

מי אנחנו ?  D-MARSהינו ארגון ללא מטרות רווח העוסק
חינוך ,מדע וטכנולוגיה בתמיכת סוכנות החלל הישראלית.
בעזרת הטכניון ,מרכז מדע ים המלח והערבה ,מכון דוידסון
לחינוך מדעי ,וקרן יק״א הקמנו את המרכז הראשון בארץ המדמה
מעבדת מחקר מאוישת על כוכב לכת מאדים .במרכז אנו מבצעים ניסויי
שטח המדמים משימות מאוישות ורובוטיות לירח ולמאדים D-MARS .מורכב
מצוות של אנשי מדע ,טכנולוגיה וחינוך מובילים .מאחורינו ניסיון רב בהובלת תכניות
חינוך מתקדמות ואיכותיות.
מה אנו מציעים? מספר תכניות חינוך בבית הספר – הרצאות | סדנאות בנות  4שעות |
תכנית יומית | שבועית וכן סיורי שטח יומיים במרכז הדמיות החלל שלנו.
לפרטים נוספים ויצירת קשר אנא מלאו את הטופס המקוון

שיתופי פעולה
בינלאומיים

מגוון רחב של
תחומי לימוד
ועניין

תכניות לימוד
שונות

תלמידי תיכון בהכשרה

הכשרת אסטרונאוטים צעירים
תכנית כיתתית  /בית ספרית המדמה הכשרת אסטרונאוטים.

"ליישב את מאדים"
סדנה מעשית לבניית מבנה מגורים ומחקר בסביבות חלל  -הביטאט.
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אנשי מקצוע
מהשורה הראשונה

ניסיון רב
בתכניות חינוך
מתקדמות

סדנאות

הכשרת אסטרונאוטים צעירים  -סדנה חוויתית אקטיבית
כל אחד יכול להיות אסטרונאוט! במהלך הסדנה נחשף לעולם חקר החלל ונגלה כי עולם זה משלב יחדיו מגוון תחומי ידע .נבין מהי עבודתם וסדר
יומם של אסטרונאוטים ,נלמד ונחווה כיצד מכשירים אסטרונאוטים וכן כמה זה קשה ומאתגר אך אם זאת נגיש ואפשרי .התלמידים יכירו ויתנסו
בעבודת הרמונאוטים במשימות  ,D-MARSהכוללות ציוד טכנולוגי ומדעי מתקדם המדמה משימות על מאדים .הסדנה הינה חווייתית וכוללת
פעילויות גיבוש ,ההכרחית לצורך משימת חלל .שיאה של הסדנה תהיה ביצוע משימת סימולציה המדמה פעילות של אסטרונאוטים על כוכב הלכת
מאדים.
למי :תלמידי ז' – י"ב הלומדים מקצוע מדעי או טכנולוגי.
כמה :עד כ 35 -תלמידים )יש לציין מראש את מספר התלמידים(.
איפה :בבית ספרכם .ניתן גם לקיים את הסדנא במכון ויצמן.
משך :ארבע שעות אקדמיות.
עלות₪ 2300 :

ליישב את מאדים  -סדנה חוויתית אקטיבית
לגור ,לחקור ולחיות על מאדים .בסדנה זו יתכננו התלמידים את הבית הראשון על מאדים – הביטאט ויחשפו לתחומי לימוד ומחקר מגוונים אשר
מרכיבים יחד את משימות המחקר האנושי והרובוטי בחלל .נבין מהן השיקולים לבחירת אתר על מאדים ,מהן התיישבויות בחלל ,חשיבותן וכיצד ניתן
לעצב ולבנות אותן .נסקור טכנולוגיות להדפסת  3Dונבחן האם יש דרך אחת או יותר להקים מבנה מחקר בחלל? הסדנה הינה חווייתית וכוללת
פעילויות גיבוש אקטיביות ,ההכרחיות לצורך משימת חלל .במהלך הסדנה יתכננו ויעצבו התלמידים מבנה הביטאט ויבצעו משימת סימולציה המדמה
את פעילות האסטרונאוטים על כוכב הלכת מאדים .הסימולציה תכלול התנסות בהדמיית משימת מאדים ושילוב של חדר בקרה וכלל התפקידים
הקיימים במשימות מחקר בחלל.
למי :תלמידי ז' – י"ב הלומדים מקצוע מדעי ,טכנולוגי ,וכן אומנות ,עיצוב.
כמה :עד כ 35 -תלמידים )יש לציין מראש את מספר התלמידים(.
איפה :בבית ספרכם .ניתן גם לקיים את הסדנא במכון ויצמן.
משך :ארבע שעות אקדמיות.
עלות₪ 2300 :

סיורים ופעילויות חוץ
אנו ב  D-MARSמאמינים כי חוויה לימודית הנוצרת מתוך פעילות חינוכית מעשית ,תלווה את התלמיד באופן עמוק ויסודי יותר.
פעילות אקטיבית תסייע בישום והפנמה של כלים ,ידע וערכים אשר ילוו אותו בחייו ובהמשך לימודיו.

בלב אזור מדברי אדמדם ,בקרבת מכתש רמון הוקם המבנה הראשון בארץ להדמיית משימות אנושיות למאדים .מבנה זה המשמש
לרוב כאתר למחקר מדעי וטכנולוגי פתוח בתיאום מראש במהלך חודשים פברואר – מרץ  2019לפעילות סיור וסדנאות לבתי ספר.

סיור יומי למתקן הדמיית משימת מאדים
ההביטאט הינו המבנה הראשון בישראל שבו מתבצעות הדמיות משימות מאדים הכוללות מחקרים מגוונים בשיתוף האקדמיה והתעשייה.
התלמידים יחקרו את סביבתו כצוות אסטרונאוטים הנוחת על מאדים .הם יבצעו ניסויים שונים וילמדו על האספקטים השונים המרכיבים
בית שהוא מעבדה בחלל .בסיור נבצע גם סדנה חווייתית אקטיבית בה יתנסו התלמידים בכלל התפקידים הקיימים במשימת חקר חלל
אנושית כגון :מפקד משימה ,אחראי מדע ,קצין רפואה ,קצין תקשורת וכן לבישת חליפות חלל אנלוגיות והתנסות מעשית בעבודת
האסטרונאוט.
למי :תלמידי ז' – י"ב
כמה :עד כ 35-תלמידים )יש לציין מראש את מספר התלמידים(.
איפה :מכתש רמון .יציאה ממצפה רמון.
משך :כ 5 -שעות
עלות₪ 3500 :

סיור וסמינר  3-5ימים במתקן ההדמיות.
ניתן לתאם סיורים מורכבים יותר הכוללים ביצוע משימה אנלוגית מלאה .לפרטים נוספים אנא צרו קשר.

הרצאות ייחודיות
מאדים או הירח?
ההרצאה תיפתח בתרגיל כיתתי -מאדים או הירח ולמה?
נלמד מה הם התנאים השוררים על פני הירח ועל פני מאדים וננסה לפצח את השאלות -לאן כדאי להגיע
קודם? האם יתאפשר קיום ממושך של בני אדם על פני אותם גופים שמימיים ולמה בכלל לעשות את זה?
נלמד מה הן התכניות העכשיוויות למשימות מאויישות ,ואיך מתכוננים לקראתן .נסביר איך ארגון
D-MARSתורם למאמץ הזה ומה הן הדמיות משימות מאדים שמתבצעות באזור מכתש רמון.
למה דווקא מאדים?
ההרצאה תיפתח עם סקירה קצרה על מאדים כמקור השראה בספרי המדע הבדיוני .לאחר מכן נסקור את תנאי
כדור הארץ מול התנאים במאדים ונסקור את המשימות הרובוטיות שנשלחו לכוכב האדום .נבין מהם יהיו
המטרות שלנו כשנגיע לכוכב לכת אחר ,כיצד ניתן להתכונן למשימות כאלו ונלמד מה האופציות העומדות
לפנינו על מנת להקים התיישבות אנושית במאדים .נסביר איך ארגון  D-MARSתורם למאמץ הזה ומה הן
הדמיות משימות מאדים שמתבצעות באזור מכתש רמון.
הרצאות מומחה נוספות :
ניתן לתאם הרצאות המשך בנושאים :משימות מאוישות ,בניית הביטאט ,לוויינים ,אסטרונומיה ועוד.
למי :תלמידי ה' – י"ב.
כמה :הרצאה כיתתית ,שכבתית או בית ספרית ,בהתאם לדרישה.
איפה :בבית ספרכם .ניתן גם לקיים את ההרצאה במכון ויצמן בשילוב עם סיור בתערוכת מאדים.
משך 1 :עד  2שעות אקדמיות לפי דרישה.
עלות ₪ 600 :לשעה אקדמית.
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פעילויות למורים וצוות בית הספר
הרצאות ,סדנאות וסיורים
ארגון  D-MARSמציע פעילות העשרה וגיבוש ייחודית לצוות בית הספר ,הכוללת התנסות בינתחומית -
מדע ,טכנולוגיה ,פסיכולוגיה ,רפואה ,ארכיטקטורה ,חקלאות בתנאים משתנים ועוד.
אנו מציעים הרצאה ,סדנא של  4שעות או סיור ופעילות במתקן  D-MARSוזאת בהתאם לדרישת בית הספר.
למי :מורים ואנשי צוות בית הספר
איפה :בבית הספר ,במכון ויצמן ,או באזור מכתש רמון
עלות :בהתאם לעלויות המפורטת בפירוט התכניות השונות לתלמידים
לתיאום :אנא צרו עמנו קשר טלפוני או באמצעות אימייל.

הכשרת מורים לקחת חלק בפעילות החינוכית של D-MARS
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק מצוות החינוך של  D-MARSולהשתתף ביום הכשרה יעודי אשר יתקיים
בחודשים הקרובים .אם הינכם מעוניינים  -אנא כתבו לנו ונעדכן אתכם בהקדם בפרטים המלאים.
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