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 פרטים על השתלמות בנושא: 

למורי הנדסת  Raspberry Piבסביבת  Pythonתכנות חומרה בשפת 
 טכניון  –אלקטרוניקה ומחשבים 

 .מבוסס על מתווה: למידה מבוססת פרויקטים
 שעות גמול עם ציון  30בהיקף של 

 

 
מודיעים על פתיחת השתלמות בנושא תכנות    והטכניוןהפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים  

בשפת   של  Raspberry Piבסביבת    Pythonחומרה  מטרתה  ומחשבים.  אלקטרוניקה  הנדסת  למורי   ,

תוך כדי הכרת סביבות עבודה חדשות   טיפוח חשיבה אלגוריתמית במסגרת לימודי המגמהההשתלמות היא  

 יתוח חומרה משולבת תוכנה ככלי לקידום ההוראה.לפ

 
שעת   שעת סיום 

 התחלה
 תאריך  יום   נושאי הלימוד  שם המרצה 

הכרת הכרטיס: היסטוריה, סוגי כרטיסים, מבנה,  יואב גולן 12:15 15:30

יישומים נפוצים, סקירה של מערכות הפעלה, 

 Raspberry pi OSהתקנה של 

 28.3.2023 ג

: הכרת מערכת ההפעלה  Raspberry pi OSהכרת  יואב גולן 12:15 15:30

הגרפית: הוספת שפה למקלדת, הרצת תוכנות  

 :command lineנפוצות, הכרת ה 

Ls,mkdir,cd הרשאות במערכת ההפעלה, הצגת .

, עדכוני מערכת Sudoהרשאות, שינוי הרשאות 

sudo apt, Raspi-config תהליכים במערכת ,

, ביטול תהליכים  pwdההפעלה, הצגת תהליכים 

kill )&( הפעלת תהליכים במקביל , 

 29.3.2023 ד

 29.3.2023 ד 1מטלה אסיכרונית מס'  יואב גולן  

נושאים מתקדמים במערכת ההפעלה: מציאת   יואב גולן 12:15 15:30

שגיאות ותיקונן במערכת ההפעלה, הכרת עורכים 

, גישה מרחוק:  nano,vim, vi, geanyנפוצים: 

VNC, telnet,ssh,ftp 

 30.3.2023 ה

נושאים מתקדמים במערכת ההפעלה: כתיבת   יואב גולן 12:15 15:30

script  למת למערכת ההפעלה, הפעלת מצUSB   

)סטילס ווידאו(, הפעלת מצלמה מובנית )סטילס  

   raspberry pi, הפעלת Bluetoothווידאו(, כלי 

 web serverכ 

 2.4.2023 א

 2.4.2023 א . 2מטלה אסינכרונית מס'  יואב גולן  

 shell: הרצת Pythonנושאים מתקדמים ב  יואב גולן 12:15 15:30

commands  מתוךpython  כתיבת סקריפט עם ,

Arguments הכרת ,pip השמעת צליל ,mp3  ,

 GPIB,BLINK, כתיבה ל  GPIBהכרת ה 

 3.4.2023 ב

, GPIBל   PWM:  כתיבת  2נושאים מתקדמים  יואב גולן 12:15 15:30

, UARTהפעלת מנוע סרוו, חיבור לחצן והפעלה,  

והעברת   Raspberry piל  Arduinoחיבור 

 נתונים ביניהם 

 4.4.2023 ג

 3מטלה אסינכרונית מס'  יואב גולן  

 
 4.4.2023 ג

 

  



 .Pythonההשתלמות מיועדת למורים שלמדו בעבר השתלמות יסודות התכנות בשפת 
 

 ZOOM -ההשתלמות מתוקשבת ותעבור כולה ב
 

( וכן ספק להפעלת הבקר, 4או    3)גרסה    Raspberry PIלצורך ההשתתפות בשיעורים יש להצטייד בכרטיס  
 SDוהתקן המסוגל לחבר    SD cardהמחובר למסך זמין )לפחות למפגשים הראשונים(, כרטיס    HDMIכבל  
card  למחשבPC .או למחשב נייד 

 להלן דוגמה למוצר כזה:

 
 

 בא:כמו כן יש להצטייד בציוד ה
1.  T-Cable  :כמוצג בדוגמה 

 

 
 מטריצה .2
 USBמצלמת  .3
 כדוגמת הדגם הבא:  Raspberry piאופציונאלי: מצלמת  .4



 

 
5. LED 
 אוהם  330נגד   .6
 SG 90מנוע סרוו  .7
 למטריצה jumper wiresחוטי  .8
 למטריצה pushbuttonלחצן  .9

 אוהם  1Kנגד  .10
 לתרגול תקשורת טורית.  ESP32ארדואינו או  .11
 אוהם. 10K/100Kפוטנציומטר   .12

 
  :ההרשמה להשתלמות דרך הקישור הבא

  
 

https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-

%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-

python-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-raspberry-pi-

%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1/ 

 

 חת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים.  פתי

 ההשתלמות בתהליך לאישור פדגוגי 

 

 ב ב ר כ ה  

 שלומי אחנין 

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  
 אלקטרוניקה ומחשבים 

 משרד החינוך 

 

https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-python-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-raspberry-pi-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1/
https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-python-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-raspberry-pi-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1/
https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-python-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-raspberry-pi-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1/
https://edu-pay.web.technion.ac.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-python-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-raspberry-pi-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1/

