
 

 משרד החינוך 
 המנהל  למדע ולטכנולוגיה 

  הפיקוח על  מגמת הנדסת אלקטרוניקה
 

 
 
 

 פרטים על השתלמות בנושא: 

 טכניון   – IOTבסביבת ארדואינו  ESP32תכנות בקרים ממשפחת 
 .מבוסס על מתווה: למידה מבוססת פרויקטים

 שעות גמול עם ציון  30בהיקף של 
 

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

ממשפחת   ארדואינו    ESP32בקרים  של IOTבסביבת  מטרתה  ומחשבים.  אלקטרוניקה  הנדסת  למורי   ,

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

 לפיתוח חומרה משולבת תוכנה ככלי לקידום ההוראה.

 
מס'  

 שעות 
שעת  

 סיום

שעת  

 התחלה

 מספר  יך תאר יום  נושאי הלימוד 

 מפגש

, הכרת יחידות המובנות של, פירוט  ESP32בקרים - מבוא למיקרו 9:00 12:15 4

לסביבת   ESPהדקים, הכרת לוחות פיתוח, התקנת תוסף 

Arduino .צריבת תוכנית דוגמה לסביבת הפיתוח . 

 1 3/7/2022 א

 סינכרוני: -א    1

  דה, דף תרגילים כולל פתרונות.פיתוח חומרי למי   –מטלת ביצוע 

 )המותאמים לתכני השיעור( 

  4/7/2022 ב

 . PWMויציאות    כתיבה ליציאות דיגיטאליות 9:00 12:15 4
 ,כניסות אנלוגיות   touchקריאה מכניסות דיגיטאליות, מכניסות  

 2 5/7/2022 ג

 סינכרוני: -א    1

תרגילים כולל פתרונות.  למידה, דף  פיתוח חומרי   –מטלת ביצוע 

 )המותאמים לתכני השיעור( 

  6/7/2022 ד 

 3 7/7/2022 ה .C2Iחיבור חיישנים העובדים בפרוטוקול  9:00 12:15 4

 סינכרוני: -א    1

  תרגילים כולל פתרונות.פיתוח חומרי למידה, דף   –מטלת ביצוע 

 ור( )המותאמים לתכני השיע 

  8/7/2022 ו

 4 10/7/2022 א  SPIחיבור רכיבים העובדים בפרוטוקול  9:00 12:15 4

 סינכרוני: -א    1

תרגילים כולל פתרונות.  פיתוח חומרי למידה, דף   –מטלת ביצוע 

 )המותאמים לתכני השיעור( 

  11/7/2022 ב

 5 12/7/2021 ג WIFIמובנה, וחיבור  Bluetoothהפעלת  9:00 12:15 4

 סינכרוני: -א    1

פיתוח חומרי למידה, דף תרגילים כולל פתרונות.    –מטלת ביצוע 

 )המותאמים לתכני השיעור( 

  13/7/2021 ד 

 6 14/7/2020 ה WIFIעם    דוגמאות לשימוש פרויקטים 9:00 12:15 4

 סינכרוני: -א    1

פיתוח חומרי למידה, דף תרגילים כולל פתרונות.    –מטלת ביצוע 

 לתכני השיעור( )המותאמים 

  15/7/2020 ו

 סה"כ שעות  30

 

  



 
 להלן דוגמה למוצר כזה: .ESP32לצורך ההשתתפות בשיעורים יש להצטייד בכרטיס 

 
 
 
 

  :ההרשמה להשתלמות דרך הקישור הבא
  

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37 

 

 פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים.  

 ההשתלמות בתהליך לאישור פדגוגי 

 

 ב ב ר כ ה  

 שלומי אחנין 

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  
 אלקטרוניקה ומחשבים 

 משרד החינוך 

 

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37

