
Israelseaperch

לק עדי  / ר אמנון שפי "ד/ שיניןר אביעד "ד/ ארי כהן אבין / אורניתצביקה רביב -מנחים  

הגדרה עבור כלל מגמות מדע וטכנולוגיה משרד החינוך  

https://seaperch.org/ https://www.youtube.com/watch?v=gl3SZgLjoD0

המעגל והגל  

https://seaperch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gl3SZgLjoD0


הגדרה

התחום הימי נלמד כיום במערכת החינוך בארץ רק בבת ספר הימים  –תיאור מצב קיים 

הפעילות היא על בסיס פעילות אמריקאית בנושא העוסקת גם בקרוב  –סקרת מוצרים דומים 
הנוער למדע והטכנולוגיה העתידים   

תיאור הבעיה מצב קיים

ישראל היא מדינה שקיומה תלוי בים אבל הנושא  -" עיוורון ימי " 1

הימי נלמד רק בבית ספר ימים שהולכים ונעלמים  

ולא   ROVפעילות האמריקאית עוסקת בפעילות שליטה מרחוק 2

AOVאוטונומית 

הפעילות האמריקאית מדמה מצבים אמתיים ולא עוסקת בפעילות  3

מהחיים האמתיים  



תיאור רעיון כלל לפתרון הבעיה
ווירטואלי  / בארץ פיסי סיפרזשלוב פעילות 

וירטואלי העולמי  / פיסי סיפרזהשתלבות פעילות ישראליות בפעילות 

יצירת משימות בריכה הכוללות גם פעילות אוטונומית  

ו  "תקשורת תת מימית וכ/ מדדי מים / סונר אקטיבי פסיבי  / מצלמות –שילוב חיישנים 

ו"וכפלנגטוןרשת / מקדח / כף אסף קרקע /  זרועה רובוטית –שלוב מתאדים 

שילוב אמצעי תקשורת אל חוטי תת מימי  

שילוב אמצעי ניווט תת מימים   

שילוב  אמצעי תקשורת וניווט על מימים לאיתור והעברת נתונים  

ומתקני הנדסה ימית  / שייט / שילוב בפעילות חקר בתחום מדעי הים 

שילוב הפעילות בפעילות משרד לאיכות הסביבה להתארגנות לאסון אקולוגי  



ונחלים  / בים בחיים האמתיים כיוון ראשוני לפעילות 

מדידת זמנים  / תחרות    AOV /  ROVפרסת צינור בקרקעית הבריכה במגוון צורות ומעקב ה–אוטונומי 

ו בקרקעית הים כולל מיקם"וכאריכאולגיהמעקב אחרי צינורות / צילום קרקעית 

דגימת קרקע חול סלעים קרקעית הים וקידוח  

דגימת אסוף מדדי מים בעומקים שונים  

צילום קרקעית כלי שייט  

ו "צילום מבנים הנדסאים נמלים מרינות וכ

ו"ביצוע משימות בעזרת זרוע רובוטית כמו איסוף אשפה וכ

הבחנה בן מרחפים במים לדוגמה מדוזות לשקיות  



בניה עצמית 
(  סיפרזהנחיות ) צינורות ומחברי חשמל •

חלקי מתקן כדור סל  צינורות ומחברים  •

(  סיפרזהנחיות ) מנועים עמידים למים •

קבל תקשורת  •

(  סיפרזהנחיות ) קופסת מפסקי הפעלה •

Tablet/Smartphone–הפעלה ממחשבת •

סיפרזקטי סטנדרטי של 

https://shop.robonation.org/collections/seaperch/products/rov-kit

צלילה שקילה איזון אורכי רוחבי סטטי דינמי / הכנה לפלגה -הערה 

https://shop.robonation.org/collections/seaperch/products/rov-kit


סקר ספרות  

 AOV / ROVמבנה ועקרונות 
בקרה ידנית  

בקרה אוטונומית  

טלמטריה

חיישנים  

ם"מתאד

תקשורת וניווט תת מימי  

אסונות אקולוגי  / ומתקני הנדסה ימית / שייט / מדעי הים -אתגרי בתחום 

חילוץ ואיתור תת מימי  



STS  מדע טכנולוגיה חברה

תקשורת תת מימית   / אקוסטיקה תת מימית / אופטיקה / בקרה / הידרו דינמיקה –מדעי •

עבור משימות סימולציה ומציאות בשטח  ROV / AOVהנדסה ימית  –טכנולוגי •

חשיפת הים  על פי המודל של פרחי הבר מהנוער אל כלל החברה  –חברתי •

חלוקת עבודה  •

 AOV / ROVבניה 1.

מתעד מסימה  2.

תוכנה 3.



לוחות זמנים
פעילויות פיסקה בים–כיתה י 

https://madazim.ort.org.il/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9d/

https://madazim.ort.org.il/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9d/


פעילות המשך  

ROVmaterovcompetitionתחרות 1.

.2Open ROV

נ חיפה חקר ימים ואגמים  "א3.

https://www.youtube.com/watch?v=3SJhmbqvvW4

https://materovcompetition.org/

גלידר

AOV

https://www.youtube.com/watch?v=3SJhmbqvvW4
https://materovcompetition.org/


אישור משרד החינוך טכנולוגיה מוכללת  



מוכללת  טכנולגיהספר הפרויקט 



ביבליוגרפיה  
https://madazim.ort.org.il/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9d/

https://madazim.ort.org.il/%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9d/

