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נושאים

:פתיח של רכז המגמה•

תחום הרובוטיקה•

תוכנית הלימודים ומאפיינה•

המגמה•

עולם הרובוטיקה•

דוגמא לפרויקט במגמה כולל השתתפות בתחרות•

שאלות ותשובות•



:מנהיג מהפכת המחשבים האישיים ביל גייטס חוזה

התחום החם הבא יהיה  

רובוטיקה



תחום הרובוטיקה

.רובוט הוא מערכת בעלת יכולת תנועה וחישה•

פיתוח , רובוטיקה היא תחום בהנדסה ובמדע העוסק במחקר•

.של סביבת העבודה שלהם ושל שימושיהם, ועיצוב של רובוטים

מבוססות על פיתוח בינה מלאכותית , מערכות רובוטיות לומדות•

.המיושמת באמצעות רשתות עצביות

,  מכונותהיא תחום המשלב בין הנדסת הנדסת מכטרוניקה •

אלקטרוניקה ותוכנה



תכנית הלימודים ומאפייניה

.התנסות וחקירה של עקרונות טכנולוגיים1.

(.פיסיקה)לימודי טכנולוגיה עם לימודי מדעים 2.

ובסיומם , למידה תוך כדי ביצוע פרויקטים קצרי מועד בתחילת הלימודים3.

.ל"יח5עבודת גמר בתחום המכטרוניקה ברמה של ( כיתה יב)

תחרות הרובוטיקה הגדולה –בתחרות רובוקאפ ( רשות וכייף)השתתפות 4.

.בעולם



מגמת רובוטיקה

המגמה שיש בה שיעורים פרונטאליים ושיעורי מעבדה עם עבודה מעשית  •

בונים ומתכנתים את הפרויקט, שבהם מתכננים

:ל"יח15במסגרת המגמה ניתן לצבור •

.ל בבקרה במכונות"יח5•

(.פרויקט גמר)ל במכטרוניקה "יח5•

.ל בפיסיקה"יח5•

כנולוגיטחינוך בצוינות מ–ט "מב: יש בה תוכנית למצטיינים•

.תלמידינו מסיימים עם הישגים לימודיים גבוהים•

.היסטוריה של זכיות בפרסים יוקרתיים בתחרויות ארציות ועולמיות•



עולם הרובוטים

:הרובוטים נמצאים כמעט בכל תחום בחיינו•

שימוש ביתי•

בתעשיית הרכב•

בתעשיית הרפואה•

ביבשה ובים, באויר: בצבא•

שרות לוגיסטיקה•

תחום המסעדנות•





רובוטיקה בתעשיית הרכב



רכב אוטונומי עם מודעות עצמית

:בנוי מסביב למספר עקרונות יסוד•

הדרישה המרכזית היא שרידות•

יעניקו מספיק זמן  , ובמקרה הגרוע ביותר, מצוייד במערכות המפצות על תקלה במנגנון הבטיחות•

.להעברת השליטה לנהג אנושי

יצרניות  10אינטל הגדירה מסגרת עקרונות לתכנון ובניית רכב אוטונומי יחד עם •

:רכב גדולות בהן

קונטיננטל ופולקסווגן, דיימלר, במוו, אאודי•



טסלה-רכב אוטונומי כבר בשימוש 

מנוע חשמלי" ירוק"זהו רכב •



רובוטיקה ברפואה



ל"רובוטים בצה

יודע לטפס במדרגות ושולח תמונות למפעיל•



(המשך)ל "רובוט בצה

(  רובוט נישא יעודי)י "רובוט הרונ•

נכנס בקלות לכל פיר ומבנה מצלם גם ביום וגם בלילה

מימי-רכב תת( רחוק, מבצעי, נחוש)ר "הנמ•

הוא העיניים שלנו במצולות  

כלי רכב בלתי מאוייש  ( שומר גבולות)ב "והשג•

הוא הדבר הבא בשמירה על גבולות ישראל



ל"בצה( כלי טיס בלתי מאוייש)מים "כטב

י מפעיל"הכוונה ובקרה ע•

י מערכת הבקרה של הכלי"אוטונומי ע•

נושא נשק•



רחפנים בצבא  

משמשים בכל משימה של כוחות צבאיים•

מפחיתים את סיכון הפגיעה בלוחמים•

מצמצמים את הצורך בסריקות רגליות•



ב"רובוטים בצבא ארה

משמש לתצפית  , קטן וקשה לאיתור בעל עבירות דומה לשל אדם( Big Dog)רובוט •

ושיטוט בשטח האויב וחיפוש מטרות



(המשך)ב "רובוטים בצבא ארה

רובוט שמטרתו ללוות כוחות צבאיים בקרב ולשאת עבורם אספקה ותחמושת•



ידי  -עכשיו נראה רובוטים שנבנו על

תלמידי המגמה



שלבי בניית הרובוטים במגמה  

.העלאת רעיונות לפרויקט ובחירת הפרויקט הסופי•

.סוג המופע ושיר הנושא, לבוש, החלטה לגבי צורת הרובוטים•

.חלוקת המטלות בין תלמידי הפרויקט•

(.רשות)הופעה בתחרות בארץ •

.במקרה של זכייה בארץ זכות נסיעה לתחרות בינלאומית•

.הגשת הרובוטים לפרויקט גמר כולל כתיבת ספר פרויקט: בכיתה יב•



"אגם הברבורים"ריקוד : נושא נבחר
שלבי בניית הרובוטים  

שלב בניית הבלרינה 



זהו הברבור בשלבי בנייה



"אגם הברבורים"–סרטון מסכם 
2018הופעת הרובוטים בתחרות הארצית והבינלאומית שנערכה בקנדה 



תצורה סופית של הבלרינה והברבור עם כנפים פרושות



אילן-הופעה בתחרות ארצית באוניברסיטת בר


