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 כותרת :1שקופית 
 : 2שקופית 

 אצלכם משהו שיש לו למצוא , האם תצליחומהכיסא לקום בחדר סביבכם מבלי הסתכלו
אם  לחצו   לחצו  ?/ סנדליםבארנק? בשעון? בנעליים בתיק?  ?/ וולקרו / צמדןסקוטש

 .מצאתם יותר מסקוטש אחד בחדר
 *שאלו את התלמידים איזה וולקרו הם מצאו? האם יוכלו להראות לכולם? 

 
 : 3שקופית 

-יצא מהנדס אלקטרוניקה שווייצרי בשם ג'ור'ג דה 1941בשנת סיפור מצאה ופיתוח הסקוטש: 
 spp Arctiumוהבחין בזרעים כדוריים של צמח הלפה הקוצנית ). מסטרל לטיול עם כלבו

(plants burdock כלבו. הוא שם לב לקלות הרבה שבה ניתן להסיר את  שנדבקו לבגדיו ולפרוות
נתקלו בתופעה זו לפניו והתייחסו אליה כאל  הזרעים ולחברם מחדש לבגד. מיליוני אנשים כבר

תחת עדשת המיקרוסקופ וגילה  מסטרל היה הראשון שהניח את הכדור הקוצני הקטן-מטרד. דה
 זרעיו לגופם של אמצעותם מצליח הצמח הקוצני להצמיד אתאת מערכת הקרסים והזיזים שב

 בעלי חיים חולפים. זרעי צמח הלפה הקוצנית צריכים להידבק לסוגים שונים של פרוות, בכל
אקלים, במהירויות ובזוויות שונות, על מנת להבטיח את הפצתו ואת הישרדות המין. הישרדותו 

מסטרל השראה לייצר -. הזרעים הללו נתנו לדהכה מעידה כי מנגנון ההדבקה יעיל של הצמח עד
זיזים ולולאות. הוא התגבר על הקושי הטכנולוגי של ייצור לולאות על  אביזר סגירה המבוסס על

ההמצאה הזו מכניסה מיום ההמצאה ועד  לייצר את הצמדן. בד, רשם פטנט ופתח חברה שהחלה
אחד העובדים שלכם מבקש  "אםמיליון דולר בשנה. דה מסטרל פעם נתן עצה:  111היום כ 

 תגידו כן." -לטבעשבועיים חופשה כדי לצאת 
שמתם לב כמה סקוטשים היו לכם בסביבה? כמה קל זה היה למצוא אותם? ולחשוב שבעצם 

 הכל התחיל בשיתוף פעולה בין כלב וקוץ. קוץ שהתשמש בכלב כתחבורה ציבורית, ממש אובר. 
  והסיבה הטובה ביותר להמצאת הוולקר קישור לסרטון:

 
 
 

https://youtu.be/BRboNlm1iyE
https://youtu.be/BRboNlm1iyE
https://youtu.be/BRboNlm1iyE
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 : 4שקופית 
חשיבה ? ביומימיקרי היא מתודה מדעית בינתחומית של Bioinspirationאו  מה זה ביומימיקרי?

ומחקר המציעה ללמוד, לחקות או לקבל השראה מעקרונות ביולוגים ואקולוגיים לצורך תכנון 
קיימה. התאמות אבולוציוניות של בעלי חיים וצמחים, מהוות מעיין "ספריה" רחבה -ופיתוח בר

של רעיונות ומשמשות השראה לפיתוח פתרונות במגוון תחומים. מבנים, מנגנונים, תהליכים 
ים ביולוגיים משמשים לגירוי החשיבה והדמיון במגוון דיסציפלינות, כגון: אדריכלות, ותפקוד

 רפואה, רובוטיקה, טקסטיל, תקשורת ועוד. 
 

  :5שקופית 
הרכבת  –דוגמאות לפיתוחים בהשראת הטבע, בתחום ביומימיקרי, יהיו למשל השינקאנסן 

 . שלדג גמדי המקור של המהירה ביפן,  שנבנתה בהשראת מבנה
הרכבת המהירה  באנרגיה. רכבת יעילה, מהירה, זולה, שקטה וחסכוניתהמהנדסים רצו לבנות 

. היא נתקלה (היא הרכבת המהירה בעולם Shinkansen ) "או בשפת המקורtrain bulletביפן "
לאוויר הפתוח הבעיה נוצר גל רעש שהגיע למרחק  בכל פעם שהרכבת יצאה ממנהרה באתגר,

והעיד על בזבוז אנרגטי.  באיכות חיי התושבים באזור, לא עמד בתקני הרעשק"מ, פגע  15של 
אחד המהנדסים  האויר הדחוס במנהרה לאוויר הפתוח בחוץ. הרעש נבע מהפרש הלחצים בין

עם  טובהששלדג מתמודד בצורה  בצוות ההנדסה של הרכבת, שהיה צפר חובב חיפש הבחין
הרכבת, עובר מתווך אחד לשני,  ה. האתגר, כמואתגר דומה לאתגר הרכבת היוצאת מן המנהר

חלקה  הוא מצליח לבצע את המעבר בצורהבזכות מבנה המקור, בעלי מאפייני צפיפות שונה, אך 
של המקור נחקרו והועתקו לצורך תכנון מחדש של קטר הרכבת. החלק  ושקטה. הפרמטרים

דבר שסייע להפחית את  –מחדש על פי המודל של מקור השלדג הגמדי  הקדמי של הרכבת נבנה
 משמעותית. את צריכת האנרגיה של הרכבת ולהעלות את מהירותה  הרעש לחלוטין ואף להוריד

BBC News -How a kingfisher helped reshape Japan's bullet train  
 Kingfisher diving in slow motion 

 
 : 6שקופית 

טווח התנועה הנרחב של חדק הפיל ועדינות דוגמה נוספת היא הרובוט בהשראת חדק הפיל. 
לפיתוח ידית ההובלה יעילה  גודלו ומרחקו מהראש, נתנו השראההחדק על אף  ודיוק תנועת

המאפשרת תנועה עדינה, מדויקת, יעילה ובטוחה  מערכת שינוע / העתקה / ידית הובלה ובטוחה.
 . תעשייה גדולים וקטנים, מאסיביים ועדינים למוצרי

 
 : כיווני פיתוח7שקופית 

 כשאנחנו חושבים על פיתוח ביומימטי, אנחנו יכולים לחשוב עליו משני כיוונים שונים: 
 3שהיה ידוע מזה שנים רבות כי לזיעת ההיפופוטמים יש יתכן ויש לנו ידע ביולוגי מעניין, כמו 

תפקידים שונים: אנטיבקטריאלי, דוחה טפילים ומגן מפני השמש. רק בשנים האחרונות 
כימיה החלו מנסים לסנתז את החומר כדי שגם אנחנו נוכל לקנות לפני טיולים מחוקרים מתחומי 

 תפקידים במחיר אחד ובאריזה אחת. ידע ביולוגי מוביל לפיתוח.  3חומר שהוא 
כך למשל  –אשר מחפשים את הפתרון אליה בעולם הטבע הכיוון השני הוא שאלה הנדסית 

ט לצרכים של חילוץ והצלה אחרי קריסת כאפשר קבוצת חוקרים מהטכניון רצו לבנות רובו
בניינים, הם חיפשו מה בטבע יכול להיכנס בין הריסות, ולאחר מיפוי רעיונות רבים הגיעו 

 למסקנה כי נחש יהיה היעיל ביותר למשימות מסוג זה. 

https://www.youtube.com/watch?v=YVU6YBPaaB8&ab_channel=Vox
https://www.youtube.com/watch?v=vpi0iaBA71s&ab_channel=RT%C3%89-IRELAND%E2%80%99SNATIONALPUBLICSERVICEMEDIA
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 : 8שקופית 

כיצד תעלו מים לגובה? חפשו כמה שיותר אורגניזמים שיכולים לספק השראה כיצד  - 1 משימה
 לפתור בעיית העלאת מים לגובה והסבירו מדוע? 

  /https://jamboard.google.com בכליצ'ט או תוכלו להשתמש ב –*הערה לצוותי ההוראה 
 . שניות בלבד 30תנו למשימה הזו שותף לערוך קובץ מהמצוין 

 
 :9שקופית 

 כמה פתרונות מהטבע הצלחתם למצוא לאתגר?
יש צוואר ארוך וגמיש אך ראש קטן לאורגניזמים שונים פתרונות שונים לאותה בעיה. לג'ירפה 

ל',  20שאפשר להוריד ולהרים בקלות. לפיל יש חדק, כמו קש, יכול לשתות בכל "שלוק" קרוב ל 
הקרנף אמנם גדול מאוד אבל הפה שלו נמצא בחלק התחתון כך יכול להגיע למים בקלות. ועצים 

ות ותופעת נימיות. אבל אלו כמובן מובילים נוזלים באופן הגבוהה ביותר באמצעות מערכת צינור
ועטלפים מעלים מים, אורגניזמים שונים  גם ציפורים –לא הדרכים היחידות להעלות מים לגובה 

 פותרים את אותה בעיה בדרכים שונות, דרך התאמות אבולוציוניות רלונטיות. 
להעלות מים, השאלה היא האם הכוונה להעלות מפחית  –גם כשאנחנו חושבים על האתגר 

ע"י קש שתיה, להעלות מבאר מים או להעלות מים לקומות גבוהות של גורד  –שתיה לפה 
שחקים. כל אתגר דורש פתרון אחר. כשאנחנו מחפשים פתרון בטבע לאתגר הנדסי עלינו לבחון 

 ר הרלוונטי. לבחור את הנכונה לאתגאת כל )או לפחות הרבה( אפשרויות ו
 

 : 10שקופית 
החוזרים על מבנים  :אנחנו מחפשים התאמותכשאנחנו חושבים על פיתוחים ים? קמה אנחנו מח

תהליכים יעילים אנחנו מחפשים  .התומכים בפונקציהעצמם בטבע, כמו ספירלה או משושים, 
המיקרוסקופי לדוגמה חיקוי המבנה ם או מחקים מערכת אקולוגית מעגלית שלמה. יוחסכוני

 רבנית מדגימה לנו נהדר( והמשונן בקוצי הדרבן )דורית הד
 

 :  11שקופית 
ללא צורך )חוט תפירה כירורגי(  סגירת רקמות השראה לפיתוח התקן לקוצי הדרבן ספקו 

טכנולוגיה מהפכנית לסגירת פצעים המתאפשר על ידי קיבוע דו כיווני. י. בקשירת חוט כירורג
מסייעים להפחתת הלחץ לאורך כל הפצע או  חוט התפירה המיוחד הזהחודים קטנים בתוך 

פיתוח זה מאפשר לשני מנתחים לעבוד על  ומבטלים את הצורך בקשירת קצוות החוט. הרקמה,
חוסך  באותו זמן, דבר אשר יכול להקטין את זמן התפירה ולהגדיל את יעילות הניתוח. אותו פצע

 חדר ניתוח.   כ"א, זמן, תרופות הרדמה, אנרגיה של
 

 :12שקופית 
אורך מקור הטוקן כשליש מאורך גופו הכולל, אך המקור אינו  -חיקוי מבנה תואם פונקציה 

מפריע באיזון ואינו ופוגע ביכולת הטוקן לעוף, זאת בזכות מבנה פנימי של המקור שהו מבנה 
שקל )בניגוד ספוגי, הקולה בתוכו אוויר דחוס שמספק כוח למקור, ואם זאת אינו מוסיף מ

 להוספת חומר לצורך הגבלת כוח(.  
 
 

https://jamboard.google.com/
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 : 13שקופית 
נוצות הטווס הראוותניות נתפסות בעינינו כבזבוז אנרגיה ומשאבים אך בפועל  –יעילות אנרגטית 

הן ספרו השראה לחסכון אדיר במשאבים ואנרגיה בזכות הצבעים הפיזיקאליים של הנוצות, 
המשתמשים באנרגית השמש לצורך ייצור צבע במסך, סייעו בפיתוח מסכי טלפון ומחשב אשר 

 בניגוד לשימוש בתאורה פנימית.
The mirasol® Effect: Biomimicry 

Display Technologies "How It Works"Mirasol  
 

 : 14שקופית 
. איי, מין של למור, כמו כל מיני הלמורים גם הוא אנדמי לאי מדגסקר-הכירו את האיי – 2משימה 

( לכיתה מתאים בדקו מראש האם הואבאנגלית, דק'  2לאיי איי מאפיינים ייחודיים. צפו בסרטון )
נסו לראות את ההתאמות המיוחדות שלו, המבנים השונים של הידיים, העיניים, האצבעות. 

איי. תוכלו -ותר אפליקציות הנדסיות / טכנולוגיות / עיצוביות בהשראת האייוחשבו על כמה שי
. האם הצלחתם לחשוב על  /https://jamboard.google.comהשיתופי  בכליצ'ט או להשתמש ב

רעיונות חדשים? יצירתיים? מקוריים? הם לא חייבים להיות ישימים או הגיוניים, הם צריכים 
 להיות ייחודיים על פני חלופות הקיימות היום בשוק. 

 
 :15שקופית 

 אז למה כדי לחקור, ללמוד, לפתח בתחום ביומימיקרי?
  הטבע הוא בר –ביומימיקרי מספקת מקור ליזמות ולפתרונות חדשניים וסביבתיים-

מספק לנו ספרייה של רעיונות, מעבדה לחשיבה יצירתית הטבע הקיימה האולטימטיבי. 
 –בתחומי טכנולוגיה ועיצוב. אם אנחנו מחקים את העקרונות הטבעיים טוב מספיק 

 קיימה.  -הפיתוח שלנו בהכרח יהיה בר
  צרכנות נכונה, מקומות עבודה,  – מקדמת שיתוף בין כלכלה, חברה וסביבהביומימיקרי

 חברתיים.-סביבתית, יעילה של פיתוחים סביבתיים
 אנחנו מחפשים את ההתאמות של בעלי  – תהליכי "מחקר ופיתוח" עומדים במבחן הזמן

אים היום זה החיים והצמחים, הם התפתחו באופן זה במשך שנים רבות, ומה שאנחנו רו
 ההתאמות שמתאימות לעולם שלנו היום. 

 אין ספק שהקוצים, וגם הכלב, לא יתבעו את  – המצאות ופתרונות שאינם מוגנים פטנט
האורגניזמים מסטרל על "גניבת פטנט" כשהוא המציא את הסקוץ'. כך כל -ג'ורג' דה

 המספקים השראה
 
 : 16שקופית 

כל בעל חיים, צמח או לביומימיקרי יש ערך חשוב מאוד כחלק מפעילות שמירת טבע. ההבנה ש
איתן ביולוגי והידע , ושהמערכת שנשמרת הם מאגר פוטנציאלי שלם של ידע נוסף ואדיר

, אפשרות פעולות שמירת טבע מוצלחות, ושיתוף שימור כמשאב לפיתוח כלכליהתוכניות 
מעצבים היה מתעניין בטבע )כמו מהנדסים, אדריכלים,  פעולה של קהל יעד שבעבר לא

 טבע, בעלי חיים וצמחים, יוכלו לקדם אתכם.  –תעשייתיים(. לא משנה מה תבחרו להיות 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=N19ivyaQ5Mc&feature=emb_logo&ab_channel=QualcommMirasol
https://www.youtube.com/watch?v=R352WObkU3Q&ab_channel=emota%7Cavideocontentagency
https://www.youtube.com/watch?v=R352WObkU3Q&ab_channel=emota%7Cavideocontentagency
https://jamboard.google.com/
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 :17שקופית 
נאחל להמשיך לעוף עם הדמיון, עם  smartbirdסרטון  –כדי לסיים עם מעוף להמשך  

 היצירתיות, עם הטבע, מדע, חברה וסביבה
קישור לסרטון רובוט בהשראת שחף כספי 

https://www.youtube.com/watch?v=nnR8fDW3Ilo&t=13s&ab_channel=Festo 
 

 תודה רבה :18שקופית 
 
 
להציע לתלמידים לחשוב על  מעבר להרצאה תוכלו להמשיך פעילות אם תבחרו –הצעה נוספת *

 הרעיון, לפתח מודל: להסביר את פיתוחים שלהם ולענות על השאלות, 
 

 (המדעית או האתגר ההנדסי הסבירו את הבעיה? )מה אנחנו רוצים לפתור  
  (שסיפק השראה או האורגניזם בעל החיים)דוגמה מהטבע  
 מה למדתם? מה חיקיתם? איזו השראה קבלתם?( הסבר המודל ביולוגי( 
  (שלכם שם לפיתוחאל תשכחו לתת )הסבר על הפיתוח הביומימטי 
 שימושים אפשריים נוספים   

  כולל יתרונות סביבתייםיתרונות על פני חלופות -המדד ,  
 שרטוט מודל, ייצוג גרפי של הפרויקטתמונות , 

 
 
 
 

 בהצלחה ובברכת בריאות טובה
 החינוך ספארי רמת גןמחלקת 

 
 לפרטים על פעילויות ומידע נוסף

 חינוךלמוסדות  שיווק -גיל זמיר 
053-5214935 

gil@safari.co.il 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nnR8fDW3Ilo&t=13s&ab_channel=Festo
mailto:gil@safari.co.il

