
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

- ו    ו-ה לכיתו-ה מדעיו-ה התיכל ם שיעוו-ה התיכל םיעדמ ר
 : ביומימיקו-ה התיכל םיעדמ רי  ו-השיעוו-ה התיכל םיעדמ ר נושירקימימויב :רועישה א

  : חלפון  נעמןופלח י ןופלח ימענ :המורןופלח ימענ :ה עןופלח ימענ :הרומה ם

כתןופלח יבןופלח ימענ :ה     ובכלןופלח י בדהביתכ ילכבו ף ןופלח ימענ :הצטןופלח יןופלח ידו נהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה א



? לשיעוו-ה התיכל םיעדמ ר   לו-הביירקימימויב :רועישה א מו-ה

מדעי
ם



? ו-היוו-ה התיכל ם   נלמד מו-ה

FreePik



בכיף  מתחיליו-ה התיכל ם

 ?      . טכנולוגןופלח יןופלח ימענ :ה    לבןופלח ין בןופלח ינןופלח ימענ :הרומה ם ןופלח ימענ :הקשר מןופלח ימענ :ה שונןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם חןופלח יןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם ןופלח יןופלח יצורןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם לפנןופלח יכןופלח ימענ :הרומה ם

עכבי
ש

שממי ת 
הב תים

לפה 
קוצני ת

רמות         ןופלח ימענ :הוצהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה את חדש מבט לספר שמורות לתמונות ןופלח ימענ :הזכוןופלח יות כל



? יודעיו-ה התיכל ם    כבו-ה התיכל םיעדמ ר ירקימימויב :רועישה אנחנו מו-ה

ברכיי

ה

פינגוו

ין

רמות         ןופלח ימענ :הוצהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה את חדש מבט לספר שמורות לתמונות ןופלח ימענ :הזכוןופלח יות כל



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

אוו ירוד ינמ י   מבנ ימנידוריווא ה
ש                            ל                            

מקור ימנידוריווא הש                            לדג      

בס ין    רכבןיסב ת ש                            ל קטר

ןופלח ימענ :הןופלח ישרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אלןופלח י   ןופלח ימענ :הבןופלח יומןופלח ימןופלח יקרןופלח י הביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אתר

http://biomimicry.org.il/index.aspx?id=2491


לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

מ יזוג                            למבנ י ם    מערכוןיסב ת
מסחר י י ם

טרמ יט י ם  קן

ןופלח ימענ :הןופלח ישרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אלןופלח י   ןופלח ימענ :הבןופלח יומןופלח ימןופלח יקרןופלח י הביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אתר

http://biomimicry.org.il/index.aspx?id=2491


לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

לןופלח יןופלח יצר,    מנסןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם בןופלח ימענ :השרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אתו
וקלןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם    חזקןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם סןופלח יבןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם

בןופלח יטחון   לגדרות
לבנןופלח יןופלח ית,    חבלןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם בכבןופלח ישןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם

ועוד   תלוןופלח יןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם .גשרןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם

מנסןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם,   בןופלח ימענ :השרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אתןופלח ימענ :ה
ללהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה א     חזק דבק לןופלח יןופלח יצר

ןופלח ימענ :הנמצהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם    רעןופלח ילןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם חומרןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם
  " ושנןופלח יתן   " רגןופלח יל בדבק

בקלות  לןופלח ימענ :הסרןופלח ימענ :ה צמדן 
)' סקוט('ץ)

עכבי
ש

שממי ת 
הב תים

לפה 
קוצני ת



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

מימיקרי -            
חיקוי                 

ולמידה

הטבע    מעבטה ן ולמידה חיקוי

חיים -  ביו

ביומימיקרי



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

הטבע     מעבטה ן ולמידה חיקוי

קיימא         בר פילארשי תוח על בדגש הטבע בהשראלארשי ת מוצרים פילארשי תוח

     , ייחודי  מבנה או לארשי תהליך פעולה זיהוי
 / החלפלארשי ת   )  ניקוי מנגנועבטה ן חי ייצור של
   )... אל,  והעלארשי תקלארשי תם היצמדולארשי ת צבע

 . הטכנולוגי  המוצר

הטבע  –    בהשראלארשי ת פילארשי תוח ביומימטי פילארשי תוח

ןופלח ימענ :הנדסןופלח ית     לבעןופלח יןופלח ימענ :ה פןופלח יתרון חןופלח יפוש
עןופלח ימענ :הרומה ם-       ןופלח ימענ :המתמודד חןופלח י ןופלח יןופלח יצור הביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אןופלח יתור ןופלח ידןופלח י על

 . דומןופלח ימענ :ה  בעןופלח יןופלח ימענ :ה



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

  - גדלןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם  נֶלוְּמבּו םילדג ֹ ןופלח ימענ :ה צמחןופלח י
מןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם     ובמקווןופלח י בןופלח יצות בסבןופלח יבת

עומדןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם.



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

בטבע    קורןופלח ימענ :ה זןופלח ימענ :ה ?כןופלח יצד



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

   , - ו-הירקימימויב :רועישה אדו-ה התיכל ם       פיתח נֶלוְּמבּו םדאה חתיפ ,ֹ ו-ה צמח של ו-העצמי ו-הניקוי מנגנו םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן בו-השירקימימויב :רועישה או-ה התיכל םיעדמ רת
ו-ה  ,  משטחיו-ה התיכל ם ובדיו-ה התיכל ם        בתיו-ה התיכל ם וגגות קיו-ה התיכל םיעדמ רות כמו בשטיפו-ה צוו-ה התיכל םיעדמ ר םידבו ,םיתב תוגגו תוריק ומכ הפיטשב ך ללירקימימויב :רועישה א מתנקיו-ה התיכל ם

. כתמיו-ה התיכל ם  דוחי
   , שו-הו-ה התיכל ם       משוו-ה התיכל ם ו-הטבע על לשמיו-ה התיכל םיעדמ רו-ה גדולו-ה תו-ה התיכל םיעדמ רומו-ה ירקימימויב :רועישה אלו-ה לפיתוחיו-ה התיכל ם

מירקימימויב :רועישה אפשו-ה התיכל םיעדמ ריו-ה התיכל ם 
.      , ועוד  ניקוי בחומו-ה התיכל םיעדמ רי שימוש צמצוו-ה התיכל ם במיו-ה התיכל ם  דוחי בדיםחיסכו םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן

כ תמים

Freepik



לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

נוספות        ו-הצעות על לחשוב יכוליו-ה התיכל ם ירקימימויב :רועישה אתו-ה התיכל ם ו-הירקימימויב :רועישה או-ה התיכל ם
? - נֶלוְּמבּו םדאה חתיפ ,ֹ       ו-ה עלי של ו-העצמי ו-הניקוי מנגנו םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן בו-השו-ה התיכל םיעדמ רירקימימויב :רועישה את




לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו

     , זיעו-ה  דוחי ספוו-ה התיכל םיעדמ רט בגדי ו-ה התיכל םיעדמ רחיציו-ה התיכל ם צבעיו-ה התיכל ם
. לניקוי     יותו-ה התיכל םיעדמ ר וקליו-ה התיכל ם פחות ו-המתלכלכיו-ה התיכל ם

ובחומו-ה התיכל םיעדמ רי        במיו-ה התיכל ם חיסכו םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן מבטיחיו-ה התיכל ם ירקימימויב :רועישה אלו-ה מוצו-ה התיכל םיעדמ ריו-ה התיכל ם גו-ה התיכל ם
ניקוי. צבעים 

רחיצים

דוח י   בגד י ם
ז יע ימנידוריווא ה



משןופלח יכת    מנגנון בןופלח ימענ :השרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה את
 , צמחןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם    שנןופלח י של ןופלח ימענ :החרקןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם
לפתח    תלמןופלח ידןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם ןופלח ימענ :הצןופלח יעו

. לסבןופלח יבןופלח ימענ :ה   ןופלח ידןופלח ידותןופלח ית מלכודת
 

לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו



שורשןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם    ןופלח ימענ :המקור להביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אקלןופלח יפטוס
לשהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אוב    ןופלח ימענ :המהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אפשרןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם מסועפןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם
   . מנגנון  בןופלח ימענ :השרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה את בןופלח יעןופלח ילות מןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם
   , תלמןופלח ידןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם  ןופלח ימענ :הצןופלח יעו שלו ןופלח ימענ :השהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אןופלח יבןופלח ימענ :ה

ןופלח יעןופלח ילןופלח ימענ :ה     מןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם משהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אבת לפתח
. ןופלח ימענ :הצפות   בזמן לשןופלח ימוש

לומדיו-ה התיכל ם  עכשיו



ומסכמיו-ה התיכל ם  מסיימיו-ה התיכל ם

. לסביבתו-ה התיכל ם    מותירקימימויב :רועישה אמיו-ה התיכל ם חייו-ה התיכל ם ייצוו-ה התיכל םיעדמ ריו-ה התיכל ם
                                     , מצליחיו-ה התיכל ם   ו-הו-ה התיכל ם ירקימימויב :רועישה אלו-ה ו-התירקימימויב :רועישה אמות בעזו-ה התיכל םיעדמ רת

           

יעיל      בירקימימויב :רועישה אופ םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן ירקימימויב :רועישה אתגו-ה התיכל םיעדמ ריו-ה התיכל ם עו-ה התיכל ם לו-התמודד
. ו-הזמ םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן     במבח םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן עצמו ירקימימויב :רועישה את שו-הוכיח



ומסכמיו-ה התיכל ם  מסיימיו-ה התיכל ם

שוניו-ה התיכל ם    חייו-ה התיכל ם ייצוו-ה התיכל םיעדמ ריו-ה התיכל ם
בטבע  מתמודדיו-ה התיכל ם

לירקימימויב :רועישה אלו-ה     דומיו-ה התיכל ם ירקימימויב :רועישה אתגו-ה התיכל םיעדמ ריו-ה התיכל ם עו-ה התיכל ם
. ירקימימויב :רועישה איתו-ה התיכל ם   מתמודד שו-הירקימימויב :רועישה אדו-ה התיכל ם



ומסכמיו-ה התיכל ם  מסיימיו-ה התיכל ם

ללמוד     לירקימימויב :רועישה אדו-ה התיכל ם מירקימימויב :רועישה אפשו-ה התיכל םיעדמ ר ביומימיקו-ה התיכל םיעדמ רי
מו-הטבע 

ו-הטכנולוגיו-ה     ירקימימויב :רועישה את לפתח ולו-המשי םידבו ,םיתב תוגגו תוריק ומכ הפיטשב ך
על    לשמוו-ה התיכל םיעדמ ר וגו-ה התיכל ם

ו-הסביבו-ה.

רמות         ןופלח ימענ :הוצהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה את חדש מבט לספר שמורות לתמונות ןופלח ימענ :הזכוןופלח יות כל



•. נחש  צייו-ה התיכל םיעדמ רו
•. תפקידו-ה התיכל ם         ושל ו-הנחש של גופו ירקימימויב :רועישה איבו-ה התיכל םיעדמ רי של ו-ה התיכל םיעדמ רשימו-ה עו-ה התיכל םיעדמ רכו
•. לנחשיו-ה התיכל ם     ייחודיות בתכונות לו-התמקד נסו
לפתח,        • ו-הירקימימויב :רועישה אדו-ה התיכל ם שיכול טכנולוגי פיתוח על חישבו כעת

. ירקימימויב :רועישה אלו-ה   תכונות בו-השו-ה התיכל םיעדמ רירקימימויב :רועישה את
ושלחו       • טכנולוגי למוצו-ה התיכל םיעדמ ר שלכו-ה התיכל ם ו-הו-ה התיכל םיעדמ רעיו םדאה חתיפ ,ֹוּבְמּולֶנ-ה חמצ לש ימצעה יוקינה ן ירקימימויב :רועישה את שו-ה התיכל םיעדמ רטטו

למוו-ה התיכל םיעדמ רו-ה.

ביומימטית -    בחשיבו-ה מתנסיו-ה התיכל ם תו-ה התיכל םיעדמ רגול




ביומימטית -    בחשיבו-ה מתנסיו-ה התיכל ם תו-ה התיכל םיעדמ רגול

הביתכ ילכבו ףדב ודייטצה או          שפותחו לןופלח ימענ :המצהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אות תוהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אןופלח ימענ :הרומה ם שלכןופלח ימענ :הרומה ם ןופלח ימענ :הרעןופלח יון הביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אןופלח ימענ :הרומה ם לבדוק תוכלו
  , נחשןופלח יןופלח ימענ :הרומה ם   בןופלח ימענ :השרהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה את לפןופלח יתוח שןופלח ימענ :הועלו .לרעןופלח יונות

   , ןופלח ימענ :הבןופלח יומןופלח ימןופלח יקרןופלח י   בהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אתר הביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אורןופלח יקןופלח ימענ :ה בהביתכ ילכבו ףדב ודייטצה אתר ןופלח ימענ :הןופלח יעזרו
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