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הארוהל םיטנדוטסל   Biomimicry עבטהמ –  דומלל 

וטסירא עבטש  " mimesis  " הלימהמ רזגנ  " mimicry , " םייח " – bio  )" םייחה יוקיח  איה   Biomimicry הלימה תועמשמ 
תוכרעמ לש  רקחב  קסוע  הז  ףנע  עבטה  . לש  םיינונכת  תונורתפ  לש  עדומ  יוקיח  וב  שיש  ךילהתל  הנווכהו  יוקיח ,) התועמשמו 

תויעבל תונורתפ  אוצמל  וא  יגולונכטה  םלועל  הלא  תוכרעמב  םינונגנמה  לע  עדיה  תא  ריבעהל  ידכ  תויגולוקאו  תויגולויב 
ותוא קודבל  דואמ  יאדכ  ןכלו  םינוש , םיכרצל  םימיהדמ  תונורתפ  שי  עבטבש  אוה  ףנעב  ירקיעה  ןויערה  .עבטה  םלועב  תויגולונכט 

הימדקאב םוחתה  תוחתפתהל  ליבקמב  .םייחה  ימוחת  לכב  תונשדח  עונמכ  ההוזמו  החימצב , אצמנ  הזה  תעדה  םוחת  .עדי  רוקמכ 
יכילהתו תיגוגדפ  תונשדחל  רוקמכ  תוימשר  יתלבו  תוימשר  תויכוניח  תורגסמב  םוחתה  בולישב  רבוגו  ךלוה  ןיינע  שי  היישעתבו ,

.םייתועמשמ הדימל 

םינמזמ םה  האמה ה-21 . לש  עדיה  םלועל  תומיאתמ  תולאשנה  תולאשהו  הנתשמה , תואיצמל  םייטנוולר  םידמלנה  םינכתה 
תיינקה ךות  תיתביבס  תוחרזא  םיחתפמ  ונא  ךכיפלו  תיתביבס , - תיתרבח תועדומ  תוחתפמה  תומלידבו  תוילאוטקא  תויגוסב  קוסיע 

םישרדנה תויונמוימו  עדי  םיחתפמ  הארוה , יחרפ  םיטנדוטס  הז  הרקמב  םידימלתה , ךכ , לע  ףסונ  .תיתאצמהו  תיתריצי  הבישח  ךרד 
דמלל ןתינ  אלש  השיג  ךותמ  תרושקתהו , עדימה  תייגולונכטב  לכשומ  שומיש  ידכ  ךות  האמב ה-21  הרומ  לש  יבטימ  דוקפתל 

.םהב תישעמ  תוסנתה  אלל  םינכת 

תינכותמ םיטנדוטסל  הז  אשונב  ידוחיי  סרוק  לארשיב ' ירקימימויבה  ןוגרא   ' םע ףותישב  חתופ  ייק  ךוניחל ע"ש  תימדקאה  הללכמב 
האורה הנבהה  תא  דדועל  איה  הארוה  יחרפל  הז  ידוחיי  סרוק  חותיפ  לש  תירקיעה  הרטמה  הארוהב .) לודג  שאר  "ב –  גר  ) םיניוצמה

םידדומתמ ונאש  םייגולונכט  םירגתאל  אמייק  - ינבו םיליעי  םיבוט , תונורתפו  תונבות  עדי , הדימל , לש  בחרנ  רכל  רוקמ  עבטב 
םיטנדוטס םיעדמ ו-15  תוחמתהמ  םיטנדוטס  םהמ 11  "ב , גר תינכותב  ודמלש  םיטנדוטס  ופתתשה 26  ידוחייה  סרוקב  .םתיא 

.ונממ ההובג  ןוצר  תועיבש  ועיבה  םיטנדוטסה  יכ  וארה  סרוקה  םויסב  ןוצרה  תועיבש  ןולאש  יאצממ  .הללכמב  תורחא  תויוחמתהמ 
תוצובקה יתש  ןיב  יתועמשמה  לדבהה  .םיחמתמ  אלה  תצובקו  םיעדמב  םיחמתמה  תצובק  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  ולגתה  אל 

.האנהה תייגוסב  היה 
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הארשה השמיש  םוח  תסוול  ידכ  ועבצ  תא  תונשל  ותלוכי  יכ  ריבסמה  תולוחה , ןודרח  תודוא  לע  ירקימימויבה  ליבשב  טוליש 
: םוליצ ריוואה |  גזמל  םאתהב  ךפיהלו  ןבלל  רוחשמ  םעבצ  תא  םינשמה  םיפער  וחתיפ  םהו  ב״הראב ,  MIT תטיסרבינואב םינעדמל 

ץרפ םרוי 
ץרא תא  םינייפאמה  םיירבדמ  םימזינגרוא  לע  ססובמה  םלועב ) יעיברה  " ) ירקימימויב ליבש   " תיינבב היה  סרוקב  הדימלה  םושיי 
ונכוה ןגב  םזינגרוא  לכ  רובע  .רבדמה  ייחל  ומצע  תא  םיאתמ  אוה  דציכ  וקדבו  ורחבש , םזינגרואה  תא  ורקח  םיטנדוטסה  .לארשי 

םקוהו ןנכות  .לודיגה  תיבל  םזינגרואה  לש  ותמאתה  תא  םימיגדמש  רועיש  יכרעמו  ןונגנמה , תא  השיחממה  הכרדהל  תוליעפ 
קלח .ראותמה  ןונגנמהמ  םשייל  רשפאש  תונויערלו  תונשדחל  תואמגוד  שי  טולישבו  ליבשב , םירקבמל  תיברעו ) תירבעב   ) טוליש

אשונה תא  םיטנדוטסה  ועימטה  סרוקה  ךלהמב  .הנבמה  תמרב  יוקיח  טושפ  ןה  קלחו  המאתהה , ןונגנמ  תא  תוגיצמ  ןגב  תונחתהמ 
םיטנדוטסל םיבחרמ .) ךוניח  תיירק  דרע , טרוא  ןוכית  רמוע , ףיקמ  ןוכית   ) הליהקלו רפסה  יתבל  איש  ימי  ןוגרא  תועצמאב  ידוחייה 

םא רצוויי  יתועמשמ  ןיינע  .הדימלב  ןיינע  תרצוי  הריחבה  תורשפא  .וב  וקמעתיש  ירבדמה  םזינגרואה  תא  רוחבל  תורשפאה  הנתינ 
םינתשמה רפסמש  לככ  יכ  םיארמ , םירקחמ  .תיתרבח  תוברועמו  שדח  עדי  תשיכר  העתפה , הלעפה , ומכ  םינתשמ  וב  םיברועמ 

. הדימלה  ךילהתב  רתוי  בר  ןיינע  רצוויי  הלעי , תינמז  - וב םילעופה 

םיחמתמה םיטנדוטס  לע  שגדב  תוללכמב , הארוה  יחרפ  לש  הרשכהב  הז  גוסמ  תינכות  בולישב  תובישח  שי  תואצותה  רואל 
םיטנדוטס לש  הרשכהה  ךילהת  .תונמואו  תומייק  וא  היגולונכטו  תומייק  םיבלשמה  םיימוחת  - ןיב םיסרוק  דומילבו  םיעדמב 

תוסיפת לע  הפיקעו  הרישי  העפשה  שי  עבטל  דובכה  ךרע  לע  םיטנדוטסה  לש  םהיתודמעל  יכ  תיסיסב  החנהמ  אצוי  הארוהל 
תא ומינפי  םהש  ךכל  גואדלו  םהיתודמעלו , םהיכרעל  םיעדומה  םירומ  רוציל  שי  הרשכהה  ךילהתב  ןכל , .עבטה  יבגל  םידימלתה 

.םהידימלת תא  תאז  ודמליו  עבטל  דובכה  ךרע 

.הז  ידוחיי  ליבש  תמקה  הרשפא  תיפסכה  התכימתש  לואירטנומ  תייצרדפל  הדות 
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