
 
 

 
 

 XXX: מספר הקורס
 ביומימיקרי כמודל לחדשנותשם הקורס: 

 Biomimicry as a tool for Innovation שם הקורס באנגלית:
 ד"ר סייפן ג בורגיני, ד"ר אלעד שגבשם המרצים: 

 
 *סדנה : שיעור עיוני + האופן הורא

  4 שעות שבועיות:
   4; תואר ראשון, 3תואר שני, : נקודות זכות

 יןא דרישות קדם:
 
 יות-פתוח לסטודנטיםמשולב ו תואר השני בעיצוביות ב-מיועד לסטודנטים: נרשמים 24מכסה של *

, מצטיינים בתואר הראשון בשנים ג' וד' מכל הפקולטות במכון: הפקולטה למדעים, הפקולטה לעיצוב
 נדסה, טל"מ. ההפקולטה נה"ט, הפקולטה ל

 
 מטרת הקורס: 

ביומימיקרי. בקורס זה יים לפיתוח מוצרים חדשניים בגישות של בוגרי הקורס יהיו בעלי כלים מעש
(לימוד באמצעות פרוייקטים) על מערכות ביולוגיות  PBLהסטודנטים יחשפו וילמדו בדרך של 

חשובות, ינתחו אותן ויבחנו אילו עקרונות ניתן ללמוד מהן, וכיצד עקרונות אלו יכולים לשמש בפתרון 
תחומית, הלומדת על -ביומימיקרי היא דיסיפלינה רבהאנושות כיום.  בעיות ואתגרים הניצבים בפני

הקשר בין המבנה והתפקוד של מערכות בטבע, ומנצלת ידע זה כדי לעורר השראה בעיצוב ופיתוח 
טכנולוגיות ומוצרים חדשים. משום היותה של הדיסיפלינה רב תחומית, בקורס זה ילמדו יחד 

הקורס הסטודנטים ילמדו לעבוד בצוותים מעורבים של אנשי סטודנטים מפקולטות שונות. במהלך 
 חשמל, מדעי המחשב וניהול טכנולוגיה.הנדסה ועיצוב, 

  
The course will provide the students with experience and practical tools in developing new 
and innovative solutions via a biomimetic approach. The students will be introduced to the 
field of Biomimicry, or bio inspired design, through project based learning. Biomimicry is an 
interdisciplinary discipline that studies structural, functional and systemic solutions from 
nature in order to generate fresh and new designs. Through the course the students will be 
introduced to the more relevant fields of its application and will be challenged to create real 
problems scenarios and to integrate the learning process with the research and design of 
viable solutions, and with a professional presentation of their research and work. The 
interdisciplinary aspect of the course will allow team work, the development of 
communication skills and a multiple perspective approach to the process of innovation. 

 
  תכנים:

ל בהכרות עם נושאים מרכזיים בביומימיקרי, ניתוח דוגמאות של פיתוחים חדשניים את הקורס נתחי
שנעשו בהשראה ובשיטות פיתוח מעולם הביומימיקרי. דוגמאות אלו משקפות פיתוח וחדשנות הן 

 מבחינה פונקציונאלית והן עיצובית. 
 

תהליכים של סיעור מוחות ומיפוי. הסטודנטים יתבקשו למפות את מנעד הבעיות בשדה שהוצג דרך 
נערוך הכרות עם כתיבת תרחישים באופן מתודי, נכיר מחקרים ביביליוגרפים ומאגרי נתונים של 

מימטיקה. הקורס כולל -פתרונות ביולוגים, ונבנה פתרונות עיצובים ותיכנונים על פי עקרונות של ביו
הכיתה, בהתאם לעבודה שנעשתה על אחד הכנה והצגה מקצועית של מצגת על ידי כל צוות לפני כל 

  התרחישים. 
 



 
 

 
 

הסטודנטים יציגו בסיום הקורס את הפרוייקט עליהם עבדו, וכן פעם אחת במהלך הסמסטר  מטלות:
 יציגו תוצרי ביניים.

  
 

  :פירוט מפגשים
ם : ביומימיקרי, הכרות עם התחום, מה הוא כולל, מדוע הוא כל כך רלוונטי לפיתוח מוצרי 1-2מפגש 

 ושרותים חדישים.
 

: פיתוחים וחדשנות בעולם בתחומי האנרגיה, התקשורת, המבנים וטיפול באשפה. 3-4מפגש 
 הכרות עם המערכות הביולוגיות, עיצוב וטכנולוגיות חדשות שפותו בתחומים אלו

 
 : ניתוח בעיות בארבעת תחומי העיסוק של הקורס והצגתם5-6מפגש 

  
 מערכות ביולוגיות המתמודדות עם בעיות אלו : איסוף מידע ולימוד7-8מפגש 

 
 עבודה בצוותים. –: פיתוח פתרון לבעיה על בסיס עקרונות הביומימיקר 9-10מפגש 

 
 : מחקר שוק המתחרים, והשוואת פתרון שפותח בצוות עם פיתוחים מתחרים11-12מפגש 

 
 : הצגת תוצאות, תוך מתן דגש על פיתוח ברוח הביומימיקרי, 13-14מפגש 

 
 מרכיבי הציון באחוזים:

 30%נוכחות 
  70%פרוייקט סיום 

 
 חובהנוכחות: 
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