
 נושאי המפגשים:

 
מס' 

 שעות
שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

מיכל טופז,  08:30 09:00 0.5

רכזת תחום 

ביומימיקרי 

 בספארי

כניסה והיכרות הקבוצה 

 והמדריכה

 1 17.3 שישי

2 

 

סיור הכירות ראשוני עם  09:00 10:30

, ממשק גן החיות, הספארי

היכרות עם המרחב, בעלי החיים 

ובעלי תפקידים + צפייה באימון 

 בעלי חיים בחיזוק חיובי 

 1 17.3 שישי

הרצאות מבוא לביומימיקרי:  10:30 12:00 2

 וומקורותי התחוםהגדרת 

 1 17.3 שישי

 1 17.3 שישי פסקת צהרייםה 12:00 12:30 0.5

התנסות ראשונה בתצפיות בגן  12:30 13:15 1

העשרה סביבתית,  –החיות 

 איסוף נתונים וכתיבת דף תצפית

 1 17.3 שישי

 1 17.3 שישי עיבוד, סיכום ורפלקציה 13:15 14:00 1

מס' 
 שעות

שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

מיכל טופז,  08:30 09:00 0.5
רכזת תחום 
ביומימיקרי 

 בספארי

חזרה על מפגש קודם והכירות 
שלבי תכנון ביומימטיים, עם 

 רמות חיקוי וכיווני פיתוח.  

 2 31.3 שישי

פעילות בנושא רמות חיקוי:  09:00 10:30 2
 פינגווין, קנגורו ופילים אסייתים 

 2 31.3 שישי

התנסות במיומנויות חשיבה  10:30 11:15 1
וגיה להנדסה מביול - תוביומימטי

 או מהנדסה לביולוגיה

 2 31.3 שישי

יציאה לעבודות חקר אישיות בגן  11:15 12:00 1
כולל העשרה  –החיות 

סביבתית, איסוף נתונים וכתיבת 
 דף תצפית

 2 31.3 שישי

 2 31.3 שישי פסקת צהרייםה 12:00 12:30 0.5

יים, שלבי תכנון ביומימטמצגת  12:30 13:45 1.5
, כולל חיקוי וכיווני פיתוחרמות 

 דוגמאות מגוונות וחדשנות

 2 31.3 שישי

 2 31.3 שישי עיבוד, סיכום ורפלקציה 13:45 14:00 0.5

מס' 
 שעות

שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

מיכל טופז,  08:15 09:00 0.5
רכזת תחום 
ביומימיקרי 

 בספארי

קודם ושיחה חזרה על מפגש 
בנושא חשיבות המחקר 

 הבינתחומי

 3 28.4 שישי

 3 28.4 שישי אתגר הפונקציות הביולוגיות  08:45 09:30 1



ביומימיקרי פעילות בנושא  09:30 12:00 3
 - ואדריכלות , מבניםחומרים

 ,ייעול חומרים דרך מבנה
יתרונות, חסרונות, אתגרים 

דוגמאות ופעילות בגן  ופתרונות.
מול: קלאו בכיר, צבי ענק,  החיות

קני ציפורים,  ,םוחצר הפינגוויני
 עצמות, מבנים ספירליים בטבע

 3 28.4 שישי

 3 28.4 שישי הפסקת צהריים 12:00 12:30 0.5

יציאה לעבודות חקר אישיות בגן  12:30 13:30 1.5
כולל העשרה  – 2החיות 

סביבתית, איסוף נתונים וכתיבת 
 דף תצפית

 3 28.4 שישי

 3 28.4 שישי עיבוד, סיכום ורפלקציה 13:30 14:00 0.5

מס' 
 שעות

שעת 
 סיום

שעת 
 התחלה

 מספר תאריך יום  נושאי הלימוד שם המרצה
 מפגש

מיכל טופז,  08:00 08:45 1
רכזת תחום 
ביומימיקרי 

 בספארי

 4 12.5 שישי תצפית האכלה בשטח הפתוח 

 סביבתיבין ביומימיקרי לחינוך  08:45 09:30 1
הקשר בין ביומימיקרי, פיתוח  –

בר קיימא, שמירה על המגוון 
 הביולוגי

 4 12.5 שישי

 עזרים  -ביומימיקרי ורפואה 09:30 11:00 2
 רפואיים, פרוצדורות רפואיות 

. בהשראת הטבע ותרופות
דוגמאות בגן החיות: דורבן, 

עטלפים, קופי אדם כלבה, 
 ודובים

 4 12.5 שישי

מנגנוני  - ביומימיקרי ורובוטיקה 11:00 12:00 1
 ע. דוגמאות בגן תנועה בטב

 החיות: פילים, נחש, חולדות 
 ותיקנים

 4 12.5 שישי

יציאה לעבודות חקר אישיות בגן  12:00 13:00 1
כולל  –ואחרונה  3החיות 

העשרה סביבתית, איסוף נתונים 
 וכתיבת דף תצפית

 4 12.5 שישי

  -דבמבט לעתיביומימיקרי  13:00 13:45 1
 גן החיות כמעבדת מחקר 

 לפיתוחים ורעיונות

 4 12.5 שישי

  רפלקציהסיכום הקורס,   13:45 14:30 1
 ומשובים

 4 12.5 שישי

 סה"כ שעות 30
 

 


