
   

  

 

  

     

 

   

        

    

       

    

               

       

 
 

               

           

      

         

          

        

     

  

     

         

     

        

          

   

 

         

          

       

 2022 יתוןכימ – גריםאת

 "לחיים צבע קצת יסוהכנ".1

תולפס צוםמציבתית לוסב ותיתיאבר החינבמ לן יעיופתר מציאת גר:האת

 .החלפת צבע יצרים ע"מו ן תוקףמויעות סבאמצ מזון, 

 :אבה טוןרץ בסצילה שווה ם,ריבדמ נואנח מה לע תצק שדי לחוכ

https://www.youtube.com/watch?v=RJqiM38RMG8 

 :רקע תצק

 רצמיוהלכמהאו שליש נו,רעצל לה.דוגתילמעו ללכתיתריאובותתיבביס עיהב נההי זוןמתלפסו

 .קרנזך ורצנ אל םלעוב

 :בהביהסותריאובהלע זוןהמ תלפסו לשתליולישהתעושפההלשתדוגמאוהתצקמ

 תליבלוגתתחממולה להבישמו חממה גזי תטליפ .1

 !נהשב זוןמתלפסו ק"ג 175-כרצמיי םדאלכלארשבי א,דוגמל– כסף לש בוזבז .2

 םעיימג להאהםהמי ר,בדלש ופובס )כי תלולמח לבימו רשאםימתרוומקו תעוקרקםזיהו .3

 ..(ון.רה דרך המזחז נוליא

 ינפלעםדאניבדראלימ 10-כ יהיו 2050 תנשבש הן, תזיותחשה ווןכימדתיעברתחמי דעו זו עיהב

 ךכת,דמואהןתאו ניפלע,םהיו םריצמיי נואש ממה ןמזו רתיו 70%-כלדלג ךרטצננוואנח אר"דוכ

 !תיעייב–רצובקי ון.לת מזפסו רתם יוגקרונז ךכתר וויו רתך יורוצנש

 ה?בלטפל או המזון תסולפתא צםצמל כדי בעולם היום שיםעו המ אז

 רתיו בהרהםרכיצו ייןדע נואנח לבא,רתביו תביטיקהאפ ךרדה זו !ררוב זה ב,טו) כהירצהםצוצמ

 ,םיצמחל לכלאו זוןהמ תלפסו תכהפי זון,מ תלבפסו קשמ תחיו תלכאה ,םקקינזל רומהת (, ...דימ

 .דעווםדלקי רצוליי זוןמתלבפסו שימוש

 ?מזון נול קלך מתקלאי ס,ז תכ'לא

 :תדוגמאו רמספ לע לכתנס ".לקלוקאוכל "מל םליבים המוהליכיתת ובוסי בהרה ש, ירוןקעכ

 ..(ב.להח ץ"מחמי"ךכ)PH- ב נוישיל םליביבמזון המו התסיס כיליתה .1

 (צן)חמ רוויאל שיפהבח ןצוחמ תהליכי .2

 תריוטופ םדקיחיי תבורתה–םביירואנא\םביירואי שימהנ תהליכי .3

 לןתיאה גז ריכוזב ליהעמ אהצותכ ת,רוופי תרקוילשםרימהי בוןקרי\להשבה .4

 רהשהפ\אההקפ\ררויק\םימוח .5

 םצוצמל עילי רוןתפאצולמ תמנ לע .ם,ןכשל תירציהי שראל זקוקים נוחאנ-ןמוב הזושיכע אז

 םגךכ)ו דפיםהמ על רסופבהז אם ,בעצתהחלפ יע" ריםצמוה תוקף ןסימו תצעובאמ מזון תסולפ

 !לקלתקמ הואש נילפ ךרצי המזוןש דיכ ית,בב או חירים(המ על ישפיע

https://www.youtube.com/watch?v=RJqiM38RMG8


   

          

     

       

   

 

   

       

        

  

             

  

               

        

  

    

           

       

           

  

          

           

 

       

    

  

   

 

        

       

           

 

  

 "בריםהד צבע".2

בתעשיית יךהלת נרתבצ הלודח של חותוכנ מצוםצ או העמני גר:האת

 .יןקלא ת פיוס צרומ צבע נועמלהטרמב,ריחהימרוח ייצור 

 "חיינו נותש כל פני ועל .ןמילי אלפי פני על תנווא המעביר צמהוע- רב כשףמ הוא חרי"
 (1968- 1880 רלק לן)ה

 :רקע תצק

 תריחו ם"שיוג"פ נואנח .נולשםיו םהיו לחיי קהשותועבצםיפיהמוס ם"דיי"הסו םביהמרכי םהתריחו

 ומהו "?ריח" לו דלונךאי לבא.דועודעוו סהביכה יקיון,נה ריחומ תשייעתב קה,טילאטוב ם,שוביב

 .?ל.לכב

 חרילה םלייכו םחיי ליעבוםדא ניבש בההסי וזו רוויאלתררתחששמ ,הדיפנתימיכתובתרכו נוה ריח""

 .ותאו

 תריחולללכךרדבםרישמו חוח"ני"ו ומה"רא"םנחיהמו לוואי "םעינאל" או "םעינ"תלהיו ליכו ריח""

 "ריחהפ תיחור" כגון: םשגיבמו שימושב) זוןוהמ קהטיקוסמה תושיעתמ םירצמו רתיאול ,םימיענ

 .ה(דומכו ם"תיירויפתריחו"

 ח"?רי" לו רצנו ךאי אז

 רצוליי תלוביהמו תרובהח תחא.תימיכה שייהעתבםירצמיו תחורי ת,ימיכתברכות נוהחריש ווןמכי

 םבילשלמכי יחרהרחומ רצוייךליתה ד.דושאבנו,לצא כאן תנכשוה,הרומא-ןאגתרבחאהיתריחו

 ןכגו םריחומבשימושםשיעו םבה םבילשםהניבי די,עויי רצויי ןקתמךתובםשירחתמה ם,בירםמייכי

 .דעוותצוחומם ובסיסי

 ,תקין""עבצתלעבתלהיו הכריצםגאהי ל,הכילהכריצתנירגהאו תבכורתהש תקיןה ריח"ל" רבעמ

 תאיכובעפוג רבדוהרוצהיי ךליתה ךלבמה ענפג תבורכותהעבצם,תיעיל תה.ואשרכוי קוחלשה דיכב

 .רצהמו

 :הןניבי ר,צוהיי ךהליתבתהתלויו תיבוסרספממ בועלנ הולכי סופיהחריהרצמו בעצבההפגיע

דףעוב רלוכ תרמהז .1 

סבסי-הצחומ תבותגו .2 

תרצנב הת חלודחוכנו .3 

 ...דעוו

 יתרציוי עיליןרותפ צואלמתמנ לע,םן.כשל תירציהי שראל זקוקים נוחאנ-ןמוב הזושיכעאז

 תןני לאש,החהנב)תקיימה(Stainless Steel)הטסרוניהתרצנבהחלוד של צוםצמ או הלמניע

 תסיללפ בילשיו תקין לא בעצב סופי רחומ תבלקמ מנעיהל כדיב(!תימהקי תרהצנ סוג תא חליףהל

 רצוהמ



    

     

   

 

   

        

          

          

         

   

   

         

         

           

             

      

 

    

         

           

         

     

      

 

     

     

          

  

       

  

         

       

 "קשתה צבעי כלב ולםאת הע עיםובצ".3

 עצבה" שתגיב ושמיש וךת הבבילס ידידותי צבע רמחו ןתכנו גר:האת

 אמייק-בר רוצמ ובתלט י"מבנה

 :רקע תצק

 וטאו שקבי מי) בכרה תשייעת כגון ,תנוומגוו תבור תשיועת תתרשמ םיצבעהו םויייפצה תשייעת

 תשורידבדעמולתבויימח איהרשאכ,םנוספי םביר כהריצ ריצמוו נייהבהתשייעת, ??(בליקאלוםדוא

 ךרדבםריצמיו לה,אםוייציפ ם.תייבביסםינקתבדמועל בןוכמו תויולע ם,שוהיי תלוק קה,טיתאס לש

 ,דימתבורוקםתיעיל.דעווםרישקמםריומח(רתביו םליעירםתיעיל)םיטנפיגמבשימוש דיילעללכ

 .בהבילס קמספי םתיידודים ינאי להאםריצמו

 ..ת.ראח םגרשאפ ך,א

 עבצ" פויצי תחהפי זו, רהבח יה.נריפולקב תנכשוה , Cypris Materials תרבח לע א,דוגמכ לכתנס

 אהו פויציה"דבוע" פיו לע רוןקעיה.תימוקי לע בהשמח ךותמרצמיווהביבלס תידוידי נוהש ",ניבמ

 םניבמ-נונהתאםיקמח להאםוייציפ שה,עמל ת.מיוהכי תיונותכו חרכבה אלוולש ריטמ-נונה נהבהמ

 עבצתלבקךרוצלדעוו טווסהתצונו ,רפוהמו ררפפ נפיכב כגון נו,בבישס עבטב עיבט ופןאבםימיהקי

 םריצומתתחוות המפרבחדעו תימווקי קשוב דההיחי אל בןכמו אהי , Cypris Materials תרבח .רצוי

 .םומיד

 !"ניבע המבצה" רוןעק תא ונבין הפנימ לולצבאו נ

 תבזכו אל ברהימה לכחוה עבצל הכזו זה, רפרפ ל.כחוה רפומוה רפרפ תא נבחן רון,קיעה תנבה םשל

 םעיהפוג ראוהנירקלםרשגו ,לושםפיינכהלשדיייחו נהבמ-נונתוכבז א,לאל(קימיכ)טנפיגמ

 דעוב"זה תאהזםליטבמ"םימימסו לג שאורכי ךכ לזה, הזערילהפותעוותלה נףכה שטחבמ

 םריזומוח םצמיעתמ ל,כחו רלומכ,םריאחש

 :םריבדמ נואנח מה לע ביןלה לוכות א,בה טוןרסב צוציתםא)

https://asknature.org/innovation/light-reflecting-coating-inspired-by-butterfly-

)wings 

 ?רתוב יוטםלעול הזה, רוןקעיהתאלצנלרשאפ איפה אז

 הבבים לסתיידודים יביכרלםוייציפ –בכרהתשייעת .1

 לשהרגינאבךחסולךכבוםניבלמ תרדהחו נהריקהםצוצמלםחקישדירבגו תנולוח פויצי .2

 מיזוג

 הדהא ילםלעולםלהשעבצשה םציורשםריצת מובטול .3

 ...דועו דעוו

 תיידידו בעצרחומ נוןכתלתמנ לע,םן.כשל תירציהי שראל זקוקים נוחאנ-ןמוב הזושיכעזא

 איימק-רברצמו תטובל המבני" בעצה"תשבגי ששימו ךתו הביבסל

https://asknature.org/innovation/light-reflecting-coating-inspired-by-butterfly-wings
https://asknature.org/innovation/light-reflecting-coating-inspired-by-butterfly-wings



