
  –ביולוגיה 

 לימודים עיוניים ומעשים כאחד
 

 
 מעבדות חקר

 
 ביוחקר



 חקר החיים –ביולוגיה 
   –ביולוגיה 

 פיתוח כישורי חשיבה גם בדילמות ערכיות וחברתיות 
 הנובעות מהחיים המודרניים   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי  
יחד עם פריצות הדרך הגדולות  . והיא נוגעת בכל תחום של חיינו

עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל  , במחקר הביולוגי
 .אזרח צריך לתת את דעת

 



מהם החידושים בריפוי 

 ריפוי גני? סרטן 

 ?איך פועלים הזיכרון והלמידה במוח

 חישוביות עצבית

 ?מהן הדרכים להגדלת יצור המזון

 הקניית עמידות לצמחים

בעיות מרכזיות בהן  

 עוסקת הביולוגיה



 ?איך למנוע התחממות כדור הארץ
 ביודלק

 ?איך התפתחו היצורים החיים 
 אבולוציה

מה קובע את המין שלנו  
?ההורמונים או הכרומוזומים   
? ח "מהם החלופות לניסויים בבע  

הפלות  –אבחון גנטי טרום לידה   
פיתוח בר   –שימור מול פיתוח 

 קיימא 
 הנדסה גנטית במזון וברפואה





 

 

 ל"יח 5 –תכנית הלימודים בביולוגיה 

 ב "בחינה בכיתה י –( ל"יח2.5)מבחן עיוני 

 : שלושה נושאי ליבה1.

 אקולוגיה, יחידת החיים-התא, גוף האדם

,  מיקרוביולוגיה, גנטיקה: נושא להעמקה. 2

 .פיזיולוגיה

 (.  אנסין)מאמר מדעי . 3

 

 (ל"יח 2.5)מבחן מעשי 

בחינה (.) ל"יח 1)מעבדה חוקרת 1.

 ( ב"בכיתה י

 1.5)וסיור אקולוגי  ביוחקרעבודת . 2

 (  א"בחינה בכיתה י()ל"יח



? ביוחקרמהו    
הזדמנות להתנסות בעבודת מחקר בהנחיית המורה  

 לביולוגיה 

 :שלבי העבודה•

   בחירת נושא ביולוגי מתאים
 .לחקר

   ביצוע המחקר במעבדה 
 .איסוף נתונים ועיבודם 

   תיעוד וסיכום בכתב 

 (.עמודים 8-12: היקף )

 



 שאלת המחקר
 מהו הקשר בין ריכוז המלחים

 ?לבין אחוז נביטת זרעי החיטה 

 

 :  דיווח התוצאות
 השפעת ריכוז המלח על נביטת זרעים  

מספר   הטיפול
זרעים  
 שנזרעו

מספר  
זרעים  
 שנבטו

 אחוז הזרעים שנבטו

 95% 38 40 מי ברז

0.2% 
 מלח

40 33 82.5% 

0.5% 
 מלח

40 31 77.5% 

 65% 26 40 מלח 1%

1.5% 
 מלח

40 2 5% 



עבודת חקר–ביולוגיה   

 טמפרטורה

 עננות

 קרינה

סוגי  
 אורגניזמים

  לחות
 סביבה

מבנה   צל
 אורגניזמים



מלימודי הביולגיה  
 ?לאן  -



 גנטית הנדסה רפואה
 סיעוד

 מחקר ביולוגי

 רוקחות תזונאות
 איכות הסביבה

 מחקר רפואי הנדסת מזון רפואת שיניים

 רפואה משלימה

 וטרינריה



 שמירת הטבע חקלאות
 אופטומטריקה עיצוב נוף

 והוראה גם ביוטכנולוגיה פיסיותרפיה טכנאות רנטגן


