ביולוגיה
כללי
 .1הבחינה בביולוגיה נמנית עם בחינות הבחירה המחייבת ,והיא עונה גם על הדרישות של תרבות העולם.
 .2הבחינה היא ברמה של  3יחידות לימוד.

על תכנית הלימודים
תכנית הלימודים החדשה בביולוגיה כוללת בתחום התוכן:

*

שלושה נושאי ליבה ,שהם נושאי חובה,

*

שלושה נושאי בחירה ,כפי שיפורט להלן,

*

היבטים ערכיים המשולבים בכל התכנית ,כמפורט בתכנית הלימודים.

כמו-כן נכללות בתכנית הלימודים מיומנויות כמו קריאת מאמרים מדעיים ועיבוד כמותי של נתונים
שיפורטו להלן.
להלן שמות הנושאים התוכניים בתכנית החדשה.
נושאי החובה
מבוא לביולוגיה של האדם (בהדגשת ההומיאוסטזיס)
התא – מבנה ופעילות
אקולוגיה
נושאי הבחירה
התנהגות בעלי-חיים
מזרע לזרע
מיקרואורגניזמים

1

ביולוגיה
מבנה הבחינה
הבחינה מחולקת לארבעה פרקים ,כמפורט להלן.

פרק א'
בפרק  51שאלות "בררה מיני רבות" – על נושאי החובה בלבד .על כל נבחן להשיב על  11השאלות.
לכל שאלה –  2נקודות ,סה"כ –  03נקודות.

הערות
א .בפרק זה אין בחירה.
ב .השאלות יכללו גם שאלות חוצות נושאים והן לא תהיינה ממוינות לפי נושאים.
ג.

הנבחן יקבל את מלוא הנקודות ( )33אם ישיב  10תשובות נכונות או יותר.

פרק ב'
גם פרק זה יעסוק בנושאי החובה בלבד ובו חמש שאלות פתוחות.
על הנבחן להשיב על שלוש שאלות בלבד .כל שאלה מזכה ב 8-נקודות .סה"כ –  22נקודות .בשאלות אלו
יצטרך הנבחן להסביר תופעות ,תהליכים ומושגים ,לנמקם ולקשר ביניהם.

פרק ג'
פרק זה יעסוק בנושאי הבחירה .בפרק זה יופיעו שאלות בשלושה נושאי בחירה .הנבחן יבחר בשני נושאי
בחירה .בכל נושא בחירה יהיו:
*

בעיה – בבעיה תוצג סוגיה בנושא הבחירה והיא תלווה בשאלת חובה אחת הקשורה לסוגיה.

*

שני זוגות של שאלות בחירה שאינן קשורות לבעיה ,אך קשורות לנושא הבחירה .הנבחן ישיב על שאלה
אחת בכל אחד מהזוגות.

בסך-הכול ישיב הנבחן על שתי בעיות ,בעיה אחת בכל נושא שבחר ,ובכל בעיה יענה על שלוש
שאלות .כל בעיה מזכה ב 12-נקודות ,סה"כ –  22נקודות.

פרק ד'
פרק זה יעסוק בקריאת מאמר מדעי פופולרי .בפרק יהיו שני קטעים מעובדים מעיתונים מדעיים פופולריים
בנושאים שונים .כל קטע ילּווה בשאלות המבוססות על הבנה ביולוגית ברמה בסיסית ,תוך כדי הסתמכות
על ידע מנושאי החובה .הנבחן יתבקש לבחור באחד הקטעים ולענות על כל השאלות המתייחסות לקטע
שבחר .סה"כ –  22נקודות.
לתשומת לבכם! בשנה"ל תשע"א הוחלט לבטל את מיקוד הלמידה בנושאי החובה/הליבה ,ולכן צומצמו
תכנים מסוימים בנושאים אלה .בשנה"ל תשע"ד לא יתפרסם מיקוד למידה לנושאי הבחירה ,אך צומצמו
תכנים מסוימים בנושאי הבחירה.
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נושאי הלימוד לבחינה בביולוגיה
 0יחידות לימוד – שאלון מספר 320
בנושאי הליבה צומצמו תכנים לפני שלוש שנים ולכן לא חל בהם צמצום נוסף.
בכל אחד מנושאי הבחירה צומצמו תכנים מסוימים .צמצום זה מחליף את המיקוד לבחינות המתקיימות

בשנה"ל תשע"ד.

נושאי הלימוד
מבוא לביולוגיה של האדם (בהדגשת ההומיאוסטזיס)
נושא חובה
מבוא
נושא זה נבחר כמייצג את רמת האורגניזם הרב-תאי השלם בשל היותו רלוונטי לנבחן ,מאפשר מודעות
לבריאות ולחולי ומעורר עניין ,סקרנות והתלהבות.
לימוד הנושא נועד לתת לנבחן תמונה של אורגניזם רב-תאי כישות אחת שלמה המתפקדת כיחידה אחת.
מיקוד הלימוד יהיה סביב רעיון ההומיאוסטזיס ,כאחד הרעיונות המרכזיים בהבנת הביולוגיה.
ההומיאוסטזיס מתבטא בתופעות ובתהליכים המאפשרים ליצור החי לשמור על סביבה פנימית יציבה גם
בתנאי סביבה משתנים .תופעות ותהליכים אלה קשורים לבקרה ,למנגנוני משוב ,לתלות הדדית בין
מערכות שונות בגוף וליחסי-הגומלין שביניהן.
הנושא מבוא לביולוגיה של האדם (בהדגשת ההומיאוסטזיס) ,כפי שהוא מוצג בתכנית לימודים זו ,עוסק
בגוף כמערכת תוך ראיית האורגניזם השלם כישות מתפקדת מורכבת .ראוי להדגיש ,כי גישה זו לא תאפשר
להכיר לעומק ובמפורט את כל מערכות הגוף.
בנושא זה מערכת ההובלה מוצגת כמערכת מתווכת ,הקשורה לתפקודן של שאר המערכות בגוף ומעורבת
בתהליכים המאפשרים את קיום ההומיאוסטזיס בגוף ,תוך כדי התייחסות כללית לשאר המערכות
ולתפקודן.
בנושאי הבחירה בתכנית הלימודים יש התייחסות רחבה יותר למערכות בעולם החי והצומח ,וניתן לבחור
באחדים מהם ללימוד מעמיק יותר( .לדוגמה ,בנושא זה אין התייחסות מפורטת למערכת הרבייה ,אך ניתן
ללמוד מערכת זו לעומק בנושא הבחירה העוסק ברבייה).
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ביולוגיה  0 /יחידות
בלימוד הנושא יש לשים לב:

*

להתייחסות אל תפקוד גוף האדם כאורגניזם מייצג (ולא כאל אורגניזם ייחודי או יוצא דופן).

*

להדגשת הייחודיות של האדם ,בעיקר בהקשר ליכולת החשיבה המורכבת ,העברת ידע שלא באמצעות
ה ,DNA-יכולתו החקלאית והטכנולוגית ואחריות האדם על סביבתו.

*

לשימוש בדוגמאות המדגימות קיום הומיאוסטזיס כאמצעי להבנת תפקוד הגוף כמכלול.

מבט על
האדם ,ככל יצור חי ,פועל כישות שלמה .ישות זו מורכבת מחלקים ומרכיבים רבים ,אך הגוף השלם בכל
אורגניזם ,הפועל כיחידה אחת ,הוא הרבה יותר מסכום חלקיו .בתכנית לימודים זו גוף האדם מייצג את
עקרונות המבנה והתפקוד המאפיינים אורגניזם רב-תאי ורב-מערכתי.
גוף האדם מופרד מן הסביבה ,מקיים בתוכו סביבה יציבה ,אך מקיים עם הסביבה החיצונית יחסי-גומלין
ותקשורת ,הכוללים קליטת מידע ,עיבודו ותגובה עליו.
לצורך קיומו ,גדילתו והתפתחותו ,זקוק הגוף החי לחומרים ולאנרגיה .הוא קולט חומרים מן הסביבה,
מפיק מהם אנרגיה ,משתמש בחומרים לבניין גופו ומפריש חומרי פסולת אל הסביבה .הגוף בנוי מתאים
רבים המאורגנים ברקמות ,שמהן בנויים איברים ומערכות איברים.
בגוף מתקיימת סביבה פנימית השונה מן הסביבה החיצונית ונשמרת יציבה בגבולות מסוימים –
הומיאוסטזיס .ההומיאוסטזיס מושג תוך השקעת אנרגיה בסיוע תקשורת בסביבה הפנימית ובעזרת
מנגנוני בקרה ומשוב מגוונים ,הפועלים ברמות ארגון שונות.
התפקוד הכולל של הגוף ,כישות אחת שלמה ,מותנה בתיאום ובוויסות של כל הפעילויות המתרחשות בו.
בתכנית זו האדם מייצג את רמת הארגון האורגניזם השלם ,אולם חשוב בהקשר זה להתייחס גם אל
ייחודו של האדם:

ייחודו של האדם כולל את האפשרות להעביר מידע מורכב בין פרטים ובין דורות באמצעים שאינם כוללים
 .DNAלאדם יכולת חשיבה וחקירה ,תקשורת בשפה כתובה ומדוברת ויכולת טכנולוגית ,למשל בתחומי
הרפואה והחקלאות ,המאפשרת לו להשפיע על הסביבה לטוב ולרע .דבר זה מחייב אותו לאחריות כלפי
עצמו וכלפי הסביבה.
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ביולוגיה  0 /יחידות
טבלת רעיונות ,תכנים ,מונחים ומושגים
רעיון/תופעה
האדם הוא יצור רב-תאי ,הוא

מפרט תכנים
•

מופרד מן הסביבה ומקיים עמה
יחסי-גומלין ,ושומר על סביבה
פנימית יציבה.
•

מונחים ומושגים נוספים

הסביבה הפנימית של גוף האדם

המונחים בסעיף זה לא

נשמרת יציבה בתחומים מסוימים
(הומיאוסטזיס) .העור ורקמות
החיפוי הם הגבולות בין פנים לחוץ.

פורטו במכוון .המונחים
שבמפרט התכנים מייצגים
את רמת ההעמקה הנדרשת,
וכאן חשוב להדגיש את
התפקוד ואת המבנה של
האדם כמייצג יצורים
(אורגניזמים) רב-תאיים.

יחסי-הגומלין בין גוף האדם ובין
סביבתו כוללים :קליטת חומרים
ואנרגיה ,קליטת מידע ,הפרשת
חומרים ופליטת חום ,תוך כדי
הדגשת העיקרון של יחס שטח פנים
לנפח.

גוף האדם בנוי מתאים ,מרקמות,

•

מאיברים וממערכות איברים.

גוף האדם בנוי ממערכות של
איברים ,המאפשרות לגוף לפעול
כישות אחת .שמות המערכות,
תפקודן העיקרי ומקומן :עיכול,
נשימה (חילוף גזים) ,הובלה,
הפרשה ,הגנה ,תקשורת (עצבים
והורמונים) ,תנועה ורבייה.
התיאום והוויסות של פעולת
המערכות בגוף האדם מתבצעים
באמצעות תקשורת בין המערכות,
שבה משתתפים מערכת ההובלה,
מערכת העצבים וההורמונים.

התפקוד הכולל של הגוף מותנה
בתיאום ובוויסות של כל
הפעילויות המתרחשות בו.

•

חילוף חומרים (מטבוליזם)

האדם ,ככל יצור חי ,זקוק לחומרים

 ,ATPאנרגיית חום ,אנרגיה

מאפיין יצורים חיים.

לבניית הגוף ולהפקת אנרגיה .תהליכים
של חילוף חומרים (מטבוליזם) בתאי
גופו מתבצעים בסיוע של אנזימים
שונים.

כימית ,נשימה תאית (ללא
פירוט התהליכים)
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ביולוגיה  0 /יחידות
רעיון/תופעה

מפרט תכנים

המערכות השונות בגוף מאפשרות

מערכות בגוף לקליטת חומרים,

את קיומם של תהליכים
פיזיולוגיים.

לעיבודם ,להובלתם ולהפרשתם

מונחים ומושגים נוספים
1

הזנה :ויטמינים ,חלבונים,
מים ,מינרלים ,פחמימות,
שומנים.

•

המזון כמקור החומרים לבנייה
ולהפקה של אנרגיה ,עיכול המזון
וספיגתו אל מערכת הדם ,הובלתו
לתאים ,סילוק מזון שלא עוכל.

•

קליטת חמצן והובלתו בדם ,הובלת

מערכת נשימה :בית החזה,
המוגלובין ,חילוף גזים,
נאדיות הריאה ,נשיפה,
סרעפת ,קנה נשימה ,קצב
נשימה ,ריאות ,שאיפה.

מערכת ההובלה ,מערכת זרימה
ותיווך המקשרת בין מערכות

מערכת הובלה :ברזל,
המוגלובין ,ורידים ,טסיות

שונות.

דם (לוחיות דם) ,כלי דם
כליליים ,לחץ דם ,מח
עצמות ,מחזור דם גדול,
מחזור דם קטן ,נוזל הדם –
פלסמה ,נימים ,עורקים ,תאי
דם אדומים ,תאי דם לבנים.

מערכת עיכול :אנזימי עיכול
(ללא פירוט) ,מעי גס ,מעי
דק ,ספיגה ,פירוק כימי,
פירוק מכני ,צואה ,קיבה.

 CO2בדם ופליטתו.

•

הלב – מבנה ותפקוד.

•

5

הפרשת עודפים ותוצרי פירוק שהם

מערכת הפרשה :כליה,

פסולת.

נפרון ,ספיגה חוזרת,
שלפוחית שתן ,שתן ,שתנן.

לימוד המערכות יהיה בסיסי ומטרתו להציג תמונה כללית של אורגניזם שלם .על-פי גישה מערכתית זו ,לא נדרש להכיר
לעומק את כל המבנים והתהליכים הקשורים למערכות.
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ביולוגיה  0 /יחידות

רעיון/תופעה

מפרט תכנים

לגוף מערך הגנה המסייע לשמירת
ההומיאוסטזיס.

•

קליטת מידע ,עיבודו ותגובה עליו
מאפיינים יצור חי.

מערכות קליטת אותות ומידע ,עיבודם
ותגובה עליהם.

מערכות העצבים וההורמונים
משתתפות בקליטת מידע,
בעיבודו ובתגובה עליו ומאפשרות
שמירה על הומיאוסטזיס.

האדם קולט גירויים ואותות מהסביבה
החיצונית ומהסביבה הפנימית,
באמצעות איברי חושים ותאי חושים,
מעבד אותם ומגיב עליהם תוך כדי
תיאום בין המערכות והאיברים השונים.
•

•

מונחים ומושגים נוספים

מערכת הגנה :אנטיגן,
בגוף יש מנגנוני הגנה המונעים
השתלת איברים ,זיכרון
פגיעה של גורם זר ומסייעים
חיסוני ,חיסון ,חיסון פעיל,
להחזיר את הגוף למצבו התקין.
חיסון סביל ,נוגדן ,עור,
חומר זר או אורגניזם זר ,החודר
לתוך הסביבה הפנימית ,עלול לגרום פגוציטים (תאים בלעניים),
לשיבושים שונים הבאים לידי ביטוי קרישת דם (אזכור) ,תגובה
ייחודית ,תגובה לא-ייחודית.
במחלה.

עצבים :מערכת עצבים
תאי העצב (נוירונים) – מבנה
ותפקוד .גירוי עצבי עובר בתא עצב אוטונומית (כמסייעת
כאות חשמלי ובסינפסה כאות כימי .להומיאוסטזיס) ,מוח
מערכת העצבים מעבדת את המידע (אזכור) ,נוירוטרנסמיטורים,
סינפסה ,רפלקס.
ומגיבה עליו באמצעות שרירים
ובלוטות.

קיומו של הומאוסטזיס בגוף
האדם מושג בעזרת מנגנוני בקרה
ומשוב ,המביאים לפעולה
משולבת ומתואמת של מערכות
שונות.

מערכת הפרשה פנימית מווסתת
מערכות שונות באמצעות הורמונים.

הורמונים :אדרנלין ,איבר
מטרה ,אינסולין ,בלוטות
הפרשה פנימית ,לבלב,
קולטן.

דוגמאות לביטוי של הומאוסטזיס תקין
ולהפרתו.

בקרה ,משוב שלילי.

עקרונות של ויסות ובקרה באמצעות
מנגנוני משוב יבואו לידי ביטוי
בדוגמאות שבהן יודגש הקשר של
המערכות השונות למערכת ההובלה,
לחושים ,למערכת העצבים ולמערכות
הורמונליות.
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רעיון/תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

בדיקות דם ,שתן וטמפרטורת הגוף
משמשות אמצעי לאבחון מצב
ההומיאוסטזיס בגוף.
•

ויסות טמפרטורת הגוף – מנגנונים
פיזיולוגיים ומנגנונים התנהגותיים.

•

ויסות זרימת הדם אל הרקמות
בזמן מאמץ ובמנוחה (לא נדרש
מנגנון).

•

ויסות מאזן המים בגוף.

•

ויסות רמת הסוכר בדם.

אינסולין ,גלוקוז ,גליקוגן,
לבלב ,סוכרת.

•

ויסות קצב הלב.

אדרנלין ,דופק ,נפח פעימה,
קוצב לב ,קצב לב ,תפוקת
לב.

הזעה ,כלי דם היקפיים,
קוטר כלי דם ,רעידות.

הזעה ,התייבשות ,מאזן מים
תקין ,נפח השתן וריכוזו,
.ADH

אחריות האדם לבריאותו.

תזונה נבונה ,הימנעות מעישון ,מצריכת
אלכוהול ומסמים.

דיאטה דלת אנרגיה ,הפרעות
אכילה ,התמכרות ,כבד.
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התא – מבנה ופעילות
נושא חובה
מבוא
נושא זה נבחר כאחד מנושאי הליבה .הוא מייצג את הרמה התאית של היצורים (האורגניזמים) ומתמקד
במבנים ובתהליכים ברמה זו .המחקר הביולוגי ,החקלאי והרפואי כיום מתבסס יותר ויותר על הבנת
תהליכים בתא.
במסגרת לימוד הנושא תודגש האחידות הקיימת ברמת ארגון זו ,לצד השוני הרב ,בעולם היצורים החיים.

מבט על
התא הוא יחידה בסיסית של מבנה ותפקוד ביצורים (באורגניזמים) החיים ,שיש לה כל מאפייני החיים של
יצור שלם .התא הוא יחידה מבחינת המידע התורשתי .המבנה הבסיסי של התאים ותהליכי היסוד
המתרחשים בהם דומים בכל היצורים החיים .לרוב התאים ממדים מיקרוסקופיים ,אך לתאים ברקמות
השונות יש גודל ,הרכב ,צורה ותפקוד ייחודיים.
התא מופרד מן הסביבה על-ידי קרום בררני ,המאפשר לחומרים לעבור דרכו או מונע זאת מהם .הודות
לתכונה זו נשמרת בתוך התא סביבה פנימית שונה מהסביבה החיצונית .קרום התא הוא מבנה בררני
דינמי ,המאפשר קיום יחסי-גומלין מבוקרים עם הסביבה .גם בתוך התא קיימים קרומים שהמבנה
הבסיסי שלהם הוא כמבנה של קרום התא .קרומים אלה תוחמים אברונים תוך-תאיים שונים ,ויוצרים
מידור בתא .לאברונים התוך-תאיים תפקודים שונים ,וגם ביניהם מתקיימים יחסי-גומלין.
בתאים בעלי גרעין קיים שלד תוך-תאי ,הבנוי ממכלול חלבונים היוצרים סיבים ,אשר אחראים לצורת
התא ,לתנועת מרכיבים שונים בתוך התא ולתנועתם של חלק מהתאים.
המים הם המרכיב העיקרי בתא .החומרים העיקריים האחרים הבונים את התאים הם תרכובות פחמן
(תרכובות אורגניות) .היסודות העיקריים הבונים את התרכובות האורגניות הם מועטים :פחמן ,חמצן,
מימן ,חנקן ,זרחן וגפרית ,ואף-על-פי-כן מגוון התרכובות בכל תא גדול מאוד .בין תרכובות הפחמן בתא יש
חשיבות מיוחדת לחלבונים כמרכיבים במבנה התא ,בתפקודו ובבקרת תהליכים בתא.
מרבית התהליכים המתרחשים ברמת התא משותפים ליצורים רבים .החומרים בתאים עוברים תהליכים
של פירוק ,בנייה ושינוי ,ותהליכים אלה מלווים בשינויים אנרגטיים .אלה הם תהליכי חילוף חומרים
(מטבוליזם) .התהליכים הכימיים בתוך התא מזורזים על-ידי אנזימים.
על-פי-רוב ,בכל תא נמצא כל המידע התורשתי של היצור ,אך בסיוע מנגנוני בקרה מתאימים
מתבטאים בכל תא גנים מסוימים ולא אחרים .ביטוי המידע התורשתי בתא נעשה במסלול של:
DNA

RNA

חלבון ,והוא מבוקר על-ידי מנגנוני בקרה ,הן באמצעות מסרים המועברים אל

התא מבחוץ והן על-ידי תהליכים המתרחשים בתא.
כל תא נוצר מתא קודם .בחומר התורשתי (ה DNA-המצוי בתא) מוצפן המידע לביטוי התכונות
התורשתיות של היצור ,והוא מועבר באופן מדויק ,בדרך-כלל ,מדור לדור .רביית תאים אאוקריוטים
מתבצעת בדרך-כלל באמצעות חלוקת מיטוזה .ביצורים אאוקריוטיים ,שבהם מתקיימת רבייה זוויגית,
מתרחשת גם חלוקת הפחתה ,מיוזה ,ונוצרים תאים המשתתפים בתהליך הרבייה (גמטות).
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התקדמות המדע וההבנה של מבנים ותהליכים המתרחשים בתאים ,בצד פיתוח שיטות חדשות לטיפול
בתאים והתפתחות היכולת לשנות את תכונותיהם (כגון הנדסה גנטית ושיבוט) ,מאפשרים כיום לטפל
במחלות ולסייע לחולים באופן שלא היה אפשרי בעבר ,אך מעוררים דילמות מוסריות ,שעל האדם לתת את
דעתו עליהן.

טבלת רעיונות ,תכנים ,מונחים ומושגים
רעיון/תופעה

מפרט תכנים

התא הוא יחידת המבנה והתפקוד •
ביצורים החיים.

מאפייני החיים – הפרדה
מהסביבה החיצונית ויציבות
הסביבה הפנימית ,חילוף חומרים

במבנה הבסיסי של התאים,
בהרכב שלהם ובתהליכי היסוד
המתקיימים בהם ,בצד שונות
בצורה ובתפקוד.

(מטבוליזם) ,התרבות ,תגובה
לגירוי ,גדילה והתפתחות –
המאפיינים את האורגניזם השלם,
חד-תאי או רב-תאי ,מאפיינים גם

בכל היצורים ניכרת אחידות רבה

מונחים ומושגים נוספים
נגיף (וירוס).

את כל אחד מהתאים המרכיבים
את היצורים הללו.
•

•

מבנה התא ואברוניו תוך הדגשת

אאוקריוטי ,גרעין התא ,דופן

ההתאמה בין מבנה לתפקוד והיחס
בין שטח הפנים לנפח.

התא ,חלולית ,ליזוזומים,
מיטוכונדריה ,פלסטידות,
פרוקריוטי ,ציטופלסמה,

והשוואות בין סוגים שונים של
תאים בתוך האורגניזם ובין יצורים
שונים.

קרום התא ,ריבוזומים ,תא
בעל-חיים ,תא חיידק ,תא
צמח.

הדגשת המשותף לכל התאים

•

דוגמאות לשני תאים שונים לפחות,
משתי רקמות שונות ,באורגניזם
רב-תאי.

בתא מתקיימת סביבה מימית.
רוב החומרים הבונים את תאי
היצורים החיים הם תרכובות
פחמן אורגניות מסוגים שונים.

•

היסודות העיקריים הבונים את
התרכובות האורגניות הם מועטים,

בתאים מצויים גם מינרלים.

) (C,H,O,N,P,Sואף-על-פי-כן מגוון
התרכובות בכל תא גדול מאוד.

חד-סוכר ,חומצות אמיניות,
חומצות גרעין ,חומרים
אורגניים ,חומרים
אי-אורגניים ,חלבונים,

•

ההרכב והתכונות של פחמימות,
ליפידים ,חלבונים ,חומצות גרעין.

ליפידים ,נוקלאוטידים,
פחמימות ,רב-סוכר ,תאית,

•

דוגמאות לחומרי תשמורת בצמחים
ובבעלי-חיים ,חשיבות חומרי
התשמורת ואפיונם.

.RNA ,DNA

•

חשיבות המים והמינרלים.

חומרי תשמורת :גליקוגן,
עמילן ,שומנים
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רעיון/תופעה
קרום התא מפריד בין הסביבה

מפרט תכנים
•

קרום התא ,שהוא מבנה דינמי,

איזוטוני ,הומיאוסטזיס,

מאפשר קיום סביבה פנימית יציבה
השונה מן הסביבה החיצונית של
התא.

היפוטוני ,היפרטוני ,חדירות
הקרום.

•

מבנה הקרום הדו-שכבתי ותכונותיו
מותאמים לתפקודו.

חלבונים ,משאבות בקרום
התא ,נשאים ,פוספוליפידים,
תעלות.

•

ישנן דרכים שונות למעבר חומרים
דרך קרום התא אל התא וממנו.

אוסמוזה ,דיפוזיה,
דפלסמוליזה ,העברה פעילה,

•

קרום התא מאפשר קליטת מסרים

הפנימית לסביבה החיצונית של
התא ,ומאפשר מעבר דו-כיווני של
חומרים ביניהן.
בתוך תא אאוקריוטי יש קרומים
התוחמים אברונים ויוצרים
מידור בתא.

מונחים ומושגים נוספים

מפל ריכוזים ,פלסמוליזה.
קולטנים

מהסביבה החיצונית אל תוך התא.

בתאים מתקיימים תהליכים של

•

המידור מאפשר פעילות מגוונת
וקיום סביבות שונות בתוך התא
ובתוך האברונים השונים.

כלורופלסטידות,
מיטוכונדריה

•

מקור החומרים המשמשים

חומרי מזון ,חומרי תשמורת.

לתהליכי חילוף החומרים
(המטבוליזם) הוא הזנה
הטרוטרופית או אוטוטרופית.

פירוק ,בנייה ושינוי – חילוף
חומרים (מטבוליזם).
תהליכים אלה מלווים בשינויים
אנרגטיים.

•

תהליך הפוטוסינתזה כתהליך
המרת אנרגיית אור לאנרגיה
כימית ,הניתנת לניצול על-ידי
יצורים חיים (תיאור התהליך בלי
פירוט השלבים).

כלורופיל ,כלורופלסטידות.

התהליכים הכימיים ביצור החי

•

הנשימה התאית כתהליך אנזימטי
רב-שלבי ,שבו מופקת אנרגיה

אנרגיית חום ,חד-סוכר,
מיטוכונדריה ,נשימה

כימית ,המשמשת לביצוע כל
תהליכי החיים בתא (תיאור
התהליך בלי פירוט השלבים).

אירובית ,פוספט (זרחה),

מזורזים על-ידי אנזימים.

2

2

תסיסה . ATP,ADP ,

יש ללמוד רק מגיבים ,תוצרים ורווח אנרגטי.
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רעיון/תופעה

מפרט תכנים
•

מונחים ומושגים נוספים

האנזימים כזרזים ביולוגיים,

אתר פעיל ,בופר ,דנטורציה,

המאפשרים את קיומם של
התהליכים בתא .פעולת האנזימים

מבנה מרחבי ,מעכב,
ספציפיות.

מושפעת מגורמים שונים ,כמו ,pH
טמפרטורה ,ריכוז סובסטרט ,ריכוז
אנזים.
המידע התורשתי בתא מוצפן

גן ,גרעין התא ,חומצות

בכל תא נמצא כל המידע

•

התורשתי של היצור ,אך לא כולו
בא לידי ביטוי בכל אחד מן

ב DNA-שהוא אחד המרכיבים

אמיניות ,יצירת חלבונים,

העיקריים של הכרומוזומים.

עריכת  ,RNAצופן גנטי,

התאים .קיימת בקרה על ביטוי
המידע התורשתי.

ביטוי המידע התורשתי נעשה
בדרך-כלל במסלול של:

ריבוזומים ,תעתוק ,תרגום,

DNA

•

RNA

 RNAמוביל RNA ,שליח.

חלבון.

בקרה ברמת ה DNA-היא דוגמה
לקביעת העיתוי שבו הDNA-

יתבטא ולקביעת סוג התא שבו הוא
יתבטא.
•

בקרה על ביטוי המידע התורשתי
מתרחשת בהתמיינות תאים ביצור

תאי גזע.

רב-תאי.
•

התמיינות מלווה לעתים בהפסקת
חלוקת תאים ולעתים גם במוות
מתוכנן של תאים (היכרות עם
התופעה).

•

ביטוי גנים מבוקר על-ידי מסרים
המועברים אל התא מבחוץ ומושפע
מתהליכים המתרחשים בתא (ללא
פירוט המנגנון).

הורמונים ,קולטנים.
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רעיון/תופעה
כל תא נוצר מתא קודם .לפני

מפרט תכנים
•

מונחים ומושגים נוספים

שלבים במחזור חיי התא.

חלוקת התא ה DNA-משוכפל
ומועבר בצורה מדויקת (לרוב)
לתאי הבת.

שכפול ה DNA-ועקרון חלוקת התא

כישור ,כרומוזומים,
כרומטידות ,מוטציה.

ביצורים שבהם מתקיימת רבייה
זוויגית מתרחשת חלוקת הפחתה
(מיוזה).

•

עקרון תהליך המיוזה (חלוקת
הפחתה) ,תוצאותיו וחשיבותו.

דיפלואיד ,הפלואיד ,הפריה,
זיגוטה ,כרומוזומים
הומולוגיים ,שונות גנטית,
תא רבייה (גמטה).

התקדמות המדע מאפשרת שיפור

בפיתוח שיטות חדשות לטיפול בתאים,

פרויקט הגנום ,שיבוט תאים,

בתחומי הרפואה והחקלאות ,אך
מעוררת דילמות מוסריות שעל
האדם להתמודד איתן.

כמו הנדסה גנטית ,יש סיכויים וסכנות.

תרבית תאים.

•

(מיטוזה) כתהליכים המבטיחים
חלוקה שווה של החומר התורשתי
בין שני תאי הבת.

פיתוח השיטות מאפשר:

 .5מתן פתרונות למחלות ולקשיים
שלא היה ניתן לספק בעבר.
לדוגמה :יכולת התערבות האדם
בגנום ,שיבוט ,שימוש בתאי גזע.
 .2יצירת זנים עתירי יבול ,זנים
עמידים או זנים שמניבים יבול
איכותי.
 .3ייצור חומרים בשיטות
ביוטכנולוגיות.
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אקולוגיה
נושא חובה
מבוא
נושא האקולוגיה מייצג את רמת הארגון הכוללנית ,רמת המערכת האקולוגית .קיימים היבטים אחידים
המייחדים את נושא האקולוגיה:
•

הזדמנות לעסוק בנושאים רלוונטיים הנוגעים למעורבות האדם בסביבתו ,ברמה הגלובלית ,האזורית
והמקומית .החקלאות כדוגמה למעורבות האדם.

•

פיתוח מודעות לדילמות הקשורות לאחריות האדם לסביבה וסוגיות של שימור מול פיתוח הסביבה.

בהקשר זה יוצגו בפני הנבחנים הרעיונות של פיתוח בר-קיימא ) ,(Sustainable developmentחקלאות
בת-קיימא והישרדות המין האנושי בעזרת התערבות מבוקרת בטבע .ניצול המשאבים בקצב המאפשר
לתהליכים טבעיים לחדש מה שנוצל כדי לאפשר פיתוח גם בדורות הבאים.

מבט על
אקולוגיה היא תחום מדעי העוסק בחקר יחסי-הגומלין בין היצורים החיים בסביבה מסוימת ובינם לבין
סביבתם ובחקר הגורמים המשפיעים על מידת הפיזור והשפע של יצורים חיים בסביבות שונות על-פני
כדור-הארץ .הבנת העקרונות והמושגים באקולוגיה היא הבסיס להבנה של השפעת האדם על הסביבה
ונקודת מוצא לכל פעילות שמטרתה שמירה על איכות הסביבה.
הסביבה (בית-גידול ,מערכת אקולוגית=אקוסיסטמה) מאופיינת על-ידי גורמים אביוטיים וגורמים
ביוטיים ,המשפיעים אלו על אלו .הגורמים האביוטיים הם כלל התנאים והמשאבים הדוממים של
הסביבה ,כמו קרקע ,מים ,טמפרטורה ,אור וחמצן .הגורמים הביוטיים הם היצורים החיים בסביבה .כל
המאפיינים של בית-הגידול יוצרים יחד את התנאים בבית-הגידול ,וחלק מהם מהווים משאבים הנחוצים
לחיי היצורים .כל אחד מהגורמים יכול להוות גורם מגביל של גודל אוכלוסיות היצורים בבית-הגידול ויחד
הם קובעים את כושר הנשיאה של הסביבה.
אחת התופעות המעניינות הנגלות לעיני המתבונן בסביבה היא ההתאמה של היצורים ,במבנה ובאורח
החיים ,לתנאים בסביבתם וליצורים שעמם הם מקיימים יחסי-גומלין .התאמה זו היא תוצאה של תהליכי
בררה טבעית שהתקיימו במהלך העידנים ונמשכים גם כיום.
יחסי-הגומלין בין היצורים ובין סביבתם (האביוטית והביוטית) נובעים מכך שכל היצורים החיים זקוקים
לצורך קיומם לחומרים ולמקור אנרגיה (אנרגיית אור או אנרגיה כימית) ולתנאי גידול ,כגון טמפרטורה
מתאימה .היצורים קולטים חומרים ואנרגיה מהסביבה ופולטים לסביבה חומרים ואנרגיית חום.
חילוף החומרים (המטבוליזם) של היצורים הוא אחד ממאפייני חייהם ומרכיב חשוב במיחזור החומרים
בסביבה .בתהליכים מסוימים (למשל נשימה תאית) משתנים חומרים אורגניים לחומרים אי-אורגניים,
ובפוטוסינתזה משתנים חומרים אי-אורגניים לחומרים אורגניים .מיחזור של יסודות הכרחיים ליצורים,
כמו פחמן ,חנקן וחמצן ,הוא חיוני לחיי היצורים ,שכן כמות היסודות בביוספרה היא סופית .במערכות
האקולוגיות מיחזור חומרים הוא תהליך טבעי ששותפים לו כל היצורים.
בניגוד לחומרים ,האנרגיה (אנרגיית האור מהשמש) מומרת לאנרגיה כימית בתהליך הפוטוסינתזה,
מנוצלת על-ידי היצורים ובסופו של דבר נפלטת כחום לסביבה ואינה זמינה לשימוש חוזר (למיחזור).
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לפיכך ,הביוספרה היא מערכת אקולוגית פתוחה לאנרגיה ,שבה זרימת האנרגיה חד-כיוונית ,אך היא
מערכת סגורה מבחינת החומרים שבה.
גודל האוכלוסיות של המינים השונים בטבע מושפע לא רק מהמשאבים ומהתנאים שבסביבתם אלא גם
מיחסי-הגומלין המתקיימים בין פרטים באותה אוכלוסייה (בעיקר תחרות) ומיחסי-הגומלין בין פרטים
השייכים לאוכלוסיות שונות בחברה ,כמו יחסי הזנה וטריפה ,יחסי תחרות ויחסי שיתוף (סימביוזה
לסוגיה).
הסביבה ,על כל מרכיביה ,מושפעת מאירועים חריגים קצרי טווח (כמו שרפה ,גל קור ,גל חום ,מגפה,
זיהום ,התפרצות הר געש ,שיטפון) ומשינויים הדרגתיים הנמשכים לאורך זמן ,כמו שינוי אקלימי
(התחממות האטמוספרה) ,שינויים במגוון המינים (יצירת מינים והכחדתם).
כיום ניכרת מאוד ההשפעה של מעורבות האדם בטבע ,הנובעת מהגידול המהיר של אוכלוסיית העולם
ומניצול בלתי-מבוקר של המשאבים ,ללא התחשבות מספקת ואחריות לגבי העתיד .אחת הדוגמאות
למעורבות זו היא החקלאות .מטרת החקלאות היא לייצר יותר מזון למין האנושי ולשפר את איכות חייו
של האדם (למשל :גידול של פרחים ,של צמחי מרפא ,של צמחי תבלין ,של בשמים ושל חיות מחמד).
לחקלאות תרומה חברתית וערכית והיא אף תורמת לנוף ארצנו .אולם החקלאות גם יוצרת בעיות
אקולוגיות .הצלחת הטיפול בבעיות האקולוגיות הנוצרות במהלך פיתוח החקלאות ,מבטיחה למין האנושי
איכות חיים ,ומאפשרת לו להמשיך להתקיים בצפיפות האוכלוסין הנוכחית.
מעורבות האדם גורמת לשינויים בסביבה ,שחלק מהם בלתי-הפיכים ועלולים לסכן את המשך קיומם של
מינים רבים ,ובכלל זה את קיומם של בני-אדם .בשנים האחרונות מעורבות האדם מעוררת בעיות ודילמות
חברתיות ואתיות ומחייבת אימוץ התנהגויות שמבוססות על גילוי אחריות כלפי הסביבה וכלפי הדורות
הבאים .גם בארץ הטבע נפגע במיוחד בדורות האחרונים מתהליכים שונים של תיעוש ,חקלאות ,פיתוח
והתיישבות ,וחשוב לפעול כדי לצמצם את הפגיעה ולהבטיח את שימורו ,בצד פיתוח המתחייב מן הצרכים
והמתחשב בתנאים (פיתוח בר-קיימא).
מינים מסוימים של צמחים ושל בעלי-חיים בארץ ובעולם הוכרזו על-פי חוק כ"מינים מוגנים" ,ואזורים
ייחודיים הוכרזו על-פי חוק כ"שמורות טבע" ,כדי להגן על ערכי טבע .אולם יש מינים שכבר נכחדו ואחרים
שנמצאים בסכנת הכחדה.
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טבלת רעיונות ,תכנים ,מונחים ומושגים
מפרט תכנים
רעיון/תופעה
הסביבה מאופיינת על-ידי גורמים
אביוטיים וגורמים ביוטיים,
המשפיעים אלו על אלו .כל אחד
מהתנאים ומהמשאבים של
הסביבה יכול להוות גורם מגביל,
אולם כושר הנשיאה של הסביבה
נקבע על-ידי השפעתם המשולבת
של כל מרכיבי הסביבה.

מונחים ומושגים נוספים

הגורמים האביוטיים בסביבה
וחשיבותם לחיי היצורים החיים
(האורגניזמים)
•

מים – תכונות המים :המים כממס,
כמווסתים שינויי טמפרטורה,
כסביבת חיים ,כגורם מגביל
בסביבה.

•

בית-גידול ,דיות ,כושר
נשיאה ,מערכת אקולוגית,
נביטה ,פיוניות.

קרקע – תכונות הקרקע :אוורור,
מליחות .משק המים בקרקע,
הקרקע כמקור למינרלים ,הקרקע
כבית-גידול.

•

אור וקרינה – קרינת השמש :אור
כמקור אנרגיה לפוטוסינתזה ,האור
כאות סביבתי המשפיע על
תהליכים.

•

טמפרטורה – תנודות יומיות

כלורופיל ,נדידה ,נשירת
עלים ,עונת רבייה ,פריחה.

יחס בין שטח פנים לנפח.

ועונתיות .ויסות טמפרטורה אצל
פויקילותרמים (אקטותרמים) ואצל
הומאותרמים (אנדותרמים).
•

רוח – גורם המשפיע על האבקה,
הפצת זרעים ,התאדות ודיות.

•

אוויר – חשיבות זמינות החמצן

חילוף גזים ,נשימה.

וה CO2-לתהליכי נשימה
ולפוטוסינתזה.
הגורמים הביוטיים והשפעתם על
גורמים אביוטיים ועל גורמים ביוטיים
•

יצורים משנים את סביבתם
ובעקבות זאת משתנה הרכב
המינים בסביבה.
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תהליכי הבררה הטבעית

מפרט תכנים
ההתאמה כתוצר של תהליכי בררה

רעיון/תופעה
משפיעים על המגוון הביולוגי.

טבעית

קיימת התאמה בין המבנה
והתפקוד של יצורים חיים ובין
התנאים בסביבתם .התאמה זו
היא תוצאה של תהליכים
אבולוציוניים.

•

סוגים של התאמות :מורפולוגית,
פיזיולוגית-ביוכימית ,התנהגותית.

•

דוגמאות של התאמות ,מתוך מגוון
הצמחים ובעלי-החיים בארץ,
לחיים בתנאים שונים :סביבה
מימית (מי ים ,מים מתוקים),
סביבה יבשתית (חולות ,מדבר),

מונחים ומושגים נוספים

גאופיטים ,הסתגלות,
חד-שנתיים ,מין (,)species
נדידה ,רב-שנתיים ,שונּות,
תרדמה ,מגוון ביולוגי.

מליחות הקרקע ,תנאי הארה,
טמפרטורות קיצוניות.

כל היצורים החיים זקוקים
לחומרים ולמקור אנרגיה
לקיומם .היצורים קולטים
חומרים ואנרגיה מהסביבה
ומשחררים לסביבה חומרים
ואנרגיית חום .הביוספרה היא
מערכת אקולוגית סגורה
לחומרים ופתוחה לאנרגיה.

•

השתנות המגוון הביולוגי לאורך
זמן.

מיניים אנדמיים ,מינים
בסכנת הכחדה ,מינים
פולשים.

•

השמש היא מקור האנרגיה
הראשוני והעיקרי למרבית
המערכות האקולוגיות.

•

אנרגיה מועברת בין גורמים
ביוטיים ובין הסביבה האביוטית.

אוטוטרוף ,אנרגיה כימית,
אנרגיית חום ,ביומסה,
הטרוטרוף ,זמינות חנקן
(ללא פירוט מחזור החנקן),
חברה ,חומר אורגני ,חומר

•

זרימת אנרגיה בין גורמים ביוטיים
נעשית באמצעות הזנה.

•

שרשרת מזון ,מארג מזון ופירמידה
אקולוגית הם דרכים לייצוג מעברי
האנרגיה והחומרים במערכת
האקולוגית.

•

התהליכים העקרוניים במחזורי
החומרים בטבע ,שבהם ממוחזרים
היסודות ההכרחיים לחיי היצורים

אי-אורגני ,טורף-על ,יחסי
הזנה ,יצרנים ,מפרקים
(חיידקים ופטריות) ,נשימה,
פוטוסינתזה ,צרכנים,
צרכנים ראשוניים ,צרכנים
שניוניים.

(מחזורי פחמן ,חמצן ומים).
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רעיון/תופעה
בין פרטים של אותה אוכלוסייה
ובין פרטים של אוכלוסיות שונות
באותה חברה מתקיימים
יחסי-גומלין מסוגים שונים.
יחסי-הגומלין בתוך האוכלוסיות
וביניהן משפיעים על גודלן.

מפרט תכנים
•

יחסי ההזנה בין יצרנים
(אוטוטרופים) ובין צרכנים
למיניהם (הטרוטרופים ,מפרקים).
טריפה ,הימלטות מטריפה.
תחרות בתוך אוכלוסיות ובין
אוכלוסיות.
יחסי שיתוף (סימביוזה) מסוגים
שונים.
השפעת יחסי-הגומלין למיניהם על
גודל האוכלוסייה.

•

השפעת האדם על גורמים
אביוטיים.

•

השפעת האדם על גורמים ביוטיים.

•

השפעת האדם על יחסי-הגומלין
בטבע.

•

השפעת האדם על המגוון הביולוגי
בטבע.

•
•
•
•

האדם משפיע על סביבתו ומשנה
אותה.

החקלאות היא סוג של מעורבות

חקלאות אינטנסיבית כגורם המייצר

האדם בטבע.

מזון למספר הולך וגדל של בני-אדם

מונחים ומושגים נוספים
הדדיות ,טפילות ,טורפי-על,
צרכנים ראשוניים ,צרכנים
שניוניים ,שיווי-משקל דינמי.

אפקט החממה ,דישון ,דלדול
האוזון ,הדברה ביולוגית,
הדברה כימית ,הרס בתי-
גידול ,זיהום אוויר ,זיהום
מים ,זיהום קרקע.

ובעלי-חיים וכגורם המייצר תוצרים
רבים לרווחת האדם.
בחקלאות נעשה שימוש בגורמים
אביוטיים וביוטיים מבוקרים לצורך
הגברה וייעול של הייצור החקלאי:
•

שימוש במים להשקיה.

•

דישון הקרקע.

•

שימוש בתאורה מלאכותית
להשפעה על תהליכים ביולוגיים:
הגברת הפוטוסינתזה ,שינוי במועדי

מי קולחין ,מים מליחים,
מים שפירים ,קומפוסט.

פריחה ,הטלת ביצים.
מעורבות האדם בטבע מעוררת
בעיות ודילמות חברתיות ואתיות.

•

האחריות של האדם כפרט וכקבוצה
לשמירה על הסביבה :החשיבות של
שמירה על הסביבה ועל משאביה,
חשיבות השמירה על המגוון
הביולוגי.

הכחדת מינים ,הכנסת
מינים ,מחסומים
ביוגאוגרפיים ,פיתוח
בר-קיימא ,קיימות
(.)sustainability
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רעיון/תופעה

מפרט תכנים
•

סוגיות הקשורות לשמירת הסביבה
בארץ :הקמת שמורות טבע ,פעולות
פיתוח תוך כדי צמצום הפגיעה
בטבע (כביש חוצה ישראל ,תחנות
כוח בחופי הים).

•

הדילמה של שימור לעומת פיתוח.

מונחים ומושגים נוספים
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התנהגות בעלי-חיים
נושא בחירה
מבוא
חקר ההתנהגות של בעלי-חיים כתחום מחקרי בביולוגיה החל רק בראשית המאה ה .23-במסגרת תכנית
הלימודים עוסק נושא זה בהיכרות עם דרכי המחקר בתחום ובלימוד עקרונות ותופעות הקשורים לעולמם
המרתק של בעלי-החיים .מאחר שהתחום רחב מאוד ,מתמקד הנושא בהיבטים אחדים של עולמם החושי
של בעלי-החיים ושל התקשורת ביניהם ,בהתנהגויות רבייה וטיפול בצאצאים וכן בקשר שבין ההתפתחות
ללמידה בבעלי-חיים.

מבט על
הבנת התנהגותם של בעלי-חיים הייתה חשובה לאדם מזמן שצד בעלי-חיים ואחר-כך ביית אחדים מהם.
כיום מחקר התנהגות בעלי-החיים הוא חלק מן המחקר הביולוגי .הוא נעשה תוך כדי עריכת תצפיות
וניסויים ,הן בתנאי שדה והן בתנאי מעבדה ,ותוך כדי שימוש בכל הכלים המקובלים במחקר ביולוגי ,וכן
בשיטות הייחודיות רק לתחום זה .נחקרים היבטים פיזיולוגיים ,התפתחותיים ואחרים ,של התנהגות
בעלי-חיים.
דפוסי ההתנהגות האופייניים לכל מין של בעלי-חיים תלויים במידה רבה בתורשה והם התגבשו בדרך של
בררה טבעית .התנהגותו של כל פרט במסגרת הדפוסים האופייניים למין מושפעת מגירויים פנימיים
וחיצוניים .כל בעל-חיים קולט רק חלק ממגוון הגירויים שבסביבה ,בהתאם ליכולת או למגבלות של איברי
החושים שלו .המידע הנקלט מעובד במוח ליצירת תמונת העולם החושית הייחודית (אומוולט) של
בעל-החיים.
בעלי-חיים מתקשרים זה עם זה על-ידי העברת אותות – מולדים ונלמדים – באמצעות החושים .יש
תקשורת בין בעלי-חיים שהם בני אותו מין ,ובין בעלי-חיים השייכים למינים שונים .המסרים המועברים
מסייעים להישרדות.
הבטחת קיומו של הדור הבא כרוכה בהשקעת משאבים אנרגטיים .יש קשר בין מידת ההשקעה של
משאבים ברבייה וחלוקת התפקידים בין זכרים לנקבות ובין תנאי הסביבה ,דפוסי הרבייה ,ההופעה
החיצונית של בעל-החיים ,עיתוי עונת הרבייה ,אורכה ועוד .כל אלה קשורים גם למאזן בין מספר
הצאצאים שמעמיד בעל-החיים ובין מידת ההשקעה ההורית בצאצאים – מאזן זה שונה אצל בעלי-חיים
שונים.
ההתנהגות של בעל-החיים היא חלק מהפנוטיפ שלו .ההתנהגות תלויה קודם כול בתורשה ,אך היא
מושפעת גם מן הסביבה ומיחסי-הגומלין בין התורשה לסביבה .היחס בין השפעת התורשה להשפעת
הסביבה שונה בהתנהגויות שונות ובמינים שונים .יש התנהגויות המשותפות לכל הפרטים ממין מסוים,
כמעט ללא תלות בסביבה ובניסיונו של הפרט – אלה הן בדרך-כלל התנהגויות המקנות יתרון הישרדותי
גדול.
בהתנהגויות אחרות השפעת הסביבה ניכרת יותר ,והן מתפתחות אצל הפרט רק בתנאי סביבה מתאימים
ולאחר למידה ,כלומר ההתנהגות מושפעת גם מניסיון החיים של היצור.
העקרונות הבסיסיים של הלמידה משותפים לכל בעלי-החיים.
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ביולוגיה  0 /יחידות
טבלת רעיונות ,תכנים ,מונחים ומושגים
מפרט תכנים
רעיון/תופעה
חקר התנהגות בעלי-החיים נעשה
גם בסביבתם הטבעית וגם
במערכות מבוקרות .המחקר
בתחום זה נעשה בדרך
אובייקטיבית ככל שניתן ,ומתוך
ניסיון להימנע מהאנשת בעלי-
החיים.

שיטות המחקר :תצפיות ,תיעוד
התנהגות ,זיהוי פרטים ,ניסויים
מבוקרים.
ניסויים לבדיקת השפעת הסביבה על
התנהגות הפרט :ניסויי חסך ,העשרה
סביבתית ,ניסויי אימוץ.

מגוון אברי החושים וסוגי הגירויים
התנהגות בעל-החיים מושפעת
שהם קולטים.
מגירויים סביבתיים הנקלטים
על-ידי איברי החושים שלו .איברי איברי חושים בבעלי-חיים שונים :חוש
הראייה ,חוש השמיעה ,חושים כימיים –
החושים מותאמים לסביבת
3
טעם וריח .
המחיה שלו.
א .חוש הראייה :ראייה כקליטת גלי
אור מוחזרים .מבנה ותפקוד של עין
מצלמה ,עין רגילה ועין מורכבת.
התאמה לראיית צבעים ולראייה
בחשכה ,איכות התמונה הנראית.
ב .חוש השמיעה :עוצמה ותדירות של
גלי קול ,מערכת השמיעה של העש.
איברי השמיעה של חולייתנים:
מבנה ותפקוד של אוזן האדם.
השמעת קולות :הקשה על מצע,
חיכוך איברים ,נשיפת אוויר דרך
פתח .טווח השמיעה של בעלי-חיים
שונים .התאמה בין השמעת הקולות
לקליטתם ,מערכת הסונר של
עטלפים ,איתור מקור הקול.
ג .החושים הכימיים – טעם וריח:
איברי חוש הטעם ,הבחנה בין
טעמים ,רגישות לטעמים ,העדפות
מזון והימנעות מרעל.
איברי ההרחה – האף בחולייתנים,
קולטני ריח בחרקים ,איבר
יעקובסון בזוחלים .רגישות חוש
הריח ותפקידיו (נדידת דגי
הסלמון).

3

מונחים ומושגים נוספים
גירוי (פנימי ,חיצוני) ,גירוי
על-טבעי ,גירוי-תגובה.

אורך גל ,אישון ,מיקוד
תמונה ,עדשה ,עינית ,קרנית,
קשתית ,ראייה תלת-ממדית,
רשתית ,שדה ראייה.
אוזן חיצונית ,אוזן פנימית,
אוזן תיכונה ,אפרכסת,
חצוצרה ,עור תוף ,עצמות
שמע ,שבלול ,שערות חישה,
תעלת שמע.

אונת ריח ,פקעית טעם,
רקמת הרחה.

יש לבחור באחד הסעיפים (א'-ג') :הכרת המבנה והתפקיד של חוש הראייה או של חוש השמיעה או של החושים הכימיים.
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ביולוגיה  0 /יחידות
רעיון/תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

בעלי-חיים ,הן בני אותו מין והן

האותות נקלטים ומועברים על-ידי

בלוטות ריח ,גל קול

בני מינים שונים ,מתקשרים זה
עם זה על-ידי העברת אותות
הנקלטים באמצעות החושים.

תאים ומערכות בגוף וגורמים לתגובה
התנהגותית מתאימה.

(עוצמה) ,הסוואה ,התנחלות,
חקיינות ,טריטוריה ,מסר
בין-מיני ,מסר ייחודי ,מסר
כללי ,מסר תוך-מיני ,פועלת,
פרומון אזהרה ,פרומון
אזעקה ,צבע אזהרה ,קולות
אזהרה ,תחנת ריח ,תקשורת
בין-מינית ,תקשורת תוך-
מינית.

קיימים אותות מולדים ואותות נלמדים.

התקשורת היא הבסיס להתנהגות
חברתית.
•

סוגי התקשורת:

•

תקשורת חזותית :הגדרה ,דרכי
העברת המסר (צבע ,דגם ,תנועה
ותנוחה) ,מטרות המסרים.
תקשורת קולית :הגדרה ,מטרות
המסרים.

•

תקשורת כימית :הגדרה ,התנהגות
סימון ביונקים ובחרקים ותפקידיה.
סוגי פרומונים ותפקידיהם.

שילוב בין סוגי התקשורת ,המסרים
והתגובות מכוון את התנהגות בעל-
החיים.

התנהגויות הקשורות לרבייה

•

מחייבות שיתוף פעולה בין בעלי-
החיים בני אותו מין.

דפוסי רבייה :השקעת אנרגיה

אפרוח ,גוזל ,האכלת חיזור,

ברבייה ,מונוגמיה ,פוליגמיה,
חד-פרצופיות מינית ודו-פרצופיות
מינית.

הרמון ,התנהגות קינון ,חובש
קן ,טריטוריה ,סינכרוניזציה
של הרבייה ,עוזב קן,
פוטנציאל רבייה ,שגר,
תטולה.

•

עיתוי עונת הרבייה ואורכה.

•

התנהגות חיזור :יצירת המפגש,
מוכנות לרבייה ,בחירת בן-הזוג,
המאפיינים הנבחנים בעת החיזור,
הסכנה בחיזור.

•

התנהגות הורית בעופות :טיפוסי
הצאצאים ,חלוקת תפקידים בין
זכר לנקבה ,קינון ,דגירה ,האכלה.

•

התנהגות הורית ביונקים :טיפוסי
הצאצאים ,יצירת הקשר הראשוני
בין האם לוולד ,הנקה וגמילה.
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רעיון/תופעה
מגוון ההתנהגויות שמבצעים

מפרט תכנים
•

בעלי-החיים נובע מהמטען הגנטי
שלהם ,מניסיון החיים ומיחסי-
הגומלין בין התורשה לסביבה.

מונחים ומושגים נוספים

עקרונות כלליים בהתפתחות

החתמה זוויגית (מינית),

ולמידה :השוואה בין דפוסים
מולדים לדפוסים נלמדים ,חשיבות
הלמידה והתרגול ,החתמה.

החתמת עקיבה ,התנהגות
מולדת ,התנהגות נלמדת,
התניה קלסית ,למידה
מתוכנתת ,תקופה רגישה
(קריטית).

•

למידה :התניה ,ניסוי וטעייה,
חיקוי ,למידת השירה בציפורים,
העברת תרבות ,שימוש בכלים.

•

האונטוגנזה של ההתנהגות:
– השפעת גירויים חברתיים על
ההתפתחות של התנהגות
הפרט.
– השפעת הסביבה על
ההתפתחות.
– התנהגות משחק ותפקידיה.

האדם מנצל את הידע שקיים
בנושא התנהגות בעלי-חיים
לתועלתו.
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מזרע לזרע
נושא בחירה
מבוא
נושא זה ,העוסק בהתפתחות צמחים ,נבחר כדי להרחיב את הידע ברמה של האורגניזם השלם מעבר
לתכנים שנלמדו במסגרת הנושא "מבוא לביולוגיה של האדם" ,שהוא אחד מנושאי החובה.

מבט על
מחזור החיים של צמחים בעלי פרחים כולל מספר שלבי התפתחות:
נביטה – כוללת תהליכים המתרחשים בזרע :התעוררות מתרדמה והתחלת התפתחות העובר עד הפיכתו
לנבט.
גדילה וצמיחה (התפתחות וגטטיבית) – תהליכים אלה הם תוצאה של שינוי במספר ובגודל של התאים.
תוספת התאים נעשית ברקמות המריסטמטיות המצויות בעיקר בקצוות ובהיקף של הצמח .בתהליך זה
נוצרים ענפים ,עלים ושורשים.
רבייה (התפתחות רפרודוקטיבית) – תהליך היצירה של פרחים ,של פירות ושל זרעים .הזרעים שנוצרים
בפירות נובטים בתנאי סביבה פנימיים וחיצוניים מתאימים וכך מתחיל מחזור חיים חדש.
במהלך ההתפתחות ,תאים שנוצרים ברקמות המריסטמטיות עוברים תהליך של התמיינות עד ליצירת
תאים ממוינים המתאימים לתפקודם .הזדקנות היא מכלול תהליכים המובילים למותו של הצמח או של
חלקים מסוימים ממנו.
התהליכים המתרחשים במהלך מחזור החיים של הצמח מושפעים מגורמים פנימיים בצמח ,כמו גורמים
תורשתיים הבאים לידי ביטוי באמצעות הורמונים ,ומגורמים חיצוניים ,כמו אור ,מים ,קרקע ,טמפרטורה,
חמצן ,ריכוז ה CO2-ועוד.
בעזרת הטכנולוגיה והידע הביולוגי האדם יכול להתערב במחזור החיים של הצמח ובתהליכים המתרחשים
בו .יכולת זו מנוצלת על-ידי החקלאים ומגדלי הצמחים ,והם משפיעים על הכמות ועל האיכות של יבול
הצמח.
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ביולוגיה  0 /יחידות
טבלת רעיונות ,תכנים ,מונחים ומושגים
רעיון/תופעה

מפרט תכנים

במחזור החיים של צמחים

•

מבנה צמחים מכוסי זרע.

מונחים ומושגים נוספים
גבעול ,זרע ,מכוסי זרע ,ניצן,
נצר ,עלה ,פרח ,פרי ,שורש.

מכוסי זרע הצמח מתפתח מזרע
לצמח בוגר שפורח ומייצר פירות
וזרעים.

•

מחזור חיים של צמח חד-שנתי ושל
צמח רב-שנתי.

דו-מיני ,דו-שנתי,
חד-מחזורי ,חד-מיני ,נביטה,
פריחה ,צמיחה ,רבייה,
רב-מחזורי.

הנביטה היא התעוררות הזרע

•

מבנה הזרע ותהליך הנביטה.

אנדוספרם ,הצצה ,חומרי

מתרדמה והתחלת התפתחות

•

תהליך הנביטה מושפע מגורמים

תשמורת ,נצרון ,עובר,

חיצוניים (מים ,חמצן ,טמפרטורה,
אור) ומגורמים פנימיים (גיל,
הורמונים ,תכונות קליפת הזרע).

פסיגים ,שורשון ,תרדמת
זרעים.

הצמח.

הגדילה וההתפתחות של הצמח
(השלב הווגטטיבי) כרוכות
בתוספת מסה (ביומסה)
ובהתמיינות תאים .הגדילה
וההתפתחות מושפעות מגורמים
שונים.

•

הצמח גדל ומתפתח באמצעות
יצירת איברים חדשים וצמיחה של
איברים קיימים.

•

גדילה היא שינוי כמותי בביומסה,
במספר ,באורך ובנפח של תאים.
התפתחות כוללת התמיינות תאים,
יצירת רקמות ואיברים.

•

הצמח מתארך בשני קצותיו
ומתעבה.

•

הגדילה וההתפתחות מושפעות
מגורמים חיצוניים ופנימיים:
– אור

מיטוזה.

עוצמת אור ,פוטוסינתזה,
פוטופריודיזם.

– קרקע
– טמפרטורה
– מים

לחץ טורגור.

– מינרלים

אשלגן ,זרחן ,חנקן.

– ריכוז CO2

– הורמונים

אוקסין ,ג'יברלין.
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רעיון/תופעה
בשלב הרבייה הזוויגית של

מפרט תכנים
•

צמחים בעלי פרחים (השלב
הרפרודוקטיבי) נוצרים פרחים,
פירות וזרעים.

הפרח הוא איבר הרבייה הזוויגית

אבקן ,ביציות ,גרגירי אבקה,

(המינית) של הצמח:

ֱלי ,עלי
זיר ,מאבק ,נחשון ,ע ִ
גביע ,עלי כותרת ,עמוד עלי,
צופנים ,צלקת ,שחלה.

– הקשר בין תכונות הפרח (מבנה,
מועדי הבשלה של צלקת ושל
אבקנים) לדרך האבקתו.

האבקה זרה ,האבקה
עצמית ,פרח דו-מיני ,פרח
חד-מיני.

– תהליך ההפריה והתפתחות
העובר.

אנדוספרם ,זיגוטה ,חומרי
תשמורת ,מיוזה ,נחשון ,תא

– רבייה זוויגית :עקרונות,
יתרונות וחסרונות.

ביצה ,תא זרע.

– מבנה הפרח

•

מונחים ומושגים נוספים

הפרי הוא האיבר שמגן על הזרעים
ומסייע בהפצתם .הפרי מתפתח
מהשחלה.
– שלבים בהתפתחות הפרי:
חנטה ,גדילה ,הבשלה.
– התפתחות פירות ללא זרעים.

•

הזרע :השלמת מחזור החיים
– התפתחות הזרע.
– דרכי ההפצה של זרעים.

צמחים מתרבים גם ברבייה

•

אל-זוויגית (רבייה וגטטיבית).

בצמח יש קדקודי צמיחה

התמיינות ,מיטוזה.

המאפשרים רבייה וגטטיבית.
•

חלקי צמח שונים משמשים לרבייה
וגטטיבית :עלה ,בצל ,פקעת,
שלוחה ,ענף.

•

הרבייה הווגטטיבית :עקרונות,
יתרונות וחסרונות.

הזדקנות היא מכלול תהליכים
המובילים למותו של הצמח או
של חלקים ממנו.
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רעיון/תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

האדם מתערב במנגנוני התפתחות דרכים להתערבות האדם בגידול
טבעיים של צמחים כדי לכוונם
לצרכיו ולהשגת יבול מרבי.

צמחים

4

פירוק מעכבי נביטה ,ריסוק
קליפה קשה.

•

זירוז הנביטה.

•

השפעה על הצמיחה :ויסות אספקת
המים ,אספקת חומרי הזנה לצמח,
ויסות הטמפרטורה ושינויים בריכוז ב ,CO2-השקיה ,זבל,
טפטפות ,מי נקז ,מי קולחין,
ה.CO2-

גידולים חסויים (חממות
ומנהרות) ,דשן ,העשרה

מיחזור ,מים מליחים,
קומפוסט.
•

השפעה על מועד הפריחה ועל מספר
הפרחים והפירות :הכוונת מספר
שעות האור ,עוצמת האור ויצירת
תנאי האבקה מתאימים.

דבורת הבומבוס ,האבקה
מלאכותית ,תאורה
מלאכותית.

•

שיטות של ריבוי וגטטיבי והרכבה.

ייחור ,כנה ,רוכב ,שלוחה,
תרבית רקמה.

•

הכוונת הריבוי הווגטטיבי
באמצעות שליטה על גורמים
המשפיעים על הריבוי :אור ,לחות,
טמפרטורה ,מצע הגידול,
הורמונים ,המקום שממנו נלקח
הייחור.

בחקלאות מפתחים צמחים

•

הכוונה של התפתחות הפרי ושל
מועד הקטיף.

אתילן ,גיזום ענפים ,דילול
פירות ,דילול פרחים,
הבחלה.

•

טיפוח זנים חדשים באמצעות

בררה מלאכותית ,שונות

הכלאות ובאמצעות הנדסה גנטית.

גנטית.

חדשים על-ידי טיפוח זנים בעלי
ערך כלכלי ועל-ידי ייבוא ואקלום
של צמחים מאזורים שונים
בעולם.

4

אוקסין ,מצעים מנותקים.

•

אקלום צמחים מאזורי גידול
אחרים.

יש לבחור בשתי דרכים (מתוך שש) שבהן ניתן להתערב בגידול צמחים לתועלת האדם.
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מיקרואורגניזמים
נושא בחירה
מבוא
הנושא מיקרואורגניזמים שונה מנושאים אחרים בתכנית הלימודים ,משום שהוא מתמקד בקבוצה של
יצורים (אורגניזמים) ולא בתהליכים או במערכות .יתרה מזו ,המיקרואורגניזמים ,היצורים הזעירים,
שייכים לקבוצות מיון (קבוצות סיסטמטיות) שונות :חיידקים ,חד-תאיים כמו פרוטוזואה ,אצות ופטריות.
העניין ביצורים הזעירים הוא רב בשל תפוצתם הנרחבת ,בשל התפקוד החשוב (אם כי לא תמיד נראה לעין)
שהם ממלאים בביוספרה ובשל חשיבותם לחיינו ולקיומנו .חלק מיחסי-הגומלין שהם מקיימים עם יצורים
אחרים מתבטאים במחלות באדם ,בבעלי-חיים ובצמחים .ההבנה שמחלות נגרמות על-ידי יצורים זעירים,
ולא על-ידי שדים ורוחות ,הייתה שלב חשוב בהיסטוריה של הביולוגיה .עם גורמי המחלות נמנים גם
הנגיפים (הווירוסים) ,שאינם מתפקדים כיצורים חיים במלוא המשמעות של המושג "חיים" מבחינת
המטבוליזם ,ולאחרונה נתגלו בין גורמי המחלות גם הפריונים ,שאינם יצורים חיים אלא חלבונים שעברו
שינוי.
לכל אלה יש משמעויות רפואיות וכלכליות נרחבות .בשנים האחרונות גוברת בחקלאות ובתעשייה
החשיבות של היישומים הביוטכנולוגיים ,שבהם משתמשים במיקרואורגניזמים לייצור חומרים ולהנדסה
גנטית.
בלימוד הנושא יודגש הקשר של המיקרואורגניזמים לחיי יום-יום.

מבט על
למיקרואורגניזמים למיניהם יש חשיבות גדולה במערכות החיים השונות על-פני כדור-הארץ ובחיי האדם.
הם מצויים בכל מקום ,משתתפים ביצירת קרקע ,בתהליכים ביוכימיים בקרקע ובמיחזור החומרים
בביוספרה .מיקרואורגניזמים משמשים גם אמצעי לעיבוד מזון בצורות שונות .הם מקיימים מגוון רחב של
יחסי-גומלין – סימביוזות למיניהן – עם יצורים אחרים מכל הקבוצות הסיסטמטיות .חלק מיחסי-הגומלין
מתבטאים במחלות באדם ,בבעלי-חיים ובצמחים .בצד הרבגוניות של מיקרואורגניזמים במבנה ובצורה
מתקיימים בהם כל תהליכי החיים המשותפים לכל התאים .עם זאת ,בקרב החיידקים מתקיימים
תהליכים מטבוליים ייחודיים ,המאפשרים לחיידקים לחיות כמעט בכל מקום על-פני כדור-הארץ ,ובכלל
זה גם במקומות שבהם יש תנאי סביבה קיצוניים ויצורים אחרים אינם יכולים להתקיים בהם כלל.
למיקרואורגניזמים תפקיד מרכזי במיחזור החומרים בטבע בשל יכולות מטבוליות ,כמו הכושר לקבע חנקן
מהאוויר ולפרק תרכובות אורגניות לתרכובות אי-אורגניות .יכולות אלה מנוצלות היום גם בתהליכים
ביוטכנולוגיים ובפעולות לשימור הסביבה.
לתכונותיהם המיוחדות של המיקרואורגניזמים ולמגוון יחסי-הגומלין שהם מסוגלים לפתח יש משמעות
רבה לחיי האדם ,כגון הצורך לעבד מזון ולשמרו מפני ריקבון ,הבנת מחלות הנגרמות על-ידי
מיקרואורגניזמים ,מניעתן והטיפול בהן .במקביל להתפתחות הידע על-אודות המחלות נצבר גם ידע רחב
בנוגע למנגנוני ההגנה והחיסון באדם וביצורים אחרים.
הידע הרב על-אודות מיקרואורגניזמים ,המבנה שלהם והתהליכים המתרחשים בהם תרם רבות להבנת
תהליכי יסוד המתקיימים בכל היצורים החיים.
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טבלת רעיונות ,תכנים ,מונחים ומושגים
רעיון/תופעה
המיקרואורגניזמים הם יצורים
(אורגניזמים) זעירים מאוד
מקבוצות סיסטמטיות שונות.

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

•

מיקרואורגניזמים – הגדרה ושיוך
סיסטמטי לפרוקריוטים
ולאאוקריוטים.

אצות חד-תאיות ,חיידקים
(בקטריות) ,נגיפים
(וירוסים) ,פטריות,
פרוטוזואה.

•

גילוי המיקרואורגניזמים.

לבנהוק ,מיקרוסקופ.

•

מבנה של תא פרוקריוטי ושל תא
אאוקריוטי.

הפרוקריוטים קדמו
לאאוקריוטים באילן התפתחות
החיים.
הנגיפים הם קבוצה ייחודית של

•

מבנה של נגיף והתרבותו.

טפילים :יש להם מאפיינים של
יצורים חיים מבחינת תורשה
ואבולוציה ,ואין להם מאפיינים
של יצורים חיים מבחינת
המטבוליזם.
מיקרואורגניזמים (כמו כל יצור

רטרווירוס.

דרכי הזנה של מיקרואורגניזמים

אוטוטרופי (פוטואוטוטרופי

•

ודרכים להפקת אנרגיה (בנוכחות
חמצן ובהיעדר חמצן).

וכמואוטוטרופי),
הטרוטרופי ,נשימה אווירנית
(ארובית) ,נשימה אל-
אווירנית (אנארובית),
ספרופיט ,תסיסה.

•

תהליכים מטבוליים ייחודיים
למיקרואורגניזמים.

כוהל.

•

זיהוי חיידקים על-פי מבנה ופעילות
מטבולית.

•

התאמות לחיים בסביבות
קיצוניות :בטמפרטורה גבוהה
מאוד או נמוכה מאוד ,במעמקי
האוקיינוסים ,בריכוז מלחים גבוה,
בנוכחות מתכות ורעלים.

חי) זקוקים לחומרים ולאנרגיה,
ומתקיימים בהם כל התהליכים
המאפיינים תאים.

במיקרואורגניזמים מתרחשים
תהליכים מטבוליים ייחודיים .יש
קשר בין המטבוליזם הייחודי
ובין סביבת החיים שלהם
ויכולתם לחיות ולשרוד בסביבות
חיים קיצוניות מאוד.

חומצת גרעין ,מעטפת חלבון,
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רעיון/תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

חקר תהליכי החיים
במיקרואורגניזמים היווה בסיס
לתגליות חשובות רבות במדע
ולהבנת תהליכים ביוכימיים
וגנטיים ,וזאת בגלל אפשרויות
המחקר והאחידות ברמת
התהליכים הביוכימיים ובצופן
הגנטי של עולם החי.
כמו אצל כל היצורים האחרים,

•

דרכי רבייה בחיידקים.

הדבקה ,חלוקת תא,

המשך קיום המין של
מיקרואורגניזמים מותנה ברבייה.

•

השפעת גורמים שונים על רביית

מסלול ליטי ,מצב ליזוגני,
נבגים (אנדוספורות).

טמפרטורה.

רבייה אל-זוויגית ,רבייה
זוויגית ,רקומבינציה.

חיידקים :מזון ,חמצן, pH ,

•

עקומת גידול של חיידקים :שלבי
הגידול.

•

רביית נגיפים ,השוואה לרבייה
ביצורים חיים.

•

מחזור חיים ורבייה ביצור חד-תאי
אאוקריוטי :סנדלית ,פלסמודיון
המלריה.

למיקרואורגניזמים תפקיד מרכזי
וייחודי במיחזור החומרים בטבע.

•

מחזור הפחמן ,מחזור החנקן.

חומר אורגני ,חומר
אי-אורגני ,חיידקים קושרי
חנקן (מקבעי חנקן),
מפרקים ,פקעיות חנקן.

מיקרואורגניזמים רבים

•

יחסי-גומלין של הדדיות בין

ויטמינים ,טפילות,

מתקיימים על יצורים אחרים

מיקרואורגניזמים ליצורים חיים

סימביוזה.

ובתוכם ,ומקיימים איתם יחסי-
גומלין .חלק מהם מועילים ,וחלק
מהם מזיקים וגורמים למחלות.

אחרים .דוגמה –
מיקרואורגניזמים בכרס הפרה.
•

מיקרואורגניזמים כגורמי מחלות,
עקרונות קוך.

•

מחלות הנגרמות על-ידי:
– נגיפים (וירוסים) :באדם –
איידס ,שיתוק ילדים ,צהבת,
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רעיון/תופעה

מפרט תכנים

מונחים ומושגים נוספים

אבעבועות שחורות (לבחור
בדוגמה אחת).
–

חיידקים :באדם – שחפת.

– טפילים חד-תאיים :באדם –
מלריה.
ניתן למנוע מחלות הנגרמות

•

התפתחות העמידות כנגד תרופות.

על-ידי מיקרואורגניזמים באדם
ובבעלי-חיים ולטפל במחלות
בעזרת תרופות טבעיות ותרופות

פניצילין ,תרופות
אנטיביוטיות.

מעשה ידי אדם.
ניתן למנוע התפשטות מחלות
הנגרמות על-ידי
מיקרואורגניזמים בצמחים
בעזרת הדברת
המיקרואורגניזמים.

•

מניעת זיהום ומקורות המים.

•

חיטוי קרקע.

ניתן למנוע מחלות באמצעות
שמירה על ניקיון המזון ועל
ניקיון הסביבה.
חיידקים ופטריות המתרבים

•

דרכים שונות לשימור מזון.

במזון גורמים לקלקולו .יש צורך
לשמר את המזון.
האדם משתמש
במיקרואורגניזמים ברפואה,
בתעשייה ובחקלאות.

הביוטכנולוגיה מעוררת דילמות
אתיות שיש לתת עליהן את
הדעת.

הקפאה ,הקרנה ,ייבוש,
עובש ,עיקור ,פסטור ,שימור
במלח ובסוכר.

•

ייצור מזון.

ייצור יין ,מוצרי בצק ,מוצרי
חלב ,תסיסה.

•

פירוק חומרים אורגניים :פירוק
מזהמים ,מיחזור פסולת.

טיהור שפכים ,פירוק נפט.

•

סיכויים וסכנות בשימוש ביצורים
מהונדסים.
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עיבוד כמותי של נתונים
חשיבה כמותית היא חלק בלתי-נפרד מן החקירה המדעית ,ולכן נכלל היבט זה בתכנית הלימודים
בביולוגיה .הנושא עיבוד כמותי של נתונים נועד לסייע לנבחן להבין ,שכדי להסיק מסקנות מניסוי יש צורך
לעבד נתונים באופן כמותי .הנבחנים יכירו מושגים פשוטים הנוגעים גם לחיי יום-יום ,כגון משתנים
וממוצע ,וכן יהיו מסוגלים לארגן נתונים בטבלה ובתיאור גרפי.

קריאת מאמרים מדעיים
הנבחנים נדרשים לקרוא מאמרים מדעיים פופולריים .הם יידרשו לפרש ולהסביר את הכתוב במאמר,
לסכם אותו בדרך שתשקף הבנה וליישם את אשר למדו בביולוגיה לצורך פירוש המאמר.

ספרי עזר
להלן מובאת רשימה של ספרי עזר .אין צורך להשתמש בכל הספרים .הנבחן יבחר ספר או כמה ספרים
מהרשימה ויבדוק על-פי המפרט אם הם מתאימים לנושא כנדרש .לנוחיותכם טבלה עם הצעות לספרי
לימוד ,מקורות מידע וספרי עזר המתאימים לתכנית הלימודים בביולוגיה במדור תכנית לימודים שבאתר
הפיקוח על הוראת הביולוגיה.
בשוק קיימים ספרים נוספים ,מתאימים ,שלא הוזכרו כאן.
את הספרים שלהלן ,שבהוצאת המרכז להוראת המדעים ,וכן את אלה שבהוצאת האגף לת"ל והאגף
לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ,ניתן לרכוש אצל המפיץ ידין עילם (טל .)38-9232252 :הם לא נמכרים
בחנויות הספרים הרגילות.
במקרים שבהם ההפצה נעשית על-ידי מפיץ אחר ,צוין שם המפיץ ומספר טלפון להתקשרות.
כאשר האות "ע" מופיעה בסוגריים ,סימן שהספר פורסם גם בערבית.
ביולוגיה של האדם (ע) (הגרסה הערבית משווקת על-ידי דפוס אלשארק ,טל)32-1818929 :
גורמי מחלות ומנגנוני הגנה
התא – יחידת החיים
חכמת הגוף – הוצאת לילך (לוני כהן ,טל)33-9158458 :
פרקים באקולוגיה (ע)
פרקים בהתנהגות בעלי-חיים (ע)
פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה
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ביולוגיה  0 /יחידות
לעיון
סטאר ,ס' ,טגארט ,ר' .ביולוגיה – האחידות והמגוון של החיים ,הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ,כרך ב'
( :)2333רבייה ,ויסות ותיאום ,גוף האדם ,אקולוגיה ,הובלה ,הגנה ,התנהגות בעלי-חיים.

בחנויות הספרים
מרקוזה-הס ,ע' ( ,)5991ביולוגיה היום ,פרקים בביולוגיה לחטיבה העליונה ,ספרי תל-אביב.
אילן ,ר' ( ,)5993אבולוציה מראשית החיים ועד להופעת האדם ,הוצאת יפתח.

אתרים באינטרנט שניתן להסתייע בהם
סנונית :תחום דעת ביולוגיה
המרכז הארצי למורי ביולוגיה
אתר רשת עמל
אתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)
אתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה
אין לסמוך על שם הספר כביטוי לתוכנו ,ורצוי לבדוק באילו ספרים כדאי להשתמש כספרי לימוד ובאילו
כספרי עיון בלבד.
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