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(  מולקולרית-תאיתברמה )ביולוגיות הפיתוח והשימוש במערכות , המחקר

והחברההאדם לתועלת 

תחומיות יישומית -הביוטכנולוגיה מתאפיינת ברב

ומהווה צומת בו מתאגדים

טכנולוגיה מתקדמת ותעשייה, מדעי הבסיס

הביוטכנולוגיה כוללת יישומים בתחומים רבים ומגוונים 

,  איכות הסביבה, חקלאות, מזון, תרופות, כמו ריפוי ואבחון

,  אלקטרוניקה-ביו, ביואינפורמטיקה, קוסמטיקה

ועודביוטכנולוגיה -ננו



מציגהלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מערך 

ובה מדע יישומי מהווה את חוד החנית  , 21-התפיסה המדעית של המאה האת 

על למדעי -מדע יישומי הוא נדבך. הרפואה והחקלאות, להתפתחות התעשייה

. שוניםבין תחומי מדע שילובים מרתקים הבסיס ומושתת לא אחת על 

מערך למידה ייחודי זה כולל 

היכרות מעמיקה עם היישומים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בחזית המדע  ✓

סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר✓

התנסות מעבדתית מתקדמת✓

במאגרי מידע אותנטייםביואינפורמטיחקר ✓

בחינת בגרות מתוקשבת✓

ביצוע פרויקט גמר בנושאים יישומיים מתקדמים✓



הלימודים הטכנולוגיים בחטיבה העליונה המותאם לרפורמה  ארגון 

3בכל מגמה נלמדים . מציע מגוון רחב של מגמות טכנולוגיות

:מקצועות שהם השדרה של התוכן המקצועי 

מקצוע 
'בחירה א

:אחד מהמקצועות הבאים•

" מדע וטכנולוגיה לכל"•

המבוא למדעיםממקצועותאחד •

(כימיה, ביולוגיה, פיזיקה)מקצוע מדעי •

מקצוע 
'בחירה ב

מוביל במגמהמקצוע•

מקצוע 
'בחירה ג

(פרויקט גמר)התמחות במגמה מקצוע•



מטרת המקצועשם המקצועסוג המקצוע

הידע המדעיביסוספיסיקהאוביולוגיה אוכימיה בסיסמקצוע

תשתית הידע  ביסוסביוטכנולוגיותמערכות מובילמקצוע

בביוטכנולוגיה

יישומים בביוטכנולוגיה  התמחותמקצוע
גמרפרויקט 

תשתית הידע  יישום

בביוטכנולוגיה

.  המקצוע מערכות ביוטכנולוגיות מוכר במוסדות להשכלה גבוהה ומזכה בבונוס*
.  הנדסיים המוכרים בטכניון לצורך בונוס מוגדל במצרף-נמנה עם המקצועות הטכנולוגיים

https://admissions.technion.ac.il/calculation-of-the-median-grade/

https://admissions.technion.ac.il/calculation-of-the-median-grade/


ביסוס תשתית הידע  מערכות ביוטכנולוגיותמקצוע מוביל

בביוטכנולוגיה

בביוטכנולוגיה  יישומים מקצוע התמחות

גמרעבודת 

יישום תשתית הידע  

בביוטכנולוגיה



מבוא לביוטכנולוגיה  

הנדסה גנטית

תרביות תאים

אבחון וריפוי באמצעות נוגדנים

חקר מעבדתי
ביוקטליזה

חקר מתוקשב  
ביואינפורמטיקה

סיורים וימי עיון



נושא

מבוא לביוטכנולוגיה

תרביות תאים

הנדסה גנטית

אימונודיאגנוסטיקה

חקר מתוקשב 
ביואינפורמטיקה

סיורים

פרקי הרחבה והעמקה-( 30%)פרקי חובה-( 70%)

נושא

ביוקטליזה

רקע תיאורטי ✓

מעבדה מתקדמת  ✓



?ביוטכנולוגיהמהי ✓

על ציר הזמןביוטכנולוגיה ✓

(ביוטכנולוגיה בפעולהפ "מומלץ ע)המשמשים בתעשייה הביוטכנולוגית תאים ✓

(ביוטכנולוגיה בפעולהפ "מומלץ ע)התא ✓

מיקרואורגניזמיםגידול ✓

(י סיור"עמומלץ המחשה )היסוד של תהליכי ייצור ביוטכנולוגיים שלבי ✓

-תעשייתיים תוצרים ביוטכנולוגיים בתהליכים הפקת ✓

(לבחירת המורה)מסחריים דוגמאות למוצרים 

-( חומרים במדור רפורמה בחדר מורים-רב שלבית חקר י פעילות "מומלץ ע)אתנול -ייצור ביו✓

(מדור רפורמה

(ברמת מבוא)הביוטכנולוגיה גנטית בשירות הנדסה ✓



מתוך רשימת המעבדות שביחד עם הרקע  " ניסויי מפתח"10המורה יבחר ✓
.30%התיאורטי יכללו במסגרת הלמידה 

הנושאים המרכזיים

היכרות עם עבודה במעבדה✓

מיומנויות מחשב✓

ביוטכנולוגיה בתעשיית המזון✓

קביעת ריכוז תמיסה בשיטה ספקטרופוטומטרית✓

אפיון חלבונים✓

אפיון פעילות אנזימתית✓

קיבוע תאים ואנזימים✓

קינטיקה אנזימתית וקביעת הקבועים הקינטיים✓

(Protlab)ניקוי חלבון ✓

הרלוונטיים לפרויקט  נוספים"( ניסויי תמך)"יבחרו ארבעה ניסויים -מרשימת המעבדות ✓
ניסויים אלה יהוו חלק בלתי ". יישומים בביוטכנולוגיה"הגמר המבוצע במסגרת המקצוע 

.הנדרש לבחינת ההגנה על פרויקט הגמרמהחומר נפרד 

30%



:סמלי השאלונים

842580–ראשי 

70%-842387

30%-842283



מספר  
המרכיב

משקל  שם המרכיב
המרכיב

מה כלול בכל  
קריטריון

רקע בביוכימיה30שליטה ברקע התיאורטי  1

בטכנולוגיות  שליטה2
וחקרהתנסותיות 

ביצוע המעבדות 50
תוצאותוקבלת 

,  שליטה באופני עיבוד3
ודיווחניתוח 

עיבוד וניתוח  20
, התוצאות

דיון ומסקנות



הערותבבחינה% נושא

בחירת שאלה משתיים20%הנדסה גנטית

בחירת שאלה משתיים20%תרביות תאים

בחירת שאלה משתיים20%אימונודיאגנוסטיקה

ניתוח כתבה
"אנסין"

ממוקד  -בדומה לשנים קודמות15%
בהבנת הכתבה

בדומה לבחינות משנים  25%ביואינפורמטיחקר 
קודמות רק היקף השאלות  

**מצומצם יותר

עיבוד נתונים לתוצאות קיימות, שאלת בחירה, שאלת חובה על הניסוי עצמו*

שלוש על שלושה כלים מתוך  , אחת בהקשר לבעיה המוצגת בפרק זה: ארבע שאלות**
(בשלישית ניתוח פלט, בשתי שאלות נדרשת הפעלת הכלים)ב"המצהכלים ברשימה 

70%

שעות3-בחינה מתוקשבת



הערכה בית ספרית-30%הערכה חיצונית-70%

לציון  70%
חיצוני

0.7X70%

לציון  30%
שנתי

0.3X70%

להערכה פנימית30%

ציונים  
פנימיים

51%

ציון  
חיצוני  
49%

ציון סופי



ביסוס תשתית הידע  מערכות ביוטכנולוגיותמקצוע מוביל

בביוטכנולוגיה

בביוטכנולוגיה  יישומים מקצוע התמחות

עבודת גמר

ל"יח3או ל"יח5

יישום תשתית הידע  

בביוטכנולוגיה



מטרות

בני הנוער לפעילות מחקרית יישומית במוסדות מחקר ובתעשייה תוך התנסות  קירוב ✓

פעילהמעשית ולמידה 

יישומיתפיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיה מדעית ✓

התעמקות בבסיסי ידע תיאורטיים רלוונטיים✓

התנסות מעשית בשיטות עבודה מחקריות ובמכשור מתקדם✓

פיתוח אחריות ושותפות לעבודה בצוות החותר בצוותא להשגת מטרה✓

פיתוח בטחון עצמי ויכולת הצגת עמדה הן ברמת הידע והן ברמת ערכים ואתיקה  ✓

(הצגה בפני עמיתים ובפני בוחן חיצוני)

פיתוח מיומנויות שיח עם הקהילה במטרה לקרב אותה להבנת תרומתו של המחקר  ✓

.הביוטכנולוגי לחברה ולפרט



שיתוף  
עם   

הקהילה

שיתוף  
עם 

צוותים 
אחרים

שיתוף  
עם 

חברי  
הצוות



ביצוע מחקר ניסויי

התקשרות עם מעבדת חסות•

לימוד מעמיק של הרקע  •
לתחום

הרחבת המיומנויות הנדרשות  •
ניסויי  )לעבודה מעבדתית 

(תמך

חלוקה לצוותים והגדרת  •
שאלת חקר

הכרה בפועל של מערכת  •
המחקר ושיטות העבודה

ביצוע המחקר ותכלול עם  •
תוצאות צוותים אחרים

דיאלוג עם הקהילה

(עבור כל צוות)•

בחירת קהל מטרה לקיום  •
דיאלוג

התחקות אחר הדעות  •
והתפיסות של קהל המטר

הצגת המחקר ותוצאותיו בפני  •
קהל המטרה  

בדיקת דעות ותפיסות קהל  •
המטרה בעקבות הצגת  

המחקר בפניו

הצגת המחקר

חוברת מחקר–הבעה בכתב •

פוסטר-תמצות ויזואלי•

הגנה מול בוחן חיצוני•

 מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות מקצועות הלימוד בחינוך הטכנולוגי יכולים להיות חלק
.  שכל בוגר במערכת החינוך מחויב בה לצורך זכאות לבגרותקהילתית -חברתית

סיכום המחקרהתלמיד כחבר בקהילההתלמיד כחוקר



התקשרות עם  •
מעבדת חסות

לימוד מעמיק של •
הרקע לתחום

חלוקה לצוותים  •
והעלאת שאלת  

חקר

לימוד מיומנויות  •
נדרשות להתנסות  
ניסויית מעבדתית

הכרה בפועל של  •
מערכת המחקר  
ושיטות העבודה

ביצוע המחקר•

תיקוף המחקר•

הצהרת כוונותטופס הגשת 

לימוד הרקע לנושא אותו יחקרו

(                         י מורה"ע)מאמרים מרכזיים 2
י  "ע)כתבות יישום / מאמרים3

(תלמידים

לימוד הרקע המדעי להבנת  
המחקר

למשל הנדסה גנטית

לרכישת  " ניסויי תמך"4ביצוע 
מיומנויות והבנת שיטות עבודה

ביצוע ניסוי מקדים

ביצוע הלכה למעשה של המחקר

תכלול עם תוצאות מחקר של 
צוותים

דרישות מאפיינים



דף שער  ➢

תוכן עניינים➢

('עמ1-2)תקציר ➢

('עמ4-10)סקירה תיאורטית ➢

('עמ3-8)כולל ניסוי מקדים -המחקר תיאור ➢

('עמ4-10)ממצאים /תוצאות➢

('עמ2-4)דיון ➢

(החינוךפי הכללים באתר משרד על )מקורות רשימת ➢
➢http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AvodotGemer/MeidaKlali/klali

m_unehalim/RishumSifrutMikztoit.htm

נספחים➢

(1. נספח מס"  )ניסויי תמך"מסכמים לביצוע דוחות -

(2. נספח מס" )דיאלוג עם הקהילה"רפלקטיבי של הפעילות דיווח -

חמשת מאמרי הרקעצילום  -

(כרזה מדעית)A3צילום פוסטר בגודל דף -

(ברווח שורה וחצי12החוברת תודפס בפונט דיויד )

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AvodotGemer/MeidaKlali/klalim_unehalim/RishumSifrutMikztoit.htm


מ"ס100מ על "ס80: הכרזה המדעיתממדי 

הכרזהבראש 

כותרת•

מחברים•

בפריסה גרפית מיטבית-במרחב הכרזה

כולל מטרות ושאלת המחקר( Abstract)תקציר  •

(Background)רקע •

(Methodology)מערך המחקר •

(Results)תוצאות •

(Conclusion)מסקנות •

http://carolinevanborm.com/wp-content/uploads/2016/09/posterpressbh_v2_flat_17x24cm.png


%משקל מרכיב

35כתובהעבודה 

5ניסויי תמך

10כרזה מדעית

15דיאלוג עם הקהילה

35(בוחן חיצוני)הגנה בחינת 



%משקל מרכיב

20כרטיסים  ביבליוגרפיים  

10" ניסוי מכין"כרטיס 

5"ניסויי תמך"דוחות 

20דוח סיכום מחקר 

10(פוסטר)כרזה מדעית 

35הגנהבחינת 

, ל"יח5לזה  של זההביצוע המחקר הניסויי 

:להלןכמפורט שונהסיכום המחקר 

תיק 
מחקר



התלמידיםכשיחה בין הבוחן לצוות , בחינת ההגנה תתקיים באווירה נינוחה ומעודדת✓

לתלמיד' דק20-כ–תימשך ההגנה בחינת ✓

את הידע של התלמיד בתחומים  להעריך תכלול שאלות שבאמצעותן יוכל הבוחן הבחינה ✓

:הגמרהמרכזיים של פרויקט 

הבחינה תוקרן הכרזה הדיגיטלית  ותשמש כאחד מעזרי הבחינה עליהם נבחנים  ביום ❖

.התלמידים

צוות התלמידים במהלך הבחינה יבודדו אחד מהשני ומשאר התלמידים העומדים להיבחן  ❖

(.בחדר סמוך)

:כי פריסת השאלות תהיה כדלקמן מומלץ 

35%–שאלות ידע✓

35%–שאלות הבנה ✓

20%–שאלות יישום ✓

10%–התרשמות כללית לשליטה בחומר ✓



דוגמא לפריסת נושאי הלימוד למקצועות המגמה

(ל"יח5)יישומים בביוטכנולוגיה ; (ל"יח5)מערכות ביוטכנולוגיות 

מקצוע התמחות
יישומים  

בביוטכנולוגיה

פרויקט גמר

הגנה בפני בוחן 
חיצוני  

ב"י-ב

ב"כיתה יא"כיתה י'כיתה י

הכנה למחקר יישומי
שלבים במחקר מדעי•
תרגולוקריאה מדעית •
כתיבה מדעית ותרגול•
סיכום ויזואלי והצגה •

בפני עמיתים

:מחקר ניסויי וביצועו
לימוד הרקע המדעי•
היכרות עם מערכת הניסוי  •

ושיטות עבודה
ניסויי תמך•
ביצוע החלק הניסויי של  •

המחקר 

:סיכום המחקר
:  הכנת

חוברת מחקר
פוסטר

מקצוע מוביל
מערכות

ביוטכנולוגיות

ב"כיתה יא"כיתה י'כיתה י

'לביוטכמבוא •
ניסויי מבוא-מעבדה•

. מהמקצועות שלעיל בהתאם לשעות הניתנות למקצוע מוגברכל אחדהקצאת השעות ל•

ס בהתחשב בעומסי הלמידה של התלמידים"פריסת השעות על פני שלוש השנים על פי שיקולי ביה•

ביוקטליזה•
מעבדה+ רקע ביוכימי

'ביוטכמערכות •

דיאלוג עם הקהילה•



[f)0םa ��w 

למידע נוסף ניתן לפנות למפמר"ית ביוטכנולוגיה:
 judithda@education.gov.il  - 0544848307 יהודית דסקלו 




