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 ביולוגיה כמקצוע בחירה מורחב –תכנית הלימודים למתמחים )תכנית הרפורמה( 
 
התכנית מורכבת מחלק עיוני, מעבדה ועבודת חקר, כמפורט להלן, תוך התייחסות למרכיבי הערכה  

 ומשקלם.

 

 

 :כפי שהם נלמדים במגמה הביולוגית בתיכון חדש להלן פרוט מרכיבי הערכה

 תכנית הלימודים העיונית

באתר הפיקוח על הוראת )כפי שמפורסמת . הליבה ובנושאי העמקהתכנית המעודכנת בנושאי ה

 ובאתר תיכון חדש(הביולוגיה 

 : (נושאי החובה) נושאי ליבה השלוש התכנית כוללת

 תא 

  מבוא לביולוגיה של האדם בדגש הומאוסטזיס 

 אקולוגיה  

מייצגים בהתאמה שלוש רמות ארגון בביולוגיה: רמת תא, רמת יצור שלם ורמת שלושת הנושאים 

  חברה.

מומלץ . הנבחר ע"י המורה המלמד את המגמה בכיתה י"ב מבין השלושה אחד נושא העמקהו

 את הוראת נושא ההעמקה הנבחר עם נושא הליבה המתאים. שלבמורה לל

עיקר בכיתה יוד ו  ברמה של מבוא  נלמדים( )נושאי החובה ליבההנושאי חלק מבתיכון חדש 

מתחילה  ההסללה למגמה הביולוגית)נכון לשנת תשע"ט  בכיתה י"א ובכיתה י"ב.נלמד הנושאים 

 בכיתה י"א(.

מוגשת בסוף המחצית ביוחקר ה עבודת, בסוף כיתה י"א המעבדהבבחינת תלמידי המגמה נבחנים 

   מתקיימת בסוף כיתה י"ב. בחינה העיוניתוה הראשונה בכיתה י"ב

להבנה מעמיקה של תכני המקצוע ולפיתוח  התורמותמיומנויות חשיבה  משולבותבמהלך ההוראה 

 חשיבה ביקורתית, רציונלית, ספקנית ואובייקטיבית.

ביולוגיה כמקצוע 
 בחירה מורחב

(100%)הערכה   

30% 

הערכה בית  
 ביוחקר -ספרית 

+ עבודת חקר 
 סיור לימודי

 70% 

 הערכה חיצונית
 

15% 

 התנסות מעשית

ניסויי מעבדה 
 מבוססים נושאי ליבה

 

55% 

 תכנים עיוניים  

נושא  +נושאי ליבה  3
 העמקה אחד לבחירה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudim/tochnitmutemet.htm
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 העיוני הבגרותמבנה מבחן 

 שכבת י"ב.המגמה הלומדים בתלמידי בתיכון חדש ניגשים למבחן העיוני בביולוגיה 

 . 27.06.2019תאריך: יום חמישי ביתקיים השנה בהמבחן 

שאלות  17על  עונה על כל השאלות ואם עונה נכוןהתלמיד  שאלות רב ברירה 20 – פרק ראשון

 (נקודות 32  סה"כהמבחן )קבל את כל הניקוד לחלק זה של לפחות מ

סה"כ  נקודות ו 7לכל שאלה ) שאלות 5פתוחות מתוכן התלמיד צריך לבחור  שאלות 7 – פרק שני

 (נקודות 35

 נקודות(. 18סה"כ שלוש שאלות ) מדעי. תיאור מחקרקטע קריאה של  – פרק שלישי

שאלה ראשונה חובה ושתי שאלות נוספות מהן –בנושא שנלמד בכיתה פרק ההעמקה  – פרק רביעי

  (נקודות 15סה"כ . )ולענות על שאלה אחתהתלמיד צריך לבחור 

 

 תכנית הלימודים המעשית

עבודת חקר וכולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה, בביולוגיה החלק המעשי בתכנית הלימודים 

 תורם לקידום. חלק זה של לימודי הביולוגיה עבודה כתובהכהמסוכמת בתיווך המורה,  עצמאית

כמו גם  ביולוגיהבעובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים של מושגים, הבנה הכרה ו

הוראת מיומנויות של הלמידה בתהליך  המורה משלב להבנת דרכי עבודתם של מדענים. גם כאן

להבנה מעמיקה של תכני המקצוע בצד פיתוח חשיבה  שתורמיםחשיבת חקר ומיומנויות טכניות 

 על נתוניםעצמאית המבוססת נקוט עמדה ביקורתית, ספקנית, רציונלית, אובייקטיבית ויכולת ל

  כערכים שבמהותו של המדע.

 מעבדה 

 בהוראתמשולבת היא היא אבן יסוד בהוראת הביולוגיה, לפיכך  למידה בדרך החקר במעבדה

ההוראה במעבדה מאפשרת העמקת ההבנה של עקרונות מדעיים, המחשת . נושאים העיונייםה

 Hands onתופעות, רכישת ידע ומיומנויות של חשיבת חקר, כאשר "הפעילות המעשית" )"

activities .מעבדות ה"( תורמת גם לחוויית הלמידה ולמעורבות פיזית וקוגניטיבית של התלמידים

סילבוס . תכנים מתוך נושאי הליבהמבוססת על  בחינת המעבדהבמסגרת קבוצתית. מתבצעות 

לכל בחינות המעבדה ובכל בחינה יכולות להישאל שאלות על כל אחד מנושאי  מחייב המעבדה

  המעבדה, ללא קשר לנושא הניסוי.הליבה שבסילבוס 

חלוקת השעות לשיעורי מעבדה ושעורים ו מעבדה בכתה י"א, מבחן הבגרות בנבחנים ב בתיכון חדש

 לכך. םבהתא נעשיתעיוניים 

 

 במעבדה מבנה מבחן הבגרות

תלמידי שכבת ל  28.5.2019בתאריך: ביום שלישי מבחן הבגרות במעבדה מתוכנן להתקיים השנה 

 ולתלמידי י"ב שלא ניגשו בשנה שעברה למבחן או מבקשים לשפר את הציון שלהם. י"א

וכולל שילוב של עבודה במעבדה, חשיבה ותשובות לשאלון הבוחן תכנים ומיומנויות המבחן מעשי 

 חקר. 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/tochnit_maabada_mesuman_8.2017.doc
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למבחן שלושה חלקים בשני החלקים הראשונים התלמידים מבצעים ניסוי ועונים לשאלות ובחלק 

 נדרשים לקרוא קטע קריאה הקשור לנושא שאותו חקרו בחלקים הראשונים של המבחן.השלישי הם 

במהלך השנה התלמידים מבצעים מעבדות כדוגמת מבחן הבגרות בשיעורי המעבדה ונבחנים 

 במבחני מעבדה כדוגמת מבחן הבגרות במעבדה

חדרי המעבדה מבחן הבגרות במעבדה, כמו גם מבחני המעבדה במהלך שנת הלימודים מתקיימים ב

 .דקות( 3X60נמשכים שלוש שעות מלאות )ומרכז המדעים ב

 

 (%30ביוחקר )הערכה בית ספרית 

הערכה בית  30% במסגרת הביוחקר היא עבודת חקר מעשית בנושא ביולוגי, המתבצעת  תעבוד

" נועדה לאפשר לתלמיד ללמוד, . עבודת "ביוחקרלמידה משמעותיתהלימודים לבתוכנית  ,ספרית

לחקור ולהבין נושא ביולוגי תוך ביצוע חקר פתוח, מלווה בהנחיה ובתיווך של המורה. במהלך 

העבודה פועלים התלמידים בצורה מעשית כמדענים: שואלים שאלות על תופעות כאשר לשאלות 

דועה(, מעלים )עדיף לבחור בשאלה שהתשובה עליה אינה יצריך להיות בסיס ביולוגי החקר 

הסברים והשערות אפשריים, מתכננים ניסויים מבוקרים /תצפיות לצורך מתן מענה לשאלת/שאלות 

החקר, אוספים נתונים, מנהלים רישום ממצאים, מעבדים ממצאים, דנים בהם ומסיקים מסקנות תוך 

 שימוש במקורות, כמקובל במחקר מדעי.

רוע יבא , הצגת העבודה בפני העמיתים במגמהנייםתיעוד של שלבי הבי התוצר כולל עבודה כתובה,

 בו נשאלים התלמידים על עבודתם ונדרשים להפגין בקיעות וידע בכל שלביה. ,מסכם

, בדגש  על תהליכי החשיבה והעבודה של  ההערכה היא בית ספרית –הערכת הביוחקר 

-התלמידים בביצוע העבודה ועל ביטוי למודעות של התלמידים לתהליכים אלו בכתיבה מטה

 קוגניטיבית. 

כתה סוף שנת הלימודים בהביוחקר בעבודת  את יתחילו תלמידי שכבת י"אבשנת הלימודים תשע"ט 

 . בשנת תש"פ י"בסיימו לקראת מחצית שנת הלימודים של כתה יי"א ו

עד סוף המחצית הראשונה של שנת חקר ביומתחילים ומסיימים את עבודת ה תלמידי שכבת י"ב

 תשע"ט.

 תהליך הלמידהלניתן דגש רב יותר ת הביוחקר בתכנית הלימודים הנוכחית עבודהערכה של ב

לעבודה ביניים, בנוסף הלתוצרי גם  יש בה התייחסותו תהליכיתההערכה הינה בהשוואה לעבר. 

, דיווח וסיכום הסיור בהתאם להנחיות סיור לימודי בשדהכוללת גם  בית ספריתההערכה ה .הסופית

   .באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה

כמו גם מרכיבי הציון נמסרים לתלמידים בתחילת שנת הלימודים  ההנחיות לתלמיד לביוחקר

ומפורסמים באתר בית הספר ) מבוססים על חוברת ההנחיות של הפיקוח על הוראת הביולוגיה 

 משנת הלימודים תשע"ח(.
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 )קישור לאתר מפמ"ר ביולוגיה(: סמלי שאלונים למבחני הבגרות בביולוגיה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/BchinotBagrut/ 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/BchinotBagrut/

