
 אגף מדעים
 בביולוגיהלמתמחים תכנית לימודים 

 נושאי ליבה – תכניםהמפרט 
1 

 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף מדעים

 הפיקוח על הוראת הביולוגיה

 
 2017ספטמבר                                                                                                                                                                                      

 

 תכנים מתוך הליבה הנדרשים לבחינת המעבדה

 

 הנדרשים לבחינת הבגרות במעבדה במתכונתה החדשה.  ,2017לפניכם רשימת של תכנים, מתוך נושאי הליבה בתכנית הלימודים 

 

מערכת העיכול  –מערכות חילוף החומרים האחרות  : מערכות ההובלה וההפרשה לא נדרשות לבחינת המעבדה, אך מבחינה דידקטית מומלץ ללמדן ברצף עםהערה

 בנוסף, רצוי שהנושא תהליכים אבולוציוניים לא יידחה לכיתה י"ב אלא ילווה את ההוראה לאורך השנים.ומערכת הנשימה. 

 

 פיתוח מיומנויות לעבודה במעבדה וסעיף ז': פתוח חשיבה מסדר גבוה,  :סעיף ו'בפרק מטרות התוכנית,  2015תכנית לימודים  נמצאות מיומנויות מעבדה הנדרשות

 .(14 – 10ע"מ )ובשדה 

 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/tochnit4.9.16.doc
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   גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס

  הרלוונטים למבחן הבגרות במעבדה מפרט תכנים

 

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

 
גוף האדם בנוי מתאים, רקמות, 

 איברים ומערכות. 
 

התפקוד הכולל של הגוף מותנה 
בתיאום ובוויסות כל הפעילויות 

 המתרחשות בו.
 

תאי, הוא מופרד  -האדם הוא יצור רב
מן הסביבה, מקיים עמה יחסי גומלין 

 .ושומר על סביבה פנימית יציבה
 
 

יזם( מאפיין חילוף חומרים )מטבול
 יצורים חיים.

בכל תא מתקיימים תהליכים להפקת 
 .אנרגיה זמינה

 
התאים, מהם בנוי גוף האדם, מופרדים 

 מן הסביבה על ידי קרום בררני.
סביבה פנימית שונה קיימת בתוך התא 

 . יתא-ת הנוזל הביןמסביב
 

 (שעות 6-4מבט על  ) -גוף האדם 
  ויסות ותיאום.הפועלות תוך ומערכות מגוף האדם בנוי 

התיאום והוויסות של פעולת המערכות בגוף האדם 
מתבצעים באמצעות תקשורת בין המערכות, שבה 

מערכת ההובלה, מערכת העצבים והמערכת  ותמשתתפ
 ההורמונלית.

  הסביבה הפנימית של גוף האדם נשמרת יציבה בתחומים
 (. אוסטזיסיהוממסוימים )

 הסביבה הפנימית  העור ורקמות החיפוי הם הגבולות בין
 של הגוף לסביבה החיצונית. 

 

  יחסי הגומלין בין גוף האדם ובין סביבתו כוללים: קליטת
חומרים ואנרגיה, קליטת מידע, הפרשת חומרים ופליטת 

 .חום
 

  האדם, ככל יצור חי, זקוק לחומרים לבניית הגוף ולהפקת
 אנרגיה. 

 ( מטבוליזםתהליכים של חילוף חומרים ) בתאי נעשים
 גוף בסיוע של אנזימים המשמשים כזרזים ביולוגים.ה

 
  חומרים דרכו. הודות מעבר של  /מונעמאפשרהתא קרום

לתכונה זו נשמרת בתוך התא סביבה פנימית שונה 
 מהסביבה החיצונית.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP,  אנרגיית חום, אנרגיה
כימית זמינה, נשימה תאית )ללא 

 פירוט התהליכים(.
 
 

וסמוזה, דיפוזיה, אקרום בררני, 
 .העברה פעילה
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

המערכות השונות בגוף מאפשרות 
 קיומם של תהליכים פיזיולוגים.

במערכת העיכול מתקיים תהליך 
פרוק/ספיגה של מזון המהווה מקור 

 לחומרים לבניה ולהפקת אנרגיה.

 מערכות בגוף

 (שעות 3-2) מערכת העיכול
  מיקום, התאמה בין מבנה לתפקוד 

  גת מזון אל מערכת ההובלהספיועיכול מזון 

 .פרוק מכני, פרוק כימי, ספיגה

במערכת הנשימה מתקיים חילוף גזים 
חיצונית לסביבה בין הסביבה ה

 .של הגוף תפנימיה

 (שעות 7-5מערכת הנשימה  )

  מיקום, התאמה בין מבנה לתפקוד 

 חמצן ו( חילוף גזים-CO2עם הסביבה ) 

 .ויסות קצב הנשימה 
 האוויר על מערכת הנשימה השפעת העישון וזיהום  

בית החזה, נאדיות הריאה, 
סמפונות, סרעפת, קנה נשימה, 

 צלעיים. -ריאות, שרירים בין
נשיפה, קצב נשימה, לחץ אוויר, 

 .שאיפה
CO2 ,חומצה פחמתית, מרכז 

 .הנשימה במוח
 COניקוטין, עטרן, 

 הכבד מסייע לתהליכים הומאוסטטים
 

 

 

  (שעה 1הכבד  )
 ם ותפקודמיקו:  

 יצירת שתנן -

 אגירת פחמימות -

 נטרול רעלים -

 , אלכוהולאמוניה
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4.8.16 

 מבנה ופעילות  -תא ה

 הרלוונטים למבחן הבגרות במעבדה(מפרט תכנים )

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

התא הוא יחידת המבנה והתפקוד ביצורים 
 החיים.

בה במבנה בכל היצורים ניכרת אחידות ר
הבסיסי של התאים, בהרכב שלהם ובתהליכי 

היסוד המתקיימים בהם, בצד שונות בצורה 
 ובתפקוד.

 
 

 מבט על - ומבנה התא מאפייני החיים
 (שעות 5-4)
 יציבה סביבה פנימית ,הפרדה מהסביבה החיצונית ,

חילוף חומרים )מטבוליזם(, התרבות, תגובה לגירוי, 
   ם. מאפיינים תאי גדילה והתפתחות

 

 
 
 
 

 

  מאפיינים -תאים פרוקריוטים ותאים אאוקריוטים 

 אברוני התא ותפקודם 

 
 

  ,התאמה בין סוגי תאים ביצור רב תאי: דמיון, שוני
  .מבנה לתפקוד

 (נגיפים )וירוסים  

 חיידקים  

תא בעל חיים, תא חיידק, תא 
 צמח

גרעין התא, דופן תא, חלולית, 
ליזוזומים, מיטוכונדריה, 

ת, ציטופלסמה, קרום פלסטידו
 .שלד תוך תאיהתא, ריבוזומים, 

 

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

 גם מינרלים.

 

 

 

 

 

 (שעות 6-5ההרכב הכימי של התא  )
  היסודות העיקריים הבונים את התרכובות

(, ואף על פי C,H,O,N,P,Sניות הם מועטים )האורג
 כן מגוון התרכובות בכל תא גדול מאוד.

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

סוכר, חומצות -חדדו סוכר, 
אמיניות, חומצות גרעין, חומרים 

אורגניים, -אורגניים, חומרים אי
, חלבונים, ליפידים

-ות, רבנוקלאוטידים, פחמימ
 .DNA ,RNAסוכר, תאית, 

  :דוגמאות מאפיינים,  ,חשיבותחומרי תשמורת
 בצמחים ובבעלי חיים. 

 .חשיבות המים והמינרלים 

חומרי תשמורת: גליקוגן, עמילן, 
 שומנים.
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

מפריד בין הסביבה )ממברנה( קרום התא 
דרכו הפנימית לסביבה החיצונית של התא, 

 . יםמעבר דו כיווני של חומרמתקיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתוך תא אאוקריוטי יש קרומים התוחמים 
 .אברונים ויוצרים מידור בתא

 (שעות 10-8מעבר חומרים אל התא וממנו )
  ,מאפשר קיום סביבה הקרום התא, הוא מבנה דינמי

פנימית יציבה השונה מן הסביבה החיצונית של 
 התא.

 

הומאוסטזיס, בררנות, איזוטוני, 
דירות היפוטוני, היפרטוני, ח

 הקרום.

  לתפקוד.התא והתאמה מבנה קרום 

 
 נשאים ,חלבונים, משאבות

 תעלות.קולטנים, פוספוליפידים, 

 .אנדוציטוזה, אוסמוזה,  דרכים למעבר חומרים דרך  קרום התא
דיפוזיה, אקסוציטוזה, 

דפלסמוליזה, העברה פעילה, 
 מפל ריכוזים, פלסמוליזה. 

  ם תאיהמהסביבה החיצונית אל תוך  אותותקליטת
  נעשית דרך קרום התא. 

 יחודייםקולטנים 

  מאפשר פעילות מגוונת וקיום סביבות בתא המידור
 שונים.השונות בתוך התא ובתוך האברונים 

 מיטוכונדריה, כלורופלסטידות

בתאים מתקיימים תהליכים של פירוק, בנייה 
 חילוף חומרים )מטבוליזם(. –ושינוי 

 ליכים אלה מלווים בשינויים אנרגטיים. תה

התהליכים הכימיים ביצור החי מזורזים על ידי 
 .אנזימים

 

 חילוף חומרים ושינויים אנרגטיים 
 (שעות 14-12)
  מקור החומרים המשמשים לתהליכי חילוף

 החומרים הוא הזנה הטרוטרופית או אוטוטרופית.

 

 ור תהליך הפוטוסינתזה כתהליך המרת אנרגיית א
  .לאנרגיה כימית, הניתנת לניצול על ידי יצורים חיים

 כלורופיל, כלורופלסטידות.
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

 
 

 שלבי, שבו -הנשימה התאית כתהליך אנזימטי רב
המשמשת לביצוע כל תהליכי   מופקת אנרגיה כימית,

  .החיים בתא
 חשיבות ה-ATP  כמתווך בתהליכים צורכי אנרגיה

 ושינויים כימייםכגון העברה פעילה, 

 
 אנזימים כזרזים ביולוגיים, המאפשרים את קיומם ה

 של התהליכים בתא. 

  פעולת האנזימים מושפעת מגורמים שונים, כמוpH ,
 , ריכוז אנזים)מצע( טמפרטורה, ריכוז סובסטרט

 .ומעכבים

 אנרגיית חום,  גליקוליזה 

סוכר, מיטוכונדריה, נשימה -חד
פוספט )זרחה(,  אירובית,

 . ADP ,ATP סיסה,ת

פעיל, בופר, דנטורציה,  אתר
 ספציפיות.   מבנה מרחבי, מעכב,

 DNA-החומר התורשתי בכל היצורים הוא ה

 
הצופן הגנטי פוענח, והוא אחיד בכל היצורים 

 החיים.
 

מאורגן  DNA-בתאים אאוקריוטים ה
 מין.ואופייני לבכרומוזומים. מספרם קבוע 

 

 (שעות 4-3) החומר התורשתי
 מבנה ה-DNA. 
 ה מאפייני-:DNA 

 ;בעל הרכב אופייני למין וייחודי לפרט 
 במעבר בין הדורות;  (ברובו)שמר נ 

  ;יציב מאוד  

 .)יכול לעבור שינויים )מוטציות 
 מבנה הכרומוזום 

בסיס חנקני, גדיל, גדיל משלים, 
 גן, 

ריבוז, זרחה, חומצות -דאוקסי
גרעין, נוקלאוטיד, סליל כפול,  

 מוטציה ריבוז.
 
 
 
 
 

   טרומרכרומטידות, צנ
 

(, ציטוזין G(, גואנין )Aאדנין )
(C( תימין ,)T( אורציל ,)U) 

   DNAאנזים מתעתק 

-כל תא נוצר מתא קודם. לפני חלוקת התא ה
DNA  )משוכפל ומועבר בצורה מדויקת )לרוב

 לתאי הבת.

 (שעות10-8) מחזור התא
 כפול  ישDNA 
 מיטוזה 

 

 DNAאנזים משכפל 
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

 

 

 

 

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

 
 

  )מתרחשת בתאי גוף )תאים סומטיים 

  חשיבות התהליך: גדילה, התמיינות, רבייה אל
 זוויגית.  

 יצירת שני תאי בת זהים לתא  :עיקרון החלוקה
 האם. 

 
 מיוזה: חלוקת הפחתה 

  הבסיס התאי של הרבייה הזוויגית 

  עיקרון החלוקה: יצירת תאי בת המכילים
 כרומוזומים.ממספר המחצית 

  ;חשיבות התהליך: יצירת תאים הפלואידים
 הגדלת השונות הגנטית. 

 םשגיאות בהיפרדות כרומוזומי 

 

 

 

 כישור, כרומוזומים, 

הפרדה  דיפלואיד, הפלואיד, 
הפריה, זיגוטה, בלתי תלויה, 

כרומוזומים הומולוגיים, תא 
  תא ביצה, תא זרע, רבייה )גמטה(

 

 

 

 

 

 מונת דאוןסת

חלבונים, יצירת החומר התורשתי מקודד ל
 .בתכונותהבאים לידי ביטוי 

 

 

כל הגנום נמצא בכל התאים בגוף, אך בכל תא 
באים לידי ביטוי רק חלק מן הגנים. קיימת 

בקרה על ביטוי הגן המתאים בעוצמה, במקום 
 ובזמן, בהתאם לתנאי הסביבה.

 

מת ברלמסומן בצהוב יש להתייחס  :שימו לב
העיקרון בלבד, ואין צורך לדעת את פרטי 

   התהליכים.
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4.8.16 

 אקולוגיה

  הרלוונטים למבחן הבגרות במעבדהמפרט תכנים 

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

הסביבה מאופיינת על ידי גורמים אביוטיים 
וגורמים ביוטיים, המשפיעים אלו על אלו. כל 

ל בית הגידול יוצרים יחד את המאפיינים ש
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

 ( שעות 4מאפייני הסביבה )
 רקע, אור וקרינה, גורמים אביוטים: מים, ק

 .CO2-חמצן, וטמפרטורה, רוח, 

  גורמים ביוטיים: צמחים, בעלי חיים, פטריות
 חיידקים

 

 
 גורם מגביל 

כל היצורים החיים זקוקים לחומרים ולמקור 
קולטים חומרים   הםאנרגיה לקיומם. 

ואנרגיה מהסביבה ומשחררים לסביבה 
 חומרים ואנרגיית חום. 

 
קולוגית סגורה הביוספרה היא מערכת א

 לחומרים ופתוחה לאנרגיה.
 

למיקרואורגניזמים יש תפקיד חיוני במיחזור 
 החומרים בטבע

 

מקורות אנרגיה, מעברי אנרגיה ומעברי חומרים 
 (שעות 10-8במערכת אקולוגית )

  מרבית בהשמש מקור האנרגיה הראשוני והעיקרי
 המערכות האקולוגיות.

 לבין הסביבה בין גורמים ביוטיים  מעברי אנרגיה
 האביוטית.

  זרימת אנרגיה בין גורמים ביוטיים נעשית באמצעות
 הזנה.

  דרכים לייצוג מעברי אנרגיה וחומרים במערכת
שרשרת מזון, מארג מזון ופירמידה ת: האקולוגי
 .אקולוגית

אנרגיה כימית, אנרגיית חום, ביומסה, 
אורגני, -חומר אורגני, חומר אי ,זמינות

ה, יצרנים, מפרקים על, יחסי הזנ-טורף
)חיידקים ופטריות(, נשימה, 

ראשוניים, ) פוטוסינתזה, צרכנים
 .(, קיבוע חנקןשניוניים

  :חנקן )ללא פירוט  מחזור מחזורי חומרים בטבע
 .פחמןומחזור ה תהליכים כימיים

 

 
קיימת התאמה בין המבנה והתפקוד של 

 יצורים חיים לבין התנאים בסביבתם.

 (שעות 10-8)התאמה לבתי גידול 

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

 

 

הומאותרמים )אנדותרמים(, 
 פויקילותרמים )אקטותרמים(

 
 
 

ם, זרע, בצל, דיות, האבקה, הפצת זרעי



 אגף מדעים
 בביולוגיהלמתמחים תכנית לימודים 

 נושאי ליבה – תכניםהמפרט 
9 

 

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

 מחזור חיים של צמחים 
 שנתיים וגיאופיטים כהתאמה -מחזור חיים של חד

 לאקלים ים תיכוני ולאקלים מדברי.

 נביטה, פיונית, פקעת, פרח, פרי. 
  

תהליך האבולוציה של משפיע על האדם 
 .מינים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעורבות האדם בטבע מעוררת בעיות 
 ודילמות חברתיות ואתיות.

 

 םהאדם על תהליכים אבולוציונייה אפשרית של השפע

 דוגמאות: 

 ולקוטלי חרקים לתרופות, לקוטלי עמידות 
 .עשבים

  תעשייתי מלניזם 

 ( היעדרחיים בסביבה מוגנת )לחץ סביבתי 

 הברירהלחץ  את מקטינה המודרנית הרפואה 
 הטבעית 

 מינים,  שימור בטבע: המינים מגוון עלה השפע
, אוגרפייםימחסומים ג מינים, ביטול הכחדת

 מינים פולשים

  השבחה וטיפוח 

  הקשורות לשמירת הסביבהדילמות:  

  שימור לעומת פיתוח 

 לת מול שיקולים אתייםעלות תוע 

הכחדת מינים, הכנסת מינים, טביעת 
 מחסומים גאוגרפיים,  ,רגל אקולוגית

 .(sustainability), קיימות
 

 

 
 

 

  
 


