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   (1.9.20)מעודכן ל                                    טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה לחטיבות העליונות 

 נדגיש את עמודת התוכן הנלמד השנה   –חשוב להדגיש מה לא ומה כן 

 

 , הנבחנים בחלק העיוני/מעבדה בתשפ"א למתמחים בביולוגיהלהלן הטבלה המיועדת  

 האתרים העיקרים בהם נמצאים חומרי הוראה ולמידה הם:

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 

 פורטל  –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני   – מרכז מורי הביולוגיה

 תוכן מעשי   –מרכז מורי הביולוגיה 

 בבתי הספר  ביולוגיההמרכז פיתוח ותמיכה במעבדות 

   חומרי הוראה ולמידה ממורים למורים

 

 ( 043381/043387אלונים ש  55%)  תכנית הלימודים העיונית

  מיקודלא ב
   בתשפ"א

הערות אם   חומרי הוראה ולמידה   בתשפ"א מה במיקוד 
 יש 

 גוף האדם -ליבה 
 מבט על –גוף האדם  

 
סרטון: מעבר חומרים דרך קרום 

   התא
youtube 

 

מערכות בגוף להוציא מערכת  
 העיכול והרבייה 

  

    מערכת העיכול 
 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  מערכת הנשימה 

 פורטל –מאגר הקלטות 
 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
  למורים

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  ובלה מערכת הה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 וגי פורטל פדג -ביולוגיה  מערכת ההפרשה  
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

מערכות ההגנה )להוציא   
 דם*(קבוצות 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

וצות דם, *קב
עירוי דם, תרומת  

 RHדם 

 
 

 

מערכות תקשורת, ויסות   
 ותיאום 

)להוציא מערכת העצבים 
 המוח( 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

המוח, מוח 
השדרה, רפלקס, 

מערכת עצבים 
אוטונומית  

 ורצונית

   

המערכת ההורמונלית  
 הפרשה פנימית(  מערכת )

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 
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 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה  הרבייה להוציא הורמוני 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים
LH ,FSH   

אסטרוגן   -שחלה 
ופרוגסטרון  או   

 טסטוסטרון  -אשך

   

  12.8.20יוקלט שיעור באולפן ב  הכבד 
מערכת הרבייה מאפשרת   

המשכיות של קיום המין על 
ע תורשתי  ידידי העברת מ

 .מדור לדור

 רעיון כללי  

מערכת הרבייה 
 להוציא רעיון העל 

   

 מבנה ופעילות -התא  -ליבה 
 

 -מאפייני החיים ומבנה התא  
 מבט על

  

 ההרכב הכימי של התא    
 

יחידת הוראה תעלה לאתר מרכז 
 המורים במהלך החודש 

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  מעבר חומרים אל התא וממנו   
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

חילוף חומרים ושינויים  
 אנרגטיים 

 פורטל פדגוגי  -יולוגיה ב
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  החומר התורשתי  
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  מחזור התא 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 פורטל פדגוגי  - ביולוגיה לחלבון  DNA-מ 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 יוניתוכן ע –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 פורטל פדגוגי  -ה ביולוגי  מוטציות 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 תורשה מנדלית   
 

   

תורשה, רפואה 
  וחברה

 

   

 אקולוגיה  -ליבה 
 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  מאפייני הסביבה 

 פורטל –מאגר הקלטות 
 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

 

    גומלין יחסי 
מקורות אנרגיה, מעברי   

אנרגיה ומעברי חומרים 
 במערכת אקולוגית  

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים
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  פורטל –מאגר הקלטות  מחזור החנקן 
 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  תהליכים אבולוציונים  

 פורטל –מאגר הקלטות 
 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

 

 התאמה לבתי גידול 
 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

על   השפעת האדם
הסביבה להוציא  

הרס בתי גידול 
הכחדת מינים 
וכניסת מינים  

 פולשים 

   

השפעת האדם על סביבתו:   
הרס בתי גידול הכחדת מינים 

 .וכניסת מינים פולשים
מושגים: אפקט החממה,  
הדברה ביולוגית, הדברה  

 הכחדה  כימית, מינים בסכנת

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

יש לבדוק 
את  

המושגים  
 בנושא זה

השפעה אפשרית של האדם על   
 ם תהליכים אבולוציוניי

 להוציא מספר דוגמאות*

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

יש לבדוק 
את  

המושגים  
 בנושא זה

מלניזם תעשייתי,  *
חיים בסביבה 

  הרפואהמוגנת, 
 המודרנית

לחץ   את מקטינה
הטבעית.   הברירה

 השבחה וטיפוח  

דילמות  •
הקשורות 
לשמירת 
 הסביבה

יש לבדוק   
את  

המושגים  
 בנושא זה

 בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית  - העמקה 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  בקרה על ביטוי גנים בתאים 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

 

במהלך 
ההתמיינות 

)דיפרנציאציה( 
גנים מושתקים 
מסוימים  

ומופעלים גנים  
 אחרים.

   

זוהה רצף הבסיסים המלא של   
יצורים )בכללם    כמההגנום של  

 האדם(.

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

על כל  
המרכיבים 

 בסעיף

מנגנוני התעתוק והקוד הגנטי   
אוניברסליים,  הם  והתרגום 
גנים  העברת  המאפשר  דבר 
בשיטות של הנדסה גנטית בין 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

על כל  
המרכיבים 

 בסעיף
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מחסום שונים  נים  מי )שבירת 
יחד עם זאת קיימים    המינים(.

חלבוני   / בקרה  מנגנוני  גם 
ליצורים   ייחודיים  בקרה 

 מסוימים.

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

הידע בתורשה 
ובהנדסה גנטית 

מיושם בחקלאות, 
בתעשייה 

הביוטכנולוגית  
 וברפואה. 

   

 ליונקים תאיים  - פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי: מחד - העמקה 

   תהליכים אבולוציוניים 
 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  מערכת הובלה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 
  מערכת נשימה 
  מערכת הפרשה 

מערכת הרבייה הזוויגית  
מאפשרת את המשך קיום  

 .המין

ברמת   
הרעיון  

 בלבד

    מערכת רביה
 

 חיידקים ונגיפים בגוף האדם  -העמקה 
 התרבות חיידקים  

 
 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 

 פורטל –מאגר הקלטות 
 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

 

    םומיקרובי
חיידקים גורמי 

 מחלות
   

טיפול תרופתי במחלות  
זיהומיות להוציא תרופות 

 תא חיידק הפוגעות בדופן

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

 

תרופות הפוגעות 
דופן תא  יצירת ב

 )פניצילין(.  חיידק
 

   

שונות גנטית ועמידות  
 לאנטיביוטיקה 

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

 תוכן עיוני –מרכז מורי הביולוגיה 
ממורים  ולמידה  הוראה  חומרי 

 למורים

 

  נגיפים  

 

 

 ( 043386שאלון   15%)בחינה חיצונית   מעבדה
 מבט על   -גוף האדם  

  4, 3, 1להוציא סעיפים 
 בפסקה

  

מבט על   -גוף האדם 
 4, 3, 1סעיפים 

גוף האדם בנוי 
ממערכות הפועלות 
 תוך וויסות ותיאום. 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה  
 פורטל –מאגר הקלטות 

תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 
 עיוני 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 יםלמור
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https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
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https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
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העור ורקמות  
החיפוי הם הגבולות 

בין הסביבה 
הפנימית של הגוף  

 לסביבה החיצונית.  
יחסי הגומלין בין  

גוף האדם ובין 
סביבתו כוללים:  
קליטת חומרים  

ואנרגיה, קליטת 
מידע, הפרשת 

ופליטת חומרים 
 חום. 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה   מערכת העיכול 
 פורטל –מאגר הקלטות 

תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 
 עיוני 

ם חומרי הוראה ולמידה ממורי
 למורים

 
  -ממערכת הנשימה רק  

2CO ,חומצה פחמתית 
שימו לב 
 למושגים 

 מערכת הנשימה
, 2COלהוציא: 

 חומצה פחמתית

  

   הכבד
 - ומבנה התא מאפייני החיים 

 מבט על
להוציא תאים פרוקריוטים, 

 נגיפים וחיידקים 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 
 עיוני 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

 

תאים פרוקריוטים, 
 נגיפים וחיידקים 

יש לבדוק   
את  

המושגים  
 בהתאמה

יחידת הוראה שפותחה במרכז  הרכב הכימי של התא 
 חודש המורים תפורסם ה

 

מעבר חומרים אל התא   
 וממנו

 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 
 עיוני 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 
 מעשי
ז פיתוח ותמיכה במעבדות  מרכ

 הביולוגיה בבתי הספר
 

 

חילוף חומרים ושינויים  
להוציא גליקוליזה אנרגטיים 

 ושלב הגליקוליזה 
 

 

גליקוליזה ושלב  
 הגליקוליזה 

  

החומר התורשתי להוציא   
 את מבנה הכרומוזום 

 

    מבנה הכרומוזום
שיכפול  –מחזור התא  

 ומיטוזה
 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 

 פורטל –מאגר הקלטות 
תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 

 עיוני 
חומרי הוראה ולמידה ממורים 

 למורים

יש לבדוק 
את  

המושגים  
 בהתאמה

   מיוזה
מקודד    התורשתי  החומר 

ליצירת חלבונים, הבאים לידי 
 ביטוי בתכונות. 

התאים  בכל  נמצא  הגנום  כל 
בגוף, אך בכל תא באים לידי 
הגנים.  מן  חלק  רק  ביטוי 
הגן  ביטוי  על  בקרה  קיימת 
במקום   בעוצמה,  המתאים 
לתנאי   בהתאם  ובזמן, 

 הסביבה.

יש  
להתייחס 
לתופעות  

ברמת  
העיקרון 

בלבד, ואין 
צורך לדעת 

את פרטי  
 התהליכים.   

(, גואנין Aאדנין )
(G( ציטוזין ,)C  ,)

(, אורציל Tתימין )
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https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
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(U)   אנזים מתעתק
DNA    

   מאפייני הסביבה 
מקורות אנרגיה להוציא  

דרכים לייצוג מעברי  
 האנרגיה 

  

דרכים לייצוג מעברי  
וחומרים  אנרגיה 

במערכת  
האקולוגית: שרשרת  

מזון, מארג מזון  
 ופירמידה אקולוגית. 

   

 פורטל –מאגר הקלטות  מחזור החנקן 
 

 

תהליכים 
אבולוציונים להוציא  

 שונות

 פורטל –מאגר הקלטות  
 

 

   שונות 
התאמות לבתי גידול להוציא  

הומאותרמיים  
 ופויקילותרמיים 

 פורטל פדגוגי  -ביולוגיה 
 פורטל –מאגר הקלטות 

תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה 
 עיוני 

חומרי הוראה ולמידה ממורים 
 למורים

 

ם  הומאותרמיי
 ופויקילותרמיים 

   

השפעה אפשרית של 
האדם על תהליכים  

 אבולוציוניים 

   

 עיבוד כמותי של נתונים 
תוכן  –מרכז מורי הביולוגיה  סוגי משתנים .1 

 מעשי
מרכז פיתוח ותמיכה במעבדות  

 הביולוגיה בבתי הספר

 

מאפיינים של   .2 
 היאוכלוסי

  

התפלגות   .3
 נורמלית

   

הסקה  .4
 סטטיסטית 

   

   מתאם  .5 
    הסתברות  .6

 פיתוח מיומנויות לעבודה במעבדה ובשדה 
    מיקרוסקופ

  נוזליםכלים למדידת נפח  
  ,+ פרופיפטה משורה, פיפטה
להוציא פיפטת פסטר, 

 ביורטה ופיפטור 

  

ביורטה שימוש ב
 ופיפטור 

   

אזני  מ
כפות/מאזניים 

 דיגיטליות 

   

מכשירי מדידה כמו מד אור,   
 מד טמפ' 

  

    ספקטרופוטומטר 
אמבט מים לשמירה על   

 טמפרטורה קבועה.

עלי ומכתש, משפך ונייר 
סינון להכנת מיצוי, הכנת 

 תסנין. 

שימוש בחיישנים למדידות 
ובאוגרי נתונים הניתנים  

 פורטל –מאגר הקלטות 
 

מרכז פיתוח ותמיכה במעבדות  
 הביולוגיה בבתי הספר 

 

 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/noseem-nilmadim/
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https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://www.bioteach.org.il/תוכן-עיוני
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CNbWGkRXZWzr6KUTufvC4V5ObNV6Gnul?usp=sharing
https://www.bioteach.org.il/תוכן-מעשי
https://www.bioteach.org.il/תוכן-מעשי
http://www.biu-edulab.org.il/
http://www.biu-edulab.org.il/
http://www.biu-edulab.org.il/
http://www.biu-edulab.org.il/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/biology-pedagogy/matriculation-exams-biology-glossary/
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לתפעול באמצעות מחשב  
 . 1ומכשור למדידת שונות 

  -מחשבים וכלים ממוחשבים 
שימוש באופן אחראי וזהיר 

 )כולל התנהגות אתית(.

 ביצוע טיטרציה.  

    כרומטוגרפיה ביצוע 
הכנת תמיסות בריכוזים  

מתאימים )במולריות או  
 באחוזים( על פי ההוראות.

מרכז פיתוח ותמיכה במעבדות  
 הביולוגיה בבתי הספר 

 

 

הכנת מיהולים עשרוניים  
 והנדסיים. 

  

באמצעים שונים   pHבדיקת  
)אינדיקטורים, נייר, 

או   pHמקלונים לבדיקת 
 מכשור מתאים(. 

  

זיהוי חומרים  )כגון   
פחמימות, חלבונים,  

(  Cליפידים, ויטמין 
באמצעות ראגנטים 

 ( sticksומקלונים )

מרכז פיתוח ותמיכה במעבדות  
 הספר הביולוגיה בבתי 

 

 

ביצוע תגובות כימיות  
פשוטות בעזרת ראגנטים 

 in-ו in vitroספציפיים 
vivo . 

  

שימוש במדריכים כתובים   
ו/או מאוירים לזיהוי בעלי  

 חיים וצמחים. 

  

 

 

 ( 043283שאלון   30% –)הערכה בית ספרית   רק ביוח
לבצע   יהיה  ניתן  בהם  המועדים  לגבי  הוודאות  אי  הקורונה,  שוטפת  בשל  חקר  ועבודת  מעבדות 

 במעבדה והלמידה מרחוק, ניתנת השנה אפשרות לשלב מספר הקלות במהלך ביצוע עבודת החקר: 

 לכל עבודת חקר.   *הקלות עד ארבע המורה יכול לבחור  .1

,  לכל עבודהארבע הקלות    עדאו    לכל התלמידים עד ארבע הקלות זהות    לבחור מורה יכול   .2

 והתלמידים. יותר לאופי החקר  המתאימות

 גדול יותר לחלק האישי. יחסי ניתן לתת משקל  .3

 

  הנחיות שעה תשפ"א"   - ביוחקר בצל קורונה  "ההקלות והתייחסות לסיור, בקובץ    והסבר  פירוט *

  בפורטל עובדי הוראה. אתר מפמ"ר מה חדש"שולחן מפמ"ר ביולוגיה, במדור "שמפורסם ב
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