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לימודים מעשיים ועיוניים כאחד
( אינו יצור חי)בתמונה וירוס הקורונה 



חקר החיים-ביולוגיה 

בחזית  הביולוגיה נמצאת 
המחקר המדעי 

והיא נוגעת בכל תחום  
של חיינו  כולל בשאלות  

אתיות וחברתיות
:לדוגמה

רפואה•
תעשיה•
איכות הסביבה•
חקלאות•
שמורות טבע•
מחקר•



(1)בעיות מרכזיות בהן עוסקת הביולוגיה 
?האם ניתן למנוע מגפות

?איך פועלים הזיכרון והלמידה במוח?איך מפתחים חיסון נגד נגיפים

?מהן הדרכים להגדלת יצור המזון ?מהם החידושים בריפוי סרטן 



(2)בעיות מרכזיות בהן עוסקת הביולוגיה 
?איך התפתחו היצורים החיים ?איך למנוע התחממות כדור הארץ

?מהי כימיה במערכת יחסים
?  איך הביולוגיה שלנו בוחרת בן זוג

מה קובע את המין שלנו  
?ההורמונים או הכרומוזומים 



נושאים מרכזיים-ביולוגיה 

-מיקרורבייה
אורגניזמים

גוף האדם
תא ותורשה  

אקולוגיה

מעבדה 
חוקרת

-ביוחקר
עבודת מחקר  

אישית



ל"יח5–תכנית הלימודים בביולוגיה 
בונוס אקדמי' נק25

ב  "בכיתה י-( ל"יח2.75)מבחן עיוני  
גוף האדם  : נושאי ליבה. 1

התא וגנטיקה  

אקולוגיה
מיקרוביולוגיה  :  העמקה. 2
(.  אנסין)מאמר מדעי . 3

(ל"יח2.25)מבחן מעשי  
א  "בכיתה י-וסיור אקולוגי ביוחקר. 1
ב"בכיתה י-מעבדה חוקרת . 2



עושים חיים במדעי החיים
חינוך לבריאות 

פרויקטים חברתיים

סיור ביוחקר



עושים חיים במדעי החיים
מעבדות חקר ועבודות ביוחקר

שותפים במחקר עולמי



עושים חיים במדעי החיים
מעבדות חקר ועבודות ביוחקר



עושים חיים במדעי החיים
משחקים



עושים חיים במדעי החיים
הרצאות של רופאים ומדענים הורים ומתנדבים



?לאן-מלימודי הביולוגיה 



רפואה גנטיתהנדסה סיעוד מחקר ביולוגי

תזונאות רוקחות איכות הסביבה

רפואת שיניים מחקר רפואיהנדסת מזון

רפואה משלימה

וטרינריה



חקלאותעיצוב נוףאופטומטריקה שמירת הטבע

טכנאות רנטגןביוטכנולוגיההוראה פיזיותרפיה



?מי יכול להתקבל למגמה הביולוגית
שאוהבים ללמוד על  , תלמידים שאוהבים ביולוגיה

שמוכנים להיות , יצירתיים, סקרנים, החיים עצמם
.בתחום לא נודע ולהתמודד עם אתגרי המחר



ביולוגיה ואומנות
פרויקט גמר באומנות  
תמר יפרח תלמה ילין



ביולוגיה ואומנות
פרויקט גמר באומנות  

ליבי נשר תלמה ילין



?למה כדאי ללמוד ביולוגיה
מקצוע מרתק

רכישת ידע חשוב לחיים
פיתוח מיומנויות חשיבה

פותחת דלתות לכל המקצועות באוניברסיטה  
ולתפקידים מעניינים בצבא



? אז מה למדנו
!להתפעל מהמורכבות המופלאה של היקום



? אז מה למדנו

וגם שאנחנו כאן  
...רק במקרה

-ר ציפי פרנקו "ד

מורה לביולוגיה 
ורכזת מדעים

12,002שנת , שיעור באבולוציה


