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                     רקע .א

 

 מבוא כללי .1א.

ומכסה כשבעים אחוזים משטחו של  מקור המים העיקרי על פני כדור הארץהנו הים 

המערכות האקולוגיות הרבות  מחקרים מלמדים כי בים גם החלו תהליכי החיים. .כדורה

דרכי י כל לידי ביטו ותבים בא .לקיומן של צורות חיים מגוונות ותמסייעהמצויות בו 

ההתנהגות. ריבוי התהליכים הביולוגיים, ההתנהגותיים והאקולוגיים ו , ההזנהרבייהה

. בים  את התפתחות החיים ולזהות תהליכים אבולוציוניים חשובים  זהות ביםל מאפשר

, של תהליכים הטבען חומרים מ של צריכת, ראשונית תופעות של יצרנותנצפות גם 

 סקאלות מגוונות. במורכבים ברמות שונות וכים ביולוגיים של תהליביולוגים פשוטים ו

פיתוח של לחקר הים מהווה נדבך חשוב בהבנה של תהליכים ביולוגיים הנחוצים למחקר ו

 על פי הערכה,האדם. מען ל הןשמירה על הטבע וצורך תהליכים ימיים ויבשתיים הן ל

 2.5לשווי של יותר ית מבחינה כלכללהגיע עשויים ספק לאדם יכול להשירותים שהים 

 טריליון דולר בשנה. 

, שוכנת לחופו של ים סוף. בסמוך לחוף ממוקמת אילת, העיר הדרומית ביותר בישראל

הרציפה הצפונית ביותר בעולם. השונית הזאת מבודדת מימים אחרים, האלמוגים שונית 

 . הגדלים עליה ת של האלמוגיםבניגוד למגמה העולמית חל שיפור במצב החיּוו

מציעה סביבת חיים ימית מופלאה לכל המתעניינים בים,  אילתעל סמך הנתון שלעיל 

קיים חיבור אינטואיטיבי בין עיר תיירות ונופש. באוצרותיו ובשימורו, מעבר להיותה 

תושבי אילת לבין הים, למרות זאת רבים אינם מכירים את העושר הטמון להם ממש 

אינם יודעים שהחיבור הזה הוא גם מקור ם ומאידך גיסא ה, גיסא מתחת לאף מחד

 לפגיעה בשונית הטבעית.הסכנה 

התנאים המייחדים את אילת מזמנים פיתוח תכניות לימודים המיועדות לתלמידים 

מגוון בלהכשרה  הזדמנות ניתנת להםבזכות התכניות . שמתעניינים בעולם שמתחת למים

עם  שיטות  ותלהתמודדוהעתידי להבנה של העולם המחקרי  ,דיסציפלינות ביולוגיות

 כמקובל בארץ ובעולם.ה יולוגיבבושיטות מחקר עבודה 

מערכות ועל במסגרת התכנית לביולוגיה ימית ילמדו התלמידים על יצורי המים 

שמירה ליכירו את תפקיד הביולוג הימי ותרומתו ם הובאגמים. אקולוגיות באוקיינוסים 

ים להיעשות במיוחד לאור ההתחממות הגלובלית שינויים צריכ אלו הם יבינו .על הטבע

 בפרט.בעיר אילת ובעולם בכלל שמירה על הטבע הימי הם יפעלו ל .החמצת האוקיינוסיםו
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 עירוניותיסודיים ועל הכיתות ה-על בתי הספר העל רקע .2א.

בהם עומד על התלמידים הלומדים מספר  יסודיים שונים.-באילת שבעה בתי ספר על

בכל אחד מבתי הספר מספר מקיפים. חילוניים בם מתרכזים בשלושה תיכונים ורו ,3,650

התלמידים בשכבה אינו גדול, אי לכך לא ניתן להציע לתלמידים מגוון רחב של מקצועות 

בחירה רחבה של  תיכונים אלוהחטיבה העליונה בעל מנת לאפשר לתלמידי הגברה. 

מתואמת בין על פי מערכת כך  ות.העירוניכיתות ההוקמו  יח"ל 5מקצועות ברמה של 

מקצוע בחירה בכיתות הממוקמות יחדיו שלושת בתי הספר מתכנסים התלמידים ללמוד 

עיריית כדי לאפשר את הניידות בין בתי הספר מקצה  .ההגברה על פי מקצוע הספרבבתי 

 לתלמידים. אילת הסעה מסודרת

                                אפשרויות  20או שניים מתוך כ  היום התלמידים יכולים לבחור להגביר  מקצוע אחד       
 בתחומי המדעים, החברה והרוח.

בעיר בכלל ובתיכונים בפרט היא אוכלוסייה מגוונת. סל הטיפוח אוכלוסיית התלמידים 
 .6מוגדר 

 .66%עמד על של בוגרי יב' אחוז הזכאות לבגרות  2014בשנת 

 

  ללימודי ביולוגיה ימית התכניתסיבות והנמקות לפיתוח   .3א.

משטחו של כדור הארץ, למרות זאת הידע על הים ועל שבעים אחוזים הים מכסה 

במחקר נושא הים היצורים החיים בו הינו מוגבל. בשנים האחרונות ישנה התעוררות 

בעקבות גילוי חשיבותו של הים באיזון תהליכים כימיים ואטמוספריים כמו חשיבות הים 

חנקן ובקיבוע של פחמון ושחרור חמצן לאטמוספירה. בנוסף נתגלו חומרים במחזור ה

טבעיים שמקורם בים, ומהם ניתן לפתח תרופות למחלות קשות כמו גם לפיתוח תעשיית 

 הקוסמטיקה. 

. האילתים במהות ה"אילתיות"היא משמעותית אילת שוכנת לחוף ים. נוכחות ים זה 

בעיר אינם מודעים לתהליכים הביולוגיים  גאים בים "שלהם", אולם הם והמבקרים

המיוחדים המתקיימים בו ממש מתחת לאפם של עושי הקניות. אחת המטרות של תכנית 

היא לגשר על הפער בין החיבור הרגשי של האילתים לסביבתם לבין  הלימוד הייחודית

 ההבנה המעמיקה יותר של חשיבות הים וחשיבות השמירה על הים ועל המפרץ.

ים טרם נחקר לעומק, לכן הוא טומן בחובו תגליות רבות. תלמידים שיבחרו ללמוד עולם ה

ביולוגיה ימית ילמדו גישות להבנת תהליכים ביולוגיים ולהבנת החיבור בין מערכות 

ביולוגיות לבין מדעי הפיסיקה והכימיה. הם ירכשו ניסיון בהבנת שיטות המחקר 

ן שאלות מורכבות, יערכו ניסויים, ינתחו הביולוגי, יתמחו בחקר מידע כאמצעי לפתרו

 מסקנות. מהם נתונים ויסיקו 

ולהשתלב בתחומי  מקצועות עתידיים רלוונטיים המשךבלמוד בוגרי התכנית יוכלו ל

עבודה שמתפתחים בצורה משמעותית כמו חקלאות ימית, ננו טכנולוגיה, ביומימיקרי, 
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טיקה והשבחה גנטית, וכמובן גידול אצות להפקת אנרגיה טבעית שאינה מזהמת, גנ

 אנושות .בו שמירת הטבע בעידן שבו האדם פוגע 

 ייחודיות התכנית  .4א.

ביולוגיה ימית השמה דגש על החיים בים, וכוללת הוראת בישראל טרם נכתבה תכנית ל

תהליכים פיסיקליים וכימיים המכתיבים את ההתאמות של אורגניזמים ואת מגוון 

אנטומיה של ל מתייחסת ת האקולוגיות השונות. תכנית זובמערכו היצורים הימיים

היצורים הימיים, האינטראקציה שלהם עם הסביבה, מחזורי חיים, סיסטמטיקה 

מערכות בגוף כמו היחקרו התלמידים את ההתפתחות של  במהלך לימודיהםואבולוציה. 

הלמידה . וישוו אותה לזו של האדם ,מערכת העצביםומערכת הנשימה, מערכת ההפרשה 

בתכנית שלנושא העמקה של פיזיולוגיה השוואתית בהיבט התפתחותי  היא בדומה

הכרת על ההתפתחות של המערכות בחסרי חוליות.  הואדגש הביולוגיה, אך הלימודים ב

, בהבנה של םחסרי החוליות מהווה נידבך חשוב בהבנה של תהליכים אבולוציוניי

תפקוד של תהליכים מורכבים המאפשרים נה של הבבהתפתחות בעלי חיים מורכבים, ו

כמו חסרי  פשוטה יותר באורגניזמים מופיעים בצורה, אך אורגניזם מורכב כמו האדם

, גם בתכנית של עקרונות הביולוגיהבהוראה לדרישות של משרד החינוך לימה בהחוליות.  

 ילמדו הנושאים בשלוש רמות: התא, האורגניזם והחברה )אקולוגיה(. יזו 

הנגישות לים גבוהה מאוד, לכן ניתן לשלב בין הנלמד בכיתה לבין המציאות  באילת

שבשטח. ניתן לשלב סיורים, ניתן לבצע עבודות חקר בים וניתן להיעזר במכוני המחקר 

גם המתקדמים הקיימים באילת. כל אלו מאפשרים למידה משמעותית ומעניינת, שיש בה 

  הסביבה.על שמירה על הטבע ובך מוסף ער

בור התלמידים האילתים הים נמצא "בחצר האחורית". הקרבה לים ואהבת הים ע

, ולהכניס את האקדמיה לעולמם ללא רתיעה מאפשרות ללמוד מקצוע אתגרי ומורכב זה

 באמצעות הנושאים הקרובים לליבם.

תחום נוסף הקשור לעולם הים הוא מקצוע "מדעי הים". גם מקצוע זה נלמד באילת 

בחירה. תכנית הלימודים משלבת ידע אוקיינוגרפי ואקולוגי עם האדם במסגרת לימודי ה

והמשאבים שהים מציע בעבורו. את הדגש שמה התכנית על החיבור בין האדם לים 

והשפעתו עליו. תכנית לימודים זו משתייכת ללימודי הסביבה ולא ללימודי הביולוגיה. 

 בדגש ביולוגי התפתחותיבעיקר בתכנית הלימודים ללימודי ביולוגיה ימית ההוראה היא 

על תהליכים ביולוגיים ופחות על תכנים בעיקר ים. הדגש הוא לחיבור של האדם ופחות ב

 אקולוגיים וסביבתיים.

 הנושאים ומספר יחידות הלימוד בתכנית .5א.

 450  - כסך כל השעות הנלמדות הוא  .יח"ל 5מוצעת היא בהיקף של עיונית ההתכנית ה

למוסדות המתמחים  נגישותהעל הספר לים ו תיסת על הקרבה של במתבס יאה .שעות

 חקר ימים ואגמיםהמכון הלאומי ל ,אוניברסיטאי -יןהים כמו המכון הב בנושאי

 . ואוניברסיטת בן גוריון באילת
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נושאי הליבה של התכנית הקונבנציונאלית לביולוגיה  העל שלוש נשענתהתכנית 

הוספה של יש ו ,גוף האדם הפחתה בלימודיש  .ההיבטים הימיים מידתלל ומותאמת

  .סיסטמטיקה והתפתחות פיסיולוגית והשוואתית ,חסרי חוליותתכנים בתחום 

 החלוקה הבסיסית היא כדלהלן:

 אחוז נושאים עיקריים שעות שבועיות 

פיסיקה וכימיה של  4 י'
המים, מדעי כדה"א, 
החיים בתווך הימי, 

התא, חד תאיים 
 ימיים. 

35% 

התפתחות של רב  5 יא'
תאיים, סיסטמטיקה 

וביולוגיה התפתחותית 
של חסרי חוליות. 

 חולייתנים.

35% 

 יב'
 

אבולוציה, אקולוגיה,  5
התנהגות בעלי חיים 
ימיים. מתודולוגיות 

אקולוגיה, בבביולוגיה ו
מידענות וסקירת 

 ספרות. 

30% 

  עבודת חקר. 1
 

גם לימודים מעשיים במעבדה ויכתבו עבודת בנוסף ללימודים העיוניים ילמדו התלמידים 

 ההיתת הבגרות בחינ החינוךבהתאם לרפורמה במשרד חקר מסכמת בשנה האחרונה. 

עבודה ו ,יח"ל( 1יב' יגישו התלמידים עבודת חקר )בכיתה . יח"ל 3ברמה של יא'  כיתהב

על ו ההמעבדעל דוחות  תינתן הערכה בנוסףסקירת ספרות מקצועית. על המבוססת 

 השנים.שלוש סיורים שיערכו לאורך ה

 הצגת כותבי התכנית ושותפיה .6א.

 כותב התכנית:

ניסיון רב בעבודה  בעל מומחה באקולוגיה וביולוגיה של חסרי חוליות - ד"ר עומר פולק

במגוון של אורגניזמים ימיים של חסרי חוליות ושל חולייתנים )דגים( בהיבטים 

 תיים ואקולוגיים. התפתחותיים, פיסיולוגיים, התנהגו

 :לכתיבת התכנית יועצים 

 מומחה באקולוגיה ובראיה של בעלי חיים ימיים. - פרופ' נדב ששר

 מומחה באקולוגיה וביולוגיה של דגים. - ד"ר יונתן )יוני( בלמקר

 , ייעוץ בתחום לימודי הביולוגיה.מורה לביולוגיה - מקסימה גולן

 תחום לימודי מדעי הים., ייעוץ במורה למדעי הים - סיני שפירא
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  התלמיד וצרכיו .7א.

תכנית ילמדו על פי הת על לימוד מבוסס חוויה. תהתכנית לביולוגיה ימית מושת

חקר, סיורים במוסדות החקלאות הימית ומדעי הים שבעיר באמצעות התלמידים 

ה וחווייתית יותר קימעמזו התלמידים ילמדו בצורה  דרךחופיו. בלאורך וסיורים בים ו

תחומי ידע מורכבים ללא החשש ללמוד בסטנדרטים המקובלים, ויוכלו  לפגוע מבלי

חוויה צפויה להעניק לתלמידים  תמבוסס למידהשל מקצועות אלו.  הדיהקיים מלמ

 עצמי. המימוש ולהעצים את תחושת ההביטחון העצמי  את  , לעבות תחושה של מסוגלות

 

אוכלוסייה של תלמידים אליה למשוך וונת מכ  ימית בכיתה עירונית הביולוגיה ה תכנית

קצב ו יחס אישי בקבוצה קטנה המאפשרת  למידהא ושל כיתה זו ה ןיתרוהמצטיינים. 

כנית מבוססת על עקרונות הת. שבות ביכולות השונות של כל תלמידמוגבר תוך התח

 תמעודד . עבודת החקרחקר אישי ברמה גבוההתלמיד לבצע כל  שמכווניםמחקר 

קריאה של מאמרים מורכבים והפשטתם  ,ת, הבנה של עקרונות המדעוביקורתיסקרנות, 

בישראל ובעולם.  שם ידועימתמודדים גם חוקרים  שאיתןוהתמודדות עם בעיות 

 באקדמיה  ללמודלהמשיך  הםלגרום ל עשויהמעורבות של התלמידים במוסדות מחקר ה

 המדעים.ם תחושוק העבודה בולהשתלב ב

 

  צוות ההוראה .8א.

מכירים את הים המדעים להמורים העתידים ללמד את התכנית הם מורים לביולוגיה ו

, המורים תחום התמחותם שלהידע המדעי של הביולוגיה של הים אינו היות שהיטב. 

 אנשי מקצוע ישנם כיום בנוסף תידרש הכוונה בעת הטמעת התכנית בשנותיה הראשונות. 

. תכניתל היות שותפיםמעוניינים ל , והםותריבשהרקע המדעי הימי שלהם רב  ,באילת

הטמעת התכנית לצורך הדרכת צלילה. במכוני המחקר הימיים בעיר ו יםבדוע אלו אנשים

למדו. כמו של המורים שי כשרתםההתכנים לאת  להכיןס מדריך מקצועי שיעזור ייגש לי

אפשר  אותםביולוגיה בפרט. למדעים בכלל ולהוראת המורים ותיקים  יש באילת  כן

תחום ב שתלמו והם י ,הביולוגיים הרגילים , כדי לסייע בתחומיםורך, במידת הצלגייס

 הדעת הימי.

 

 החברה וצרכיה .9א.

בין עשרת  היא נמנית ובשנים האחרונות ,עריית אילת משקיעה בתלמידים שלה רבות

צביעה על מתלמיד. רמת ההשכלה בהשקעה מידת ההיישובים המובילים בישראל ב

לשנת  66%) גבוהה  – זכאות בינוניתועל שנות לימוד  12ם גבוהים של מסיימי אחוזי

 ( לתעודת בגרות. 2014

השבחת לעירית אילת אינטרס לקידום לימודי הביולוגיה הימית כחלק ממגמה כוללת של 

 מטרות:הוצבו מספר מגמה זו  ממשעל מנת ל  .לימודי המדעים



7 

 

 ן הזדמנויות. צמצום פערים בין פריפריה למרכז ושוויו .1

לרכוש השכלה איכותית שתשווה אותם לאלו מאפשרת לתלמידים התכנית 

  .בתחומי המדע בישראליותר באזורים המתקדמים לומדים מדעים ה

 מתן מענה לתלמידים מצטיינים. .  2               

                             אפשרות הבחירה במספר מקצועות מדע ומחקר חשוב לטיפוח המצוינות. הוראת            

   על הביולוגיה הימית נותנת מענה לתלמידים המחפשים אתגר אישי ואינטלקטואלי 

 מנת לממש את יכולותיהם.

 טיפוח תחום המצוינות. .3   

 עשות שימוש בהישגי התלמידיםלעירית אילת מעוניינת לטפח את תחום המצוינות ו

 ור מערכת החינוך במקום.המצוינים בתחומי המדעים כמנוף לשיפ

 טיפוח אוכלוסייה אכפתית לסביבתה. .  4   

לימודי יה לטבע הוא אינטואיטיבי.  וחיבור האוכלוסי ,אילת שוכנת בין מדבר וים        

ביולוגיה בכלל וימית בפרט מאפשרים  חיזוק קשר זה וטיפוח אוכלוסייה רגישה 

 יותר לטבע.  

הטבע חלק ממטרותיה  ומקווה שתלמידים הלומדים  אילת כעיר מקיימת רואה בלימודי

 נושא זה יהיו בעתיד מעורבים בתחומי הסביבה והחברה בישראל.

כמו המכון הלאומי לחקר ימים ואגמים,  באילת קיימים מספר מכוני מחקר בתחום הים

. זמינות של אוניברסיטאי למדעי הים ואוניברסיטת בן גוריון באילת-ןהמכון הבי

לידי ביטוי בצורה מיטבית בלימודי הביולוגיה הימית.  תבואי ערך אלו משאבים יקר

בכירי החוקרים בישראל בתחום פי במוסדות אלו, ישמעו הרצאות מ יבקרוהתלמידים 

מהמובילים בארץ  םיאקדמי יםלמחקריחשפו ימעבדות מתקדמות וב תנסו בעבודההים, י

הם שם ר, ובעצם הימצאותם ת חקבמוסדות אלו עבודוהתלמידים  כתבויובעולם. כמו כן 

 גםשל מחקר ממדרגה ראשונה.  תמשמעותי הדילהווי הסטודנטיאלי וללמ ייחשפו

להיות מעורבים בקהילה ובתכנית  קחת חלקבאילת הביעו רצון ל מוסדות המחקר

 המקומית.

העיר אילת לטפח  תלמידים מבקשת כחלק ממגמת שיפור היכולות בתחום המדעים 

ג השכלה מקצועית רחבה שתאפשר להם בהמשך חייהם להשתלב יהשל מצטיינים שיוכלו

מקצועות מוגברים מציעה מגוון באילת מערכת החינוך בתחומי ידע רבים. בעבודה 

 ,בתי הספר התיכוניים בעירבעירוניות לכל התלמידים המצטיינים הלמדעים בכיתות 

תלמידים השל  רתיעהנמוך. אחת הסיבות היא הלמקצועות אלו  הביקושאולם 

נגישה  ,הביולוגיה הימית יספק לתלמידים מדע ברמה גבוההנושא מקצועות "קשים". מ

 דגש נתןייוהיות שהערכה בדרך השינוי  לוחי,היות שם הל מוכרהיות שהים ולא מאיימת 

 .חווייתיים לימודים על יותר רב
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 התפיסה הרעיונית )רציונל( של התכנית  .10א.

מייצג בצורה ה רב ביותרהים מכיל מגוון אורגניזמים  החיים החלו בים. מתוקף זה

פשוטה את ההתפתחות האבולוציונית של החיים משלב של אורגניזמים חד תאיים 

אצות ובעלי חיים -אורגניזמים רב תאיים )מאקרושלב של )נגיפים, חיידקים ואצות(  ל

יונקים )ר מורכבות גבוהה ביות בעליאורגניזמים לשלב הפשוטים כמו ספוגים( ועד 

תהליכים ההמגוון המיוחד של מערכות אקולוגיות ימיות מאפשר ללמוד את . (ימיים

של מינים תוך הבנה של הקשת הרחבה היווצרות את  להביןבסיסיים והאקולוגיים ה

  היבטים סביבתיים של שמירת טבע וקיימות.

הבודד ועד  רמת התאבגילוי ההתפתחות של אורגניזמים למן התכנית תלווה את התלמיד 

רמה של חברה. התלמידים ילמדו התפתחות מערכות לאור ההתפתחות האבולוציונית ל

מאורגניזמים פשוטים למורכבים תוך כדי השוואה למערכות דומות בגוף האדם. הקו 

במהלך הבנה של המורכבות בטבע. בהמנחה הוא הקניית ידע בהתפתחות חיים ו

את  רחיבוי, במגוון היבטים בחייו של אורגניזם  ידע ביולוגי  רכשוהתלמידים יהלימודים 

ליישם ידע זה גם במערכות אחרות וגם בלימודים עתידיים ויבינו שניתן הידע על הים 

התלמידים פנימו וביוטכנולוגיה ימית. כמו כן י טבע, חקלאות ימיתה תחום כמו הגנה עלב

כלים להבנה של  קנוייכירו את שיטות המחקר המדעיות ו, את עקרונות החשיבה המדעית

אחריות גם התלמידים יפתחו  חשוב לציין כי במהלך לימודיהםתחום הביולוגיה בכלל. 

 אתית כלפי הסביבה.

 ביותר בישראל. הקרבה לים והסמיכותעשיר המגוון הביולוגי ה נמצאאילת במפרץ 

מענה  הנותנתסביבת לימודים ייחודית  ותלמכוני מחקר ימיים מהטובים בארץ מאפשר

בתחום של  יתמעש עבודהתיאורטי והן על ידי ידע סוגיות מדעיות בתחום הים הן על ידי ל

יכולה התכנית מספר התאמות  לאחרייחודי לעיר אילת )הינו חקר הים. שילוב מיוחד זה 

 .(לאורך הים  ותהשוכננוספות ערים ל גםרלוונטית  להיות

יוזם התכנית, ד"ר בה ותמך  אותה קידם .עיריית אילת,התכנית פותחה במנהל שח"ק 

 דרורי גניאל.
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 התכנית מטרות .ב
 

 על מטרת

התלמיד, בוגר התכנית, יבין את התהליכים הביולוגיים והאקולוגיים הקורים בים בהתאמה 

 לעקרונות הפיסיקליים והכימיים.

 לתכנית ישנן מטרות נוספות החופפות לרעיונות המרכזיים הבאים לידי ביטוי בביולוגיה :

 של רעיונות מרכזיים בתחום הביולוגיה האקולוגיה והאבולוציה. הבנה 

 .פיתוח של אחריות אישית וקשר ישיר לשמירה על הטבע 

 הערכה לנוף הארץ והטבעו ה של תהליכים ותופעות בעולם החי הבנ.  

  מדעית.–טיפוח אוריינות ביולוגית 

  עקרונות הסדר הקיים בטבע.הכרת   

 

 מטרות ערכיות: 

 של האדם בטבע והשפעות הנזקים אשר הוא גורם לסביבתות מקומו הבנ. 

 לעקרונות הקיימות והצורך באיזון הקיים בין האדם לטבעתובנות  פיתוח. 

  החשיבות בשמירה על המורכבות שבטבע )מגוון מינים למשל(הבנה של. 

  ופיתוח מודעות לשמירה על הטבעכבוד לטבע הקנייה של יחסי. 

 מטרות תרבותיות:

 של הטבע והערכת המורכבות של הטבע. הטיקהכרת האסת 

 לשינוי התנהגות  אמצעיהבאים לידי ביטוי בסובב אותנו כ הבנה של עקרונות הקיימות

 בחברה.

  הכרה של הנזקים שהאדם מבצע בטבע והבנה של חשיבות השמירה על הטבע לנפש

 האדם.

 מטרות חברתיות:

 ימור הימי.פיתוח כלים לשכנוע של מקבלי החלטות בתחום המדע והש 

 .פיתוח של עבודת צוות 

 וטיפוחם של בעלי החיים. בעלי חיים במחקר עלחברתיים  -הבנת קשרים אתיים 

 להעביר ביקורת בונה הקניית הדרך. 
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 מטרות קוגניטיביות:

 .פיתוח כישורים לפתרון בעיות 

 קישורים בין מערכות שונות. ור יצפיתוח היכולת ל  

  גרפי, תלות במרחב ובזמן וכד'.ימילולמידע מידע: מגוון סוגי  ענחלפיכולת פיתוח , 

  .פיתוח אסטרטגיות חשיבה 

 מטרות בתחום כישורי למידה:

 יתרונותיה ומגבלותיהעל הגישה המדעית  הכרת. 

  הנסמכים על מידע קודםחדשים סינתזה של רעיונות תרגול. 

  שטח.התרשים לבין החיבור בין פיתוח היכולת ליצור תרשימים ופענוח 

 פופולארי/ או מידע מדעי ול ביחסביקורתיות ה וחשיבקריאה ביקורתית תוח פי. 

  התבוננות, שאילת ה, פיתוח מיומנויות מחקר הכוללות את מבנה הגישה המדעית

 מסקנות.הנתונים והסקת הניתוח שאלות, ה

 רכישת מיומנויות:

  נתונים מדעיים מחשב מתקדמות לניתוח שימוש בתכנות 

 סקה סטטיסטיתהקנייה של בסיס בה 

 הגישה המדעית מחקרית וביצוע ניסויים. ידיעת 

 האדם למטרות  צרכיהכרה של מערכות ימיות והפוטנציאל למימוש הידע הנלמד ל

 חקלאות וטכנולוגיה.
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 ימית הביולוגיהוראת היסודות המארגנים של התכנית ל .ג

ביולוגיה ביונליים הלימודים הקונבנצ תבססים עלנושאי הליבה של התכנית לביולוגיה ימית מ

 .בהתאמה  ללימודי הים

 הקשר בין הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה. -החיים בים   ת. מבוא ולהיווצרו1ג.

בהם נמצאים היצורים שהבסיס של הביולוגיה הימית מקורו בתנאים הפיזיקליים והכימיים 

 החד תאיים,החיים בים. היצורים  ראשית. תנאים ייחודיים אלו הם שאפשרו את ביםהחיים 

וויסות של בו היום נדבך חשוב ביצרנות הראשונית, עדמהווים הראשונים שהתפתחו, 

המשמעויות של  הבנתלחשיבות רבה  ישתהליכים אקולוגיים, כימיים ואטמוספיריים בעולם. 

אין השפעה . תכלית מהחיים ביבשה. הים תמיד נעהחיים במדיום הימי. החיים בים שונים ב

והמדיום )פרט לזה הקרקעי(  ,ח הכבידה, הסביבה היא ברובה תלת ממדיתמשמעותית של כו

זה יש ליצורים הימיים אתגרים  במצבומעבר האור מוגבל.  ,הוא שקוף. המים צפופים יותר

יות כמו מסיסות של כימהשפעות כמו השפעות פיזיקליות של זרמים, עמם רבים להתמודד 

והשפעות שלבסוף נוגעות גם  ,יזמים ימייםעל אוסמורגולציה של אורגנ המלחים והשפעת

בביולוגיה של  הוראהבאקולוגיה של האורגניזמים. לפיכך יש חשיבות רבה להתחיל את ה

משפיעים על המשתנים פיזיקליים וכימיים בו בו נוצרים אוקיינוסיםשבאופן  ,הים

יים בתווך בח ,לנושמזו השונה להבין את המסגרת ניתן יהיה כך ו .האורגניזמים החיים בו

 הימי.

 . תא וחד תאיים.2ג.

היצורים החיים הראשונים התפתחו בתווך הימי. הים מספק את המרכיבים השונים לקיום 

ההתאמות שחלו ביצירה את מאפשר לבחון בצורה פשוטה וקלה את המערכות וים ה. חייםה

 ומבנה למד המבנה התאייייצורים מורכבים. בפרק זה לחד תא ועד -השל אורגנים משלב 

שוני הו בחן הדמיוןבין אורגניזמים חד תאיים שונים וייערך השוואה תיפשוט. האורגניזם ה

להבנה של היסודות הכימיים  תילמד ההבנה של מאפייני החיים, ממנה תחילהביניהם. 

בין מבנה לתפקוד. יינתן דגש לחיבור בין  וההבדלמבנה התא  וחקרייובסוף  ,הבונים תאים

 תינתן לפלנקטון חד תאי.מיוחדת שלו. התייחסות  הזם חד תאי לאקולוגיהמבנה של אורגני

 .תפקוד והשוואה התפתחותית ,מבנה - מחד תאיים לרב תאיים. 3ג.

יצירת התמחות למים וזההתפתחות האבולוציונית הביאה לארגון מורכב יותר של אורגני

כדי ים ייחודיים יצורים רב תאיים משתמשים באברבפרק זה תילמד הדרך שבה אברים. 

על ההתמיינות של ייערך דיון תפקוד שונה בין תאים.  לייצרלייצר התמחות בתוך האורגניזם ו

המערכות  למידתיתרונותיה.   כנהערותו ,מורכבות מבנית וארגוניתלתאים שונים מתא גזע 

הפיסיולוגיה והאנטומיה של אורגניזמים שיסקרו  ביןהשוואה  באמצעותהשונות תתבצע 

אורגניזמים והקשר לתפקודם. העל התפתחות ארגונית של מבנה  , ושתצביעלך הלימודיםבמה

הפנמה של עקרונות  אגבתהליך זה מלווה את ההתפתחות האבולוציונית של בעלי חיים ימיים 

 הברירה הטבעית. 
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 . אקולוגיה ימית והתנהגות  בעלי חיים ימיים.4ג.

ות. התאמת בעלי חיים לסביבתם מהווה את שונות ומגוונ תתי גידול ואקוסיסטמובים ב

למדו אורגניזמים  אמצעותןהשיטות שב ותלימודי האקולוגיה. בפרק זה נלמד לשהליבה 

גומלין בין האורגניזם לסביבתו היחסי  נלמדים גםמשתנה.  השונים להתמודד בסביב

 הייחודיות הקשורה לים. לאור ההתחממות הגלובלית בדגש עלולאורגניזמים אחרים 

למד ההשפעה של האדם תיביוטיים בעולם  -וההשפעות הנרחבות של האדם על התנאים הא

שיטות לשמירה על הסובב הימי.  יושם דגש עלו ,הנזקים שיצרו דמיאעל הסביבה הימית, 

גם בתופעות יעסוק הארצית והעולמית. פרק זה  ,התייחסות זו תהיה ברמה המקומית )אילת(

 קולוגיה של אורגניזמים ימיים שונים.התנהגותיות המשפיעות על הא

 ראשי הפרקים של הנושאים העיקריים וארגון התוכן:

 מדעי כדה"א כיתה י' תנאי סביבה לקיום מערכות ימיות

 פיזיקה וכימיה של הים

 החיים במדיום הימי

 והתהליכים בתא מבנה התא הצמחי התא

 והתהליכים בתא מבנה תא בעל חיים

 יימות חיים בתאמערכות מק

פיסיולוגיה ואנטומיה השוואתית 
 בחסרי חוליות וחולייתנים

 מתא לאורגניזם

 יונקים ימיים

 בדגש על חסרי חוליות סיסטמטיקה של האורגניזמים בים כיתה יא'

 תורשה ורבייה

 אנטומיה של דגים והתאמות דגים לחיים בים

ים מתקדמים השוואה לבני אדם ולמינים ימי -יונקים ימיים
 אחרים )דגים(

 מנגנוני צלילה

 התנהגות יונקים ימיים

 התנהגות  אקולוגיה ימית

 בעלי חיים ימיים 

 אבולוציה, התמיינות ומגוון ביולוגי כיתה יב'

 התאמות לסביבה של בעלי חיים ימיים

 סביבות ובתי גידול ימיים )חלוקה גסה של אזורי מחייה ימיים(

, התנהגות של בעלי יחסי גומלין, התנהגות רבייתית להקתיות,
 חיים ימיים

 (Life historyחיים )ומהלכי אסטרטגיות 

 צרנות ראשונית ומארג מזוןיפלנקטון, 

 שמירת טבע ימית
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 ד. דרכי הוראה למידה והערכה

ים התכנית מתבססת על השימוש במשאבי הטבע ועל מכוני המחקר הנמצאים באילת וזמינ

סיורים,  . נכללים בהמשמעותיתו תאמצעים אלו מובילים ללמידה חווייתי. לתלמידים

 ניסויים כיתתיים, חקר במעבדה ובים.

 עלדוחות  יכתבו, יציגו אותםמאמרים ו יקראושיעורים פרונטליים, ב והתלמידים ילמד

 יקיימו, משחקי תפקידיםבתוצאות מחקר במצגות ובפוסטרים,  יציגומחקרים, על מאמרים ו

 ספרות מקצועית ופופולארית. ויכתבו עבודות מבוססותנושאים נבחרים, בעמיתים הוראת 

החוויה וטיפוח המחקר יערכו התלמידים ניסויים שונים במהלך הלימודים  יכחלק מלימוד

הנושא יכללו ניתוח של בעלי חיים ימיים נבחרים, ניסויים  אלהבמעבדת בית הספר. ניסויים 

נשימה, במערכת התהליכים ביולוגיים בתא, הנוגעים להתפתחותית, ניסויים הביולוגיה ה

 פוטוסינתיזה ועוד.בתהליכי ה

ו בו כבמסגרת הלימודים יבקרו התלמידים במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת ויער

גם במכון  יסיירוחקר אלמוגים. התלמידים לזיהוי ול ההכרת פלנקטון ומעבדלמעבדה לזיהוי ו

טיפוח בעלי חיים של של רבייה,  בתחומים הרצאותל אזינואומי לחקר ימים ואגמים ושם יהל

 הזנה.של ימיים ו

בשונית  ולם סיורים בחוף הים החולי והסלעי, ישנרקבנוסף לביקורים אלו יערכו התלמידי

 אקולוגיה ימית. על אזור הכרית ועל בשטח ילמדו האלמוגים ו

מחקר מקיף באחד ממכוני המחקר באילת. המחקרים  שנתם האחרונה יערכו התלמידיםב

 יערכו בנושאים מגוונים בתחומי הביולוגיה והאקולוגיה.

 :  דרכי הערכה

 מהציון הסופי  30%  - עבודת חקר

 מהציון הסופי 15%  - דוחות סיורודוחות מעבדה  

 מהציון הסופי  55%  -  מבחן בגרות עיוני

 כל שנת לימודים(מבחנים ב 4 -יורכב מ העיונילחלק  שנתיציון ה)ה
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 מפרט התכניםה. 

 תנאי סביבה לקיום מערכות ימיות. 1ה.
 

מספר  נושאה
 שעות 

 

מושגים  נושאים עיקריים
 מרכזיים

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

דרך ההערכה  דרך ההוראה
 ומשקלה

דעי כדה"א מ
 ימיבדגש 

תהליכים  6
הגיאולוגיים 

היוצרים 
 אקיינוסים. 
חשיבות של 

אים סביבתיים תנ
 -על התנאים הא
ביוטיים בים 
ומשמעותם 

ליצורים החיים 
 בו

טקטוניקת 
 הלוחות

שכבות כדור 
 הארץ

חוף/ מדף 
יבשת/הים 

העמוק, רוחות 
ומזג אוויר, 
, מחזור המים
 סדימנטציה,

 אתר מכון דודסון 
 

 פרונטלית
 

 בוחן
ציור של 

המערכת הימית 
של מפרץ אילת 

והסבר איך 
באזור זה נוצר 

 אוקיינוס

פיזיקה 
וכימיה של 

 הים 
 

התכונות של  8
המים, תהליכים 
הקשורים לחיבור 

בין הפיזיקה 
הכימיה 

 והביולוגיה 

זרמים, מליחות, 
טמפרטורה, 

לחץ, צפיפות, 
מבנה הכימי של 
המים, אנומליה 
 של המים, אור,

כון חומר קריאה מ
דודסון, ספר: מים 
סוף ועד סופו )יעקב 

 דפני(

מעבדה: ניסויים 
בכיתה בנושא 
מליחות מים, , 

הסעת חום, 
 טוב-סרטונים ביו

דו"חות מעבדה: 
ניסויים 

פיזיקליים 
 קטנים

החיים 
 במדיום הימי

 :חוקי הפיסיקה 6
ההשפעות 
 תהביולוגיו

והאקולוגיות של 
 יצורים ימיים

צפיפות מים, 
ר צמיגות, מספ

ריינולדס, זרימה 
למינרית/טורבול

נטית, שכבת 
גבול, חוק 

ברנולי, 
 אוקיינוגרפיה

ניסויי בניית צינור 
 לזרימה למינרית

-סרטונים ביו
 טוב,

דף סיכום מודרך 
של ההשפעות 

הפיזיקליות על 
יצורים ימיים/ 
אקולוגיה/ גוף 

 האדם

דף סיכום, 
הערכה של 
הערכה של 

הצלחת בניית 
 הצינור הלמינרי

 
 

 . מבנה תא וחד תאיים.2ה.

מספר  נושאה
 שעות 

 

מטרות ה
 אופרטיביותה

מושגים 
 מרכזיים

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

דרך ההערכה  דרך ההוראה
 ומשקלה

מאפייני 
החיים 

 ומבנה התא

הפרדה •  5
מהסביבה 

החיצונית ויציבות 
הסביבה 

הפנימית, חילוף 
חומרים 

)מטבוליזם(, 
התרבות, תגובה 

לגירוי, גדילה 
 –פתחות והת

המאפיינים את 
האורגניזם 
תאי -השלם, חד

תאי, -או רב
מאפיינים גם את 
כל אחד מהתאים 

המרכיבים את 
היצורים הללו. 
יינתן דגש על 
ההבדלים בין 

 יצורי יבשה וים.
מבנה התא  •

ואברוניו תוך 
הדגשת ההתאמה 
בין מבנה לתפקוד 
והיחס בין שטח 

 הפנים לנפח.
הדגשת  • 

המשותף לכל 
והשוואות התאים 

 נגיף )וירוס(. 

 
 

 

 
אאוקריוטי, 

גרעין התא, דופן 
תא, חלולית, 

זוזומים, לי
מיטוכונדריה, 

פלסטידות, 
פרוקריוטי, 

ציטופלסמה, 
קרום התא, 

ריבוזומים, תא 
בעל חיים, תא 

 חיידק, תא צמח.
תליקואיד, 
כלורופלסט 
וכלורופיל 
 )בקצרה(

איור של מבנה  יחידת החיים -התא
תא אנימלי 
 לעומת צמחי

 
השוואה על פי 

הספרות בין אצה 
חד תאית לבין 

 חיידק.
 

ת מעבדה: תצפי
על אצות חד 

תאיות 
)טטרהסלמיס( 

לעומת תא 
 אמבואידי.

 
 מעבדה: פלנקטון

איור השוואה בין 
חד תא צמחי 

 לאנימלי
 
 
 
 
 
 
 
 

 דו"ח מעבדה
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בין סוגים שונים 
של תאים בתוך 
האורגניזם ובין 
 יצורים שונים.

דוגמאות  • 
לפחות לשני 

תאים שונים, 
משתי רקמות 

שונות, באורגניזם 
תאי. יובאו -רב

 דוגמאות ימיות
הכרת התא  • 

 םהצמחי ותהליכי
 המתרחשים בו

ההרכב 
הכימי של 

 התא  

היסודות  • 6
העיקריים הבונים 

את התרכובות 
האורגניות הם 

מועטים 
(C,H,O,N,P,S ,)

ואף על פי כן 
מגוון התרכובות 

 בכל תא גדול
 מאוד.

ההרכב  •
והתכונות של 

פחמימות, 
ליפידים, 

חלבונים, חומצות 
 גרעין.

חומרי  •
תשמורת: 
חשיבות, 

מאפיינים, 
דוגמאות בצמחים 

 ובבעלי חיים.

-דו סוכר, חד
סוכר, חומצות 

אמיניות, 
חומצות גרעין, 

חומרים 
אורגניים, 
-חומרים אי
אורגניים, 
חלבונים, 
ליפידים, 

נוקלאוטידים, 
-בפחמימות, ר

סוכר, תאית, 
DNA, RNA. 

 
גליקוגן, עמילן, 

 שומנים.

   יחידת החיים -התא

מעבר 
חומרים אל 
 התא וממנו

קרום התא, הוא  • 15
מבנה דינמי, 

המאפשר קיום 
סביבה פנימית 

יציבה השונה מן 
הסביבה 

החיצונית של 
 התא.

מבנה קרום  •
התא והתאמה 

 לתפקוד.
דרכים למעבר  •

חומרים דרך  
 קרום התא.

קליטת אותות  •
מהסביבה 

החיצונית אל תוך 
התאים נעשית 

 דרך קרום התא.  
המידור בתא  •

מאפשר פעילות 
מגוונת וקיום 
סביבות שונות 

בתוך התא ובתוך 
האברונים 

 השונים.

איזוטוני, 
בררנות, 

הומאוסטזיס, 
היפוטוני, 
היפרטוני, 

 חדירות הקרום.
חלבונים, 

משאבות, נשאים 
פוספוליפידים, 

ים, קולטנ
 תעלות.

אוסמוזה, 
אנדוציטוזה, 
אקסוציטוזה, 

דיפוזיה, 
דפלסמוליזה, 
העברה פעילה, 
מפל ריכוזים, 
 פלסמוליזה. 

קולטנים 
 םייחודיי

כלורופלסטידות, 
 מיטוכונדריה

מעבדה: ניסוי של  
דיפוזיה דרך 

 ממברנות

 דו"ח ניסוי דיפוזיה

חילוף 
חומרים 
ושינויים 
 אנרגטיים

מקור החומרים  • 20
משים המש

לתהליכי חילוף 
החומרים הוא 

הזנה 
הטרוטרופית או 

 אוטוטרופית.
תהליך  •

 
 
 
 
 

 כלורופיל,
 כלורופלסטידות.

 

 ניסוי כיתתי:  יחידת החיים -התא
 . הכנת גבינה1
 . הכנת אלכוהול2
 

מעבדה: ניסוי 
 אנזים קטלאז

ו"ח תיאור ניסוי ד
 כיתתי

 
 דו"ח ניסוי קטלאז
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הפוטוסינתזה 
כתהליך המרת 
אנרגיית אור 

לאנרגיה כימית, 
הניתנת לניצול על 
 ידי יצורים חיים. 

הנשימה התאית  •
כתהליך אנזימטי 

שלבי, שבו -רב
מופקת אנרגיה 

כימית,  
המשמשת לביצוע 
כל תהליכי החיים 

 בתא. 

 ATP-חשיבות ה •
כמתווך 

בתהליכים צורכי 
אנרגיה כגון 

העברה פעילה, 
 ושינויים כימיים

האנזימים  •
כזרזים ביולוגיים, 

המאפשרים את 
קיומם של 

 התהליכים בתא. 
פעולת  •

האנזימים 
מושפעת מגורמים 

, pHשונים, כמו 
טמפרטורה, ריכוז 
סובסטרט )מצע(, 

ריכוז אנזים 
 ומעכבים.

 
 

אנרגיית חום,  
 גליקוליזה 

סוכר, -חד
מיטוכונדריה, 

נשימה אירובית, 
פוספט )זרחה(, 

 ,ADPתסיסה, 

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

 ספציפיות.

החומר 
 התורשתי

 .DNA-מבנה ה • 4
-מאפייני ה •
:DNA 
בעל הרכב  -

אופייני למין 
 וייחודי לפרט;

נשמר )ברובו(  -
במעבר בין 
 הדורות; 

יציב מאוד;  -
  

יכול לעבור  -
שינויים 

 )מוטציות(.
מבנה •

 הכרומוזום

בסיס חנקני, 
גדיל, גדיל 
  משלים, גן,

ריבוז, -דאוקסי
זרחה, חומצות 

גרעין, 
נוקלאוטיד, 
סליל כפול,  

 ריבוז. מוטציה
 
 
 

כרומטידות, 
 צנטרומר  

בניה של מודל  יחידת החיים -התא
DNA 

הערכה של מודל 
 DNAמבנה ה 

 DNAשכפול   • 10 מחזור התא
 מיטוזה •
מתרחשת בתאי  -

גוף )תאים 
 סומטיים( 

חשיבות  -
התהליך: גדילה, 

ות, רבייה התמיינ
 אל זוויגית.  

עיקרון  -
החלוקה: יצירת 

שני תאי בת זהים 
 לתא האם. 

 
מיוזה: חלוקת  •

 הפחתה
הבסיס התאי  -

של הרבייה 
 הזוויגית 

עיקרון  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

כישור, 
 כרומוזומים, 

דיפלואיד, 
הפלואיד,  

הפרדה בלתי 
תלויה, הפריה, 

זיגוטה, 
כרומוזומים 

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

 יחידת החיים -התא
רבייה בטבע. 

בצמחים, באדם 
 ובע"ח.

מעבדה: מעקב 
התפתחות של 

 יפוד ים ביצי ק
 

יצירת אמנות 
המתארת את 
החלוקה של 

 תאים

דו"ח התפתחות 
 ביצי קיפודי ים.
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החלוקה: יצירת 
תאי בת המכילים 
מחצית ממספר 
 הכרומוזומים.

חשיבות  -
התהליך: יצירת 

תאים 
הפלואידים; 

הגדלת השונות 
 הגנטית. 

יאות שג •
בהיפרדות 

 כרומוזומים

 זרע 
 
 

 תסמונת דאון

 DNA-מ
 לחלבון

ביטוי החומר  • 12
התורשתי נעשה 

בדרך כלל 
במסלול  של: 

DNA  לRNA 
 חלבוןל
ביטוי גנים  •

מבוקר על ידי 
אותות תוך 
תאיים וחוץ 

 תאיים.  
 

גן,  חומצה 
אמינית, צופן 

גנטי )קוד גנטי(, 
קודון, 

ריבוזומים, 
 תעתוק, תרגום, 

RNA  מוביל
(tRNA), RNA 

 (. mRNAשליח )

 יחידת החיים -התא
 

רבייה בטבע. 
בצמחים, באדם 

 ובע"ח.

סיור במעבדה 
לגנטיקה 

והשבחה של 
דגים במכון 
לחקר ימים 

 ואגמים 

 דו"ח סיור

מוטציה היא  • 2 מוטציות
שינוי ברצף 
-הבסיסים ב

DNA . 
מוטציות  •

ת נקודתיו
)החסרה, הוספה, 

 החלפה(.
לא כל שינוי  •

  DNA-ברמת ה
מתבטא ברמת 

 החלבון.

    מוטגן

 

 מבנה, תפקוד והשוואה התפתחותית  -מחד תאיים לרב תאיים  3ה.

מספר  נושאה
 שעות 

 

מטרות ה
 אופרטיביותה

מושגים 
 מרכזיים

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

דרך ההערכה  דרך ההוראה
 ומשקלה

האורגניזם 
 השלם

יצור חי, זקוק  2
לחומרים לבניית 

הגוף ולהפקת 
אנרגיה. תהליכים 
של חילוף חומרים 
)מטבוליזם( בתאי 

גופו מתבצעים 
בסיוע של 

 אנזימים שונים.

ATP אנרגיית ,
חום, אנרגיה 

כימית, נשימה 
תאית )ללא 

פירוט 
 התהליכים(.

   

תהליכים 
 אבולוציוניים

מעבר  • 1
מאורגניזם חד 
תאי לאורגניזם 

 אי.רב ת
מעבר מסביבת  •

חיים מימית 
לסביבת חיים 

יבשתית 
שהתאפשר בשל 

תהליכים 
שכוללים שינויים 
במבנה מערכות 

שונות בגוף 
ובמנגנוני הפעולה 

 שלהן.

לחיים  התאמה
ימיים לעומת 
יבשתיים. יחס 
שטח פנים/נפח, 
הידרודינמיות, 
דיפוזיה לעומת 
מערכת הובלה,  

משקל של 
יונקים ימיים 
, מול יבשתיים
פלנקטון ימי 

כמייצג של חד 
 תאיים. ימיים

גורמים 
 אביוטיים
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 יתרון אבולוציוני
מערכת 
 הרבייה

תהליך הרבייה  • 4
מותאם לסביבת 
החיים בהיבטים 

 הבאים:
סוג ההפריה  -

)חיצונית / 
 פנימית( 

מקום  -
התפתחות העובר 

 )ביצה / רחם(
מקור החומרים  -

מהם ניזון העובר 
 )ביצה / דם האם(

חילוף הגזים  -
בעובר )מהמים 

ואל 
המים/מהאוויר 

ואל האוויר/מדם 
 האם ולדם האם(

המקום אליו  -
מופרשים חומרי 
הפסולת  מהעובר 
)אל המים / לשק 
השתן העוברי / 
 לנוזל השפיר(. 

ההתפתחות •
האבולוציונית של 

מערכות רבייה 
זוויגית בבעלי 
חיים קשורה 

למעבר מחיים 
במים לחיים 
ביבשה, תוך 

שמירה על סביבה 
לחה הדרושה 
לתאי הרבייה, 

להפריה  
ולהתפתחות 

 העובר.

רבייה זוויגית 
ואל זוויגית, 

רבייה 
פנימית/חיצונית, 

התפתחות 
עוברית )קיפוד 

ים כדוגמה 
, מייצגת(

פרתנוגיניזה, 
הרמפרודיטיות,, 

 גונוכוריות
 

הטלה, המלטה, 
השרצה, חלמון, 

לידה, רחם, 
 שליה.

 
גדילה 

ית אקספוננציאל
 בחד תאיים

 
שלבים לרבליים 

בבעלי חיים 
 ימיים נבחרים

תצפית  
במיקרוסקופ על 
 מבנה של אלמוג
מבנה של ביצת 

 דג
 

ניסוי התרבות 
של אצות חד 

 תאיות

דו"ח מעקב 
 התרבות אצות

פיסיולוגיה 
השוואתית 
של חסרי 
חוליות 
 ימיים

בחינה מעמיקה  
של אורגניזמים 
נבחרים בהם  

המערכות: יבדקו 
יה, בקרת רבי

התא, הפרשה, 
הזנה, נשימה, 

מערכת חיסונית, 
הובלה, ויסות 
התנאים בתא 
 pH)אוסמוזיס, 

ועוד(, ראייה )עין 
פשוטה, מורכבת, 

 הפוכה( ועוד.  

תצפיות, סיורים,   
 מעבדות, 

בסוף חלק זה 
תוגש טבלה 

מסכמת 
המשווה את 
המחלקות 

השונות עם דגש 
על התפתחות 

מערכתית 
והתמחות תוך 

מת לב תשו
להתפתחות 
 אבולוציונית

ספוגים כחוט  4 
מקשר בין חד 
תאיים לרב 

 תאיים.
התמחות 
תפקודית. 

אנטומיה של 
ספוגים, 

סיסטמטיקה של 
 קבוצות עיקריות

כאנוציטין, 
מזוהיל, 

אוסטיום, 
אוסקולום, 
מחטי שלד, 

 רבייה, 

Robert D. Barnes 

Invertebrate 

Zoology 

  

ים,  שושנות מערכת הצורבים  6 
אלמוגים, 

נמטוציסטים, 
 -הלבנה )בקצרה
יפורט בפרק 
אקולוגיה(, 

Robert D. Barnes 

Invertebrate 

Zoology 
 

שונית האלמוגים, 

מעבדת אלמוגים 
במכון 

הבינאוניברסיטא
 י למדעי הים
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סימביוזה 
הדדית, 

זואוקסנתלות, 
סימטריה 

רדיאלית, שלד 
הידרוסטטי, 

ששאים, 
שמונאים, 

סטטוליט )שיווי 
משקל(, פגית, 

אקטודרם, 
מזודרם, הנצה 

(budding ,)
אפידרמיס, 

 גסטרודרמיס, 

 רמי קליין ויוסי לויה

סימטריה  תולעים שטוחות 2 
בילטרלית, 

רגנרציה, ראשוני 
פה,  טפילות, 

דורסלי, ונטרלי, 
אנטריור, 
 פוסטריור,

Robert D. Barnes 

Invertebrate 

Zoology 

  

 רכיכות: 8 
 פוליפלקופורה

 סטרופודהג
ראשרגליים, 

והסוואה 
 בראשרגליים

גלימה, רדולה, 
מבנה הקונכיה 
)אם הפנינה(, 

פוליפלקופורה, 
גסטרופודה, 
שיטות הזנה, 
קדם זימיים, 
אחור זימיים, 

צדפות, 
ראשרגליים 

)אנטומיה של 
דיונון(, 

כרומטופורים 
והסוואה 

 בראשרגליים

Robert D. Barnes 
Invertebrate 

Zoology 

  

םטה,  לעים רב זיפיותתו 2 
סגמנטציה, 
פרפודיה, 

תולעים חופשיות 
ותולעים 

 נרתיקניות,

Robert D. Barnes 

Invertebrate 
Zoology 

  

תנועה  תולעים טבעתיות 1 
פריסטלטית,  

 קליטליום,

Robert D. Barnes 

Invertebrate 

Zoology 

  

 פרוקי רגליים: 6 
אנטומיה של 

 סרטנים

נשימת טרכאות, 
צוני, שלד חי

המוצלום, 
התנשלות, 
כליצרטה, 

מנדיבולטה, עין 
מורכבת, 

קופפוד,  בלוטי 
 ים, 

Robert D. Barnes 
Invertebrate 

Zoology 

סיור מודרך 
 במצפה התת ימי.

בוחן זיהוי של 
אורגניזמים 
מקבוצות 

סיסטמתיות 
 שונות

-סימטריה פנטה קווצי עור 4 
רדיאלית, רגלי 
מים, מערכת 

מים, עיכול חוץ 
גופי, קיפוד 
-רגולרי ואי

 רגולרי,

Robert D. Barnes 

Invertebrate 
Zoology 

  

 האנטומי
ופיסיולוגיה 

 של דגים

אוסמורגולציה,  דגים 6
דגי הפרשות ב

מים מלוחים, 
דגי מים ו

,  מתוקים
זימים, מנגנון 

counter 

 ניתוח דג 
ניסוי מסיסות 
חמצן ונשימה 

 בדגים
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current ,
 אוטוליט,

 דו חיים 1 
מחזור חיים של 

 צפרדע

נשימה עורית, 
 ראשן, זימים,

   

זוחלים ימיים  2 
)צבים, תנינים, 
 נחשים, לטאות(
שמירת טבע של 

 צבים

אוסמורגולציה 
)היפוטוניות(, 
מנגנון חזרה 

לבית, הבדלים 
בין ילודה של 

זכרים ונקבות, 
שיטות להארכת 

 זמני צלילה,
הומיאותרמים, 
 פויקילותרמים.

   

רים )שחפים, ציפו 2 
 פינגווינים(

נוצות, שלד, 
התאמה 

לתעופה, בלוטת 
שומן, נשימה 

באוויר, צלילה 
בים, קרומי 

 שחייה

   

יונקים 
 -ימיים

השוואה לבני 
 –אדם 

 מערכות בגוף

המזון כמקור •  28
החומרים לבנייה 
ולהפקת אנרגיה, 

עיכול המזון 
וספיגתו אל 

מערכת הדם, 
הובלתו לתאים, 
 סילוק מזון שלא

 עוכל.

 
קליטת חמצן  •

והובלתו בדם, 
בדם  CO2הובלת 

 ופליטתו.
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת  •

ההובלה, מערכת 
זרימה ותיווך 
המקשרת בין 

 מערכות שונות. 
מבנה  –הלב 

 ותפקוד.
 

מערכת עיכול: 
אנזימי עיכול 
)ללא פירוט( , 

מעי גס, מעי דק, 
ספיגה, פירוק 
כימי, פירוק 
מכני, צואה, 

 קיבה.
 

ה: מערכת נשימ
בית החזה, 
המוגלובין, 
חילוף גזים, 

נאדיות הריאה, 
נשיפה, סרעפת, 

קנה נשימה, 
קצב נשימה,  

 ריאות, שאיפה.
CO2 חומצה ,

פחמתית, מרכז 
 הנשימה במוח.

 
מערכת הובלה: 

ברזל, 
המוגלובין, 

ורידים, טסיות 
דם )לוחיות דם(, 
כלי דם כליליים,  

לחץ דם, מוח 
עצמות, מחזור 
דם גדול, מחזור 

דם קטן, נוזל 
פלסמה,  –הדם 

נימים, עורקים, 
תאי דם 

אדומים, תאי 
 דם לבנים.

 
הומולוגיה 
 ואנלוגיה,

 ניתוח של לב  
בוחן השוואה בין 

המנגנונים 
 השונים

 

מערכת הפרשה  6 
פנימית מווסתת 
מערכות שונות 

באמצעות 
 הורמונים

כליה, נפרון, 
פיגה חוזרת, ס

שלפוחית שתן, 
שתן, שתנן, 

 תסנין.
הזעה, 

התייבשות, מאזן 
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מים תקין, נפח 
השתן וריכוזו, 

ADH. 
מערכות  12 

תקשורת, ויסות 
 ותיאום 

 קליטה של  •
גירויים ואותות 

מהסביבה 
החיצונית 
והפנימית, 

באמצעות איברי 
חוש ותאי חישה, 

מעבד אותם 
ומגיב עליהם תוך 

תיאום בין 
המערכות 
והאיברים 

 השונים.
מסלול העברת  •

אי חישה מידע: ת
תאי עצב  -

 -תחושתיים 
מערכת עצבים 

תאי  –מרכזית 
 -עצב תנועתיים 

תאי מטרה 
 )שריר, בלוטה(.

תאי העצב  •
 )נוירונים( 

התאמה בין  -
 מבנה לתפקוד.  

העברת אותות  -
בתאי עצב: אות 

 חשמלי, אות כימי 
מעבר הגירוי  -

העצבי בין תא 
עצב אחד לאחר, 
או בין תא עצב 

 לתא מטרה נעשה
)בדרך כלל( כאות 

 כימי בסינפסה.
מערכת העצבים  •

המרכזית 
כמערכת מתאמת 
ומווסתת, פעולות 

רצוניות ובלתי 
 רצוניות. 

מערכת העצבים  •
ההיקפית 
 ותפקודיה.

תאי חישה, 
קולטנים 

)רצפטורים( 
קו צד ייחודיים. 

בדגים, חישה 
אלקטרומגנטית 

 בכרישים
 
 
 
 
 
 

תא עצב/נוירון, 
אקסון, גוף 

 נדריטים.התא, ד
 

דחף עצבי 
נוירוטרנסמיטר, 
 סינפסה, קולטן.

 
 
 
 

 מוח השדרה 
 

 רפלקס
 

מערכת עצבים 
אוטונומית, 

מערכת עצבים 
 רצונית

   

מנגנוני 
צלילה 

ביונקים 
 ימיים 

 התאמות לצלילה 2
השוואות 

פיסיולוגיות של 
צלילה על יונקים 
ימיים כולל גוף 

  האדם
 

נשימה, זרימת 
דם, 

אירובי/אנאירוב
, מחלות צלילה י

, דקומפרסיה, 
תסמונת 
 היונקים, 

סיור ריף  
 הדולפינים

 

התנהגות 
ביונקים 

 ימיים

להקתיות  2
בדולפינים 

ואינטראקציות 
תוך מיניות וחוץ 

 מיניות

להקות זכרים, 
אגרסיה, משחק, 

התנהגות 
 רבייתית, 

. 17הוד הים. פרק 
יונקים ימיים בים 
התיכון ובצפון ים 

 סוף
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 םחיים, האדם והשפעתו על היהאקולוגיה ימית, התנהגות של בעלי . 4ה.

 

מספר  נושאה
 שעות 

 

מטרות ה
 אופרטיביותה

מושגים 
 מרכזיים

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

דרך ההערכה  דרך ההוראה
 ומשקלה

מאפייני 
 הסביבה

חלק מנושאים  2
אלו הועברו בשנה 
הראשונה ולכן לא 

יועברו בצורה 
 מעמיקה.

גורמים  •
ים: מים, אביוט

קרקע, אור 
וקרינה, 

טמפרטורה, רוח, 
-וחנקן חמצן, 
CO2. 

גורמים  •
, אצותביוטיים: 

בעלי חיים, 
 חיידקים

 . סיור כרית מול1  גורם מגביל
 . סיור חוף  חולי2

דוחות על שני 
 -הסיורים
 השוואה

מבנה, זרמים,  2 מפרץ אילת
השפעות אדם 

ותיירות, שמירת 
 טבע מקומית

 אנדמיזם, נדידה
לספסיאנית, 
כלובי הדגים 
באילת, נפט 

ובע"ח ימיים, 
מטען 

הפוספטים, 
ביוב, נזקי 

 צלילה ותיירות

   

יחסי ההזנה בין  • 8 יחסי גומלין
יצרנים לבין 

 צרכנים 
טריפה,  •

הימלטות 
 מטריפה.

תחרות בתוך  •
אוכלוסיות ובין 

 אוכלוסיות.
יחסי שיתוף  •

)סימביוזה( 
 מסוגים שונים.

י השפעת יחס •
הגומלין על גודל 

 האוכלוסייה.

אוטוטרופים, 
 הטרוטרופים, 

יצרנים, צרכנים 
ראשונים, 

 צרכנים שניונים
 

הדדיות 
)מוטואליזם(, 

טפילות, 
 קומנסליזם.

   

התנהגות 
בעלי חיים 

 ימיים

הקשר בין  4
התנהגות בעלי 

חיים ימיים 
לייחסי הגומלין 
 ביניהם ולסביבה

להקתיות, 
התנהגות 
לי פעירבייתית, 

יום ולילה, 
 homingמנדנון 

   

מקורות 
אנרגיה, 
מעברי 
אנרגיה 
ומעברי 
חומרים 
במערכת 
 אקולוגית

השמש מקור  • 8
האנרגיה 

הראשוני והעיקרי 
במרבית 

המערכות 
 האקולוגיות.

נביעות 
 הידרותרמיות

כמערכת 
אקולוגית 

אלטרנטיבית 
לקיום חיים 
ואנרגיה ללא 
 שימוש באור.

מעברי אנרגיה  •
ורמים בין ג

ביוטיים לבין 

אנרגיה כימית, 
אנרגיית חום, 

ביומסה, זמינות, 
חומר אורגני, 

אורגני, -חומר אי
על, יחסי -טורף

הזנה, יצרנים, 
מפרקים 
)חיידקים 
ופטריות(, 
נשימה, 

פוטוסינתזה, 
צרכנים 

)ראשוניים, 
שניוניים(, קיבוע 

המעגל  חנקן.
המיקרוביאלי, 
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הסביבה 
 האביוטית.

זרימת אנרגיה  •
בין גורמים 

ביוטיים נעשית 
 באמצעות הזנה.

דרכים לייצוג  •
מעברי אנרגיה 

וחומרים במערכת 
האקולוגית: 
שרשרת מזון, 

מארג מזון 
ופירמידה 
 אקולוגית.

מחזורי חומרים  •
בטבע: מחזור 

חנקן )ללא פירוט 
תהליכים כימיים 

 .ומחזור הפחמן

נביעות 
 הידרותרמיות

 
 
 

שרשרת מזון, 
מארג מזון 

ידה ופירמ
 אקולוגית

תהליכים 
 אבולוציוניים

תיאוריית  • 10
  האבולוציה

שונות, שחלקה  -
 תורשתית. 

מספר  -
הצאצאים 

הנוצרים גדול 
מממספר 
הצאצאים 
 השורדים. 

קיים קשר בין  -
תכונות הפרט 
לבין הסיכויים 

שלו לשרוד 
 ולהתרבות 

 התאמה •
  שונות •
שונות בין  -

פרטים בתוך המין 
מתבטאת 

בדלים: בה
התנהגותיים, 
פיזיולוגיים 

אנטומיים וברמה 
התאית 

 מולקולרית.
מקורות  -

 השונות: 
צירופים שונים -

 של אללים
 רביה זוויגית-
מוטציות -

אקראיות בתאי 
 הזוויג

 ברירה טבעית •
שונּות בטבע  -

כחומר גלם 
לברירה טבעית, 

תחרות על 
משאבים, 
הישרדות 
 והתאמה.

תהליכי ברירה  -
פיעים טבעית מש

על המגוון בתוך 
המינים, ועל 
המגוון של 

 המינים.
הרכב  •

אוכלוסיות 
מושפע גם 

כשירות, מין 
((species מגוון ,

 ביולוגי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחסום רבייתי, 
 מינים אנדמיים.
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מאירועים 
 אקראיים

אירועים  -
אקראיים 
מתקיימים 

במקביל לתהליכי 
 ברירה טבעית.

השפעת אירועים  -
אקראיים 
ומוטציות 

אקראיות גדולה 
במיוחד 

באוכלוסיות 
קטנות, ועשויה 
לגרום לעליה 
בשכיחות של 

ת שאין להן תכונו
 יתרון בסביבה.

התאמה 
 לבתי גידול

סוגים שונים של  • 5
התאמות: 

מורפולוגית, 
 -פיזיולוגית
ביוכימית, 

 התנהגותית.

הומאותרמים 
)אנדותרמים(, 
פויקילותרמים 
, )אקטותרמים(

גומחה 
וגית, נישה אקול

בסיסית, נישה 
 פוטנציאלית

מטלה: איור של  
חיה דמיונית 

והתאמתה לאזור 
חיים דמיוני. 

הסבר לשיקולים 
 שנלקחו

 -מטלה
התאמות בע"ח 

 דמיוני

גידול 
 הבאוכלוסיי

עקרונות לגידול  4
באוכלוסייה 
ומשאבים 
 מוגבלים

גידול 
מלתוסיאני, 
כושר נשיאה, 

, משאב תהיכחדו
מוגבל, 

על,  אוכלוסיות
ביוגיאוגרפיה של 

 איים

   

אסטרטגיות 
 חיים

מהלך חיים של  2
אורגניזמים 

נבחרים ודגש על 
 שונויות ביניהם

שרידות, 
אונטוגיניזה, 

פוריות, 
ו   rאסטרטגית 

K חברה, מגוון , ,
 SARמינים, 

   

מגוון בתי 
גידול ימיים 
ומארג יחסי 

הגומלין 
המתקיים 

 בהם

 שוניות אלמוגים 8
 יםקישוריות ב

 

שנירקול מודרך   
ומדידה של 

הבדלים 
אקולוגיים 

בחברת הדגים או 
האלמוגים 

בשמורת חוף 
 אלמוג

 דו"ח שנירקול

השפעת 
אדם על ה

הסביבה 
הימית 

היבטים 
גלובליים 
 ומקומיים

השפעת האדם •  10
על גורמים 
ביוטיים 

 אביוטיים.ו
השפעת האדם • 

על יחסי הגומלין 
 בטבע.

השפעת האדם • 
 על המגוון

 הביולוגי בטבע.
שימור מינים, 
הכחדת מינים, 

ביטול מחסומים 
גיאוגרפיים, 

 מינים פולשים
 השבחה וטיפוח -
השפעות אדם  -

מקומיות במפרץ 
 אילת

אפקט החממה, 
דישון, דלדול 

הסעת האוזון, 
חול, חומרי 

זיהום ו הדברה
קרקע, הרס בתי 

גידול, זיהום 
מים. המסת 

קרחונים ועליית 
גובה פני ים. 

לבנת אלמוגים, ה
החמצת 

אוקיינוסים, 
פלסטיק בים. 
יינתן דגש על 

שוניות 
  אלמוגים.
, MSYדייג יתר. 

פלישת מינים, 
טביעת רגל 
 אקולוגית

. 1הוד הים. פרק 
הגנה על המערכת 

 הימית בישראל
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כלובי הדגים 
באילת, נפט 

ובע"ח ימיים, 
מטען 

 הפוספטים, ביוב
השפעה 

אפשרית של 
האדם על 
 תהליכים

 אבולוציוניים

דילמות  • 4
הקשורות 
לשמירת 
 הסביבה: 

שימור לעומת  -
 פיתוח 

עלות תועלת  -
מול שיקולים 

 אתיים

הכחדת מינים, 
טביעת רגל 
אקולוגית, 
מחסומים 
 גאוגרפיים, 

קיימות, 
(sustainability)
 חקלאות ימית .

 

משחק תפקידים  
בין פיתוח 

לשימור של אזור 
ימי רגיש. 

דוגמאות מאילת 
כמו כלובי 

הדגים, בניה של 
המלון בחוף 

הדרומי, בניית 
הנמל הישן 

והנמל החדש 
 המתוכנן.

הערכה של 
הטיעונים 
למשחק 

 התפקידים

שמירת טבע 
 ימית

יתרונות  2
וחסרונות של 
שמורות טבע 

 ימיות
 

MPA שמורות ,
ביוספריות 

ימיות, שמירה 
על 

אקוסיסטמות 
(EBM מין ,)

מפתח, מין דגל, 
 ים,-קשר יבשה
שימור של 

אורגניזמים 
צמחוניים. 

שוניות 
 מלאכותיות

. 2הוד הים. פרק 
מדיניות שמירת 

 הטבע בים התיכון
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 מעבדות ו. 

 

 
 מעבדה

 
 תוכן

 
 מיומנויות

 
 מיקום 

תבחינים בחלוקה ההכרת  הכרת הפלנקטון
של פלנקטון, מרופלנקטון, 

 -הולופלנקטון, פיטו
וזואופלנקטון, זיהוי של 

 צגותקבוצות מיי

 עבודה במיקרוסקופ
 הכנת מתקן 

שימוש במגדירים לזיהוי של 
 מינים.

המכון 
הבינאוניברסיטאי 

 למדעי הים.

ניסויים שונים על עריכת  ואוסמוזה דיפוזיה
הגורמים המשפיעים על 

 דיפוזיה ואוסמוזה

של מילוי מדויק 
 .ניסוי בצועל הנחיותה

 של  מאורגןו דווח ברור
חלוקת . התצפיות
בתוך  תפקידים
שיתוף כל   .הקבוצה

חברי הקבוצה 
 בפעילות.

שימוש בשפה מדעית נכונה 
 .ומדויקת

 כיתה

העקרונות של פעולת הבנת  קטאלאז -אנזימים
אנזים וגורמים ה

המשפיעים עליו )טמפ', 
 .(pHריכוז, 

מילוי מדויק אחר ההנחיות 
 .לבצוע הניסוי

עבודה עם חומרים מסוכנים. 
ולל עבודה מסודרת ומאורגנת כ

רישום מדויק של מהלך העבודה 
 התוצאות.ו
יטות עבודה במעבדה, בניית ש

 שיטה המדעית.ב גרפים 

 כיתה

הבנה של עקרונות  תסיסה לקטית ואתנולית
 המטבוליזם

 בחינה של תהליכים ארוכי טווח.
ך ניסוי רישום מדעי של מהל

 ותוצאות.
 הבנת עקרונות הניסוי המדעי.
 דעיבחינה ביקורתית של ניסוי מ

 ישום ניסויים בעולם המסחרי.י

שיערך על ידי כל ניסוי 
 -יחדבהכיתה 

 
 בכיתה

ביצי  -התפתחות עוברית
 קיפוד ים

תאי רבייה של איסוף 
קיפוד ים מהמכון לחקר 

ימים ואגמים הפרייה 
 בכיתה.

מעקב לאורך יממה 
זיהוי שלבים ללתיאור ו

בהתפתחות העוברית של 
קיפוד ים בשלביו 
קת תאים הראשונים. חלו
)זיגוטה, חלוקה 

שווה/ספירלית, בלסטולה, 
 מרולה וכד'(.

 

עקרונות של חלוקה תאית 
חשיבות של תיעוד )ציור וצילום( 

 בניסויים מדעיים, 

 כיתה

על קצבי זמן מעקב לאורך  התרבות אצות חד תאיות
הגידול של אצות חד 

 תאיות.
בשלבים לקיחת דגימות  

שונים לבחינת הרכב 
 התאים. 

השוואות לרמות  תכיער
שונות של נוטריינטים 

 והרכבם.

 שימוש במיקרוסקופ
ספירה של שימוש בהמוציטומטר 

 יצורים חד תאיים עקומת כיול.

 כיתה

זיהוי של אלמוגים, הכרה  מעבדת אלמוגים
פעילות  מוגשל מבנה אל

 של תאי צריבה וכד'.

 זיהוי מינים
שימוש במיקרוסקופ אור 

 הבדלים -סטריאומיקרוסקופו
 ביניהם

 שימוש במגדירים
 ניסוי של זיהוי עצמי/ זר.

המכון 
הבינאוניברסיטאי 

 למדעי הים.

הכרת מבנה החיצוני של  ניתוח דג
 הדג. 

 בנה לתפקודזיהוי קשר בין מ
קר מונחה ועצמי של אורגניזם ח

 כיתה
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בין הבנה של התאמה 
 מבנה לתפקוד.

 מוכר
 בפרטים יכולת התבוננות פיתוח 

 ימוד מדעי.חשיבות הציור ככלי ל
מסיסות חמצן במים 

 והשפעה על דגים
בחינה של השפעות רמות 

של חמצן על רמות 
הפעילות של דגים וקצבי 

 נשימה

  שיטות במחקר של מטבוליזם
 עבדה מתקדםשימוש בציוד מ
 כיול מכשירים.

מכון לחקר ימים ה
 ואגמים.

לב ההכרה של מבנה  ניתוח לב
 . יונקיםב

 גי למכונהקשר בין מבנה ביולו
זיהוי ל מחלות אדם במערכות 

 של בעלי חיים דומים. 

 כיתה
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 דרכי הערכה מסכמות ז. 

 
 דרכי

 הערכה
 

 
 כיתה י'

 
 משקל

 
 כיתה יא'

 
 משקל

 
 כיתה יב'

 
 משקל

תהליכים  מבחנים
 גיאולוגיים

 50 שני מבחנים 50 שני מבחנים 10

סיור במעבדה  .1 דו"ח סיור 
)חקר  לגנטיקה

 \ים(ימים ואגמ
 
. סיור 2

ביוטכנולוגיה ימית 
)חקר ימים 

 ואגמים(
 
. סיור כרית 3

בסיסית של  ותהכר
 הסביבה הימית 

. סיור 1 10
מצפה תת ב

 ימי
 
ריף ב. סיור 2

 דולפינים
 
. הזנה של 3

 דגים

 -. סיור כרית1 20
סיסטמטיקה 

והתאמה לבית 
 גידול

 
 . סיור חוף  חולי2
 
. שנירקול  3
 שונית אלמוגיםב

20 

 . מעבדת פלנקטון1 "ח מעבדהדו
 
 ניסוי דיפוזיה. 2
 
 . ניסוי קטלאז3
 
 -. ניסוי כיתתי4

תסיסה לקטית 
 ואתנולית

 
תפתחות ביצי . ה5

 קיפודי ים

ניסוי . 1 60
התרבות של 

אצות חד 
 תאיות

 
. מעבדת 2

 אלמוגים
 
 . ניתוח דג3
 
. מסיסות 4

 חמצן בדגים
 
 . ניתוח לב 5

30   

מטלות  
 אחרות

יאוגרפי איור ג. 1
 של מפרץ אילת

 
השוואה בין חד . 2

 תא צמחי לאנימלי
 
 DNA. מודל 3
 

. איור חיה 1   20
 דמיונית

. הערכת משחק 2
 תפקידים

 :. הכנת עבודה3
סקירת ספרות 

מקצועית בנושא 
 ימי נבחר.

5 
 
5 

20 

 100  100  100  סה"כ
 

  .בתכנית סיורים במוסדות מחקר אקדמיים ובים 

 קרו התלמידים במקומות הבאים:במסגרת התכנית יב

 רבייה בדגים, גנטיקה של דגים, אצות וגידולן, הזנה של דגים. -חקר ימים ואגמים 

 מעבדת פלנקטון, מעבדת אלמוגים. -אוניברסיטאי למדעי הים-המכון הבין 

 גידול של אלמוגים, זיהוי של חסרי חוליות. -המצפה התת ימי 

 ולוגיה של שוניות האלמוגים.שנירקול לבחינת האק -שמורת חוף אלמוג 

 הכרית )חוף ים סלעי(. -ראש-חוף אום ראש 

 חוף ים חולי. -החוף הצפוני 
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