
 גקיץ תשע"

   1 

 

 

 ביולוגיה

 82יח"ל,  3 ביולוגיה

 

 

 
מבוסס על תכנית הלימודים תשס"ו, כולל התיקונים כפי שפורסמו באתר המפמ"ר  88 ןהמיקוד בשאלו

 .www.education.gov.il/biology שכתובתו

 

 מיקוד של נושאי הליבה. איןהחל משנת תשע"א 

 .*אשר מהם יחוברו השאלות במבחן של נושאי הבחירה בחוברת המיקוד מופיעים התכנים

נוגע למיומנויות הנדרשות מכל תלמיד  ואינוהמיקוד נוגע לתכנים המרכיבים את תכנית הלימודים, 

 ביולוגיה באופן בלתי תלוי בתכנים הספציפיים שלמד )כגון קריאת גרף, הסקת מסקנות מנתונים וכו'(. 

השאלות בפרקים הראשון, השני והרביעי בבחינה יסתמכו רק על התכנים שנכללים בנושאי הליבה )גוף 

 האדם, תא, אקולוגיה(.

, אותו נושאאי הבחירה שבפרק השלישי יהיו מן התכנים שנכללים במיקוד של השאלות בכל נושא מנוש

 נושאי הליבה )נושאי הליבה הם נושאי חובה לכל התלמידים(.בוכן יניחו ידיעה של התכנים הנכללים 

מושג המופיע בתכנית הלימודים יותר מפעם אחת, עשוי לרדת במיקוד במקום אחד ולהישאר  שים לב:

במיקוד במקום אחר. השאלות במבחן יכילו תכנים הקשורים למופע של המושג בהקשר שבו הוא הושאר 

במיקוד.

                                                           
 .www.education.gov.il/biologyגם באתר המפמ"ר, שכתובתו  נמצאהמיקוד  *

 , ומחוקים בה התכנים שאינם נכללים במיקוד. תכנית הלימודים בשלמותה מפורטתבאתר זה 

 שים לב!

 השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

http://www.education.gov.il/biology
http://www.education.gov.il/biology
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 יח"ל 3ג. פרקי לימוד בחירה לתלמידי 

 התנהגות בעלי חיים

 טבלת רעיונות, תכנים, מונחים ומושגים

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה
חקר התנהגות בעלי החיים 

נעשה גם בסביבתם הטבעית 
וגם במערכות מבוקרות. 

המחקר בתחום זה נעשה בדרך 
אובייקטיבית ככל שניתן, 

ומתוך ניסיון להימנע מהאנשת 
 בעלי החיים. 

  

התנהגות בעל החיים  מושפעת 
מגירויים סביבתיים הנקלטים 

על ידי  איברי החושים שלו. 
 איברי החושים מותאמים

 לסביבת המחיה שלו.

מגוון איברי החושים וסוגי הגירויים שהם 
 קולטים.

איברי חושים בבעלי חיים שונים: חוש 
 -הראייה, חוש השמיעה, חושים כימיים 

 טעם וריח.  

 .קולטן, תא חוש

בעלי חיים, הן בני אותו מין 
והן בני מינים שונים, 

מתקשרים זה עם זה על ידי 
העברת אותות הנקלטים 

 באמצעות החושים.

התקשורת היא הבסיס 
 להתנהגות חברתית.

האותות נקלטים ומועברים על ידי תאים 
ומערכות בגוף וגורמים לתגובה התנהגותית 

 מתאימה. 

 קיימים אותות מולדים ואותות נלמדים.

 סוגי התקשורת:

   תקשורת חזותית: הגדרה, דרכי העברת
המסר )צבע, דגם, תנועה ותנוחה(, 

 מסרים.מטרות ה

   תקשורת קולית: הגדרה, מטרות
 המסרים.

   תקשורת כימית: הגדרה, התנהגות סימון
 ביונקים ובחרקים ותפקידיה. 

 סוגי פרומונים ותפקידיהם. 

שילוב בין סוגי התקשורת, המסרים 
 והתגובות מכוון את התנהגות בעל החיים. 

מיני, -טריטוריה, מסר בין
מסר ייחודי, מסר כללי, מסר 

אזהרה,  מיני,פרומון-וךת
פרומון אזעקה, צבע אזהרה, 

קולות אזהרה, תחנת ריח, 
מינית, תקשורת -תקשורת בין

 מינית. -תוך
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

התנהגויות הקשורות לרבייה 
מחייבות שיתוף פעולה בין 
 בעלי החיים בני אותו מין.

 

   :השקעת אנרגיה ברבייה, דפוסי רבייה
פרצופיות מינית -מונוגמיה, פוליגמיה, חד

 פרצופיות מינית.-ודו

   התנהגות חיזור: יצירת המפגש, מוכנות
לרבייה, בחירת בן הזוג, המאפיינים 

 הנבחנים בעת החיזור, הסכנה בחיזור.

     התנהגות הורית בעופות: טיפוסי
הצאצאים, חלוקת תפקידים בין זכר 

 קינון, דגירה, האכלה.לנקבה, 

אפרוח, גוזל, האכלת חיזור, 
הרמון, התנהגות קינון, חובש 
קן, טריטוריה, סינכרוניזציה 

של הרבייה, עוזב קן, 
 פוטנציאל רבייה, תטולה.

יש קשר בין מידת ההשקעה 
ברבייה ובטיפול בצאצאים 

ובין היבטים פיזיולוגיים 
 והתנהגותיים.

  אסטרטגיות רבייה: אסטרטגייתr 
רמות שונות של טיפול  .kואסטרטגיית 

בצאצאים: מהעדר טיפול ועד טיפול 
 מתמשך.

 

מגוון ההתנהגויות שמבצעים 
בעלי החיים נובע מהמטען 

הגנטי שלהם, מניסיון החיים 
ומיחסי הגומלין בין התורשה 

 לסביבה.

  :עקרונות כלליים בהתפתחות ולמידה
השוואה בין דפוסים מולדים לדפוסים 

חשיבות הלמידה והתרגול, נלמדים, 
 החתמה.

  ,למידה: התניה, ניסוי וטעייה, חיקוי
למידת השירה בציפורים, העברת תרבות, 

 שימוש בכלים.

 .האונטוגנזה של ההתנהגות 
השפעת גירויים חברתיים על    -

 ההתפתחות של התנהגות הפרט.

החתמה זוויגית )מינית(, 
החתמת עקיבה,  התנהגות 

נלמדת, מולדת, התנהגות 
 תקופה רגישה )קריטית(.

האדם מנצל את הידע שקיים 
בנושא התנהגות בעלי חיים 

 לתועלתו.
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 מזרע לזרע

 טבלת רעיונות, תכנים, מונחים ומושגים
 

 ומושגים נוספיםמונחים  מפרט תכנים רעיון/תופעה

במחזור החיים של צמחים  
מכוסי זרע הצמח מתפתח 

מזרע לצמח בוגר שפורח 
 ומייצר פירות וזרעים. 

 .מבנה צמחים מכוסי זרע 
 

גבעול, זרע, מכוסי זרע, ניצן, 
 נצר, עלה, פרח, פרי, שורש.                                

  

הנביטה היא התעוררות הזרע 
התפתחות  מתרדמה והתחלת

 הצמח.

 .אנדוספרם, הצצה, חומרי  מבנה הזרע ותהליך הנביטה
תשמורת, נצרון, עובר, 

 .פסיגים, שורשון
הגדילה וההתפתחות של 

הצמח )השלב הווגטטיבי(  
כרוכות בתוספת מסה 

)ביומסה( ובהתמיינות תאים. 
הגדילה וההתפתחות 

 מושפעות מגורמים שונים.                                                           

  הצמח גדל ומתפתח באמצעות יצירת
איברים חדשים וצמיחה של איברים 

 קיימים.

 
 

                                                                                                                                        

  ,גדילה היא שינוי כמותי בביומסה
במספר, באורך ובנפח של תאים. 

התפתחות כוללת התמיינות  תאים, 
 יצירת רקמות ואיברים.

 מיטוזה

  

  הגדילה וההתפתחות מושפעות מגורמים
 חיצוניים ופנימיים:

 אור -

 

  .עוצמת אור, פוטוסינתזה

  
  מים -

  
  CO2ריכוז  -

  
בשלב הרבייה הזוויגית של 
צמחים בעלי פרחים )השלב 

הרפרודוקטיבי( נוצרים 
 פרחים, פירות וזרעים.

 הוא איבר הרבייה הזוויגית  הפרח
 )המינית( של הצמח:

 מבנה הפרח  -

אבקן, ביציות, גרגירי אבקה, 
זיר,  מאבק, נחשון, ֱעִלי, עלי 
גביע, עלי כותרת, עמוד עלי, 

 צופנים, צלקת,שחלה.
גורמי המעבר לפריחה )המעבר   - 

מהשלב הווגטטיבי לשלב 
 הרפרודוקטיבי(.

אורך יום, צמחי יום ארוך, 
 צמחי יום קצר.

 
הקשר בין תכונות הפרח )מבנה,   - 

מועדי הבשלה של צלקת ושל 
 אבקנים( לדרך האבקתו.

 האבקה זרה, האבקה עצמית.
 מיני.-מיני,  פרח חד-פרח דו

אנדוספרם, זיגוטה, חומרי   
תשמורת, מיוזה, תא ביצה, 

 תא זרע.
רבייה זוויגית: עקרונות, יתרונות   - 

 וחסרונות.
 

  השלמת מחזור החייםהזרע : 
 התפתחות הזרע   -
 דרכי הפצה של זרעים.  -
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון/תופעה

צמחים מתרבים גם ברבייה 
 זוויגית )רבייה וגטטיבית(.-אל

 
 

  בצמח יש קדקודי צמיחה המאפשרים
 רבייה וגטטיבית.  

  חלקי צמח שונים משמשים לרבייה
וגטטיבית: עלה, בצל, פקעת, שלוחה, 

 ענף. 

  הווגטטיבית: עקרונות, יתרונות הרבייה
 וחסרונות.

  .התמיינות, מיטוזה
 

הזדקנות היא מכלול 
תהליכים המובילים למותו 

של הצמח או של חלקים 
 ממנו.

  

האדם מתערב במנגנוני 
התפתחות טבעיים של צמחים 

על מנת לכוונם לצרכיו 
 ולהשגת יבול מרבי.

  
  

בחקלאות מפתחים צמחים 
חדשים על ידי טיפוח זנים 

בעלי ערך כלכלי ועל ידי ייבוא 
 ואקלום של צמחים 

 מאזורים שונים בעולם.
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 מיקרואורגניזמים

 ומושגים נוספיםמונחים  מפרט תכנים רעיון / תופעה

המיקרואורגניזמים הם 
זעירים  )אורגניזמים(יצורים 

מאוד מקבוצות סיסטמטיות 
 שונות. 

   הגדרה ושיוך  -מיקרואורגניזמים
 סיסטמטי לפרוקריוטים ולאאוקריוטים. 

תאיות, חיידקים -אצות חד
)בקטריות(, נגיפים )וירוסים(, 

 פטריות, פרוטוזואה.

    פרוקריוטי ושל תא מבנה של תא
 אאוקריוטי.

 

הפרוקריוטים קדמו 
לאאוקריוטים באילן 

 התפתחות החיים.

  

הנגיפים הם קבוצה ייחודית 
של טפילים: יש להם מאפיינים 

של יצורים חיים מבחינת 
תורשה ואבולוציה, ואין להם 

מאפיינים של יצורים חיים 
 מבחינת המטבוליזם.

  

מיקרואורגניזמים )כמו כל 
חי( זקוקים לחומרים  יצור

ולאנרגיה, ומתקיימים בהם כל 
 התהליכים המאפיינים תאים.

     דרכי הזנה של מיקרואורגניזמים ודרכים
להפקת אנרגיה )בנוכחות חמצן ובהעדר 

 חמצן(. 
 

אוטוטרופי )פוטואוטוטרופי 
וכמואוטוטרופי(, הטרוטרופי, 

 .ספרופיט

במיקרואורגניזמים מתרחשים 
מטבוליים ייחודיים. תהליכים 

יש קשר בין המטבוליזם 
הייחודי ובין סביבת החיים 

שלהם ויכולתם לחיות ולשרוד 
 בסביבות חיים קיצוניות מאוד.

   זיהוי חיידקים על פי מבנה ופעילות
 מטבולית.

   :התאמות לחיים בסביבות קיצוניות
בטמפרטורה גבוהה מאוד או נמוכה 

יכוז מאוד, במעמקי האוקיינוסים, בר
 מלחים גבוה, בנוכחות מתכות ורעלים.

 

חקר תהליכי החיים 
במיקרואורגניזמים היווה 

בסיס לתגליות חשובות רבות 
במדע ולהבנת תהליכים 

ביוכימיים וגנטיים, וזאת בגלל 
אפשרויות המחקר והאחידות 
ברמת התהליכים הביוכימיים 

 ובצופן הגנטי של עולם החי.

   

   

היצורים כמו אצל כל 
האחרים, המשך קיום המין של 

מיקרואורגניזמים מותנה 
 ברבייה.

   .דרכי רבייה בחיידקים 
   השפעת גורמים שונים על רביית

 , טמפרטורה.pHחיידקים: מזון, חמצן, 
    עקומת גידול של חיידקים: שלבי הגידול 

חלוקת תא, נבגים 
-)אנדוספורות(, רבייה אל

 .תזוויגית, רבייה זוויגי
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 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים רעיון / תופעה

למיקרואורגניזמים תפקיד 
מרכזי וייחודי במיחזור 

 החומרים בטבע.

  אורגני, -חומר אורגני, חומר אי מחזור הפחמן
 .מפרקים

מיקרואורגניזמים רבים 
מתקיימים על יצורים אחרים 

ובתוכם, ומקיימים איתם 
יחסי גומלין. חלק מהם 

מועילים, חלק מהם מזיקים 
 וגורמים מחלות.

   יחסי גומלין של הדדיות בין
מיקרואורגניזמים ליצורים חיים אחרים. 

 מיקרואורגניזמים בכרס הפרה.  –דוגמה 

בקטריופג', ויטמינים, חזזית, 
 טפילות, מיקוריזה, סימביוזה.

ניתן למנוע מחלות הנגרמות על 
ידי מיקרואורגניזמים באדם 

חיים ולטפל במחלות  ובבעלי
בעזרת תרופות טבעיות 
  ותרופות מעשי ידי אדם.

  

ניתן למנוע מחלות באמצעות 
שמירה על ניקיון המזון 

 והסביבה.

 .מניעת זיהום ומקורות המים 

 .חיטוי קרקע 
 

חיידקים ופטריות המתרבים 
במזון גורמים לקלקולו. יש 

 צורך לשמר את המזון. 

  .הקפאה, הקרנה, ייבוש, עובש,  דרכים שונות לשימור מזון
עיקור, פסטור, שימור במלח 

 ובסוכר.

האדם משתמש 
במיקרואורגניזמים ברפואה, 

 בתעשייה ובחקלאות.

   ייצור הורמונים של בני אדם באמצעות
חיידקים תוך שימוש בהנדסה גנטית 
 )לדוגמה: אינסולין, הורמון הגדילה(.

 

הביוטכנולוגיה מעוררת 
דילמות אתיות שיש לתת 

 עליהן את הדעת.

    שיטות בהנדסה גנטית: החדרת גנים
 באמצעות נשאים )וקטורים(.

   סיכויים וסכנות בשימוש ביצורים
 מהונדסים )טרנסגנים(.

 נגיף,  פלסמיד.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


