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פתח דבר

כל אדם נולד חוקר ולומד.

ככל שתהליך הלמידה יהיה טבעי יותר — כך תישמר המוטיבציה הפנימית של הלומד ותקדמו להקניית הידע 

והמיומנויות לו נדרש חוקר מדעי.

העולם בו אנו חיים גדוש במידע ובטכנולוגיה המשתנים ומתחדשים כל העת. לצורך התמודדות עם האתגרים 

ששינויים אלה מציבים בפנינו, אנו, המורים, מעוניינים לאפשר לתלמידים לפתח את כישורי החשיבה והלמידה 

שלהם, לפתח כישורים ללמידה שיתופית,לעודד את הסקרנות הטבעית שלהם, ולהביא לידי ביטוי את היכולות 

השונות והאינטליגנציות המגוונות של כל תלמיד.

תלמידנו זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה, שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת 

החלטות  ולקבל  משתנה  למציאות  עצמם  את  להתאים  להם  תסייע  זו  יכולת  ויצירתית.  ביקורתית  חשיבה 

שקולות.

השגת יכולת זו בקרב התלמידים מחייבת צמיחה בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה. השינוי כרוך במעבר 

מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ומיומנויות 

למידה וחשיבה.

הלמידה בדרך החקר מבוססת על השקפה זו וניתנת ליישום בכל תחומי הדעת.

במדע וטכנולוגיה לכל, הדגש שלנו הוא השילוב בין הדיסציפלינות השונות; ביולוגיה, כימיה, פיסיקה הנדסה 

ותיכון. תוך דגש על דרך למידת החקר.

במטרה לכוון את התלמידים לאופן החקר כפי שמתבצע בקרב מדענים, הגישה בחוברת זו היא פחות דיכוטומית 

ויותר פתוחה וניתנת לשינויים תוך כדי ביצוע החקר, כפי שחוקר במעבדה לומד תוך כדי פעולה.

בחוברת זו, תמצאו מודל לחקר בתחום הביולוגיה —

המודל מדגיש את תהליך החקר עקב בצד אגודל, שלב שלב מצפיה בתופעה ועד ניסוי ותכנון הניסוי הבא.

לטובת המורים, מצורפים לחוברת דפי עבודה, דפי עזר, כתבות ופעילויות שונות שניתן להעביר בכיתה.

אנו תקוה שתמצאו חוברת זו מועילה
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רקע למורה
תהליך החקר במדע וטכנולוגיה לכל

)בהיקף של כ-20 שעות  יחידת המודלינג של חקר מובנה בכיתה  זו היא ללוות את הפעלת  מטרת חוברת 

לימוד( עם תלמידיכם, במסגרת יחידות ההרחבה של המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל". ניתן לתרגם את המילה 

דוגמא,  היא להקנות לתלמידים  לחיקוי. מטרת המודלינג  וכמודל  כדוגמא לתהליך,  חופשי  מודלינג בתרגום 

ניסיון ומיומנויות לפני שיעברו לחקר פתוח יותר )עדיין מודרך...( בו יתמקדו בנושא על פי בחירתם, ויתכננו לבד 

את הניסוי אותו יבצעו.

חקר  )Structured inquiry(, עבור דרך  למידה בדרך חקר מכילה מגוון של רמות חקר: החל מחקר מובנה 

.)Open inquiry( וכלה בחקר פתוח ,)Guided inquiry( מודרך

בחקר מובנה מתבצעת הדרכה של התלמיד בכל שלב ושלב, בדרך לגילוי ידוע מראש. בחקר מודרך המורה 

מעורב מאד בתהליך החקר. בדרך כלל הוא הבוחר בשאלת החקר, והוא גם נותן הנחיות עבודה לכל אורך 

שאלת  את  השואל  הוא  במרכז.  נמצא  התלמיד  פתוח,  בחקר  המסקנות.  הסקת  של  לשלב  פרט  התהליך, 

המחקר, והוא מחליט על דרכי החקר עד לסיום התהליך. למעשה, כאן חווה התלמיד עבודת מחקר ממשית. 

עצם העלאת שאלת המחקר באופן עצמאי, הוא המפתח לחקר הפתוח.

חשוב להדגיש כי למידה בגישת החקר כוללת שתי גישות מרכזיות: חקר תיאורטי — למשל מענה על שאלה 

מתוך חקר ספרות מקיף וניתוח מסמכים, וחקר ניסויי — בו התלמיד מתנסה בתכנון וביצוע ניסוי. הגישה שלנו 

היא הגישה השנייה — גישת חקר התנסותי.

מטרות הוראת החקר

מדע  ללימודי  עצמם  ומייעדים  דיסציפלינרי  במדע  המתמחים  לתלמידים  רק  מיועדת  חקר  הוראת  האם 

באוניברסיטה? ובכן, הגישה הרווחת כיום רואה בתהליך החקר תהליך של למידה משמעותית בהקשר אותנטי 

גם במקצועות  לפיכך,  רווחת  למידה באמצעות חקר  גישת  גבוהה.  מיומנויות חשיבה ברמה  ניתן לפתח  בו 

נוספים כגון היסטוריה ותנ"ך )השוואת נרטיבים, למידה מתוך טקסטים היסטוריים שנכתבו על ידי מקורות 

שונים וכו'(, תקשורת ועוד. בנוסף, מספקת למידה באמצעות חקר במקצועה מדעי הבנה לגבי מהות המדע 

)כיצד נאסף ידע מדעי, כיצד מתבצע מחקר וכו'(. שני פרמטרים אלו — מיומנויות חשיבה מסדר גבוה והבנת 

מהות המדע, נחשבים חלק מהגדרות של אוריינות מדעית לכל. הוראה בדרך החקר מדגישה את התהליך 

)בניגוד לגישה המלמדת ידע עובדתי העשויה להוביל לתפישה רדודה של המדע כאוסף של עובדות( ומטפחת 

לומד עצמאי , אדם היודע להתמודד טוב יותר עם מידע רב, וכן להתמודד טוב יותר עם מגוון מטלות יום-יומיות 

ואתגרים שמציבים החיים בעולם טכנולוגי ומדעי מתפתח )תמיר ושולמן, 1973(. חשוב לציין בהקשר זה כי 

גישת החקר הננקטת במסגרת המקצוע מדע וטכנולוגיה לכל הנה גישה ניסויית ולא תיאורטית.
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שלבי החקר

מקובל לראות בתהליך של חקר כתהליך אינטגרטיבי רב שלבי, הכולל את השלבים המתוארים באיור הבא:

Figure 3a. Lecturer's map of inquiry mini-project
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האיור מעלה מראה כמובן תהליך מעגלי תיאורטי. בפועל ייתכנו מעברים טבעיים בין שלבי החקר השונים, 

כזה  ייחודי  לתהליך  דוגמא  וקבוצה.  קבוצה  לכל  הייחודי  והתהליך  להתקדמות חשיבת התלמידים  בהתאם 

שהתרחש בכיתת חקר תמצאו באיור מטה.

Figure 3a. Lecturer's map of inquiry mini-project
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במסגרת ההתנסות יעברו תלמידים בצורה מודרכת ומדורגת את כל השלבים המאפיינים את תהליך החקר. 

חשוב שכמורים נהיה ערים לחשיבות הצפת החשיבה סביב העשייה. לא רק הביצוע. כך למשל: צריך לשוב 

כל הזמן אל מטרת המחקר, שאלת המחקר ולהסביר איך השלב בו אנו עוסקים כעת מקדם אותנו בתהליך בו 

אנו מחפשים תשובות לשאלות שהעלינו.

תפקיד המורה בתהליך החקר:

תפקידו של המורה בתהליך החקר חשוב, מגוון ומורכב אך שונה מתפקידו המסורתי.

הייחודי לאסטרטגיית ועם תוצרי למידתם באופן  חווה המורה אינטראקציות עם התלמידים   במהלך החקר 

 למידה והוראה זו. מורה אנונימית שהתנסתה בהוראת חקר הגדירה זאת כך: "אני מלוות למידה, יותר מאשר

מורה". במכון ברנקו וייס לחינוך, חשיבה ויוזמה מגדירים את "מרחב הפעולה" של המורה בתהליך החקר כך:

● מאפשר מרחב מחייה, גמישות, מרחב אישי	

● עוזר לבחור בכלים הנכונים להתקדמות והתפתחות	

● בד בבד עם אפשרויות הבחירה, המורה נמצא תמיד ברקע לנתב ולכוון לקראת המטרה	

● המורה ככלי שרת לרשות צרכי התלמידים	

בנוסף לאלו תפקיד המורה להקנות מושגים ומיומנויות הדרושים לתלמידים על מנת להתקדם בתהליך החקר.

למידה בדרך החקר משלבת שתי גישות חינוכיות רווחות — הגישה הקונסטרוקטיביסטית המאפשרת צמיחה 

ובהקשר  בסביבה  מתרחשת  משמעותית  שלמידה  הגורסת  הסוציו-תרבותית  הגישה  עם  עצמאי  לומד  של 

מבוגר  הנו  כך,  אם  המורה,  משמעותיים.  מבוגרים  ועם  אחרים  לומדים  עם  אינטראקציה  ומתוך  אותנטי, 

באופן  אתגרים  העמדת  תוך  התלמידים,  חשיבת  להתפתחות  המסייע  קוגניטיבי,  כחונך  ומשמש  משמעותי 

מדורג ומבוקר. האתגרים אותם מעמיד המורה בפני תלמידיו צריכים להיות בתחום ההתפתחות הקרובה של 

הרמה ההתפתחותית האקטואלית  )zone of proximal development(. תחום זה הוא המרחק בין  התלמיד 

רמת  ובין  עצמאי,  באופן  בעיות  לפתור  הילד  יכולתו של  בדיקת  ידי  על  כפי שנקבעת  בפועל(,  )זו שהושגה 

ההתפתחות הפוטנציאלית, כפי שניתן לקבוע על ידי בדיקת יכולתו של הלומד לפתור בעיות בהנחיית אדם 

מבוגר או בשיתוף פעולה עם חבריו המתקדמים יותר. העמידה באתגרים בתחום זה מתאפשרת באמצעות 

(mediation). מה שנמצא היום בטווח ההתפתחות הפוטנציאלית הקרובה, עשוי להפוך  אינטראקציות ותיווך 

מחר להתפתחות בפועל )ויגוצקי, 1978(

תיאור יחידת המודלינג

בנושא  יחסית  מובנה  בחקר  להתנסות  ולתלמידים  למורה  לאפשר  האחת  מטרות:  שתי  זו  ליחידה 

מודל לשלבי  להוות   — והשנייה  זה,  עבודה בתחום  ושיטות  תוך הקניית תכנים מדעיים  המיקרואורגניזמים, 

החקר השונים. המורה יוכל להשתמש במודל זה ולהעביר את מהות החקר לתחום תוכן אחר.

יחידת המודלינג עוסקת בשאלה: האם חיידקים פרוביוטים מונעים את גדילתם של חיידקים אחרים ע"י 

עיכוב תחרותי?

לשאלה זו הקשרים רבים בחיי היומיום: צריכת מוצרים פרוביוטיים הן במערכת העיכול והן כאמצעי הגייני 

מהאם  פרוביוטיים  חיידקים  להעברת  כאמצעי  הנקה  של  חשיבותה  משטחים,  לחיטוי  או  העור,  על  אפשרי 

לתינוקה, ועוד.
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חקר בנושא זה מתאים במיוחד, שכן רבים מהתלמידים למדו בעבר את המבנית "מסע לעולמם המופלא של 

המיקרואורגניזמים" והם בעלי ידע קודם בתחום זה. יחד עם זאת, ניתן כמובן להשתמש במודל החקר בשלבים 

המוצע כאן בנושאים נוספים. למורים שלא לימדו את המבנית "עולמם המופלא של המיקרואורגניזמים".

מומלץ להיכנס לאתר מרכז המורים שם יימצא חומר רקע רב.

http://www.mutav.org.il /mevnainfo.php?mevnit=83

הרעיונות המדעיים הבאים לידי ביטוי בתהליך החקר בנושא זה:

יצורים היא מיטבית בטווח מסוים של תנאים סביבתיים. חריגה מטווח זה תגרום לפגיעה ●— פעילותם של 

בתפקוד ועלולה אף לגרום לתמותה.

חומרים אלרגנים, ●— מיקרואורגניזמים,  כמו:  זרים  גורמים  הגנה מפני חדירה של  יש מערכות  בגוף האדם 

יצורים חיים, דוממים.

מחלות יכולות להיגרם על ידי גורמים שונים. יצורים כמו: נגיפים, חיידקים, פטריות וטפילים המתרבים בגוף ●—

או מפרישים רעלנים, גורמים למחלה.

החברה האנושית מקדמת את הבריאות באמצעים שונים●—

וההתנהגויות שלו. אורח חיים בריא הוא מכלול התנהגויות ●— אורח חיים של הפרט הוא מכלול ההרגלים 

מיטבית במסגרת  חיים  לאיכות  להגיע  לו  ואשר מאפשרות  בהן,  לשלוט  יכול  בריאות, שהאדם  מקדמות 

יכולתו ותנאיו.

מגוון ביולוגי: המגוון בטבע כולל: מגוון של מערכות אקולוגיות, מגוון בתי גידול, מגוון מינים ומגוון של פרטים ●—

באוכלוסייה של אותו מין )מגוון תורשתי(.

—●

דוגמאות ספציפיות לרעיונות:

ישנו מגוון רחב של חיידקים. חיידקים מקיימים את כל תנאי החיים

בגוף האדם הבריא מתקיימים חיידקים כל העת וקרויים "פלורה נורמלית"

יצורים החיים באותו בית גידול יכולים לקיים בניהם יחסי תחרות. כתוצאה מיחסים אלו יקטנו שתי האוכלוסיות 

ואחת עלולה להידחק או להיכחד.

ניתן לפגוע בחיידקים ע"י שימוש בחומרים הפועלים לעיכוב צמיחתם או הריגתם של החיידקים.

אסטרטגיות חשיבה שיבואו לידי ביטוי במבנית זו:

ניסוח שאלות חקר, העלאת א.  כגון: שאלת שאלות בעקבות התנסות או צפייה בתופעה,  מיומנויות חקר 

השערות, איסוף ותיעוד ממצאים , עיבוד נתונים וממצאים, ניתוח והסקת מסקנות,

מיומנויות מטא-קוגנטיביות: ניטור עצמי בתהליך הלמידה )רפלקציה(ב. 

חשיבה ביקורתית.ג. 
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טבלה 1: מבנה כללי של יחידת החקר

שיעור
מספר

מיומנויותדרכי הוראה מומלצותנושא

הנעה 1  - פתיחה  פעילות 

לחקר

ארבע אפשרויות לפעילות בקבוצות על פי 

בחירת המורה

מועילים 2 מיקרואורגניזמים 

או מזיקים לאדם?

בהקשר שש קבוצות בפעילות ג'יקסו,  אנסין  קטעי  קריאת  השוואה, 

מדעי, הערכת אמינות מקור מידע

זיהוי 4-3 יבש"  על  "חקר 

מתוך  מדעי  חקר  תהליכי 

קריאה בכתבה מעובדת

לרמות  להתאימה  ניתן   — כתבה  קריאת 

אוריינות שונות

חילוץ מידע מהכתבה, הערכת אמינות 

מקור מידע

חיפוש מידע בעיתונות פופולרית או קריאה פרוביוטיקה מהי?5

מונחית של קטעי מידע נתונים

חילוץ מידע מהכתבה, הערכת אמינות 

מקור מידע

עבודה 7-6 שיטות  לומדים 

במעבדת מיקרואורגניזמים

התבוננות  חיידקים,  בזריעת  התנסות 

בדף  קבוצתיות  תוצאות  ריכוז  בתוצאות, 

פי  על  המימצאים  על  פרשנות  עבודה, 

מצגת קיימת באתר המרכז

http://www.mutav.org.il /
mevnainfo.php?mevnit=83

עיבוד ממצאים

מיון וזיהוי שאלות חקרהתמקדות בשאלת חקר8

בניית לוח כיתתי מארגן לשאלות המניעות 

את תהליך החקר

שאלת שאלות, מיון שאלות

החקר 9 משתני  הגדרת 

והשערת השערות

הגדרת משתני החקר לניסויי התלמידים

לימוד על השערות

משימה עצמאית מול מחשב — מוכנה 

http://courses.jercol.macam.
ac.il /70/60203/lessons/4_4.asp

התאמת השערות המתאימות לבדיקה 

לבין שאלות חקר 

לבחינת 12-10 ניסוי  וביצוע  תכנון 

שאלת החקר

מיומנות עבודת מעבדה, ברמת התכנון Hands on בשתי רמות ביצוע

וברמת הביצוע

15-13 / מילולי  תיאור  תוצאות- 

גרפי 

עיבוד  לימוד הכנת גרף מטבלה גרף,   / בטבלה  נתונים  ארגון 

נתונים באקסל, תיאור מילולי

הסקת מסקנות17+16

ניבוי

השלכות / יישום טכנולוגי / 

חברתי 

טיעון והנמקתודיון כיתתי

הבניית כוכב החקר,סיכום תהליך החקר,18

ההיגייני  "הניסוי  הכתבה  על  לחזור  ניתן 

שלי" לסמן בה את שלבי החקר השונים- 

במידה ולא בוצע בשלב הראשוני 

ארגון ידע, הכללה,

להקשר  חקר  מיומנויות  העברת  יכולת 

נוסף
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לוח זמנים להפעלה

יחידות ההרחבה בנויות כדלהלן:

התנסות ביחידת מודלינג חקר — כ- 25 שעות )כ-5 שבועות(

התנסות ביחידת מודלינג תיכון — כ- 25 שעות )כ-5 שבועות(

פרוייקט חקר או תיכון בנושא הנבחר על ידי התלמידים. פרוייקט זה הנו פתוח ועצמאי )כ-40 שעות(

תיעוד תהליך החקר והערכתו —

במהלך  ליצור  ממליצים  אנו  שונים.  בצמתים  התלמידים  למידת  תוצרי  איסוף  ידי  על  יתועד  החקר  תהליך 

המודלינג כרזות שיהיו תלויות בכיתה, וישמשו את התלמידים גם לאחר מכן בתהליך החקר הפתוח. מומלץ 

על הכנת הכרזות בנושאים מטה:

כרזת סיעור מוחין — כל השאלות שנשאלות על ידי התלמידים )ראו שיעור 1(

כרזת קריטריונים להשערה טובה )ראו שיעור 9(

כרזת מרכיבי החקר )ראו שיעור 14(

הוראות   — היחידה  בהמשך  קבוצתית.  כרזה  תהיה   - הפתוח  החקר  תהליך  של  המסכמת  הביצוע  מטלת 

ודוגמאות לארגון הכרזה, כולל מחוון הערכה מפורט.
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שיעור 1: פעילות פתיחה - הנעה לחקר
מטרת השיעור: יצירת עניין, יצירת הקשר מתאים להעלאת שאלות וניסוח שאלות חקר

מספר שיעורים מומלץ: 2-1 שיעורים

פעילות

שלב א':

שלב זה יכול להיעשות בדרכים מגוונות: צפייה או הדגמת תופעה המעוררת שאלות, העלאת שאלה כללית 

המובילה לדיון, צפיה בסרטון או קריאת כתבה / פרסומת מעיתונות פופולרית או מדעית.

להלן ארבע אפשרויות שונות לפעילויות הנעה לחקר

אפשרות א':

בקשו מכל תלמיד לצאת למרחב ולצלם תופעה או התרחשות הקשורות לחיידקים, המדגימים מצבי ניקיון או 

זיהום המעניין אותו אישית.

התלמידים יסבירו את בחירתם וישאלו שאלות רבות ככל האפשר הנוגעות לתופעות המוצגות, שלהם ושל 

חבריהם.

אפשרות ב':

המורים יציגו שני בקבוקונים זהים בצורתם:

האחד מכיל אלקוג'ל )ג'ל מסחרי על בסיס אלכוהול, המשמש לחיטוי הידיים במקרים בהם שטיפת ידיים, איננה 

בנמצא. ניתן לרכישה בבתי מרחקת ומדפי הפארם במרכולים(.

השני בקבוק המסומן "חיידקים פרוביוטיים" )אך למעשה יכיל מים רגילים(.

המורה תחלק את הכיתה ל 2 קבוצות ותבקש מכל קבוצה לרחוץ ידיה עם תוכן של אחד משני הבקבוקים. 

— מומלץ לסכם את התוצאות על הלוח — כמה תלמידים הסכימו לשטיפת ידיהם באלקוג'ל המסחרי? כמה 

הפיסיות?  המילוליות?  תגובותיהם  היו  מה  הפרוביוטיים"?  החיידקים  ב"תמיסת  ידיהם  את  לשטוף  הסכימו 

)הבעות פנים וכו'(.

תגובת התלמידים תיצור עניין ותעורר דיון בכיתה. התלמידים יסבירו את בחירתם וישאלו שאלות רבות ככל 

האפשר הנוגעות להתנסות.
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למורה

שאלות? שאלות!

"קלאסיות"  חקר  שאלות  רק  ולא  ומגוונות  רבות  שאלות  להעלות  מוזמנים  התלמידים  זה  בשלב 

לתהליך  כמנוף  משמשת  חופשי  באופן  רבות  שאלות  העלאת  תלוי(.  ובלתי  תלוי  משתנה  )הכוללות 

למידה קונסטרוקטביסטי — בה הלומד פעיל קוגנטיבית ומבחינת התלמיד — אמצעי להבעת הסקרנות 

שלו, החשובה מאד כמניע פנימי ללמידה )ודר וייס, 2012, ברעם -צברי וירדן, 2005(. ניתן לסווג שאלות 

יותר  מורכבות  שאלות  גם  אך  וירוס?  מהו  חיידק?  מהו  למשל:  כמו  ידע  כשאלות  חקר  שאלות  שאינן 

כמו: מהו המנגנון בו פעולת אנטיביוטיקה על חיידקים? מדוע מנגנון זה לא פועל על וירוסים? וכשאלות 

באמת  המוצע  הפתרון  האם  וכו'למשל:  סקפטיות  פליאה,  סקרנות,  המביעות  שאלות   —  wonderment

כלכלי יותר מפתרונות קיימים? )ניתן להשתמש בשאלות אלו הן כמנוע ללמידה והן כבסיס לחשיבה על 

שאלות חקר בשלב מאוחר יותר של הלמידה.

נקודות לדיון כיתתי בעקבות הפעילות:

עם מה עדיף לרחוץ ידיים?

מה מטרת שטיפת הידיים?

אפשרות ג':

שאלות טריגר:

מי צורך מוצרים המכילים חיידקים פרוביוטים?

מהי לדעתכם החשיבות באכילת יוגורט?

מה תעדיפו לצרוך? חלב או אקטימל ? מדוע?

אפשרות ד':

צפיה בתופעה אותנטית מחיי יום יום, מסביבתנו הקרובה.

דוגמאות לתופעות אותנטיות אפשריות: צפיה בסופגניות, צפיה בעוגות שוקולד שונות, צפיה דרך החלון על 

צמחים מסוגים שונים, איסוף נתונים — אילו צבעי עיניים יש לתלמידי הכיתה? כמה מכל צבע?

שלב ב — מיון השאלות

בכל אחת מהאפשרויות הקודמות )א'-ד'( הועלו שאלות רבות על ידי התלמידים ונרשמו על הלוח.

יש למיין את השאלות ביחד עם התלמידים לשאלות חקר ושאינן חקר.

לשאול: אילו מהשאלות מובילות לתהליך חקר? )לא בהכרח כל התלמידים יבינו בשלב זה מהו חקר.( אפשר 

לשאול: אילו מהשאלות מובילות לניסוי?
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אילו שאלות מצביעות על ידע מקדים שנדרש לצורך חקר התופעות השונות )שאלות אינפורמטיביות שעשויות 

להוביל לחקר תיאורטי(?

http://www.mutav.org.il /mevnainfo.php?mevnit=83 באתר מרכז המורים

 קיימות 2 מצגות ובהן דוגמאות לשאלות ולמיונן — פעילות המבוססת על תצפית בסופגניות, ופעילות המבוססת 

על תצפית בעוגות שוקולד

סיכום השיעור:

למידה  תתקיים  הבאה  ובפעילות  מאחר  שלהם  החקר  שאלות  על  "לשמור"  מהתלמידים  יבקשו  המורים 

לעיסוק בשאלות התלמידים, בבניית שאלת  נחזור  ידע תוכן, שלאחריו  ג'יקסו של  בקבוצות קטנות בשיטת 

חקר, זיהוי מאפייניה באמצעות המשגה.

יש לקיים דיון עם התלמידים בנושאי ההתנסות, בסופו יחושו התלמידים כי עליהם ללמוד יותר על חיידקים 

"מועילים" ו"מזיקים" לאדם.
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שיעור 2: מיקרואורגניזמים —
שיתופית  למידה  לאדם?  מועילים  או  מזיקים 

)ג'יקסו(

מטרת הפעילות: למידה פעילה של התלמידים של ידע תוכן באמצעות ג'יקסו: סוגי חיידקים, חיידקים מהווים 

חלק בלתי נפרד מתפקודו התקין של הגוף.

זמן פעילות: 1-2 שיעורים.

לימוד בשיטת הג’יקסו הנו צורה של למידת עמיתים

התלמידים מתחלקים לקבוצות אם של 6 תלמידים. כל קבוצת אם צריכה למלא דף משותף שכותרתו — 

מיקאורוגניזמים — טובים או מזיקים לאדם. כל תלמיד יוצא ללימוד של חקר מקרה אחד בלבד בקבוצת 

"מומחים", באמצעות התמודדות עם קטע קריאה. עם סיום שלב זה חוזר כל תלמיד לקבוצת האם ומספר 

לשאר התלמידים את שלמד. קבוצת האם ממלאת במשותף את המשימה הקבוצתית.

בשיטת הג'יקסו הלומד הוא במרכז, זוהי שיטת למידה קונסטרוקטיביסטית בה התלמיד אחראי הן על 

למידתו והן על למידת חבריו.

מערך השיעור:

בדפים הבאים יוצגו שישה דפי עבודה לתלמידים. בכל דף קטע קריאה שונה ומשימה.

ליצור את הטבלה המופיעה בדפי העבודה לתלמידים כמסמך משותף  ניתן  אפשרות למשימה מתוקשבת: 

)google-doc( שהתלמידים ימלאו באופן שיתופי, כל קבוצה תמלא את השורה הרלוונטית למשימה שקיבלה.
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משימה

מיקרואורגניזמים
כלל היצורים, שניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ.

בקבוצת המומחים: קראו את הקטע שלפניכם, ומלאו את הטבלה המסכמת רק בשורה השייכת לקטע . 1

שקיבלתם.

חזרו לקבוצת האם. בקבוצה זו —. 2

כל אחד בתורו יספר על המידע אותו קראא. 

השלימו יחדיו את הטבלה כולהב. 

גבשו פיסקת טיעון העונה על השאלה: האם מיקרואורגניזמים מזיקים או מועילים לאדם?ג. 

מחלת הצפדת

מחלת הצפדת )טטנוס( נגרמת על ידי חיידקים השוכנים בקרקע ועלולים לחדור לגוף האדם בעקבות פציעה 

עמוקה. בתוך הגוף הם מפרישים אל הדם רעלן חומר הפוגע במערכות שונות בגוף, למשל פגיעה במערכת 

העצבים שעלולה להביא לשיתוק הגוף. קיים חיסון כנגד חיידק זה אבל השפעת החיסון חולפת אחרי כמה 

שנים וצריך לחזור עליו. כל אדם מקבל חיסון כזה מספר פעמים בחייו - בהיותו תינוק, בבית הספר היסודי 

ובצבא. מה עושים כאשר אדם נפצע ויש חשש שחיידקים כאלו חדרו לגופו?

קודם כל בודקים בפנקס החיסונים שלו מתי קיבל לאחרונה חיסון נגד צפדת )הקרוי אנטי טטנוס(. אם קיבל 

חיסון לפני זמן לא רב אין צורך לטפל בו, אם לא קיבל חיסון כזה יש לטפל בו בעזרת חיסון מיוחד.

יש לקרוא את קטעי המידע ולהשלים את המידע בטבלה שלהלן

המיקרואורגניזם )חיידק/פטריה( שם הקטע

ופעילותו

תועלת או נזק?

מחלת הצפדת

סיפורה של תגלית

חיידק מייצר הורמון 

עששת

המלחמה בזיהומי נפט

כימשון
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משימה

מיקרואורגניזמים
כלל היצורים, שניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ.

בקבוצת המומחים: קראו את הקטע שלפניכם, ומלאו את הטבלה המסכמת רק בשורה השייכת לקטע . 1

שקיבלתם.

חזרו לקבוצת האם. בקבוצה זו —. 2

כל אחד בתורו יספר על המידע אותו קראא. 

השלימו יחדיו את הטבלה כולהב. 

גבשו פיסקת טיעון העונה על השאלה: האם מיקרואורגניזמים מזיקים או מועילים לאדם?ג. 

סיפורה של תגלית

לפני כ- 90 שנה גילה המדען היהודי ד"ר חיים וייצמן תגלית חשובה. הוא גילה שיש חיידקים מסוימים ההופכים 

עמילן לאצטון. בעקבות התגלית הציע וייצמן לייצר אצטון בשיטה הנעזרת בחיידקים. עד אז היו מייצרים את 

נותנים לחיידקים עמילן  וייצמן  האצטון בשיטה כימית אבל הכמות שהפיקו הייתה מוגבלת. בשיטה שגילה 

תירס ואפשר לייצר אצטון ביעילות ובכמות גדולה.

באותה תקופה היה באנגליה מחסור באצטון ששימש כחומר גלם בתעשיית חומרי הנפץ, והתחילו להשתמש 

בשיטה של ד"ר ויצמן לייצור אצטון. במלחמת העולם הראשונה הועילה השיטה הזו למאמץ המלחמתי ותרמה 

רבות לניצחונה של אנגליה במלחמה. ד"ר ויצמן זכה להוקרה רבה באנגליה, ומעמדו שם סייע לעם ישראל 

להשיג את "הצהרת בלפור" , המביעה את תמיכתה של ממשלת אנגליה ברעיון הציוני. לימים היה חיים ויצמן 

הנשיא הראשון של מדינת ישראל.

יש לקרוא את קטעי המידע ולהשלים את המידע בטבלה שלהלן

המיקרואורגניזם )חיידק/פטריה( שם הקטע
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כימשון
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משימה

מיקרואורגניזמים
כלל היצורים, שניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ.

בקבוצת המומחים: קראו את הקטע שלפניכם, ומלאו את הטבלה המסכמת רק בשורה השייכת לקטע . 1

שקיבלתם.

חזרו לקבוצת האם. בקבוצה זו —. 2

כל אחד בתורו יספר על המידע אותו קרא וא. 

השלימו יחדיו את הטבלה כולהב. 

גבשו פיסקת טיעון העונה על השאלה: האם מיקרואורגניזמים מזיקים או מועילים לאדם?ג. 

חיידק מייצר הורמון

ניתן לשנות את מבנה  ניתן לשנות תכונות של חיידקים לתועלת האדם. בשיטות של הנדסה גנטית  בימינו 

החומר התורשתי של החיידקים ולהקנות להם תכונות חדשות שאין להם באופן טבעי, למשל את היכולת לייצר 

חומר מסוים שרצוי לאדם. שימוש כזה בהנדסה גנטית מסייע לטיפול במחלת הסוכרת.

מחלת הסוכרת נובעת ממחסור של ההורמון אינסולין בגוף. האינסולין הוא חלבון המופרש לזרם הדם כאשר 

ובכך  ובתאי שומן  גורם להגדלת כמות קולטני הסוכרים בתאי שריר  ישנה עליה ברמת הגלוקוז בדם. הוא 

מגביר את ספיגת הגלוקוז על ידם. כאשר חסר אינסולין בגוף נשארים עודפים של סוכר בדם.

חולי סוכרת זקוקים לתוספת של אינסולין לגופם. מניין משיגים אינסולין? בעבר הפיקו אינסולין מבקר, אולם 

התהליך היה מסובך ויקר מאוד. בעזרת תהליכי הנדסה גנטית אפשר כיום לגרום לכך שלחיידקים תהיה יכולת 

לייצר אינסולין של אדם. וכך מפיקים אינסולין: החיידקים מייצרים אינסולין לתועלת האדם.

יש לקרוא את קטעי המידע ולהשלים את המידע בטבלה שלהלן
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משימה

מיקרואורגניזמים
כלל היצורים, שניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ.

בקבוצת המומחים: קראו את הקטע שלפניכם, ומלאו את הטבלה המסכמת רק בשורה השייכת לקטע . 1

שקיבלתם.

חזרו לקבוצת האם. בקבוצה זו —. 2

כל אחד בתורו יספר על המידע אותו קרא וא. 

השלימו יחדיו את הטבלה כולהב. 

גבשו פיסקת טיעון העונה על השאלה: האם מיקרואורגניזמים מזיקים או מועילים לאדם?ג. 

עששת

כאשר אנו אוכלים נותרות שאריות מזון בפה, בעיקר בין השיניים. שאריות אלו הן מקור מזון לחיידקים השוכנים 

בתוך הפה. אם אין מסלקים שאריות אלו מתכסות השיניים ברובד דביק של שאריות מזון וחיידקים. החיידקים 

שניזונים משאריות המזון מפרקים אותו ,ובזמן הפירוק נוצרות חומצות שונות, בעיקר חומצה לקטית )חומצת 

חלב(. כאשר המזון הוא פחמימות והוא מצוי בכמות ובתדירות גבוהה בחלל הפה, החיידקים מפרקים אותן 

ומתרבים במהירות וכמות החומצה גדלה. החומצה ממיסה את המינרלים )כמו תרכובות סידן ותרכובות זרחן(, 

תהליך הפוגע בציפוי השיניים הטבעי, וכך מתחיל תהליך עששתי של הרס השן.

יש לקרוא את קטעי המידע ולהשלים את המידע בטבלה שלהלן

המיקרואורגניזם )חיידק/פטריה( שם הקטע
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המלחמה בזיהומי נפט

כימשון
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משימה

מיקרואורגניזמים
כלל היצורים, שניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ.

בקבוצת המומחים: קראו את הקטע שלפניכם, ומלאו את הטבלה המסכמת רק בשורה השייכת לקטע . 1

שקיבלתם.

חזרו לקבוצת האם. בקבוצה זו —. 2

כל אחד בתורו יספר על המידע אותו קראא. 

השלימו יחדיו את הטבלה כולהב. 

גבשו פיסקת טיעון העונה על השאלה: האם מיקרואורגניזמים מזיקים או מועילים לאדם?ג. 

המלחמה בזיהומי נפט

הנפט הוא חומר אורגני שנוצר לפני מיליוני שנים מפירוק שרידים של צמחים בעומק האדמה. זהו אוצר טבע 

שמשמש חומר דלק חשוב בעולם כולו. ארצות המפיקות נפט משתמשות בו וגם מייצאות אותו לארצות אחרות. 

בדרך כלל מובילים את הנפט במכליות גדולות דרך הים. בעת ניקוי המיכליות הללו, או בעקבות התבקעות 

מיכלית נפט, או דליפה מבאר נפט או צינור נפט נשפכות כמויות נפט אל הים ומזהמות אותו. לזיהום הנפט 

השלכות סביבתיות חמורות כמו הרס בתי גידול הרעלת מזון של אדם ובעלי חיים והכתמה פיסית של בעלי 

חיים ימיים ובעלי כנף ובכל פגיעה ביכולת תפקודם. הזיהום עלול גם להשפיע על בריאות האדם כאשר הזיהום 

חודר לשרשרת המזון שהאדם הוא חלק ממנה, וע"י רחצה בחופים מזוהמים.

החוקרים מצאו שקיימים חיידקים שניזונים מנפט. הם מפרקים את הנפט וכך מקבלים את האנרגיה והחומרים 

הנחוצים לגידולם. חיידקים אלו זקוקים לחמצן והם חיים בשכבה העליונה של מי הים. ניתן להשתמש בהם 

לצורך סילוק זיהומי נפט. במקום שנוצר בו כתם נפט משתמשים בחיידקים הללו והם מתרבים ומפרקים את 

הנפט. אפשר גם להשתמש בחיידקים אלו במיכליות שרוקנו והחיידקים מפרקים את שאריות הנפט שבמיכל 

וכך מנקים אותו.

יש לקרוא את קטעי המידע ולהשלים את המידע בטבלה שלהלן

המיקרואורגניזם )חיידק/פטריה( שם הקטע
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משימה

מיקרואורגניזמים
כלל היצורים, שניתן לראות רק באמצעות מיקרוסקופ.

בקבוצת המומחים: קראו את הקטע שלפניכם, ומלאו את הטבלה המסכמת רק בשורה השייכת לקטע . 1

שקיבלתם.

חזרו לקבוצת האם. בקבוצה זו —. 2

כל אחד בתורו יספר על המידע אותו קרא וא. 

השלימו יחדיו את הטבלה כולהב. 

גבשו פיסקת טיעון העונה על השאלה: האם מיקרואורגניזמים מזיקים או מועילים לאדם?ג. 

כימשון

לא רק בני אדם ובעלי החיים חשופים למחלות, גם הצמחים סובלים ממחלות שונות.

מחלת הכימשון נגרמת על ידי פטרייה שפוגעת בצמחים, לפטריית הכימשון יש נבגים, אלו תאים מיקרוסקופיים 

שבהגיעם לחלקי הצמח שמעל פני האדמה, הם מצמיחים קורים דקים שמסתעפים, מתרבים וניזונים מחלקי 

צמח אלו , הדבר גורם לכמישת )נבילת( הצמח.

במאה ה- 19 היו תפוחי האדמה גידול חשוב בחקלאות אירלנד ושימשו כמזון עיקרי של תושבי האי. בשנת 

1845 שהייתה שנה קרה וגשומה פגעה מחלת הכימשון בשדות תפוחי האדמה, הצמחים כמשו ותפוחי האדמה 

וגם בשנה שלאחר מכן פגעה המחלה בשדות, בהעדר  זו  כיצד להילחם במחלה  ידעו  נרקבו. האיכרים לא 

אירים  ממיליון  יותר  ובמחלות.  ברעב  מתו  איכרים  ואלפי  במזון  חמור  מחסור  באירלנד  שרר  אדמה  תפוחי 

החליטו לעזוב את מולדתם ולהגר לארצות אחרות, רבים מהם היגרו לארצות הברית וכך השפיעה מחלת 

תפוחי האדמה על ההיסטוריה של אירלנד.

יש לקרוא את קטעי המידע ולהשלים את המידע בטבלה שלהלן
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שיעורים 4-3:
"חקר על יבש" — זיהוי תהליכי חקר מדעי מתוך 

קריאה בכתבה מעובדת
מטרות השיעור:

זיהוי תהליכי חקר מדעי מתוך קריאה בעתונות פופולרית.. 1

הפעלת חשיבה ביקורתית בכתבה מעובדת. 2

מספר שיעורים מומלץ: 2-1

משימה

לפניכם כתבה מעובדת מעיתון "הארץ" בנושא פרוביוטיקה לעור.

קראו וענו על השאלות הבאות:

מה היו מטרותיו של החוקר? או: זהו בכתבה את שלבי המחקר המתואר: מטרת הניסוי, רקע תאורטי , . 1

הניסוי עצמו, תוצאות , השלכות.

מהן העובדות החדשות לכם שלמדתם מקריאת הכתבה?. 2

)ניתן לערוך "תחרות" לפי טורים או קבוצות — כמה עובדות חדשות ציינו התלמידים בכל קבוצה(.3. 

איזה מידע חסר לנו על מנת שנבין היטב את הכתבה?

)למורה: כדאי לתעד את המידע החסר על הלוח(

* במהלך המשימה כדאי להיעזר בחלוקת הכתבה לפסקאות, על פי רמת תלמידיכם.



פעילות מודלינג - ביצוע ניסוי חקר ראשוני

מדע וטכנולוגיה לכל - חוברת למורה

21

הניסוי ההיגייני שלי: החיים ללא סבון ודאודורנט — ועם תרסיסי חיידקים

מעובד מתוך תרגום מהניו יורק טיימס, שהופיע בעיתון "הארץ" 2014.6.5.

מחברת: ג'וליה סקוט

ג'וליה סקוט היא סופרת ומפיקת רדיו מסן פרנסיסקו.

ג'וליה סקוט סיכנה את שמה הטוב והשתתפה בניסוי של חברה שמקווה לרפא מחלות עור באמצעות 

טיפוח החיידקים — במקום ההרגל המגונה לחסל אותם

במשך רוב חיי חשבתי על החיידקים שחיים על העור שלי - רק בזמן שניסיתי לקרצף את העור ולהעיף 

אותם משם. אבל באחרונה ביליתי ארבעה שבועות בניסיון לקרצף אותם לתוכו. השתתפתי בבדיקה של 

AOBiome שפותח על ידי סטארט-אפ בתחום הביוטק הממוקם בקיימברידג',  נוזל בקטריאלי חי לעור, 

מסצ'וסטס. הנוזל המכונה AOB (ammonia oxidizing bacteria), נראה כמו מים, ויש לו גם טעם ותחושה 

של מים. אבל כל בקבוק של "תרסיס קוסמטי מרענן +AO" מכיל מיליארדי חיידקים מחמצני אמוניה, 

מהסוג שנמצא בדרך כלל בעפר ומים לא מסוננים.

המדענים של AOBiome מניחים שהחיידקים האלו נהגו להתגורר על העור שלנו לפני שהתחלנו לשטוף 

אותו עם סבון ושמפו. הם תיפקדו כחומרי ניקוי, דאודורנט, חומר אנטי דלקתי וסייענים למערכת החיסון, 

וזאת בשל העובדה שהם ניזונים מהאמוניה שבזיעה שלנו, והופכים אותה לנתרן ולתחמוצת חנקן.

ספיירוס ג'אמאס, מנהל הסטארט-אפ, נתן לי בקבוק קר של התמיסה שזה עתה נשלף מהמקרר. "אלה 

ה-AOB", הוא אמר. "הם בלתי מזיקים". מכיוון שהחיידקים בתמיסה חיים, צריך לשמור אותם במקרר, 

כדי לשמור על יציבותם. במסגרת הניסוי יהיה עלי לרסס את פני, ראשי וגופי בחיידקים פעמיים ביום. בכל 

שבוע תילקח ממני דגימת משטח במעבדה, כדי לבחון את השינויים בקהילת החיידקים הבלתי נראית 

שעל גופי.

וירוסים  )חיידקים,  המיקרואורגניזמים  את  להפעיל  נוכל  כיצד  לגלות  מעוניינות   AOBiome כמו  חברות 

ופטריות( שמסתובבים בבלוטות, זקיקי השיערות ועל העור שלנו. החזון ארוך הטווח שלהם מדבר על 

אפשרויות ריפוי של מחלות עור קשות באמצעות הוספת חיידקים לעור, במקום חיסולם באמצעות חומרים 

אנטיביוטיים.

AOBiome החלטתי שבכל הנוגע לי, אני רוצה לגלות למה גורמים החיידקים מהר ככל האפשר. החלטתי 

גם לנסות ולצמצם את כמות המשתנים שיכולים להשפיע על תוצאות הניסוי. האמצעי — הקרבת אוסף 

הסבונים, השמפו והדאודורנטים שלי. הייתי נחושה לגדל מושבת חיידקים משל עצמי.

למה מתפלש הסוס בעפר?

AOBiome מתחיל ב–2001. נקודת הפתיחה: רצועת עפר על רצפת אורווה באזור בוסטון,  הסיפור של 

שוויטלוק אסף ממנה דגימות. כמה חודשים לפני כן הוא היה במערכת יחסים עם אחת הרוכבות במקום, 

שהציגה לו שאלה שהטרידה אותה במשך זמן רב: מדוע הסוס שלה אוהב להתפלש בעפר? לוויטלוק לא 

היה מושג, אבל הוא זיהה הזדמנות להרשים את הבחורה.

וויטלוק חשב על העובדה שסוסים נוטים להזיע בקיץ. הוא תהה אם הם מווסתים את ההזעה שלהם 
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באמצעות התפלשות בעפר, מעין אמבטיית לכלוך שכזו. האם יכול להיות שהעפר מכיל חיידקים "טובים" 

שניזונים מהזיעה? הוא ידע שיש חיידקים המשיגים את האנרגיה הדרושה להם מאמוניה, ולא מפחמן, 

הללו.  בחיידקים  מכוסים  בעפר(  להתפלש  שנוהגים  אחרים  יונקים  )ואולי  שסוסים  להשתכנע  והתחיל 

"הסיבה הפעילות להתפתחות התנהגות כזו בקרב סוסים היא שגלומים בה יתרונות אבולוציוניים", הוא 

אמר לי.

וגידל  סינן את העפר  הוא  אותן למעבדה המאולתרת שבביתו.  והביא  וויטלוק אסף את הדגימות שלו 

את החיידקים בתמיסת אמוניה )כדי לדמות זיעה(. הזן שהתגלה כעמיד ביותר היה אכן מחמצן אמוניה, 

N. eutropha. וויטלוק החליט שעומדת בפניו דרך פשוטה לבדוק את תאוריית ה"לכלוך הנקי" שלו: הוא 

הכניס את החיידקים למים, ואז שפך אותם על ראשו וגופו.

20 דקות. חיידקים מחמצני אמוניה איטיים  חלק ממיני החיידקים שעל העור מכפילים את מספרם כל 

להימנע  וויטלוק  החליט  ולכן  עדינים,  ביצורים  מדובר  שעות.  עשר  כל  מספרם  את  ומכפילים  בהרבה, 

ממקלחת, כדי לדמות תנאי מחיה מהעידן שלפני הסבון. "לא ידעתי מה יקרה בדיוק", הוא אמר, "אבל 

הייתי בטוח שזה יהיה מעניין". החיידקים שגשגו על עורו של וויטלוק. ה-+AO נוצר מתרביות שנלקחו 

ממנו.

ועכשיו, אותם חיידקים הסתובבו על העור שלי.

הזהרתי מראש את חברי ועמיתי לעבודה שאני עומדת להשתתף בניסוי. התוצאה היתה כמובן לא מעט 

בדיחות — מישהו השאיר דאודורנט על שולחן העבודה שלי, אחרים החלו לכנות אותי "רוח נעורים". אבל 

כשביקשתי מהם לרחרח אותי אחרי כמה ימים נטולי מגע סבון, איש לא שם לב שמשהו השתנה. למעט 

השיער שלי, שהפך לשמנוני, לא היה סימן נראה לעין לשינוי כלשהו. תוצאות הבדיקות בסוף השבוע 

eutropha מצאו להם מקום נוח להתיישב ולגדול בו   .N הראשון הראו, לשמחתו של ג'אמאס, שחיידקי 

בביום שלי.

לא הבנתי עד כמה מעט ידוע לחוקרים היום עד שקיבלתי את תוצאות בדיקות משטחי העור שנלקחו ממני 

בסוף השבוע השני לניסוי. התברר שאוכלוסיית החיידקים על העור שלי היתה דומה בהרכבה לזו הקיימת 

 ,Propionibacter ium על עורו של האמריקאי הממוצע: רוב החיידקים שהסתובבו עלי התאימו לקטגוריות זני

 Staphylococcus epidermidis( קבוצות החיידקים הנפוצות ביותר — Staphylococcus-ו Corynebacter ium

הוא אחד הזנים המתגוררים על העור בלי לפגוע בו(. אלא שתוצאות הבדיקות שלי הראו גם מאות זני 

חיידקים לא ידועים, שפשוט לא קוטלגו עדיין.

בינתיים התחלתי להתחרט על ההחלטה להשתמש ב-+AO במקום שמפו וסבון. אנשים התחילו לשאול 

אותי אם "שיניתי משהו" בתסרוקת, כיוון שהשיער שלי החליף גוון לשחור כהה יותר, כתוצאה משמנוניות 

עצמי מתחמקת  את  ומצאתי  הכרית,  על  מגבת  עם  לישון  הלכתי  לייצר.  הפסיקה  לא  שלי  שהקרקפת 

בוודאי  שגופי  מהריח  חרדה  לגוף,  צמודות  ידיים  עם  הסתובבתי  בימים  חברתיים.  ואירועים  ממסיבות 

מייצר, אלא אם מישהו התנדב וביקש לרחרח את בית השחי שלי. חבר אחד טען שהוא מריח בצל. אחר 

אמר שהוא קולט ניחוח של "תבשיל קדרה".

מצב העור שלי החל להשתפר. הוא הפך לרך וחלק יותר, במקום ליבש וגבשושי, כאילו זה עתה ביליתי 

בסאונה והלחות חדרה אל מתחת לקליפה החורפית שעל גופי. עור הפנים שלי, שבעבר סבל מהתפרצויות 

מתכווצות.  שלי  הנקבוביות  בחיי  הראשונה  היה שבפעם  נראה  וחלק.  נקי  הפך  הורמונלית,  אקנה  של 
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במהלך טקס הבוקר החדש שלי — שטיפה קצרה בת שלוש דקות באמבטיה, ללא שימוש במוצרי היגיינה 

— נזכרתי בכמות האנטיביוטיקה שצרכתי כנערה כדי להתמודד עם פצעי הבגרות. כמה משעשע יהיה 

לגלות שהפתרון היה למעשה הוספת חיידקים, ולא חיסולם.

ד"ר אליזבת גרייס, פרופסורית לרפואת עור באוניברסיטת פנסילבניה שחוקרת את תפקיד החיידקים 

בהחלמת פצעים ומחלות עור דלקתיות, מאמינה כי התגליות בתחום הגנום השני עשויות יום אחד לא 

רק לסייע בטיפול בפצעי בגרות אלא ליצור מהפכה של ממש באופן בו אני מאבחנים ומטפלים במחלות 

ופצעים — כפי ש- AOBiome ודומותיה מקוות לעשות.

חזרה  של  מרוצה מהרעיון  לא  עצמי  את  מצאתי  להפתעתי  להסתיים.  עמדה  בניסוי  שלי  ההשתתפות 

בצידנית  שלי  הטיפוח  מוצרי  כל  את  ארזתי  לכן  קודם  חודש  לפנים.  וקרמים  בשמפו  יום-יומי  לשימוש 

והנחתי אותה בצד. ביום האחרון לניסוי פתחתי אותה, והניחוחות הכימיקלים הלמו בי. כמעט כל המוצרים 

שבצידנית היו מבוססי נוזל בשם סורפקטנט )המורכב מחלבון ושומן( מסונתז, וחומרים מיוצרי מעבדה 

 AOBiome שנועדו להריח טוב ולהוסיף לחות שתחליף את השומנים שהם מסלקים. שאלתי את אנשי 

מה מהשלל המוצרים שברשותי מהווה את הסכנה הגדולה ביותר לחיידקים הטובים שעל העור שלי. 

התשובה לא היתה חד משמעית: הסודיום לואריל סולפט, הרכיב המרכזי בלא מעט בקבוקי שמפו, הוא 

המסוכן ביותר לחיידקים מסוימים, אבל כמעט כל מסירי האיפור ושאר חומרים קוסמטיים מסירים לפחות 

חלק מהחיידקים הטובים. סבונים אנטי-בקטריאליים הם כנראה העבריינים הגרועים ביותר.

בסופו של דבר השלכתי את רוב מוצרי ההיגיינה שלי לפח ורכשתי סבון בסיסי ושמפו נטול ריח עם מעט 

מרכיבים שאת שמם יכולתי לבטא בקלות. לאחר מכן התקלחתי המון זמן, וקיוויתי שמעטה החיידקים 

שלי מצליח לשרוד.

נעלמו כמעט   N. eutropha נלקח ממני משטח עור אחרון. חיידקי  שבוע אחד בלבד אחרי סיום הניסוי 

לגמרי. השקעתי חודש שלם בטיפוח מושבת חיידקים חדשה על העור שלי, ותוך שלוש מקלחות הצלחתי 

לחסל אותה לגמרי. מיליארדי חיידקים שנעלמו כלעומת שבאו. כבר התחלתי להתייחס אליהם כחיידקים 

"שלי", אבל אני הייתי גם זו שסילקה אותם.
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שיעור 5: פרוביוטיקה מהי?
מטרות:

התלמיד יתנסה בנושא החקר בהקשר של שימוש בחיידקים פרוביוטיים.. 1

התלמיד יתנסה בקריאה ביקורתית ובהערכת אמינות מקור מידע. 2

משך השיעור: 1-2 שיעורים

המאמר שנלמד בשיעור הקודם קשור למגמה עכשווית של שימוש בחיידקים מועילים לאדם.

בשיעור זה נענה על השאלות: מהי פרוביוטיקה? מהם שימושיה השונים?

חלק א' פתיחה:

הם  מהי משמעותה? האם  פרוביוטיקה?  - האם התלמידים שמעו את המילה  שונות  יעלה שאלות  המורה 

ולשים  מכירים דוגמאות לשימושים בחיידקים פרוביוטיים? חשוב לרשום את תשובות התלמידים על הלוח 

לב לתפישות שגויות )בשלב זה לא להתייחס, אך כדאי לחזור אחרי השיעור ולהסביר במה שונה התפישה 

המדעית מהתפישה השגויה שעלתה(

ניתן להציף ידע קודם באמצעות השאלון הדיאגנוסטי הבא.

מומלץ לערוך בכיתה כשאלון מתוקשב אינטראקטיבי, דוגמת kahoot או אפילו מענה בווטסאפ הכיתתי. הראשון 

שעונה נכונה — מקבל ניקוד

משימת הערכה

שאלון דיאגנוסטי:

חיידקים פרוביוטים הם:. 1

חיידקים מסוכניםא. 

חיידקים קדומיםב. 

חיידקים המועילים לאדםג. 

חיידקים העמידים לאנטיביוטיקהד. 

מקור השם פרוביוטי:. 2

פרו = קדום- ביוטי= חיא. 

פרו= בעד- ביוטי= חיב. 

פרו=רביה — ביוטי = צמחיהג. 

פרו = פירות — ביוטי= בוטניקהד. 
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חיידקים פרוביוטים. 3

מיוצרים רק במעבדותא. 

נמצאים בגופנוב. 

ניתן לקבלם רק ע"י צריכת מוצרים פרוביוטיםג. 

נמצאים בפירות, ירקות ושאר מזונות בריאיםד. 

אדם הצורך אקטימייל המכיל חיידקים פרוביוטים:. 4

לא צריך לקחת אנטיביוטיקה בזמן מחלהא. 

לא יהיה חולהב. 

התאים בגופו לא יעברו חלוקה תאיתג. 

אף תשובה אינה נכונהד. 

שרידות חיידקים פרוביוטים. 5

חיידקים פרוביוטים מתים כשבאים במגע עם חומציות הקיבהא. 

חיידקים פרוביוטים עמידים לחומציות הקיבהב. 

חיידקים פרוביוטים מתים במגע עם אוירג. 

חיידקים פרוביוטים רגישים למזונות שאינם בריאיםד. 

איברי המטרה של חיידקים פרוביוטים:. 6

קיבהא. 

עורב. 

מעיג. 

כל התשובות נכונותד. 

ספציפיות:. 7

לכל האנשים יש מרקם זהה של חיידקים פרוביוטים בגופםא. 

הרכב החיידקים הפרוביוטים של האדם נשאר קבוע בימי חייוב. 

מרקם החיידקים בגופו של אדם תלויה רק במזון אותו הוא צורךג. 

מרקם החיידקים של תינוק יונק שונה מתינוק לא יונקד. 

עמידות חיידקים פרוביוטים בקיבה:. 8

יכולים לשרוד צריכת אנטיביוטיקהא. 

יכולים לשרוד מקלחת עם סבוןב. 

יכולים לשרוד קילקול קיבהג. 

מתים בכל יום ולכן יש לצרוך פרוביוטיקה כל יום.ד. 
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חיידקים פרוביוטים על העור יכולים:. 9

לעבור במגע מאדם לאדםא. 

לשרוד סבון אנטיבקטריאליב. 

למות עקב יובש של העורג. 

לשגשג ולעבור מהעור לקיבהד. 

צריכת מוצרים פרוביוטים:. 10

היא הדרך היחידה לשמר את החיידקים בגוףא. 

תורמת למרקם החיידקים בגוףב. 

מסייעת בשמירת עיכול תקיןג. 

עדיין נחקרת וטרם ידועה השפעתהד. 

חלק ב' חיפוש מקורות מידע או לימוד מתוך קטעי מידע נתונים

ניתן לבצע חלק זה של השיעור באחד משני האופנים הבאים:

אפשרות א': שיעור מתוקשב. ניתן לביצוע בזוגות או ביחידים. התלמידים יחפשו מקורות מידע באמצעותם 

ילמדו פרוביוטיקה מהי.

אפשרות ב': המורה יחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תקבל אחת מהכתבות המופיעות בהמשך. על 

הקבוצה לקרוא את הכתבה ולהכין תשדיר פרסומת לרדיו )באורך של דקה בערך( המפרסם מוצר פרוביוטי. 

על התשדיר לכלול מידע מדעי על התכשיר, על דרך פעולתו וסלוגן )מעין סיסמה יצירתית( לתכשיר. התלמידים 

יקריאו את התשדיר שלהם בדרך יצירתית בכיתה.

קריטריונים לקביעת מהיימנות כתבה / מאמר:

המאמר פורסם בכתב עת מדעי או כתבה המבוססת על מאמר שפורסם בכתב עת מדעי.. 1

המאמר פורסם לאחרונה, מאז כתיבתו לא הופרכה הטענה שהועלתה במאמר.. 2

לכותב המאמר אין אינטרס כלכלי או חברתי.. 3

המאמר כולל ניסוי מבוקר ולא מבוסס על תצפיות בלבד.. 4

כותב המאמר בעל התמחות בתחום בו עוסק המאמר.. 5
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משימה

אפשרות א'

פרוביוטיקה מהי 

היכנסו למנוע חיפוש לבחירתכם )"גוגל", "pubmed", וואלה או אחר(

."probiotics" ,"כתבו את המושגים: "חיידקים פרוביוטים — כתבה

מצאו כתבה שמוצאת חן בעיניכם

קראו את הכתבה וענו על השאלות כקבוצה:

קריאה ביקורתית:

מי כתב את הכתבה )מהו המקור(. 1

היכן ובאיזו שנה פורסמה הכתבה?. 2

על איזה מחקר מדעי מבוססת הכתבה? )היכן התבצע המחקר ובאיזו שנה?(. 3

האם הכתבה היא פרסומית? האם משווקת איזה שהוא מוצר?. 4

תוכן הכתבה:

על איזו שאלה/ות הכתבה מנסה לתת מענה?. 1

כיצד בוצע המחקר עליו מתבססת הכתבה?2. 

מהי קבוצת הביקורת בניסוי שנערך?3. 

מהן תוצאות המחקר המתואר בכתבה?4. 

מהן ההשלכות לתוצאות המחקר שפורסמו בכתבה זו?5. 

קהילה

לאחר שסיימתם לענות על השאלות נציג מכל קבוצה מצטרף לקבוצת "מומחים".

הקבוצות החדשות מורכבות מנציגי כל הקבוצות הקודמות.

דונו בניכם בכתבות שקראתם - כל נציג יתאר בקצרה את המחקר שעליו קרא.. 1

מלאו יחד את הטבלה הבאה:. 2

המשותף
לכתבות

ההבדלים בין 
הכתבות

מהי הכתבה 
האמינה ביותר?

מה מסקנות 
המחקר המתואר?

מהן ההשלכות 
מהמחקרים 

שתוארו?

חשבו יחד על מחקר המשך מעניין.. 3
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קטע 1

מי צריך פרוביוטיקה - ומה לבדוק כשקונים תוסף?

,12.03.12 :ynet -מעובד מתוך כתבה שפורסמה ב

מחבר: רפאל עזרא, רוקח קליני, מנהל מותג ברשת "ש.ר.מ פארם

תכשירים פרוביוטיים ממלאים את המדפים בבתי המרקחת, אבל לא רבים יודעים שהם נחוצים במיוחד 

לאחר טיפול באנטיביוטיקה ויכולים להועיל בזמן שלשול חריף, כאבי בטן או גזים. מה כמות הפרוביוטיקה 

הדרושה לנו, ואיך נדע שהמוצר שבחרנו יעיל?

פרוביוטיקה היא שם כולל לחיידקים ידידותיים המתקיימים בגופנו ומסייעים באופן פעיל לתפקודו התקין.

החיידקים הידידותיים יודעים להיצמד לדופן המעי, כמעט לכל אורכו, ובעצם היותם שם מונעים מחיידקים 

פתוגניים וממיקרו-אורגניזמים אחרים כגון שמרים ופטריות להיצמד לדופן ולבסס זיהום פתוגני.

בנוסף, החיידקים הידידותיים משתתפים בתהליכי העיכול ובפירוק המזון במעי. חלק נכבד מהאנזימים 

המפרקים את המזון בגופנו מיוצרים על ידי חיידקים אלה.

בלעדיהם, תהליך העיכול הופך ליעיל פחות ונוצרת תסיסה של מזון במעי. חיידקים פרוביוטיים נוכחים 

גם בריריות נוספות כגון חלל הפה, הנרתיק והאף. הימצאותם חיידקים באזורים אלה חשובה בעיקר כדי 

למנוע שגשוג של גורמים פתוגניים כגון פטריית הקנדידה.

מי צריך פרוביוטיקה?

מטופלים בתרופות אנטיביוטיות מהווים קבוצה חשובה ביותר לטיפול פרוביוטי. תפקיד האנטיביוטיקה 

שצמצום  כך  פתוגני,  לחיידק  ידידותי  חיידק  בין  מבחינה  אינה  שהיא  אלא  חיידקי,  זיהום  לקטול  הוא 

אוכלוסיית החיידקים הפרוביוטיים במהלך טיפול אנטיביוטי הוא בלתי נמנע.

ואכן, תופעות לוואי רבות של תרופות אנטיביוטיות -כאבי בטן, שלשולים, פטרייה ואגינלית ועוד - נובעות 

ימים לאחר  ומספר  מחיסול אוכלוסיית החיידקים הידידותיים. נטילת תכשיר פרוביוטי במהלך הטיפול 

סיומו מאפשרת לנטרל תופעות לוואי אלה.

אנשים  הגוף.  של  החיסון  במערכת  לתמיכה  הידידותיים  החיידקים  בחשיבות  מצדדים  רבים  מחקרים 

החיסון  במערכת  לתמוך  יוכלו  קהל,  עם  העובדים  כאלה  או  פעמים'',  מדי  יותר  ‘'חולים  שהם  החשים 

הטבעית שלהם בעזרתטיפול פרוביוטי.

גדל  חלק  מיוחד.  חשוב  טיפול  הפרוביוטיקה  מהווה  ועוויתות  נפיחות  תחושת  בבטן,  מגזים  לסובלים 

מסימפטומים אלה נובע מתהליכי עיכול לא יעילים הגורמים להצטברות גזים במעי. חיידקים פרוביוטיים, 

הנוטלים כאמור חלק חשוב בפירוק המזון, משפרים את איכות תהליך העיכול ומקלים מאוד תופעות מסוג 

זה.

כולם  שלא  שונים,  במנגנונים  עוריות.  ותגובות  עור  מחלות  הוא  הפרוביוטי  בהקשר  מדובר  נושא  עוד 

ברורים לחלוטין, מסתבר שלשינויים בפלורה הפנימית של החיידקים יש השלכות על העור.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2813378,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3145250,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4000293,00.html
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קטע 2

לבדוק לפני שקונים

המדפים עמוסים בתכשירים פרוביוטיים המציעים מגוון רחב של מחירים ואיכויות. רוב התכשירים כוללים 

קפסולות או אבקות )המתאימות לילדים( אשר מכילות את תאי החיידק.

בבואנו לבחור תכשיר פרוביוטי עלינו להקפיד על שלושה קריטריונים חשובים: כמות החיידקים, מגוון 

הזנים והגנה מחומצת הקיבה.

כמות החיידקים

שטח הפנים של המעי הוא עצום )כ-200 מ''ר לאדם בוגר(. כדי שמנת הפרוביוטיקה תהיה בעלת השפעה, 

למנת  חיידקים  מיליארד  שני  של  כמות  כי  מראים  מחקרים  חיידק.  תאי  של  גדולה  כמות  להכיל  עליה 

פרוביוטיקה היא הכמות היעילה ביותר.

כיוון שיכולת קליטת החיידקים בדופן המעי מוגבלת, כמות גדולה יותר של חיידקים לא תעלה את איכות 

הטיפול, אך מנות קטנות יותר עלולות להיות לא יעילות.

מגוון זני החיידקים

פלורת החיידקים במעי מורכבת מזנים שונים של חיידקים. השוני נובע מטבע החיידק ומיכולת ההיצמדות 

שלו לאתר מסוים לאורך המעי. לדוגמה, לחיידקים אירוביים יש נטייה לשגשג טוב יותר בתחילת המעי. 

חיידקים אנאירוביים, לעומת זאת, יעדיפו להתמקם עמוק יותר לאורך המעי.

לפיכך, תכשיר פרוביוטי המכיל מגוון רחב של זני חיידקים יהיה יעיל יותר מתכשיר המכיל זן אחד או 

ויותר של חיידקים פרוביוטיים, המאפשרים  זנים  שניים בלבד. כיום קיימים תכשירים המכילים תשעה 

פיזור יעיל של הפלורה לאורך המעי.

הגנה מחומציות הקיבה

יוצרת  בקיבה  הגבוהה  החומציות  רמת  לגוף.  חיידקים  כניסת  כנגד  עוצמה  רב  מחסום  מהווה  הקיבה 

סביבה בלתי אפשרית לשרידות החיידקים ורוב תאי החיידק נהרסים במהלך שהייתם בקיבה.

על תאי החיידק מפני  מיוחדים המגנים  ציפויים  פיתחו בתעשייה הרוקחית  זו,  בעיה  על  כדי להתגבר 

חומצת הקיבה. ציפויים אלה מתפרקים רק בסביבה הלא-חומצית במעי, וכך הם מאפשרים לכמות יעילה 

של חיידקים להגיע אל אתרי ההיצמדות.

לסיכום, בכל שנה מתווספים מאות מחקרים חדשים העוסקים בהבנת החשיבות של החיידקים הפרוביוטיים 

לגופנו, ועל חשיבות זו להתבטא באיכות הטיפול הפרוביוטי וביכולתו להשיג את מטרותיו.
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קטע 3

חיידקים פרוביוטיים מקטינים הסיכוי להתפתחות אלרגיות בעור

מזון עשיר בחיידקים פרוביוטיים קשור למניעת דרמטיטיס

מעובד מתוך כתבה שפורסמה בפורטל "דולה" למשפחה.

מחבר: אילן גטניו, עיתונאי הממונה על סיקור תחום הטכנולוגיה ב"ישראל היום"

חיידקים פרוביוטיים, המצויים בחלב אם, מקטינים את הסיכוי שהתינוק היונק יפתח אלרגיות בעור.

 Archives of  Disease in Childhood ד"ר גידו מורו ועמיתי המחקר שלו מדווחים במהדורת האינטרנט של

מיום 27 ביולי 2006 כי בדקו 259 תינוקות שנולדו בין אפריל 2003 למארס 2005 בבית היולדות מאקדוניו 

מלוני במילאנו שבאיטליה, מקום עבודתו של ד"ר מורו. התינוקות במחקר היו כולם בריאים. אבל הם 

היו בסיכון גבוה להתפתחות של אלרגיות בעור, מכיוון שלפחות אחד מההורים של כל אחד מהתינוקות 

להניק  לאמהות  החוקרים  יעצו  התינוקות  נולדו  כאשר  מאסטמה.  או  מאקזמה  מאלרגיה,  בעצמו  סבל 

אותם. אבל לא כל האמהות יכלו להניק. לכן ביקשו החוקרים מהאמהות לומר להן אם הן עברו להשתמש 

בתחליפי חלב.

השבועיים  במהלך  לפעמים,  לפחות  חלב,  תחליפי  לשתות  החלו  במחקר  שהשתתפו  התינוקות  כל 

הראשונים לחייהם. כולם הפסיקו לינוק חלב אם עד השבוע השישי לחייהם. החוקרים סיפקו לאמהות את 

הפורומולה של תחליף חלב, אבל לא היה זה תחליף מסחרי רגיל. הצוות של ד"ר מורו הוסיף לפורמולה 

חומר פרוביוטי לחלק מן התינוקות שנבחרו באקראי. חיידקים פרוביוטיים אמורים לעודד את הגידול של 

חיידקים ידידותיים בתוך המעיים. 102 מהתינוקות קיבלו פורמולה עם חיידקים פרוביוטיים במשך שישה 

חודשים. שאר 104 התינוקות קיבלו פורמולה רגילה. בכל החודשים הללו עברו התינוקות בדיקה חודשית 

מקיפה. החוקרים מצאו, כי תינוקות שקיבלו חיידקים פרוביוטיים היו בסיכון קטן במחצית ללקות באלרגיה 

של העור )דרמטיטיס(. בקבוצה זו אובחנו 10 תינוקות עם דרמטיטיס לעומת 24 תינוקות שאובחנו עם 

אלרגיה של העור בקבוצת הביקורת.

צואה של  דגימות  עובדים החיידקים הפרוביוטיים. אבל בדיקת  בדיוק  כיצד  יודעים  אין  עדיין  זאת,  עם 

98 תינוקות בקבוצה שקיבלה חיידקים פרוביוטיים העלתה כי הן הכילו כמות גדולה יותר של חיידקים 

ידידותיים לעומת הקבוצה שקיבלה פורומולה רגילה.

http://doula.co.il/167491
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קטע 4

פרוביוטיקה לעור בריא

4.6.2015:Dermatology Time -מעובד מתוך כתבה שפורסמה ב

מחברת: ד"ר רנה רופני, רופאת עור בבי"ח "בית ישראל" בניו יורק

חיידקים פרוביוטים, הינם חיידקים המסייעים לגופנו בתפקודיו השונים, המגנים על גופנו מפני בקטריות 

חיידקים  המכילים  ומשקאות  חלב  יוגורטים,  למצוא  ניתן  מזון  חנות  בכל  מקום.  בכל  נמצאים  מזיקות, 

פרוביוטים כגון לקטובצילוס או ביפידובקטריום אם נבצע חיפוש מעמיק יותר נמצא גם " פרה-ביוטיקה" 

" או מרכיבי מזון שאינם ניתנים לעיכול )כגון תאית( המקדם את הצמיחה של מיקרואורגניזמים מועילים 

במעיים , כלומר , המזון שמסייע לגוף שלנו לשתף פעולה עם חיידקי המעיים שלנו.

טיפול אלטרנטיבי לאקנה )פצעי בגרות(

לאור הגדלת העמידות לאנטיביוטיקה בשל יתר שימוש/ שימוש לא נכון, בשילוב עם העדפות המטופלים 

אנטיביוטיקה   — אנטי  של  לעידן  נכנסים  אנחנו  לריפוי,  טבעיות  אלטרנטיבות  יותר,  הוליסטית  לגישות 

ופרו- פרוביוטיקה החלפת תרופות בחיידקים. ישנם מאמרים מעניינים ביישומים השונים של פרוביוטיקה 

בבריאות עור.

אקנה

,Bowe et al )1( כתב מאמר ביקורת על התאוריה מ 1930 הידועה בשם "הציר - העור -  בשנת 2014 

מוח בטן" –התופעה שנחקרה, הראתה כי במצבים רגשיים כגון מתח, חרדה ודיכאון עלול להיגרם שינוי 

בפלורת המעיים שמובילה לתגובה דלקתית מערכתית עם תופעות עור כגון אקנה. בעוד תאוריה זו לא 

נחקרה באופן ישיר ביחס לאקנה, פארודי ועמיתיו הראו במאמר משנת 2008 )2( כי חולים עם רוזצאה 

)מחלת עור המאופיינת באודם בפנים בעקבות התרחבות כלי דם( הראו שכיחות גדולה פי עשרה של 

חיידקי מעיים ביחס לקבוצת הביקורת )ללא המחלה(. בנוסף, מחקרים שבדקו את התועלת הטיפולית 

של צמיחת חיידקים פרוביוטיים במעי של חולי אקנה קלים, בעשור האחרון, היו מבטיחים וכללו ירידה 

בשחרור של חומרים הגורמים לדלקת כמו גם ייצור מוגבר של שיקום צרמיד )ליפיד שתפקידו למנוע יובש 

בעור וסדיקת העור.)3,4(
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שיעורים 7-6:
לומדים שיטות עבודה במעבדת מיקרואורגניזמים

מטרות כלליות של השיעור:

התנסות זריעת חיידקים באמצעות מטוש. 1

צפייה במושבות חיידקים וזיהוי מאפיינים שונים של כל מושבה. 2

משך השיעור: 2 שיעורים.

אגר  צלחות  מקבלים  התלמידים  א':  אפשרות 

מוכנות.

תלמיד . 1 כל  בידוד  בזריעת  יתנסו  התלמידים 

ידגום מקור אחד בלבד )מבחנת סטוק(.

בתנאי . 2 הצלחת  את  מדגירים  התלמידים 

טמפרטורה מתאימים ל-48-72 שעות ואח”כ יש 

לשמור במקרר.

למורה

בצורתה,  השונה  ייחודית,  מושבה  יש  חיידק  מין  לכל  האגר.  על  מושבות  מופיעות  מספר,  ימים  לאחר 

בצבעה, במרקמה ולעתים גם בריחה ממושבות של מינים אחרים, ולפיכך זו אחת הדרכים לזיהוי מין 

החיידק. כל הפרטים במושבה זהים במטענם הגנטי, כי מקורם בתא חיידק אחד.

זריעה היוצרת מרבד צפוף של חיידקים על הצלחת, הנראה כציפוי עכור על פני כל  זריעת דשא: 

הצלחת.

זריעת דשא יכולה להיעשות באמצעות מקל דרגלסקי, מטוש או קיסם אזניים.

זריעת בידוד: זריעה הגורמת לדילול המיקרואורגניזמים על פני צלחת האגר, בעזרת מריחה של כמות 

קטנה על פני שטח גדול.

כך נוכל לקבל בסוף התהליך מושבות מבודדות, שכל אחת מהן נוצרה ע"י מיקרואורגניזם בודד.

בדיקת התוצאות:

היעזרו במצגת זיהוי מושבות חיידקים ואפיינו את הממצאים שגיליתם.

המורה מסבירה מה התלמידים צריכים לחפש בתוצאות:

צמיחת מושבות / אי צמיחה / צמיחה חלקית
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מחליטים יחד באיזה אופן מודדים את התוצאות לפי מה שרואים בפועל:

האם ישנן מושבות בודדות על הצלחת? ניתן לבצע ספירת מושבות / צלחת

האם ישנו משטח רווי בחיידקים? ניתן להגדיר באחוזי כיסוי מהצלחת

חישוב אחוז כיסוי: נדרש נייר משבצות או נייר מילמטרי שקוף. הופכים את הצלחת ומציירים על גבי הנייר את 

"צורת" הצמיחה, לאחר מכן מחשבים את אחוז הכיסוי ע"י ספירת המשבצות המכוסות

 100 X מס' משבצות מכוסות
מס' משבצות כללי

% כיסוי =

אפשרות ב': זריעת חיידקים בקבוצות

הכיתה  בחדר  דגימות  יקחו  מהקבוצות  כמחצית 

חשוב  לכיתה.  מחוץ  לדגום  יצאו  הקבוצות  ושאר 

בלבד.  אחד  ממקור  יזרע  תלמיד  שכל  להקפיד 

אזניים  קיסם  או  יילקחו באמצעות מטוש  הדגימות 

מכשיר  ובאותו  במעבדה(  שקיים  למה  )בהתאם 

ייזרעו על האגר.

חשוב לציין בפני התלמידים שהזריעה שלהם אינה 

סטרילית ! שבמעבדות מיקרוביולוגיה זורעים באופן 

בקטריולוגית  מחט  שריפת  הכולל  יותר  מוקפד 

בסביבה סטרילית סמוך למבער.

לתלמידים העושים את אפשרות ב'.

דף עבודה

זריעת חיידקים

לפניכם צלחת פטרי ומטוש.

רשמו בתחתית הצלחת )החלק שאליו דבוק האגר( את שמכם ומקור הדגימה

עליכם לזרוע דגימה אחת מהמצוינות בטבלה )לפי חלוקת המורה או בהחלטה קבוצתית(

לאחר שסיימתם החזירו את הצלחת הזרועה לקופסה — את התוצאות נוכל לראות רק בשיעור הבא...
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מקור איסוף 
החיידקים 

מיקום
טמפרטורת 

גידול
מספר 
מושבות

גודל 
המושבות 

מאפייני 
המושבות

עבש 
-/+

בקרה 1חדר

)צלחת סגורה 

ללא זריעה(

בקרה 2

)פתיחת הצלחת 

באוויר למס' 

שניות וסגירתה(

שולחן

מי ברז

ידית דלת

רצפת החדר

באויר סמוך חוץ

לאדמה

ספסל 

קיר- גובה הראש

חלון

מקומות נוספים 

עפ"י בחירתכם

)לא מהגוף(

בדיקת התוצאות:

היעזרו במצגת זיהוי מושבות חיידקים ואפיינו את הממצאים שגיליתם.

המורה מסבירה מה התלמידים צריכים לחפש בתוצאות:

צמיחת מושבות / אי צמיחה / צמיחה חלקית

מחליטים יחד באיזה אופן מודדים את התוצאות לפי מה שרואים בפועל:

האם ישנן מושבות בודדות על הצלחת? ניתן לבצע ספירת מושבות / צלחת

האם ישנו משטח רווי בחיידקים? ניתן להגדיר באחוזי כיסוי מהצלחת

חישוב אחוז כיסוי: נדרש נייר משבצות או נייר מילמטרי שקוף. הופכים את הצלחת ומציירים על גבי הנייר את 

"צורת" הצמיחה, לאחר מכן מחשבים את אחוז הכיסוי ע"י ספירת המשבצות המכוסות

 100 X מס' משבצות מכוסות
מס' משבצות כללי

% כיסוי =
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מדריך לתיאור מושבות חיידקים ופטריות:

חדירות לאורצבע המושבהגבולות המושבהמבנה המושבהפני המושבה

קמורה:

שטוחה:

חלקה:

מחוספסת:

עגולה

בלתי סדירה

אונתית:

קורים

חסרת צבע / 

צבועה )ציין את 

הצבע(

שקופה / אטומה

מושבות חיידקים נפוצות המתפתחות בזיהומים מהאויר:

קוקים גראם חיוביים: מושבה עגולה, קמורה, חלקה, אטומה או בעלת צבע צהוב-כתום.

מתגים גראם חיוביים נושאי נבגים: מושבה בלתי סדירה, מחוספסת, שטוחה, אטומה לבנה.

אקטינומיציטים: מושבה עגולה או אונתית, קמורה, אטומה, מחוספסת מאד, שקועה במקצת באגר.

פטריות: מושבה קורית, חלק ניכר ממנה שקוע באגר, החלק שמעל לאגר לרוב בעל צבע.

פטריות עובש. עובש הוא שם כללי לפטריותהמכסות משטחים שונים )בדרך-כללמזונותאו משטחים לחים(.

המושבות הלבנות הן של אי קולי, הצהובות של סטפילוקוקוס אראוס )סוג של חיידק פתוגני הפוגע בעיקר באנשים שמערכת החיסון 

שלהם מוחלשת, חיידק זה גורם להרס של הרקמה בה הוא פוגע(

פטריות עובש. עובש הוא שם כללי לפטריות המכסות משטחים שונים )בדרך-כלל מזונות או משטחים לחים(.

קהילה

השלמת הטבלה באופן שיתופי ע"י הכיתה כולה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
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שיעור 8: התמקדות בשאלת חקר
מטרות השיעור:

התלמיד ישאל שאלות. 1

התלמיד ימיין את השאלות. 2

התלמיד יזהה שאלות חקר. 3

משך השיעור: 1 שיעור.

תוצר למידה מוצע: לוח כיתתי מארגן לשאלות המניעות את תהליך החקר )ראו להלן(

למורה

הצעה לטכניקת ארגון השאלות — לוח שאלת החקר

לוח שאלת החקר הנו לוח פיזי — משעם או מכל חומר אחר אליו אפשר להצמיד פתקים ועליהם שאלות 

ומאפשר הזזה קלה ונוחה של הפתקים על פני הלוח עם התקדמות תהליך החקר.

מטרות השימוש בלוח:

לייחס את המידע  ויעזור להם  לאפשר כלי מארגן שיחזיר כל הזמן את התלמידים לשאלה המרכזית, 

שרכשו בפעילויות השונות לשאלות המניעות את התהליך. הלוח מאפשר לתלמידים לקשור ביניהן פיסות 

providing sense of purpose מידע שנראות להם "לא קשורות". באנגלית מקובל השימוש בביטוי

מהלך הפעילות:

לרכז שאלה מרכזית אחת וגם תת-שאלות שחשוב לתת להן מענה.

לאפשר ביטוי ותיעוד של שאלות שהתלמידים מעליםא. 

המהוות ב.  פיסקאות  מסכמות,  טבלאות  פטרי,  צלחות  של  צילומים  כמו  נוספים  למידה  תוצרי  לרכז 

תשובות לשאלות שנשאלו. בדרך זו הלוח מהווה גם תוצר לימודי מתפתח.

הצעה להפעלה בכיתה

המורה מציגה את שאלת החקר הרשומה בראש הלוח.א. 

ועיכוב תחרותי המורה מבקש/ת מכל ב.  והזכרת המושגים חיידקים פתוגניים  לאחר הצגת השאלה 

תלמיד לכתוב שאלות רבות ככל האפשר )כל שאלה על פתק דבקית נפרד(. התלמידים מצמידים 

את הפתקים ללוח בהתחלה ללא ארגון.

לאחר הקראת השאלות התלמידים מעלים קטגוריות למיון. לאחר דיון והסכמה רושמים כל קטגוריה ג. 

על פתק. מצמידים אותה ללוח ומסדרים מתחתיה את השאלות הקשורות אליה.

חדשות ד.  שאלות  להוסיף  ענינו,  שאלות  אילו  על  לראות   — ללוח  לחזור  ניתן  שיעורים  כמה  מדי 

שמתעוררות, להוסיף תוצרי למידה ועוד
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דוגמאות מלוח ארגון שאלות:

מתמקדים כשאלת חקר

שלב 1: העלאת שאלות

עד כה עסקנו בחיידקים פרוביוטים וביחסי הגומלין בין האדם לחיידקים, קראתם את הכתבות

חישבו על מה שקראתם.

בשלב זה - מהן השאלות המעסיקות אותנו?

אלו שאלות שנרצה לחקור אותן, נובעות מהכתבה שקראתם?

חשוב לאפשר לתלמידים העלות שאלות רבות ככל האפשר. לא להיות שיפוטיים לגבי השאלות המועלות.

להלן אוסף שאלות לדוגמא:

● מדוע חשוב לצרוך פרוביוטיקה?	

● מהם יחסי הגומלין בין חיידקים פרוביוטים לפתוגנים?	

● מה פרוש השם פרוביוטיקה?	

● מה מאפיין את החיידקים הפרוביוטים?	

● האם כל החיידקים הפרוביוטים הם בצילוסים?	

● האם חיידקים פרוביוטים יכולים לשרוד על העור?	

● אילו חיידקים נחשבים מועילים לגוף?	

● האם זה מסוכן להתערב במרכיבי הפלורה הטבעית של העור ?	

● כיצד פועל המנגנון של "השתלטות" חיידקים מסויימים על הפלורה הנורמלית בעור?	

● מהו ריכוז החיידקים הפרוביוטיים המינימלי שצריך בכדי לשנות את מרקם הפלורה הטבעית של העור?	

● האם ישנם חומרים שחשוב שיהיו בגוף ע"מ לתת לחיידקים הפרוביוטים יתרון בצמיחה?	

● האם נכון לשכנע אנשים לא להשתמש בסבון?	

● האם ניתן בתנאי מעבדה לעקוב אחר תהליך התפתחות חיידקים מסויימים ועיכוב חיידקים מסוג אחר?	
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● האם חידקים פרוביוטיים מונעים מחלות עור?	

● מתי לא לשטוף ידים עם סבון?	

● מה ההשפעה של ההיגיינה על תוחלת חיים? האם קיים קשר? איזה?	

● האם כל החידקים שאנו נחשפים אליהם הם מסוכנים? טובים? לא מזיקים?	

● האם כל סוגי הסבון יכולים לפגוע בחידקים?	

● מהו סבון?	

● מהן ההשלכות לגבי התעשיה?	

● האם חידקים מפרקים את כל הפרשות העור?	

המורה כותב/ת על הלוח את כל שאלות התלמידים

שלב 2: מיון השאלות

המורה מבקש/ת מכל תלמיד לחוד )אפשרי בזוגות( למיין במחברתו את השאלות לסוגים שונים.

שלב 3: שאלת חקר מהי?

לאחר הזמן המוקצב, רושמים את הקטגוריות שהתלמידים מעלים )כמו: שאלות מידע, שאלות שניתן לחקור 

בניסוי, שאלות שניתן לבצע סקירה סטטיסטית בכדי לענות עליהן, שאלות שלא ניתן להשיב עליהן עד שלא 

יתקבל יותר מידע, שאלות לא ברורות או לא מדוייקות וכו'. לרכז שאלות על הלוח, לזהות את המשותף, ניתן 

לסמן את המרכיבים המשותפים בשאלות בצבע דומה.

למשל: האם כל סוגי הסבון יכולים לפגוע בחידקים? האם כל סוגי האנטיביוטיקה הורגות את כל החיידקים.

את שתי השאלות ניתן לחקור ע"י בדיקת כמה סוגים של סבונים או אנטיביוטיקה ומעקב אחרי גדילת חידקים 

מסוגים שונים.

לשאול: אילו מהשאלות מובילות לתהליך חקר? )לא בהכרח כל התלמידים יבינו בשלב זה מהו חקר.( אפשר 

לשאול: אילו מהשאלות מובילות לניסוי?

כעת ניתן לשיים את המשתנים ולסמנם על הלוח: משתנה תלוי )מושפע(, משתנה בלתי תלוי )משפיע(, גורמים 

קבועים.

למורים המעוניינים להתמקד בנושא החיידקים הפרוביוטיים בו עוסקת מבנית זו צריכים לנסח שאלת חקר עם 

תלמידיהם הדומה לשאלה הבאה:

מהם יחסי הגומלין בין חידקים פרוביוטים לבין חיידקים אחרים הצומחים איתם באותו בית גידול?
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שיעור 9: הגדרת משתני החקר והשערת השערות
מטרות השיעור:

התלמידים יזהו את המשתנה המשפיע )הבלתי תלוי(, המושפע )תלוי( שיבדקו בניסוי ומשתנים נוספים . 1

שיישמרו קבועים בניסוי החקר שלהם

התלמידים ישערו השערות רלבנטיות לניסוי שיבצעו.. 2

משך השיעור: 1 שיעור

מהלך השיעור - שאלת המחקר

המורה חוזר ומזכיר את שאלת העל

מהם יחסי הגומלין בין חידקים פרוביוטים לבין חיידקים אחרים הצומחים איתם באותו בית גידול?

ניתן לומר לתלמידים כי המשתנה התלוי )המושפע( הוא צמיחת חיידקים פתוגניים

גורמים שיכולים להשפיע על צמיחת החיידקים )משתנים בלתי תלויים, משפיעים( למשל:  יציינו  התלמידים 

נוכחות חיידקים אחרים )פרוביוטיים(, ריכוז חיידקים אחרים, טמפרטורה, זמן, נוכחות חומרים מעכבים כגון 

אלכוהול, אנטיביוטיקה ועוד. לחזור על שיום משתני החקר כפי שנלמדו בשיעור

שלב נוסף לפני ביצוע הניסוי הוא לשער השערות — מה אנו מצפים שיקרה? השערות אלו מבוססות על ידע 

קודם שנאסף במחקרים קודמים או לעיתים מתוך תיאוריה כלשהי שאנו מעוניינים לאשש.

למורה

השערה:

השערה היא תשובה אפשרית לשאלה / בעיה או מתן הסבר אפשרי לתופעה. בהשערה מוצגים היחסים 

בין משתני החקר. השערה מבוססת על תיאוריה או ידע קודם אך אינה ודאית.

גורם אחד המשפיע על התופעה,  נבדק בה  או להפרכה,  לאישוש  מידע הניתן  על  נשענת  ההשערה 

ניתנת לבדיקה באמצעות ניסוי, תצפית, בידוד משתנים.

יש  וכי  והמשפיע(  )המושפע  המשתנים  את  במפורש  מציינת  החקר  שאלת  תמיד  לא  כי  לציין  חשוב 

להפעיל חשיבה נוספת על מנת לזהותם כפי שנראה בתרגיל בהמשך.

קריטריונים להשערה טובה:

● נבדק בה גורם אחד המשפיע על התופעה,	

● ניתנת לבדיקה באמצעות ניסוי, תצפית, בידוד משתנים	

● ניתנת להפרכה ולאישוש	

● תהייה סבירה יותר מאחרות	

● עונה על שאלת המחקר	

● מנוסחת בצורה בהירה ותמציתית	

● נגזרת מתיאוריה רלוונטית לתחום המחקר	

● מבוססת על היכרות טובה עם הרקע המדעי הרלבנטי	

● להשערה טובה ניתן לנסח השערה מנוגדת.	

● המשתנה התלוי והבלתי תלוי מופיעים בהשערה	

● אופי התלות בין המשתנים מופיעה בהשערה	
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משימות 2-1 חוזרות למאמר שקראנו בשיעורים 4-3: "הניסוי ההיגייני שלי: החיים ללא סבון ודאודורנט — ועם 

תרסיסי חיידקים". במשימה 1 מפורטות דוגמאות לשאלות שהעלו תלמידים — שאלות המרמזות על השערות 

חבויות שכדאי להציף באופן מפורש ולנסח כהשערה הבודקת תלות בין שני משתנים.

דף עבודה

זיהוי משתנים והתאמה בין שאלות להשערות

זהו בכל אחת מהשאלות הבאות את המשתנה המשפיע ואת המשתנה המושפע. 1

התאימו בין השאלה להשערה המתאימה. 2

למורה: מצ"ב המשימה עם תשובות. בנספח 1 — מופיע הדף הריק לתלמידים.. 3

השערהשאלה

בימי  לתועלתו  הקרקע  חיידקי  את  הסוס  מנצל  כיצד 

הקיץ החמים?

המופרשת מהם יחסי הגומלין בין חיידקים פרוביוטים לפתוגנים? מהאמוניה  ניזונים  הקרקע  חיידקי 

מזיעת הסוס.

והפרוביוטים  הפתוגניים  והחיידקים  מאחר 

שניזונים  אפילו   , גידול  בית  באותו  נמצאים 

בניהם  שיתקיימו  להניח  סביר  שונים,  מחומרים 

יחסי תחרות.

החיידקים כיצד משפיעה חומציות העור על חיידקים פרוביוטים? ניזונים  ממנה  פחמן,  במקום  אמוניה 

הפרוביוטים ולא הפתוגנים.

אילו חומרים המצויים על העור )או שניתן למרוח על 

העור( יתנו לחיידקים פרוביוטים יתרון בצמיחה?

ניזונים מהחומציות שעל  החיידקים הפרוביוטים 

גבי העור.
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דף עבודה

גיבוש קריטריונים להשערה מתאימה

קראו את ההשערות הבאות וסמנו האם זוהי השערה טובה לדעתכם, נמקו דעתכם

למורה: מצ"ב המשימה עם תשובות. בנספח 1 — מופיע הדף הריק לתלמידים.

מדוע ?האם היא השערה טובה?השערה

גבי  על  הפרוביוטים  החידקים  כמות 

חידקים  התרבות  על  משפיעים  העור, 

הפתוגנים. 

מבוססת על המידע מהמאמר, כן

ע"י  זו  השערה  לבדוק  ניתן 

ניסויים במעבדה

משפיעה  הפרוביוטים  החידקים  כמות 

על כמות המושבות המתקבלות 

לא קיימת השוואה בין משתנה לא

משפיע ומושפע

סוס שמסוגל להתגלגל על האדמה הוא 

בכושר גופני טוב יותר ולכן מחוסן מפני 

גורמי מחלות

מבוססת לא שאינה  השערה 

מתחום  תאוריה  על 

המיקרוביולוגיה

המתפלש  סוס  של  הטוב  רוחו  מצב 

להתמודד  לו  ומאפשר  יותר  טוב  בחול 

טוב יותר עם פתוגנים

לא ניתנת להפרכה או לאישוש לא

ע"י שיטות מיקרוביולוגיות

הסוס  של  עורו  על  קיימים  החיידקים 

וניזונים מהעפר, בו הוא מתפלש.

השערה כן יש  טובה  להשערה 

פחות  לא  שהיא  מנוגדת 

שאותה  מההשערה  מעניינת 

רוצה החוקר/ת לקדם.

על  נשארים  הפרוביוטים  החיידקים 

ומתבססים,  גופו של הסוס, מתפתחים 

 — באנטיביוטיקה  שימוש  של  במקרה 

הם נפגעים

רלוונטית כן מתיאוריה  נגזרת 

על  ומבוססת  המחקר  לתחום 

הספרות  עם  טובה  היכרות 

התיאורטית הרלוונטית

הפתוגניים  והחיידקים  מאחר 

והפרוביוטים נמצאים באותו בית גידול, 

סביר  שונים,  מחומרים  שניזונים  אפילו 

להניח שיתקיימו בניהם יחסי תחרות.

עונה על שאלת המחקר כן

מהאמוניה  ניזונים  הקרקע  חיידקי 

המופרשת מזיעת הסוס.

בהירה כן בצורה  מנוסחת 

ותמציתית

ספרו לתלמידים כי בניסוי שנבצע ישמשו חיידקי E-coli כמודל לחיידקים שאנו מעוניינים לעכב את צמיחתם, 

ונוכחות מקדימה של חיידקים פרוביוטיים המצויים ביוגורט כגורם מעכב.



פעילות מודלינג - ביצוע ניסוי חקר ראשוני

מדע וטכנלוגיה לכל - חוברת למורה

42

קהילה

רושמים על הלוח: "מהי השערה טובה"?

התלמידים אומרים את הרעיונות שלהם ואנחנו כותבים על הלוח את כל הרעיונות ומאגדים אותם. מומלץ לרכז 

את הקריטריונים להשערה טובה על גבי כרזה ולתלות בכיתה למשך כל תהליך החקר.

משימה

E-coli ע"י נוכחות מקדימה של  שערו השערות לשאלה: האם ניתן בתנאי מעבדה לעכב גדילת חיידקי 
פרוביוטיקה?

למורה: שגיאות נפוצות ברישום השערה:

ניסוח שאלה במקום השערה, לדוגמה: האם יש קשר בין נוכחות חיידקים פרוביוטים על עור הסוס לבין גדילת 

חיידקים מזיקים על עורו ?

ירידה(,  או  )מגמת ההשפעה — עליה  ניסוח השערה ללא התייחסות לטיבו של הקשר שבין שני המשתנים 

לדוגמה: יש קשר בין .... לבין ... במקום: א' גורם לעליה בב' או א' גורם לירידה בב'

אופציה לשיעור נוסף בנושא משתני החקר:

בקישור הבא מצויות הגדרות של משתנה תלוי ובלתי תלוי ודוגמאות ממדעי החברה.

הפעילות מתאימה ללמידה עצמית מול מחשב בלינק הבא:

http://courses.jercol.macam.ac.il כעבודה בכיתה או כפעילות שיעורי בית. /70/60203/lessons/4_4.asp
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שיעור 12-10:
תכנון וביצוע ניסוי לבחינת שאלת החקר

משך השיעור: 3-4 שיעורים

תיכנון ניסוי: כאן ניתן להציע כמה רמות.

מעבדה מאשרת: מעקב אחר הוראות ניסוי נתונות

ניסוי חקר חלקי: תכנון של חלק מהניסוי על ידי התלמידים עצמם

ניסוי חקר מלא: תכנון הניסוי בכמה שלבים על ידי התלמידים.

ריבוי  המשתנים,  בקרת  משתנים,  בידוד  נושא  את  התלמידים  את  ללמד  יש  הניסוי  ביצוע  ו/או  תכנון  לפני 

הפריטים, וחזרות

למורה

ניסוי יש לבדוק משתנה אחד בלבד, כדי שנוכל לקבוע מי המשתנים גרם  בכל   - בידוד משתנים 

לתוצאות שהתקבלו.

— משמשת להשוואה, בעזרתה מוודא החוקר כי התהליך הנמדד בניסוי אכן מושפע  בקרת משתנים 

מהמשתנה הבלתי התלוי. ולא מגורמים אחרים. כלומר, הבקרה תאפשר לשלול הסברים חלופיים הנוגעים 

לתהליך הנמדד.

קיימים שני סוגי בקרה:

הבקר ללא הגורם המשפיע או בקרת "עם-בלי" — בקרה היא בדרך כלל טיפול הזהה לשאר הטי–. 4

פולים וכולל את כל הגורמים הנמצאים בניסוי אך הושמט בו המשתנה הבלתי תלוי.

בקרה פנימית — השוואתית — מערך הניסוי שבו הגורם המשפיע משתנה בהדרגה, וכולל השוואה . 5

בין טיפולים שונים, הוא מערך שבו מתקיימת בקרה פנימית )למשל: ריכוזים משתנים, טמפרטורות 

שונות וכו'(.

חזרות — כדי שתוצאות התצפיות והניסויים תהיינה קבילות ואמינות מבחינה מדעית, יש לחזור על הניסוי 

מספר פעמים, וזאת על מנת למנוע אפשרות שהתוצאה שהתקבלה הנה מקרית. בחזרות יש לשמור על 

אותם תנאים ואותם טיפולים. בכיתה — כאשר אותו ניסוי מתבצע על ידי קבוצות רבות — מהווה הדבר 

צורה מסויימת לביצוע חזרות

ריבוי פריטים - דרך נוספת להגדיל את אמינות ומהימנות תוצאות הניסוי היא שימוש במספר פריטים 

גדול.
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פעילות

אפשרות א':

 E-coli של  מוכנים  וסטוקים  פרוביוטיים  חיידקים  עם  מוכנות  צלחות  מקבלים  התלמידים  מאשרת,  מעבדה 

וזורעים את ההרכב המתאים על פי הטבלה.

למורה / ללבורנט:

חומרים וכלים:

E-coli המכיל חיידקי )LB :7 מ"ל נוזל לגידול חיידקים מזין )ללבורנט

למהול 1:10 לפני תחילת הניסוי לקבלת ריכוז מתאים.

7 צלחות פטרי המכילות אגר מזין

5 מ"ל תמהיל חיידקים פרוביוטים )ניתן לרכוש או להפיק ע"י הלבורנט מיוגורט(

1 מבחנה המכילה 1 מ"ל אתנול

פיפטור מ"ל

5 מקלות דריגלסקי

50 מ"ל אתנול לחיטוי משטחים

דבק סלוטייפ וטוש שקפים.

מהלך הניסוי:

שלב א': זריעת חיידקים פרוביוטיים

נקו את משטח העבודה במעט אתנולא. 

רישמו את מספר המבחנה )בקטן ובצד( על תחתית צלחת הפטרי המתאימה )1-7(ב. 

זרעו בזריעת דשא 1 מ"ל של חיידקים פרוביוטים לתוך צלחות פטרי 2,4,5,6ג. 

את צלחת הפטרי מספר 7 השאירו ריקה ופתוחה בזמן זריעת היוגורט.ד. 

המתינו שעה. שיפכו בעדינות בעזרת הפיפטור 1 מ"ל מחיידקי E-coli לתוך צלחות הפטרי מספרים 3,4 ה. 

סיגרו אותן בסלוטייפ והניחו באינקובטור בטמפרטורה C˚37 למשך הלילה.

נקו את משטח העבודה עם אתנול.ו. 

למורה:

ניתן להכין מראש את החלק הראשון של הניסוי, ע"י הלבורנט באופן סטרילי במעבדה ולתת לתלמידים 

לבצע רק את חלקו השני של הניסוי כשעל כל צלחת רשום במדוייק מה זרוע בה.

יסייע במיוחד לכיתות מרובות תלמידים / מתקשות / קצרות בזמן.
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שלב ב': זריעת E-coli על גבי יוגורט ששהה מספר ימים באגר

נקו את משטח העבודה עם אתנול.א. 

E-coli )המהול פי 10( לתוך צלחות הפטרי מספרים ב.  שיפכו בעדינות בעזרת הפיפטור 1 מ"ל מהחידק 

5,6 — סיגרו אותן בסלוטייפ והניחו באינקובטור ל משך הלילה.

נקו את משטח העבודה עם אתנול.ג. 

למורה / ללבורנט: יש לבדוק את הצלחות לאחר 24 שעות ובמידה ונצפות מושבות ואנו מעוניינים לעצור 

את תהליך צמיחת החיידקים — להעביר את הצלחות למקרר עד לזמן השיעור

כך נוכל לבצע את הניסוי גם אם לא מתקיים שיעור נוסף יום למחרת.

הנדרש.  המידע  כל  את  מכילות  אלו  טבלאות  מאשרת.  מעבדה  בנוסח  הניסוי  לארגון  טבלאות  מצ"ב 

בנספח 1 ניתן למצוא טבלאות ריקות למילוי על ידי התלמידים.

צלחת 

פטרי 

מס'

E-coli
חיידקים 

פרוביוטיים

זמן 

ההדגרה של 

החיידקים 

הפרוביוטיים 

לפני הוספת 

 E-coli

השערהמה נבדק בצלחת?
תיאור 

התוצאות

צלחת בקרה — איןאיןאין1

באמצעותה נבדק 

אם אגר מזוהם 

לא תהיה צמיחה 

של מושבות 

חיידקים

צמיחה של חיידקים שעהישאין 2

פרוביוטים 

תהיה צמיחה של 

מושבות בהירות 

של חיידקים 

פרוביוטיים

צמיחה של חיידקי 3-1 ימיםאיןיש3

 E-coli

תהיה צמיחה של 

מושבות צהבהבות 

 E-coli של

האם צמיחת שעהישיש4

המושבות של אחד 

מסוגי החיידקים 

תשתנה בנוכחות 

הסוג השני ?

במידה ויתקיים 

עיכוב תחרותי 

נראה עיכוב 

בצמיחה של אחד 

מסוגי החיידקים 

ביחס לצלחות 

הבקרה
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צלחת 

פטרי 

מס'

E-coli
חיידקים 

פרוביוטיים

זמן 

ההדגרה של 

החיידקים 

הפרוביוטיים 

לפני הוספת 

 E-coli

השערהמה נבדק בצלחת?
תיאור 

התוצאות

יום עד ישאין5

שלושה ימים

בקרה למבחנה 2: 

המשתנה המשפיע 

)בלתי תלוי(: זמן

האם השהיה 

של החיידקים 

הפרוביוטיים למשך 

זמן ארוך יותר 

בצלחת משפיעה 

על צמחיתם? 

משך ההדגרה 

מעלה את אחוז 

צמיחת החיידקים 

— נצפה לכיסוי 

הצלחת ביותר 

מושבות של 

חיידקים פרוביוטים

יום עד ישיש6

שלושה ימים

בקרה למבחנה 4: 

המשתנה המשפיע 

)בלתי תלוי( זמן:

האם השהיה של 

היוגורט זמן ממושך 

יותר בצלחת — 

הובילה לצמיחת 

יותר חיידקים 

פרוביוטים והדבר 

הוביל לעיכוב גדול 

 E-coli יותר של ה

ישנה אפשרות 

ש 100% כיסוי 

האגר בחיידקים 

פרוביוטים תעכב 

את צמיחה ה 

E-coli באופן בולט 

יותר

משך זמן איןאין7

הניסוי כולו 

האם היה זיהום 

בזמן העבודה 

בכיתה?

נצפה במושבות 

שלא מאפיינות 

חיידקי יוגורט או 

E-coli - שעלולות 

להופיע גם 

בצלחות אחרות 

שעבדנו איתן.
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קהילה

שאלות לדיון:

למה משמשת כל צלחת פטרי בניסוי שלנו? הסבירו?

אלו צלחות הן צלחות בקרה ומה בודקת כל בקרה?

מה היתרון בכך שמספר קבוצות בכיתה ביצעו את אותו ניסוי בדיוק?

פעילות

אפשרות ב':

ביצוע הניסוי הכולל.

מהלך הניסוי:

הערה למורה: אם מעוניינים שהתלמידים יבצעו את כל שלבי הניסוי ללא עזרת הלבורנט, השתמשו בדף זה:

הכנת מבחנת מקור לחיידקים פרוביוטים

זריעת מרבד בעזרת מקל דריגלסקי:

רשמו באופן ברור על תחתית הצלחת )בקטן ובהיקף(את פרטי הניסוי ושמות התלמידים.. 1

הניחו במרכז הצלחת טיפה מהיוגורט בנפח 1מ"ל מתרבית.. 2

פזרו את טיפת היוגורט באופן אחיד על פני הצלחת בעזרת מקל דריגלסקי וסיבוב צלחת הפטרי.. 3

חזרו על התהליך בשתי צלחות נוספות. 4

הערה: אם הזריעה נעשית בעזרת מטוש חד-פעמי חשוב להקפיד על:

● הוצאה נכונה של המטוש מהאריזה )מצד הידית(.	

● עם סיום העבודה השלכת מטוש לכלי האיסוף של הפסולת הביולוגית.	

צלחת  בין  לחטא  צורך  ואין  זו,  אחר  בזו  צלחות  מספר  על  החיידקים  לפיזור  מטוש  באותו  להשתמש  ניתן 

לצלחת בתנאי שמדובר באותם חיידקים, באותו מיהול או כאשר עובדים עם ריכוזים הולכים ועולים של תרבית 

חיידקים.

שימרו את צלחות הפטרי בשלושת התנאים הבאים:. 5

צלחת 1 - למשך 48 שעות באינקובטור המחומם ל 37 מעלות.

צלחת -2 למשך 48 שעות ב 25 מעלות

צלחת -3 למשך 48 שעות ב 4 מעלות

)ההדגרה בטמפ' שונות - יוצרת כמובן צלחות בריכוזי חיידקים שונים(

הצלחות שהוכנו בשלב זה ישמשו את התלמידים לקביעת ריכוז אופטימלי להמשך החקר ורק עם צלחת זו 

יעברו לניסוי 2.

זריעת בידוד
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חלק א — זריעת החידקים הפרוביוטים

הוציאו את צלחות הפטרי והתבוננו בהן, הצלחת היחידה שבה ניתן לראות מושבות היא הצלחת ששהתה . 1

באינקובטור, לכן נשתמש במושבות שצמחו בצלחת זו בלבד.

הסתכלו במושבות החיידקים — הן לבנות וקטנות, מעט מבריקות ועגולות.. 2

רשמו באופן ברור על תחתית הצלחת את פרטי הניסוי הנוכחי ושמות התלמידים.. 3

באש. . 4 והעברתו  אתנול  ב-100%  טבילתו  ידי  על  הרב-פעמית  המחט  או  המטוש  את   חטאו 

שימו לב: אתנול נדיף ודליק, יש להרחיק את האתנול מהאש!

לאחר שהלהבה דועכת קררו את המקל על ידי העברתו מספר פעמים על הצד הפנימי של מכסה הצלחת.. 5

דיגמו בעזרת המטוש או המחט מושבה אחת מבודדת של חיידקים פרוביוטים שגידלתם טבלו בנוזל לגידול . 6

חיידקים BL ופזרו ע"ג צלחת פטרי חדשה המכילה אגר מזין )באופן אחיד על פני הצלחת בעזרת מקל 

דריגלסקי וסיבוב צלחת הפטרי(.

חטאו את המטוש או המחט הרב-פעמית שנית על פי ההנחיות בסעיף 3.. 7

זירעו ע"ג 2 צלחות נוספות כנ"ל.. 8

שימרו את שלושת הצלחות באינקובטור למשך 84 שעות.. 9

E-coli חלק ב — זריעת חידקי ה

לפניכם 3 מבחנות, בכל אחת מהמבחנות 9 מ"ל נוזל BL — אגר נוזלי עשיר.. 1

רישמו על המבחנות את שמותיכם וקבעו מספרים 3-1. 2

לפניכם מבחנה נוספת המכילה חיידקי E-coli בשלב הצמיחה הלוגריתמי )מוכן ע"י הלבורנט( - מהלו 1 . 3

מ"ל ממבחנה זו במיהולים עשרוניים.

)ניתן למהול חצי מ"ל בתוך 5 מ"ל לשם החיסכון בחומרים(

הכנת המיהולים:

הכינו 3 מבחנות המכילות 10 מ"ל נוזל מזין לגידול חיידקים LB.א. 

העבירו למבחנה המסומנת - 1, 1 מ"ל מתרבית החיידקים. ערבבו היטב.ב. 

החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה -1 למבחנה -2. ערבבו היטב.ג. 

החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה -2 למבחנה -3. ערבבו היטב.ד. 

רישמו מה הריכוזים שהתקבלו על המבחנות שלכם — ניתן לראות במבחנת המקור ממנה הוצאתם ה. 

את החיידקים מבחנת ה 100%.

רשמו על כל אחת משלושת הצלחות עליהן זרעתם חיידקים פרוביוטיים:ו. 

E-coli צלחת מס 1 — 10% חיידקי

E-coli צלחת מס 2 — 1% חיידקי

.E-coli צלחת מס 3 — 0.1% חיידקי

הכניסו 1 מ"ל מתוכן מבחנות המיהולים לצלחות המתאימות

הכניסו 1 מ"ל מתוכן מבחנות המיהולים לצלחות בקרה שאינן מכילות חיידקים פרוביוטים

הכניסו את הצלחות לאינקובטור שחומם ל 37 מעלות למשך 24 שעות.
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שימו לב שבאיור מתוארים מיהולים עשרוניים ב 4 מבחנות , אנחנו מהלנו רק 3

https://water.me.vccs.edu/courses/ENV108/lesson11.html
מתוך האתר:

משימה

 E-coli של  מושבות  לספור  ניתן  בצלחות, האם  התבוננו 

בצלחות הבקרה?

ספרו את המושבות ובידקו האם ישנם הבדלים בין צלחות 

הניסוי לצלחות הבקרה?

ה  של  המושבות  במספר  הבדלים  ישנם  לדעתכם  מדוע 

E-coli עם ובלי נוכחות של חיידקים פרוביוטים?
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שיעור 12: תוצאות ועיבוד תוצאות הניסוי
מטרה: התלמידים יסכמו את תוצאות הניסוי

התלמידים יעבדו את תוצאות הניסוי — יזהו את המושבות שצמחו, יחשבו אחוז כיסוי וירכזו התוצאות בטבלה 

מתאימה בהמשך לטבלאות שמולאו בשיעור 12.

משך השיעור: 1-2 שיעורים

למורה- במידה וטרם נלמד:

להסביר מהו גרף בדיד ורציף

דף עבודה

ניתן לשרטט גרף של השפעת נוכחות חיידקים פרוביוטים על צמיחת מושבות E-coli בשלושה ריכוזים שונים.

ניתן לציין את כמות המושבות כעיכוב באחוזים או כמספרים שלמים- כתלות בתוצאה.

שאלות לתלמיד:

באיזה גרף תייצג נתונים אלו? הסבר את בחירתך. )משתנה כמותי רציף(

תיאור התוצאות במילים

תאור הגרף במילים

פעילות תאור גרף:

מטרת הפעילות — הבנת החשיבות בתאור גרף מפורט ומדוייק.

המורה מחלקת את התלמידים לזוגות.

לכל אחד מבני הזוג נותנת גרף לדוגמא )מבלי שיראה אותו לחברו( ונייר מילימטרי.

בחלק הראשון כל תלמיד כותב תיאור לגרף שלו.

בחלק השני — כל תלמיד מעביר לחברו את תיאור הגרף שכתב ומשרטט על הנייר המילימטרי שקיבל את 

הגרף שקיבל חברו על פי תיאור הגרף שכתב.

כך כל תלמיד תלוי לצורך ביצוע המשימה בתאור הגרף שכתב חברו.

לאחר סיום המשימה:

שאלות לתלמידים —

מה הקושי שעלה בביצוע המשימה ?

מה היה עוזר לכם בשרטוט הגרף שלא ראיתם ?
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לבצע את המשימה שוב — עם גרפים אחרים כמובן

שאלה לתלמיד —

מדוע בפעם השניה הצלחתם יותר?

מהם המסקנות שהגעתם אליהן?

המורה מסכמת את המסקנות על הלוח:

חשוב לכתוב תאור גרף מדוייק וברור ככל האפשר,

להתייחס לסוג הגרף, לקוי מגמה, נקודות עליה וירידה, צירים וכו.

עיבוד תוצאות הניסוי לגרף*

מופיע גרפים  סוגי  על  נוסף  פירוט  המתאים.  הגרף  סוג  ובחירת  גרף  כתיבת  מיומנות  פיתוח   מטרה: 

באגרון המונחים.

אפשרויות פדגוגיות למורה:

בשלב המודלינג לומר לתלמידים מהו סוג הגרף המתאים ורק לעבוד על הכנתו. בחירת סוג הגרף המתאים . 1

תיעשה מאוחר יותר לאורך השנה בפרוייקט החקר של כל קבוצה

ללמד במסגרת יחידת המודלינג על סוגי הגרפים השונים ולדון ככיתה מה מתאים לסוג התוצאות שקיבלנו. 2

כללי כתיבה:

לכל גרף / טבלה כותרת המתארת את הטבלה:. 1

."E-coli דוגמה: "השפעת זמן נוכחות פרוביוטיקה בצלחת פטרי על צמיחת מושבות

לכל עמודה בטבלה שם ויחידות.. 2

דוגמה: טמפרטורה )מעלות(, זמן נוכחות מקדימה של החיידקים הפרוביוטים )דקות(, מספר מושבות )יחידות(

בשרטוט גרף:. 3

בציר X משתנה בלתי תלוי / משפיע )שם ויחידות(

בציר Y משתנה תלוי / מושפע )שם ויחידות(.

ולהדגיש שבמסגרת החקר התלמידים  על הנלמד  לחזור  ניתן  מוט"ב.  יח"ל   3 מידע מגרף במסגרת  מיומנות הפקת  למדו  *התלמידים 

נדרשים לבחור באיזה גרף להציג את המידע וליצור את הגרף בעצמם.
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שיעור 13 )שיעור בחירה(: יצירת גרפים במחשב
מטרת השיעור: פיתוח מיומנות כתיבת גרף באקסל

EXCEL הנחיות לשרטוט גרפים בעזרת הגיליון האלקטרוני

פותח ע"י המרכז הארצי למורי פיסיקה

הכנס את נתוני הניסוי בעמודות A, B, C , D וכן הלאה.. 1

דאג שהנתונים עבור ציר ה — X יהיו תמיד בעמודה הימנית ביותר )במקרה שהגיליון הוא מימין לשמאל(.

.I(A) :בשורה הראשונה בטבלה רשום את כותרות המשתנים ואת יחידותיהם. לדוגמא

הערה: אם הנתונים עוקבים או שיש ביניהם הפרש קבוע, ניתן למלא תאים באופן הבא: רשום את שני 

הנתונים הראשונים ועל ידי גרירת העכבר מן התא הראשון אל השני נצבע התא השני בלבד.

לאחר מכן הבא את הסמן אל הפינה השמאלית התחתונה של הבלוק הצבוע, הסמן משנה צורתו ל )+(, 

ואז גרור למטה כמספר הנתונים שיש לך.

צבע את כל בלוק הנתונים שלך, מהתא הימני העליון ועד השמאלי התחתון.. 2

הבא את הסמן לאשף התרשים )נמצא בסרגל העליון של הדף( ולחץ עליו.. 3

נפתח חלון שהוא שלב 1 מבין 4 שלבי אשף התרשים , ונקרא " סוג התרשים".. 4

."XY יש לבחור את סוג התרשים על ידי לחיצה על החלון בו רשום "פיזור

לאחר בחירת סוג התרשים יש ללחוץ על ˝הבא˝.

נפתח חלון שהוא שלב 2 מתוך 4 - ˝נתוני מקור לתרשים˝. בחלון רשום תחום הנתונים שצבעת לפני כן.. 5

לחץ על ˝הבא˝.

אפשרויות תרשים˝. כאן ניתן לתת כותרת לגרף ולצירים, ניתן להוסיף . 6 נפתח חלון שהוא שלב 3 מתוך 4 -̋ 

קווי רשת, מקרא, נתוני מקור. לאחר מכן לחץ על ˝הבא˝.

נפתח חלון שהוא שלב 4 מתוך 4 — ˝מיקום תרשים˝. ניתן לבחור בין מיקום תרשים בגיליון חדש לבין . 7

מיקום כאובייקט בגיליון קיים. לחץ על ˝סיום˝.

הוספת קו מגמה

לחץ על אחת הנקודות של הגרף. כל הנקודות על הגרף צריכות להיצבע בצהוב.. 1

לחץ על הכפתור הימני של העכבר. ייפתח תפריט שבו יש לבחור ב˝הוספת קו מגמה˝.. 2

בחר בקו המגמה המתאים לך.. 3

בחר בלשונית ˝אפשרויות˝ וסמן את האפשרות ˝הצג משוואה בתרשים˝ ואת האפשרות ˝הצג R בריבוע . 4

בתרשים˝.
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הערות להדפסה

אם ברצונך להדפיס את עמודת הנתונים ואת הגרף , צא ממצב עריכה של הגרף.

הערות לעריכת הגרף

הציר  על  או  איזור התרשים  על  הסמן  את  לשים  עליך  הצירים  ואת  איזור התרשים  את  לעצב  ברצונך  אם 

שברצונך לערוך מחדש וללחוץ על הכפתור הימני של העכבר. נפתח חלון של תפריט לעיצוב.

מה עושים במקרה שציר ה -Y נמצא בצד שמאל של הגרף

יש ללחוץ על לשונית "כלים" בסרגל הכלים הראשי של הגיליון. יש לבחור ב"אפשרויות" ושם לבחור בלשונית 

"ימין-שמאל". כאן יש להחליף בין "ימין לשמאל" ל- "שמאל לימין". הציר לא יחליף אוטומטי את מקומו, יש 

לבנות מחדש את הגרף.

משימה

מטרה: עיבוד נתונים לגרף.

התלמידים יסכמו את התוצאות שקיבלו מהניסוי בטבלה , על סמך נתונים אלה

באיזה גרף תייצג נתונים אלו? הסבר את בחירתך. )משתנה כמותי רציף(

להסביר מהו גרף בדיד ורציף
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שיעור 16-14:
מדעיות,  בהשלכות  ודיון  מסקנות  הסקת 

טכנולוגיות וחברתיות
מטרות השיעור: התלמידים יסיקו מסקנות מתוצאות הניסוי

משך השיעור: 1 שיעור

משימה

דיון בתוצאות והסקת מסקנות

כל קבוצה תכין בחדר מחשבים מצגת בו תתאר את התוצאות של הניסוי שלה ותציגו מול חברי הכיתה.

לאחר ההצגות — כל קבוצה תרשום על הלוח מה המסקנה שאליה הגיעו לגבי יחסי הגומלין של החיידקים 

.E-coli הפרוביוטים לחיידקי ה

קהילה

שאלות לדיון בכיתה:

האם ההשערה שהעלנו אוששה או הופרכה?

האם צריך וניתן לתכנן ניסוי המשך? בהתאם למה שיצא,

מה ניתן להסיק מהתוצאות בצלחות הפטרי ששימשו כבקרה ?

כיצד נוכל לוודא שתוצאות שהתקבלו הן מהימנות?

חשיבות חיזוי

חשיבות החשיבה למחקר נוסף — שאלות פוריות

חיזוי — האם מתוצאות הניסוי שביצענו אפשר לנבא לגבי תוצאות דומות, כמו:

האם יתקבלו תוצאות דומות בניסוי זהה אך בשימוש בחיידק פתוגן מסוג אחר? או בחיידק פרוביוטי מסוג 

אחר?

מה ניתן ללמוד מהניסוי על עיכוב חיידקים פתוגניים באמצעות חיידקים פרוביוטיים בחיי יום יום. למשל:

האם כדאי להסתפק בחיידקים הפרוביוטיים המצויים על העור באופן טבעי, ולהימנע מרחצה בסבון על מנת 

לעכב צמיחת חיידקים פתוגניים?

האם כדאי לחטא ידיים או משטחים במרפאה/מסעדה/מטבח בתמיסת חיידקים פרוביוטיים?

במה הניסוי מדמה את הסביבה האמיתית? במה לא?
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האם חיידקים פרוביוטים בתוך מערכת העיכול אכן עשויים לעכב גדילת פתוגנים ?

האם ראוי להפסיק את השימוש בחומרים אנטיבקטריאלים למיניהם שיתכן ומפרים את המאזן החיידקי בעולם?

קהילה

דיון ביישומים טכנולוגיים -

שאלות לדיון בקבוצות /בכיתה - בעקבות כל מה שלמדנו בפעילות זו —

דוגמאות ליישומים טכנולוגיים אפשריים:

האם ניתן לבסס חומרי ניקוי על אותו מנגנון של צמיחה תחרותית של חיידקים במקום שימוש בחומרי ניקוי 

רעילים ?

לחות  של  בעיה  קיימת  מקלט(  או  )מרתף  לאדמה  מתחת  יחידה  המכילים  בבתים  וכן  רבים  ישנים  בבתים 

זו היא  המפתחת על הקירות סוג עובש שעשוי להיות מזיק לדרכי הנשימה. אחת ההצעות לטיפול בבעיה 

הזרמה שלפרוביוטיקהלחללים בהם עלול להתפתח עובש או כאלו שכבר התפתח בהם עובש. 

מה דעתכם על היתרונות והחסרונות של יישום זה לחיידקים פרוביוטיים?

דיון בהשלכות חברתיות

דוגמאות להשלכות חברתיות:

יחס החברה לאדם שלא מתקלח או לא חופף את הראש כל יום. האם הוא באמת מלוכלך?  *

ראו קישור מאמר: איך הפכנו נקיים מדי?

http://www.mako.co.il /health-magazine/ar ticles/Article-34a520cd36a5f41006.
htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=796371781

שימוש בחומרי ניקוי: האם היית מפסיק להשתמש באלכוג'ל על העור )שהוא חומר בקטריוצידי לכל סוגי   *

החיידקים( האם היית נמנע משימוש בסבונים מסויימים ?,

תזונה: האם נכון וראוי לדאוג לטיפוח החיידקים בפלורה הנורמלית ע"י אכילת מאכלים מסויימים?  *

עידוד הנקה - בעקבות מאמר המתאר הרכב שונה של חיידקים בגוף תינוק יונק, הוכח כי הרכב חיידקים   *

זה מעכב התפתחות של חיידקים פתוגנים מסויימים בגוף התינוק היונק. ההשערה היא שהרכב זה מגיע 

מהאם בחלב האם. השלכות חברתיות אפשריות של עידוד הנקה, הארכת חופשת לידה, הגברת הלחץ 

הסביבתי על נשים לא מניקות )מבחירה או שלא(. אילו מההשלכות חיוביות בעינכם? אילו שליליות? מי 

המרוויח העיקרי מעידוד תזונה מפורמולה קנויה? מי המרוויח העיקרי מעידוד הנקה?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.mako.co.il/health-magazine/articles/Article-34a520cd36a5f41006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=796371781
http://www.mako.co.il/health-magazine/articles/Article-34a520cd36a5f41006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=796371781
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דוגמא לפעילות הדנה בהשלכות הניסוי וממצאיו

ציוד נדרש: כיתת מחשבים / שימוש בסלולרי

משימה

עבודה בקבוצות:

מצאו כתבות נוספות העוסקות בפרוביוטיקה והשלכותיה. 1

קראו את הכתבה וענו על השאלות:. 2

מה היתרון של נוכחות החיידקים הפרוביטים המתוארים בכתבה? א. 

מהו היישום הטכנולוגי המתואר? ב. 

מהו ההיבט החברתי המתואר בכתבה ? ג. 

דיון בכיתה:

כל נציג מתאר את הכתבה שקרא מה משותף לכל הכתבות?
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שיעור 17: סיכום תהליך החקר
משך השיעור: 2-3 שיעורים

מטרות השיעור: ארגון מידע, ארגון וישום של שלבי החקר, רפלקציה של התלמידים על תהליך החקר.

קהילה

מהם התהליכים שעברנו מההתחלה?

ידי התלמידים ומעליו משיימים את שלב החקר המתאים. כך  רושמים את התהליך עצמו כפי שמבוטא על 

מבנים על הלוח את מעגל החקר ע"י תשובות התלמידים.

נקודות להדגשה:

המעגל חוזר על עצמו

המהלך לא תמיד לינארי. יש גם חזרה לשלבים שונים מכל מיני שלבים של התהליך

מקובל לייצג תהליך חקר קלאסי כך:

Figure 3a. Lecturer's map of inquiry mini-project
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שאלות לדיון: מה קורה אם במהלך תכנון הניסוי או בעקבות התוצאות ישנן שאלות חקר נוספות?

מה קורה אם במהלך הניסוי חסר מידע?

מה קורה אם במהלך הקריאה הנוספת אנחנו מגלים שההשערה ההתחלתית שלנו לא נכונה?
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למעשה בכיתה יכולים להתרחש תהליכים שונים. חקר יכול להיראות גם כך:

Figure 3a. Lecturer's map of inquiry mini-project
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שיעור מסכם: הערכת התלמיד בתהליך החקר

בתהליך חקר זה לא יכינו התלמידים דו"ח או פוסטר אך כן ידרשו לכך בתהליך החקר בו יתנסו בהמשך. כל 

אחד משלבי החקר צריך להיות מיוצג בדו"ח / בפוסטר המדעי.

מומלץ כי התלמידים יתעדו וישמרו את כל תוצרי הלמידה במחברת / קלסר על מנת שחומר זה ישמש כחומר 

גלם להכנת הפוסטר.

מצ"ב מחוון להערכת הפוסטר. מומלץ לעבוד עם התלמידים על הכנת הפוסטר על פי המחוון.

הכרזה צריכה לשקף את תהליך החקר שעברו התלמידים, כלומר את השלבים השונים של החקר וכן את 

ההיבטים הייחודיים למוט"ב — ההקשר החברתי-טכנולוגי-יישומי של נושא החקר.

בנוסף יש להקפיד על אסתטיות — העבודה צריכה לכבד את המגישים אותה ואת הקוראים.

מומלץ לעודד את התלמידים לצלם את עצמם, את מערכת הניסוי, את הממצאים, וכו'ו לשלב את התמונות 

בכרזה.
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מחוון להערכת פוסטר מדעי המלווה ניסוי חקר

נושא העבודה ____________________________________________________________

שם התלמיד / שמות התלמידים ________________________________________________

רמות הביצועקריטריון

השיג/ה את המטרה השיג/ה את המטרה במלואה

בחלקה

נמצא/ת בראשית הדרך

מוצג סיכום התהליך כולו בכמה תקציר

משפטים. מכיל את הנושא, שיטה, 

תוצאות ומסקנות. ניתן להבין 

מהכתוב במה עוסק המחקר.

הסיכום מכיל רק חלק 

מהמרכיבים שפורטו אך 

לא את כולם. עדיין ניתן 

להבין מהכתוב במה 

עוסק המחקר

הסיכום אינו מכיל את רב 

המרכיבים שפורטו. קשה 

עד בלתי ניתן להבין 

מהכתוב במה עוסק 

המחקר

מוצג נושא המחקר באופן תמציתי נושא

ומעניין. )להימנע ממילים מיותרות, 

כמו למשל "המחקר בנושא..."(

הנושא מוצג, אך לא 

באופן בהיר ותמציתי.

לא ניתן להבין מהכתוב 

מהו נושא החקר המוצג 

)1( מוצגת תופעה ששימשה טריגר מבוא 

לחקירה בדרך בהירה.

)2( התופעה הנבחרת לחקר ניתנת 

לחקירה ניסויית או באמצעות 

תצפית.

)3( מוצגת הסיבה להתמקדות 

בנושא שנבחר.

)1( לא מוצגת או מוצגת 

בצורה בלתי בהירה 

התופעה ששימשה 

כטריגר לחקר.

)2( היכולת לחקור את 

התופעה שנבחרה 

לחקר באמצעות ניסוי או 

תצפית מוגבלת.

)3( מוצגת באופן חלקי 

או לא ברור הסיבה 

להתמקדות בנושא 

שנבחר.

)1( לא מוצגת התופעה 

ששימשה כטריגר לחקר.

)2( התופעה שנבחרה 

לחקר לא מתאימה 

לחקירה באמצעות ניסוי 

או תצפית

)3( לא מוצגת או 

לא ברורה הסיבה 

להתמקדות בנושא 

שנבחר.

)1( פיסקה הכוללת מידע מדעי רקע מדעי

רלוונטי לנושא הנחקר

)2( המידע המדעי מבוסס על 

ארבעה מקורות מידע לפחות.

)3( המקורות רשומים בהתאם 

לכללים. 

)1( פיסקה הכוללת מידע 

מדעי רלוונטי באופן 

חלקי לנושא הנחקר

)2( המידע המדעי מבוסס 

על 3-2 מקורות מידע

)3( המקורות אינם 

רשומים בהתאם לכללים.

)1( אין פיסקה הכוללת 

מידע מדעי או שהוא 

כלל לא רלוונטי לנושא 

הנחקר

)2( המידע המדעי מבוסס 

על מקור מידע יחיד או 

ללא מקורות כלל

)3( המקורות אינם 

רשומים בהתאם לכללים.
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שאלת החקר:שאלת החקר

ממוקדת בתופעה

מבוססת על הרקע המדעי

מכילה שני גורמים: משתנה משפיע 

)בלתי תלוי( ומשתנה מושפע )תלוי(.

שאלת החקר:

ממוקדת בתופעה אך,

לא מבוססת על הרקע 

המדעי במידה מספקת

מכילה שני גורמים: 

משתנה משפיע )בלתי 

תלוי( ומשתנה מושפע 

)תלוי(. 

שאלת החקר:

אינה ממוקדת בתופעה

אינה מבוססת על הרקע 

המדעי

לא מבדילה בבירור בין 

שני גורמים: משתנה 

משפיע )בלתי תלוי( 

ומשתנה מושפע )תלוי(. 

שיטת המחקר

פירוט מרכיבים 

של הניסוי 

)1( שיטות המחקר מוסברות באופן 

תמציתי

)2( מובהרת דרך שינוי המשתנה 

הבלתי תלוי ודרך מדידת המשתנה 

התלוי.

)3( קיימת התייחסות לביצוע חזרות 

ולחשיבותן,

)4(קיימת התייחסות לביצוע בקרה/

ות משמעותה, לגורמים הקבועים.

)1( שיטות המחקר אינן 

מוסברות היטב

)2( דרך שינוי המשתנה 

הבלתי תלוי ודרך מדידת 

המשתנה התלוי מוזכרת 

אך לא בבהירות.

)3( קיימת התייחסות 

לביצוע חזרות 

ולחשיבותן,

)4( קיימת התייחסות 

לביצוע בקרה/ות 

משמעותה, לגורמים 

הקבועים

שיטות המחקר אינן 

מוסברות היטב

)2( דרך שינוי המשתנה 

הבלתי תלוי ודרך מדידת 

המשתנה התלוי אינה.

)3( קיימת התייחסות 

לביצוע חזרות 

ולחשיבותן,

)4(קיימת התייחסות 

לביצוע בקר ה/ות 

משמעותה, לגורמים 

הקבועים

)1( תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה תוצאות הניסוי 

ובגרף הכוללים כותרות, זיהוי 

משתנים, זיהוי יחידות.

)2( מוצג ביטוי מילולי בהיר 

ותמציתי של התוצאות. 

)1( תוצאות הניסוי 

מוצגות בטבלה אך לא 

כוללים את כל המרכיבים 

הדרושים

)2( מוצג ביטוי מילולי של 

התוצאות אך אינו בהיר

התוצאות מוצגות רק 

בצורה אחת טבלה/

גרף/ביטוי מילולי והצגה 

זו לוקה בחסר ואינה 

בהירה מספיק 

)1(מוצג הסבר של תוצאות הניסוי מסקנות

תוך התייחסות להשערה, לבקרה.

)2( הוסקו מסקנות מהניסוי.

)1(מוצג הסבר חלקי של 

תוצאות הניסוי )2( הוסקו 

מסקנות מהניסוי.

)1( לא מוצג הסבר של 

תוצאות הניסוי )2( לא 

הוסקו מסקנות מהניסוי.

)1( או )2( או שניהם לא 

התקיימו

מוצגת חשיבה ביקורתית על ראייה רחבה 

תהליך החקר: רעיונות לשיפור, 

לחשיבה נוספת או מוצגת הצעה 

למחקר המשך. 

מוצגת חשיבה ביקורתית 

על תהליך החקר, אך 

שטחית

לא מוצגת חשיבה 

ביקורתית על תהליך 

החקר
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דף אישי מלווה כרזת חקר

● מהי הסיבה לבחירת הנושא?	

● ציין שני קשיים ודרכי התמודדות איתם	

● מה תרומתך לתהליך הקבוצתי?	

● התייחסותך לעבודת הצוות )מעדיף או לא( תוך מתן דוגמאות.	

● תודות — למי?	

● רפלקציה אישית על התהליך כולו — התייחס לנושאים הבאים:	

● רציתי לומר ש....	

● האם נהנית/לא נהנית? ממה?	

● האם בעבר התנסית בתהליך דומה? אם כן, איזה? מתי? מהם ההבדלים בין התהליכים?	

● האם תרצה לעסוק בנושאים דומים בעתיד? באיזה מסגרת?	
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אגרון מונחים

אגר - מהשם המלא במלאית: Agar-Agar( הוא סוכר המופק מאצות. מהווה קרקע מזינה לגידול חיידקים ע"ג 

צלחת פטרי.

ג'יקסו - מצורף נספח

בין  ההבדלים  את  עמודות  באמצעות  מציג  הגרף  צירים.  מערכת  בתוך  הבנוי  גרף   - )טורים(  עמודות  גרף 

קבוצות, תחנות מדידה, אירועים או פרטים שונים. במקרים רבים, העמודה מציגה ערך מייצג של קבוצת נתונים 

)למשל ממוצע(.

גרף רציף )גרף פיזור מחובר בקו( - גרף המציג נתונים כמותיים בתוך מערכת צירים. בהתאם לכך, הסקלה 

על כל ציר הינה ציר מספרים רציף. גרף רציף מציג את הנתונים כנקודות מפוזרות במישור המחוברות ביניהן 

בקו היוצר עקום. הנקודות מבליטות את המדידות שנערכו והקו מבליט את מגמת העקום. משתמשים בגרף 

זה לבדיקה האם יש קשר בין שני משתנים )למשל גיל וגובה( ומהי מידת הקשר והמגמה.

דיאגרמת עוגה )גרף פאי( - תרשים הבנוי בתוך עיגול ללא צירים ומחולק לגזרות, כמו פרוסות של עוגה. גרף 

זה מציג את החלק היחסי של הנתונים שנאספו על כל אחד מערכי המשתנה, באמצעות גזרות עיגול, כאשר 

כולן ביחד נותנות את השלם = שטח העיגול. משתמשים בו להצגת התפלגות שכיחויות של ערכי משתנה 

איכותי, כחלק מתוך השלם = 100%.

זריעת דשא - זריעה היוצרת מרבד צפוף של חיידקים על הצלחת, הנראה כציפוי עכור על פני כל הצלחת.

זריעת בידוד - זריעה הגורמת לדילול המיקרואורגניזמים על פני צלחת האגר, בעזרת מריחה של כמות קטנה 

על פני שטח גדול, מטרתה להגיע לדילול עד כדי מושבת חיידקים שמקורה בחידק בודד.

חומרים אלרגניים - הוא כל חומר )אנטיגן( שעלול לגרום לתגובה אלרגית אצל האדם או אצל בעלי חיים על 

ידי עירור-יתר שלמערכת החיסון.

E-coli אחד ממיני החיידקים העיקריים החיים במעי התחתון של  Escherichia coli בקיצור:  חיידקי אי-קולי 

רכיבים תזונתיים,  עיכול המעכלים  אנזימי  לעיכול תקין. החיידק מפריש  והחיוניים  דם חם  בעלי  חיים  בעלי 

 שהאדם אינו מסוגל לעכל בעצמו. במצבו הרגיל ה-E-coli אינו מזיק ולכן השימוש בו במעבדה בטוח יחסית.

E-coli יכול להיות גורם למחלה, כאשר החיידק עובר מהמעי אלדרכי השתן, כאשר החיידק יוצא מהמעי דרך 

חור או קרע ועובר לחלל הבטן )דוגמה אחת לחור היאאולקוס, או חודר לזרם הדם דרך חתך בעור הידיים, 

במקרה של היגיינה לקויה לאחר ביקור בשירותים.

חיידקים פרוביוטים: חיידקים שנוכחותם בגוף האדם מסייעת לתפקודו התקין , לדוגמא , חיידקים מפרקים 

מזון בקיבה ובמעיים. שמם מגיע מיוונית פרו-ביוטי משמעותו למען החיים. לרב, מדובר במזוןו בתוספי מזון 

לאיזון  התורמים   ,Lactobacillus acidophilus או   Lactobacillus casei דוגמת  חיידקים  המכילים 

החיידקים המזיקים במעיים על גבי העור, במערכת המין ובפה.

החיידקים הפרוביוטיים מסייעים למעי הגס, בו נמצאת 70% ממערכת החיסון של גוף האדם, בחיזוק המערכת 

וזיהומים שנגרמים כתוצאה  לוואי  ואף מסייעים לטיפול בתופעות  החיסונית, שיפור תהליכי מערכת העיכול 

משימוש באנטיביוטיקה. מחקרים מהשנים האחרונות מראים את השפעת הפרוביוטיקה הטבעית על בריאות 

העור, את חשיבות הפרוביוטיקה בחלב אם וכו.

חיידקים פתוגנים: חיידקים העלולים לגרום למחלה

מגוון ביולוגי - כללהמערכות האקולוגיותבכדור הארץ, על שפע המינים שבהם ויחסי הגומלין בינם
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משתנה איכותי - משתנה שערכיו מבוטאים במילים )כדי לבטא תיאור(, או במספרים )כדי לבטא רצף, אך לא 

כמות(. משתנה איכותי אינו ניתן למדידה כמותית.

משתנה כמותי — משתנה שערכיו מבטאים במספרים בעלי משמעות כמותית, ניתנים לספירה או למדידה. 

משתנה כמותי בדיד - משתנה שערכיו הינם תוצאה של ספירה, או חלוקה ליחידות ולא של מדידה. במשתנה 

מסוג זה לא ניתן להוסיף בין ערכיו ערכים נוספים, בעלי משמעות כמותית.

משתנה כמותי רציף - משתנה שערכיו הינם תוצאה של מדידה. הערכים מציגים רצף כמותי, כך שבין כל שני 

ערכים ניתן להוסיף אינסוף ערכים נוספים, בעלי משמעות כמותית.

וללא  מזון,  כמו  משותף,  ניצול משאב  על  ביניהם  פרטים מתחרים  כאשר  מצב המתקיים   - עיכוב תחרותי 

ידי פרט אחד משאירה פחות מאותו משאב  על  כלומר, הצריכה של המשאב  ביניהם.  ישירה  אינטראקציה 

לצריכתו של פרט ב'. במקרה כזה, היכולת התחרותית של פרט נמדדת על ידי קצב הצריכה שלו ועל ידי יכולתו 

הרביה  כושר  בעל  האורגניזם  מסויימים  במקרים  הגידו,  בבית  מתמעט  המשאב  כאשר  להתקיים  להמשיך 

הגדול יותר בבית הגידול יאט את קצב ההתרבות של האורגניזם המתחרה

פלורה נורמלית - בגוף שלנו קיימים 1014 חיידקים — פי 10 מכמנות התאים שמרכיבים אותנו. למעשה, יש לנו 

יותר מטען גנטי של החיידקים שאנחנו נושאים עימנו מאשר המטען הגנטי שלנו עצמנו.

הרכב החיידקים וריכוזם משתנה בין אדם לאדם ומהווה הפלורה הנורמלית של אותו אינדוידואל.

צלחת פטרי - היא כלי מעבדתי שקוף ודק לגידול חיידקים, פטריות ותרביות רקמה לצורך אבחון רפואי ומחקר 

מיקרוביולוגי.

ההתפתחות  רמת  בין  המרחק  הוא  הקרובה  ההתפתחות  טווח   )development  proximal  of  zone(  —  ZPD

הפוטנציאלית  ההתפתחות  רמת  לבין  עצמאי,  באופן  בעיות  בפתרון  נקבעת  שהיא  כפי  הילד,  של  הנוכחית 

 ,)peers( לו  ילדים מקבוצת השווים  עם  או בשיתוף  מבוגר  בהנחיית  בעיות  נקבעת בפתרון  כפי שהיא  שלו, 

שיכולתםרבה משלו - ויגוצקי.
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נספח 1: טבלאות ריקות
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הערה למורים:

השאלות או הסוגיות בהן עסקתם בשיעורים השונים לא צריכות להיות "שאלות חקר" קלאסיות. הן צריכות 

ויכולות להיות שאלות מאד ספציפיות כמו: בשיעור זה עסקנו בסוגיה איך מבצעים זריעת חיידקים? איך נראות 

מושבות של חיידקים שונים? וכו'.
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נספח 2: עבודה שיתופית )ג'יקסו(

)JIGSAW( — טכניקת ההרכבה

טכניקת ההרכבה מקורה בארצות הברית. שם היה ניסיון לתת תשובה להוראה בכיתות הטרוגניות על ידי 

יצירת קבוצות לימוד הטרוגניות בהרכבן, שיש בהן תלות הדדית ושיתוף פעולה בין חברי הקבוצה, ולא תחרות, 

האופיינית לכיתה המסורתית.

הטכניקה הלימודית הזאת נוסתה בהצלחה גם בישראל, בכיתות בחטיבות ביניים אינטגרטיביות. מספר יחידות 

הביניים,  בחטיבות  בהצלחה  ונוסו  עובדו  חוברו,  ובתושב"ע  בלשון  בספרות,  בהיסטוריה,  הלימוד  מתכניות 

בהדרכת צוותים מהמכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך.

ואשר בדקו את השפעת טכניקת ההרכבה, הראו  ובישראל,  הניסיונות והמחקרים, שנעשו בארצות הברית 

את יעילותה בתחומים אחדים: היה שיפור בגישה הרגשית כלפי בית הספר, השתפרו היחסים החברתיים 

בקרב התלמידים, ובתחום הלימודי-הישגי הייתה התקדמות משמעותית של התלמידים החלשים, בלי לפגוע 

בהישגי התלמידים החזקים. כאן המקום לציין, שטכניקת ההרכבה אינה באה במקום ההוראה המסורתית, 

אלא היא אלטרנטיבה נוספת, המקנה לתלמידים מיומנויות חברתיות, מלבד הדגש על לימוד תוכני המקצוע.

העבודה בטכניקת ההרכבה

חמישה שלבים בטכניקה זו:

ארגון קבוצת הֵאםא. 

למידה בקבוצות הֵאםב. 

למידה בקבוצות המומחיםג. 

חזרה לעבודה מסכמת בקבוצות הֵאםד. 

בוַחן אישי.ה. 

בכל אחד מן השלבים יש למורה הכיתה תפקיד פעיל וחשוב: עליו לארגן את קבוצות האם ולקבוע את הרכבן 

לפי שיקולים פדגוגיים. עליו לפתוח את השיעור ולהציג את הנושא ועליו לסכמו. בזמן העבודה בקבוצות, עליו 

לעבור בין הקבוצות, לעקוב אחר התלמידים, במיוחד אחר החלשים שבהם, לוודא שהם מבינים את החומר 

ולהתערב בעת הצורך כדי להעמיק את הלמידה.

המורה צריך להקפיד על משמעת ועל סדר בכיתה — אין להרשות לתלמידים לצעוק מקבוצה אחת לשנייה 

ואסור להם להסתובב ולחפש את המורה. אמנם המורה אינו "שולט" בתהליך הלמידה, אך הוא שותף פעיל 

בה, בהיותו מדריך, מכוון ומנחה את התלמידים.

שלב א — ארגון קבוצות האם

המורה מחלק את הכיתה לקבוצות קטנות בנות ארבעה עד חמישה תלמידים, הנקראות "קבוצות ֵאם". החלוקה 

לקבוצות האם מתבצעת מראש על ידי המורה, וכל קבוצה צריכה להיות הטרוגנית ככל האפשר: שניים עד 

שלושה תלמידים בינוניים, אחד חלש ואחד חזק.
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רצוי להרכיב את הקבוצות כך, שתלמידים חלשים מאוד יהיו בקבוצות הגדולות )בנות חמישה תלמידים(. אז 

ניתן להצמיד להם תלמידים בינוניים, שיוכלו לעזור להם.

שלב ב — למידה בקבוצות האם

הרקע  נלמד  זה  בשלב  כולה.  היחידה  של  הלמידה  חומרי  את  ומקבלים  הֵאם  בקבוצות  יושבים  התלמידים 

לנושא. לדוגמה, בסעיף הנדון כאן התלמידים מתמקדים בהסבר המושגים הבסיסיים. כל הקבוצות לומדות 

אותו חומר.

שלב ג — למידה בקבוצות המומחים

בתום העבודה מחלק המורה את הכיתה מחדש לקבוצות מומחים המתמחות כל אחת בתת-נושא אחר. גם 

קבוצות המומחים הן קבוצות הטרוגניות קטנות בנות ארבעה עד חמישה תלמידים. אם ביחידת הלימוד יש 

ארבע התמחויות )תת-נושאים( ומספר חברי הקבוצה הוא חמישה — ישובצו שני תלמידים בהתמחות אחת.

המורה ידאג לשבץ תלמיד חלש מאוד באותו תת-נושא שבחר תלמיד בינוני, המסוגל לעזור לו ללמוד את 

החומר בקבוצת המומחים )בשלב ג(, ולדווח לקבוצת האם )בשלב ד(.

מטרת העבודה בקבוצות המומחים היא להתמחות בחלק אחד מיחידת הלימוד כולה ולהעמיק את הלימוד בו 

בדרך של דיון ועבודה עצמית משותפת.

קבוצות האם המקוריות מתפרקות לפרק זמן מסוים )בדרך כלל — שני שיעורים( לצורך לימוד משותף בקבוצות 

המומחים.

כל קבוצת מומחי מקבלת דפי עבודה מיוחדים, וחברי הקבוצה עונים יחד על השאלות ומבצעים את המשימות 

המשותפות. אין ראש קבוצה. כל תלמיד קורא בתורו את ההוראות, וכל תלמיד יכול להביע את דעתו. רק לאחר 

דיון בקבוצה מסכימים על התשובה, וכל תלמיד כותב אותה. תלמיד, שאין דעת הקבוצה מקובלת עליו, יכתוב 

את תשובתו הוא ויוסיף דברים בשם הקבוצה.

גם בשלב זה יש למעורבות המורה חשיבות רבה. רצוי שהמורה יסמן לעצמו מראש את השאלות המרכזיות 

ולתקן את הטעון תיקון. אם קבוצת  עליו להתערב  ויתרכז בבדיקתן במהלך העבודה. אם מתגלות טעויות, 

מומחים אחת סיימה את המשימה לפני שאר הקבוצות, המורה יכול להציע לה פעילות העשרה, שאותה הכין 

מראש. קבוצות שלא סיימו את העבודה בזמן השיעור — ישלימו אותה כשיעורי בית.

המעורבות  את  נגדיל  כך  טועה.  הוא  אם  גם  בחופשיות,  בקבוצה  יתבטא  תלמיד  שכל  כך,  על  להקפיד  יש 

וההשתתפות של התלמידים החלשים, שאינם מתבטאים בשיעור פרונטלי.

שלב ד — חזרה לקבוצות האם

תלמידי הכיתה חוזרים לשבת בקבוצות האם המקוריות, ובמשך שיעור אחד או שניים הם "מוסרים" לחבריהם 

ידי דיווח מונחה, על פי  לקבוצת האם את המידע שרכשו בקבוצות המומחים. "מסירת" המידע נעשית על 

הוראות המצויות בספר הלימוד.
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בדרך זו כל חבר בקבוצה מקבל תמונה שלמה של הנושא. )אם חסר תלמיד, המורה או תלמיד מקבוצה אחרת 

ידווח במקומו בעל פה, אך התלמיד החסר צריך למסור לקבוצתו דיווח בכתב.(

בשלב זה באה לידי ביטוי התלות ההדדית: חברי הקבוצה תלויים זה בזה, כיוון שאצל כל חבר נמצא חלק אחד 

של היחידה )"הפאזל"(, ובלי החלק של אותו חבר לא תוכל הקבוצה להרכיב את היחידה כולה לשלמות אחת. 

התלמידים החלשים בכיתה, שחזרו מן ההתמחות, גם הם תורמים את חלקם למשימה המשותפת. תפקידו 

של המורה לדאוג שחבריהם לקבוצה של ילדים חלשים אלה לא יעליבו אותם ולא יפגעו בהם )בגלל מסירת 

דיווח לקוי או שגוי(.

כדי להבטיח שהתלמידים החלשים יצליחו ללמד את חבריהם בצורה נאותה, אפשר לשבת איתם לפני השיעור 

גם  נמצא  האם  בקבוצת  לחבריהם.  ומובן  ברור  יהיה  ושדיווחם  בהתמחות  שלמדו  מה  את  שהכינו  ולוודא, 

התלמיד הבינוני, שהוצמד בזמנו לחלש, והוא יכול למנוע מצבים לא נעימים בקבוצה.

שלב ה — הבוחן האישי

בשלב זה חוזרים התלמידים לשבת איש במקומו ונערכים לבוחן האישי. הבוחן האישי בודק ידיעה והבנה של 

היחידה כולה. יש להקדיש כרבע שעה לעריכת הבוחן )בדרך כלל רבע השעה האחרונה של שלב ד — חזרה 

לקבוצות האם(.
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