
 1                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  
  
  

  וטכנולוגיה לכל (חלק א') מדע

  

  

  מדריך
   

  למורה

  
  



 2                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  

  מבוא
  על תוכנית הלימודים

חדשה היא תוכנית לימודים  מדע וטכנולוגיה לכל תוכנית הלימודים במקצוע

" מדע וטכנולוגיה בחברה"ב :התוכניות הקודמותנושאי הלימוד של המחברת את 

  טכנולוגיה". י ה"מדעו (מוט"ב)
  

  ודיםהלימ תוכניתמטרות 

  .לרעיונות מדעיים טכנולוגייםתלמידים ה לחשוף את •

את השפה, המושגים, המיומנויות ודרכי החשיבה תלמידים להקנות ל •

בחיים ובעבודה בחברה  ולהשתלב ,שיאפשרו להם להתעדכן בחידושים

  .השפעתם של המדע והטכנולוגיה הולכים וגדליםשבה המודרנית 
  

  על הספר
מבין התחומים  מרכזיים תחומים השלושכולל  לק א'מדע וטכנולוגיה לכל חהספר 

בכיתות י'  שכבתלתלמידי המיועדת  הנדרשים בשלב א' של תוכנית הלימודים

  : הםשלושת התחומים  .העיוניות ובכיתות הטכנולוגיות

  מדעית טכנולוגית אוריינות - אוריינות •

  תנועה וכוחות במרחב התעבורתי  -פיזיקה  •

  א של המיקרואורגניזמיםעולמם המופל -ביולוגיה  •

הלימוד תוך שימת דגש על הסברים  נושאי מפורטים האלו מהתחומיםאחד כל ב

  . ושאלות רבות לתרגול החומר הנלמד הדוגמאות להמחשממוקדים, 
  

  המדריך למורהעל 
   :מוריםכם הלאפשר ל נועדמורה המדריך ל

הסברים  באמצעות שיש בספרלהרחיב את ההסבר בנושאים מסוימים  •

   .באתרים שונים באינטרנט פורטים המופיעיםמ

 צפייה בסרטי המחשה שונים באמצעותלהמחיש את נושאי הלימוד בספר  •

   .המופיעים באינטרנט

מחשה של הנושאים השונים ומר הלימוד בספר יחד עם הרחבה והח ילוב שלש

  ד.החומר הנלמ אתיותר  טוב להביןלתלמידים  תרמוי



 3                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  אוריינות מדעית טכנולוגית

  

  אוריינות מדעית - 1פרק 
  - (הסבר) אוריינות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA   
  

   - (הסבר) אוריינות מדעית
-%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-9%D7%AA%D7%99http://www.hayadan.org.il/%D7%A

-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA

%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA   
  
  

  - )סרטון( מדעית אוריינות
https://www.youtube.com/watch?v=eH1Sy3nGqa4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JJOOowG7Cwo   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tmb1c3BGQuM   
  

https://www.youtube.com/watch?v=yiTVkCy7DwA   
  

s://www.youtube.com/watch?v=hDQ8ggroeE4http   

  

https://www.youtube.com/watch?v=BO67pHMx_nc   
  

https://www.youtube.com/watch?v=tUP8rFWzVt4   
  

https://www.youtube.com/watch?v=SMGRe824kak   
  

https://www.youtube.com/watch?v=kJ01TMt0XJk   
  

https://www.youtube.com/watch?v=RQmqW0q85q0   

  

  (סרטון) מפת מושגים
https://www.youtube.com/watch?v=OxJfrTBn1w8   



 4                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  

  טכנולוגית אוריינות - 2פרק 
   - אוריינות טכנולוגית (הסבר)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7

%9E%D7%93%D7%99%D7%94   
  

  
    - )סרטון( אוריינות טכנולוגית

outube.com/watch?v=2mbbuv7HOoEhttps://www.y   
  

https://www.youtube.com/watch?v=EXq5xHBnKWs   
  

https://www.youtube.com/watch?v=lAubd0Cx3To   
  

https://www.youtube.com/watch?v=pXtN4y3O35M   
  

https://www.youtube.com/watch?v=qyoZTUGzdGY   
  

https://www.youtube.com/watch?v=0V5BwTrQOCs   
  

https://www.youtube.com/watch?v=uRtAzzitBmA   
  

TeJMhttps://www.youtube.com/watch?v=5SNEWhX   
  

https://www.youtube.com/watch?v=qCFKlIBV_uI   
  

  

  

  

  

  



 5                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  פיזיקה

  (תנועה כוחות ואנרגיה במרחב התעבורתי)
  

  המושג תנועה - 3פרק 
  תנועה (הסבר)

D7%A4%D7%99%D7%96%Dhttps://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_(%

7%99%D7%A7%D7%94(   
  

  במרחב התעבורתי (סרטון)+ תנועה תנועה 
wM311Z0rc-https://www.youtube.com/watch?v=0   

  

utube.com/watch?v=jP5TGawws2Yhttps://www.yo   
  

https://www.youtube.com/watch?v=keINAV3bbdQ   

  

  המהירות ומדידתה - 4פרק 
  המושג מהירות (סרטון)

outube.com/watch?v=QLFN27EGlG8https://www.y   
  

U-https://www.youtube.com/watch?v=apewLkLAR   
  

  תיאור גרפי של מהירות
9W0oxQ-https://www.youtube.com/watch?v=_MLH   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Spz8WfmREDM   
  

  איך מחשבים מהירות (סרטון)
Wb_Q_ZsbA-https://www.youtube.com/watch?v=S   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wI9gVM5kmIc   
  

  פעולה של מצלמות מהירות (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=Vz5pMBLHyMI   

  

https://www.youtube.com/watch?v=phuDl7ME9pg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=8XoTvbqsT68   



 6                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  אינטראקציה וכוחות - 5פרק 
  אינטראקציה (הסבר)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%A6%D

7%99%D7%94  

  

  מהו כוח (הסבר)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7

%D7%94(   

  

  (סרטון) מהו כוח
https://www.youtube.com/watch?v=FVLAyphuZOU   

  

YoRT4-https://www.youtube.com/watch?v=B6mi1   

  
  (סרטון) כוח המשיכה של כדור הארץ

r_hyU-https://www.youtube.com/watch?v=EwY6p   

  
  ניוטון (סרטון)החוק השלישי של 

UN0-https://www.youtube.com/watch?v=fKJDpPi   

  

https://www.youtube.com/watch?v=EdPgGWaE7jg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=r9yuR7ezqf4   
  

  הסחת דעת בנהיגה (סרטון)
http://oryaroknewsletter.co.il/163/   

  

//www.youtube.com/watch?v=E8GStRLgwSwhttps:   
  

https://www.youtube.com/watch?v=aSMdVzR2X24   
  

https://www.youtube.com/watch?v=8tIaEw9FSto   
  

 (סרטון) ע בעולם מתנועעלנו
cBaUj-https://www.youtube.com/watch?v=VWlq83yysvQ&list=PLYGzxO_qUFasKwlwSM5Qn4yN5_  

https://www.youtube.com/watch?v=SJRGDcONf00   

  



 7                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  כוחות ותנועה - 6פרק 
  (סרטון) מאפייני הכוח

https://www.youtube.com/watch?v=Yfc6rAFOI4I   
  

  (סרטון) סוגי כוחות
https://www.youtube.com/watch?v=iGwBZTWySWk   

  

  כוח החיכוך (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=CkTCp7SZdYQ   

  

  שקול הכוחות (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=OijJ4EtTBi0   

  

  מהו חיכוך (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=x_24FBNa788   

  

mMA6k8u4-s://www.youtube.com/watch?v=Bxhttp   

  
https://www.youtube.com/watch?v=Fd9a24c1iy4   

  

A-EJRDyt-https://www.youtube.com/watch?v=qy   
  

  וגים של חיכוך (סרטון)ס
https://www.youtube.com/watch?v=9XtGJXVnQxk   

  

  

  חיכוך החלקה וחיכוך הגלגול (סרטון)
b9Y63eilghttps://www.youtube.com/watch?v=YK   

  

  חיכוך הגלגול וכיוונו (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=RHYHtfyamOw   

  

  

  (סרטון)כוח אלסטי 
v=_D_vg8gnMmshttps://www.youtube.com/watch?   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9nIaVjWeXsI   



 8                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  

  עיקרון ההתמדה + החוק הראשון של ניוטון (סרטון)
ch?v=erghLWXDScIhttps://www.youtube.com/wat   

  

_mQNZPlo-https://www.youtube.com/watch?v=W_   
  

  עקרון ההתמדה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=Ncn2LH9yYms   

  

https://www.youtube.com/watch?v=erghLWXDScI&t=125s   
  

  התמדה ומסה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=UQDebTlmKsw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=IiHccDhLSiE   
  

  עיקרון ההתמדה ובטיחות ברכב (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=8zsE3mpZ6Hw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=yUpiV2I_IRI   

  

  

  תנועה בתאוצה - 7פרק 
  מהי תאוצה (סרטון)

https://www.youtube.com/watch?v=e5Gl2LLLAGo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=e5Gl2LLLAGo&t=56s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=vxFYfumAAlY   
  

  החוק השני של ניוטון (סרטון)
wfc-https://www.youtube.com/watch?v=B_CWxSq   

  

KxbIIw8hlc-https://www.youtube.com/watch?v=   
  

  תאוצה ותאוטה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=0EdTeT7HHZ8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9smjFnjkW6w   



 9                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  בלימה באמצעות מערכת הבלמים (סרטון)
://www.youtube.com/watch?v=bMg_j5_AGMghttps   

  

  זמן תגובה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=M3yTFRknZFY   

  

=Uep3nF1ruLghttps://www.youtube.com/watch?v   
  

https://www.youtube.com/watch?v=zR6fBVV15bk   
  

  

  מרחק תגובה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=22FymfLZuAU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=iMWrMZPzx4Y   

  

https://www.youtube.com/watch?v=gJPFM21l3k4   
  

  מהירות ומרחק בלימה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=jZVmfKap2Ks   

  

https://www.youtube.com/watch?v=NeIVKPjXFGE   

  

u0&list=PL6458058A7CEDADD2-https://www.youtube.com/watch?v=228xEv7w   
  

  מרחק עצירה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=_Pj1AlZjF9c   

  

https://www.youtube.com/watch?v=4yWA2Rk8wJM   

  

HIBnfts-https://www.youtube.com/watch?v=Z_n   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3jjwS_nZuIg   

  

w.youtube.com/watch?v=_zZXMDSROOkhttps://ww   

  



 10                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  תנועה בסיבוב - 8פרק 
  

  תנועה של רכב בסיבוב (סרטון) 
https://www.youtube.com/watch?v=_QtfONbGMq4   

  

_uIhttps://www.youtube.com/watch?v=kF0aRhD8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JNZksy3r7iU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=e9wyMyPDqwE  
  

  כוח מרכזי צנטריפטלי (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=KvCezk9DJfk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=SZj6DuB0vvo   
  

  צנטריפוגלי (סרטון)מדומה כוח 
https://www.youtube.com/watch?v=zHpAifN_2Sw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=hZOekFFSoWI   

  

LDxOSz80pI-w.youtube.com/watch?v=https://ww   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Rv4pnUlf0PQ   
  

  צמיגי הרכב (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=BPYxLeW6WjM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=NV9b67H3gyQ   
  

https://www.youtube.com/watch?v=2ahrlD40so4   
  

Boh56M-https://www.youtube.com/watch?v=0yYd   

  
  רדיוס סיבוב (סרטון)

https://www.youtube.com/watch?v=LxMSdvnm0Ms   

  

  



 11                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  הקשר בין מרכז כובד יציבות ושיווי משקל - 9פרק 

  כובד (סרטון)מהו מרכז 
https://www.youtube.com/watch?v=R8wKV0UQtlo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=yWWbAr9iLZg   
  

  מרכז כובד ויציבות (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=MR2m7c6TG1c   

  

https://www.youtube.com/watch?v=UIMC4Ko31oI   
  

  

  (סרטון) שיווי משקל
https://www.youtube.com/watch?v=HEJOybRxclk   

  

  (סרטון) ABSמערכת 
https://www.youtube.com/watch?v=hnjszE3NS9E   

  

  (סרטון) ESPמערכת 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2uXzp2HzKg   

  

utube.com/watch?v=k9f1R00PA88https://www.yo   
  

  (סרטון) ESPמערכת +  ABSמערכת 
https://www.youtube.com/watch?v=2rdHoVN6_jg   

  

  

  



 12                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  מאפייניהואנרגיה  - 10פרק 

  מהי אנרגיה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=MtH3VOG4eR4 

   

https://www.youtube.com/watch?v=fjuvatIoSzY   

  

q8fiJ2I-watch?v=Q4Mhttps://www.youtube.com/   

  

https://www.youtube.com/watch?v=jCrOtF7T4HE   

  

  סוגים של אנרגיה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=8qGyD9Y7SJA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=e6dEGFUxRtg   

  

  (סרטון)חישוב אנרגיה קינטית 
https://www.youtube.com/watch?v=4JCuUyRvoaE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Oxs7shWhXk0   

  

  חישוב אנרגיית גובה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=IqV5L66EP2E   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nmEiYUTHWYg   

  

  המרת אנרגיה (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=V08Bn3Al3RY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=90M2a2kEqWc   

  

  המרת אנרגיה ברכבת הרים (סרטון)
https://www.youtube.com/watch?v=LrRdKmjhOgw  

   

https://www.youtube.com/watch?v=Ehx1P4adv6I   



 13                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  חוק שימור האנרגיה (סרטון)
://www.youtube.com/watch?v=LrRdKmjhOgwhttps   

  

  (סרטון) מכונית המרת אנרגיה במנוע
https://www.youtube.com/watch?v=DKF5dKo_r_Y   

  

ube.com/watch?v=5CjIqYGcG1Uhttps://www.yout   

  

https://www.youtube.com/watch?v=DHUwFuHuCdw   
  

  המרת אנרגיה במערכת הבלמים (סרטון)
tch?v=bMg_j5_AGMghttps://www.youtube.com/wa   

  

  בלמי תוף
https://www.youtube.com/watch?v=bnc3VnQ8kUY   

  

  בלמי דיסק
https://www.youtube.com/watch?v=oUchfOF6EMs   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mmls5foCor0   
  

  (סרטון)ואי אלסטית התנגשות אלסטית 
https://www.youtube.com/watch?v=Xe2r6wey26E   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JmLLSc54QA0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=HeueHoBZzHE   
  

  (סרטון) התנגשות פלסטית
https://www.youtube.com/watch?v=yhZKBfJs8Bk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=azLNposJ_Pg   
  

  (סרטון) מעקות בטיחות בכבישים
https://www.youtube.com/watch?v=U1HdFpCRgmo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=G4txyWCv0xw   

  

DwbEVbzYhttps://www.youtube.com/watch?v=dNu   

  

https://www.youtube.com/watch?v=vWkSHNWbfTM   



 14                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  ביולוגיה

  מיקרואורגניזמים וחשיבותם
  

  החיים על פני כדור הארץ - 11פרק 
  

  (סרטון) מקור החיים על כדור הארץ
https://www.youtube.com/watch?v=xyhZcEY5PCQ   

  

  (סרטון) מאפייני החיים על כדור הארץ
https://www.youtube.com/watch?v=30qOijVBS7o   

  

  (סרטון) מבנה התא
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8   

  

  (סרטון) חילוף חומרים
https://www.youtube.com/watch?v=0kZLQGByXN4   

  תזונה     
https://www.youtube.com/watch?v=Tq2e7jPFeWk   

  נשימה    
https://www.youtube.com/watch?v=rIbJW7jODEw   

  

  (סרטון) גדילה והתפתחות
https://www.youtube.com/watch?v=f7q5jebmSDA   

  

www.youtube.com/watch?v=nSDiVYZj7A8https://   
  

  (סרטון) תורשהורביה 
https://www.youtube.com/watch?v=cGhBDr_v988   

  

CBezq1fFUEAhttps://www.youtube.com/watch?v=   
  

  (סרטון) תגובה לגירויים
evXswaQs-https://www.youtube.com/watch?v=h6   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ybeok5kQLPI   
  

  (סרטון) ת לסביבההסתגלו
https://www.youtube.com/watch?v=xDSFlRunlrU   



 15                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) אבולוציה

https://www.youtube.com/watch?v=5sMqFivWTmk   
  

https://www.youtube.com/watch?v=MsHEAnPX59Y   
  

  (סרטון) מהו אורגניזם
5IRIxB_qE-https://www.youtube.com/watch?v=C   

  

https://www.youtube.com/watch?v=d7qixhjgWws   
  

  (סרטון) ממלכת בעלי החיים
https://www.youtube.com/watch?v=c4uJFW3hXoA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=bZs2PrzKKtk   
  

  (סרטון) ממלכת הצמחים
k-https://www.youtube.com/watch?v=gJrOATCtV   

  

ube.com/watch?v=EHgmNzl6yu0https://www.yout   
  

  (סרטון) ממלכת הפטריות
https://www.youtube.com/watch?v=qo7DYhhSshY   

  

_LbSMhttps://www.youtube.com/watch?v=wVPg69   
  

  (סרטון) ממלכת הפרוטיסטה
https://www.youtube.com/watch?v=PJEWyXF7u3k   

  

   (סרטון) ממלכת המונרה
TIC0S3Ehttps://www.youtube.com/watch?v=ZtaA   

  



 16                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  המיקרואורגניזמים - 12פרק 

  (סרטון) מיקרואורגניזמים
https://www.youtube.com/watch?v=8KLufFAFC9w   

  

?v=zIBOgbri0cIhttps://www.youtube.com/watch   

  

https://www.youtube.com/watch?v=sZbRyHOrE9I   

  

https://www.youtube.com/watch?v=iDVq2etiknU   
  

   (סרטון) זיקיםמועילים ומ מיקרואורגניזמים
  בתעשיית המזון :מועילים       

j4Es-https://www.youtube.com/watch?v=9HOk8A   

  בחקלאות                      
be.com/watch?v=XN1fJ08Hkqohttps://www.youtu   

  מחזור חומרים בטבע              
https://www.youtube.com/watch?v=BFKnZXtmXQk          

  

  קלקול מזון: מזיקים      
https://www.youtube.com/watch?v=BlKP35bct2o   

  

https://www.youtube.com/watch?v=63OEbUg_eFs   

  

Ahttps://www.youtube.com/watch?v=9yswzITbAb   

  מחלות                       
wLwM-https://www.youtube.com/watch?v=fRWpRl   

  

  (סרטון) גילוי המיקרואורגניזמים
  אנטוני ואן לוונהוק     

v=_D5Gu_9hEushttps://www.youtube.com/watch?   

  לואי פסטר    
https://www.youtube.com/watch?v=OXdbQ1JkX7c   

  

https://www.youtube.com/watch?v=GV0xhiVoHLg   

  רוברט קוך    
https://www.youtube.com/watch?v=cx6Swgj3wrU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wZFhZzTGGeQ   



 17                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  החיידקים - 13פרק 

  (סרטון) מהו חיידק
https://www.youtube.com/watch?v=pcXdfofLoj0   

  
  (סרטון) מבנה תא החיידק

https://www.youtube.com/watch?v=2xcdYlCjieI   

  
  ון)(סרט מבנה תא וצורות של חיידקים

https://www.youtube.com/watch?v=kJLiitz2H6s   
  

https://www.youtube.com/watch?v=3lOZOGkq97c   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ij0KetdsISY   

  
  (סרטון) של חיידקיםוהתרבות רביה 

https://www.youtube.com/watch?v=R5WrU72Ja4A   
  

https://www.youtube.com/watch?v=NSL83Mg2rVE   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Q9OQkbq7vKw   

  
  (סרטון) דרכי תזונה של חיידקים

/www.youtube.com/watch?v=gUt__nYl7sYhttps:/   
  

https://www.youtube.com/watch?v=pwYmLs1bqS0   
  

https://www.youtube.com/watch?v=g8oVIgXeOLc   
  

https://www.youtube.com/watch?v=h0Ka_7oGosc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ik_fFCpL3Ok   

  
  (סרטון) בקטריה-ארכי
Muzk-https://www.youtube.com/watch?v=Y1H9sH   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZskEUGRlqrI   



 18                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) חיידקים והאדםה
https://www.youtube.com/watch?v=AUqz0zthacoב   

  

https://www.youtube.com/watch?v=THRgkllfj1A   

  

https://www.youtube.com/watch?v=PDae3WxbbnA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cjSE73S3Crs   
  

  (סרטון) הפניצילין
w.youtube.com/watch?v=DBlI1p9q6xchttps://ww   

  

https://www.youtube.com/watch?v=7qeZLLhx5kU   

  
  

  הפטריות - 14פרק 
  (סרטון) ותפטריה

kQ_I6aSAA-com/watch?v=phttps://www.youtube.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cYWowJCiasw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=b5rluxtABGA   
  

https://www.youtube.com/watch?v=V6qY2MNSHdg   
  

https://www.youtube.com/watch?v=70LA0mijzCM   
  

_4NHJiY-tps://www.youtube.com/watch?v=qrbht   
  

https://www.youtube.com/watch?v=4NO299do_l4   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Luxjo0AsbTY   
  

  (סרטון) סוגי פטריות
https://www.youtube.com/watch?v=8He3jsVP57w   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nVw4Kgvgp44   
  

Bf7gBpaY-https://www.youtube.com/watch?v=8q   
  

https://www.youtube.com/watch?v=mfOBz_yybpw  
 

ww.youtube.com/watch?v=qvf8XNWTgeMhttps://w   



 19                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) תזונת פטריות
https://www.youtube.com/watch?v=dBGKnbnZQTo   

  

   (סרטון) מבנה הפטרייה
.youtube.com/watch?v=zeWFNgU9rvchttps://www   

  

https://www.youtube.com/watch?v=kJLiitz2H6s&t=4s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=yuZv4EbB3r4   

  
  (סרטון) רביה מינית ואל מינית

https://www.youtube.com/watch?v=MuYALAz0ZoY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=qDwgSWDqKoQ   

  

   (סרטון) והאדםפטריות ה
https://www.youtube.com/watch?v=rcIL2ywmjsQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=yJWjYCYMpUY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZmC5__kOsWU   

  בתעשיית המזון        
https://www.youtube.com/watch?v=BBoRrMjgbyI   

  

https://www.youtube.com/watch?v=BBoRrMjgbyI&t=2s   

  יצור פניצילין -ברפואה     
https://www.youtube.com/watch?v=UTfLs8EJe20   

  

  

  

  

  

  

   



 20                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  הפרוטוזואה - 15פרק 
  (סרטון) פרוטיסטה

https://www.youtube.com/watch?v=hELBTw_pI5s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=UOfY26qdbU0   

  

://www.youtube.com/watch?v=Ln69k7LyTsUhttps   

  

  (סרטון) הפרוטוזואה
yFVZE-https://www.youtube.com/watch?v=r83JW   

  

v=KQBE94x5TfEhttps://www.youtube.com/watch?   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Fkf54VVI8Po   
  

https://www.youtube.com/watch?v=h9OLbPSMqZc   

  

  (סרטון) הפרוטוזואהגוף מבנה 
iFxg-https://www.youtube.com/watch?v=_B1azB   

  

  (סרטון) אמבהה
https://www.youtube.com/watch?v=Aa0cvmsD_2Q   

  

  טון)(סר רביה והתרבות של פרוטוזואה
https://www.youtube.com/watch?v=fUxPL8cySwY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JNr2JPcO6b8   

  

  (סרטון) תזונת האמבה
https://www.youtube.com/watch?v=5_4Y0tTHqyk   

  

  (סרטון) הפרוטוזואה והאדם
https://www.youtube.com/watch?v=ZlHxI51QlCY&t=42s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9HBwHJfLmAE   
  

s66jM&t=27s-https://www.youtube.com/watch?v=m63Lv   



 21                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  האצות - 16פרק 
  (סרטון) האצות

Udo-https://www.youtube.com/watch?v=vcYPI6y   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ms962kovV6M   

  

  (סרטון) מבנה האצות
https://www.youtube.com/watch?v=M5pv1xYK6Wo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=yCkWf5Xiyvc   

  אצות קלפ
=GcbU4bfkDA4https://www.youtube.com/watch?v   

  אצות פיטופלנקטון
https://www.youtube.com/watch?v=H7sACT0Dx0Q   

  

https://www.youtube.com/watch?v=u1Vtdz4J7J8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=23mrtGCkAH8   

  
  (סרטון) מבנה תא של אצה

sWGBAg0-https://www.youtube.com/watch?v=V3b   

  

  (סרטון) מיון אצות
https://www.youtube.com/watch?v=VIS_4G3Ysyk   

  אדומיות
https://www.youtube.com/watch?v=yKip03KznZE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZwkNpDLB4   

  חומיות
Z_HOfHDI0-https://www.youtube.com/watch?v=w   

  ירוקיות
watch?v=1obBIggQtpchttps://www.youtube.com/   

  

https://www.youtube.com/watch?v=fFCcKFG3aAw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=s2idq_E_2vY   



 22                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) אצות כחוליות ירוקיות
https://www.youtube.com/watch?v=VBluODfrP9w   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wqNNTtoQ7e0   

  

217VuHFwo-https://www.youtube.com/watch?v=n   

  

  (סרטון) רבייה של אצות
https://www.youtube.com/watch?v=IOZIYkdoVEI   

  

https://www.youtube.com/watch?v=k9AUvlR1E9s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hs8p0IMCeyk   

  

  (סרטון) האצות והאדם
be.com/watch?v=LNwUVET3CBQ&t=42shttps://www.youtu   

  

https://www.youtube.com/watch?v=didGHQMXioo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MkvhhlJXZjE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=N1dsN4npmCM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=LNwUVET3CBQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=vPGc3825l88   

  

https://www.youtube.com/watch?v=JhVUnruq6MI   

  

ECGinshttps://www.youtube.com/watch?v=5sa2d   

  

  (סרטון) אצות רעילות
https://www.youtube.com/watch?v=ifTE_q84NdE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=RUhxMw9kELM   

  



 23                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  ים/וירוסיםנגיפ - 17פרק 

  (סרטון) נגיףמהו 
https://www.youtube.com/watch?v=7KXHwhTghWI   

  

https://www.youtube.com/watch?v=67ays2ZYr48   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Ms04x6MvMY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Iu4OOW2vxh8   

  

ttps://www.youtube.com/watch?v=3wy6EmhhR7Ih   

  

https://www.youtube.com/watch?v=t2MDzY823v0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=UEKS4w9bfJg   

  

  (סרטון) מבנה הנגיף
https://www.youtube.com/watch?v=8sUaxWuzmc4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=PykNinP3jys   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3N7bLHtuZ88   

  

https://www.youtube.com/watch?v=VvTfkMhEw3g   

  

www.youtube.com/watch?v=_a3kQnRZqZ4https://   

  

  (סרטון) התרבות הנגיף
https://www.youtube.com/watch?v=uIut0oVWCEg   

  

PCxrtLicg-=0https://www.youtube.com/watch?v   

  

  (סרטון) (התרבות) נגיף חודר לגוףכיצד 
https://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ   

  

cE0qdqoBFa8&t=15shttps://www.youtube.com/watch?v=   



 24                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) מחלות ויראליות
https://www.youtube.com/watch?v=pUhXnki2BRA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=e9YclUmsSWM   

  חלת שפעתמ
https://www.youtube.com/watch?v=7Omi0IPkNpY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=kSLRmj0APZw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=YSgkoldBNkI   

  הבדל בין הצטננות לשפעת
s-https://www.youtube.com/watch?v=AaeUX5lFx   

  

  (סרטון) מערכת החיסון נלחמת בנגיפים
https://www.youtube.com/watch?v=zQGOcOUBi6s   

  

https://www.youtube.com/watch?v=z3ubVwb_fBs   

  

/www.youtube.com/watch?v=dcgqe6u8ejQhttps:/   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ryfykXhlzBk   

  

  (סרטון) חיידק לעומתנגיף 
tch?v=O7iaPos8a90https://www.youtube.com/wa   

  

https://www.youtube.com/watch?v=g_th9SQYU3k   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzdRj60S4NQ   

  



 25                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  ים וייצור מזוןמיקרואורגניזמ - 18פרק 

  (סרטון) בתעשיית המזון אורגניזמיםמיקרו
https://www.youtube.com/watch?v=eksagPy5tmQ   

  

  (סרטון) תסיסה
/watch?v=WJBz3QGuwNMhttps://www.youtube.com   

  

https://www.youtube.com/watch?v=VKpthcW1llU   

  

U-https://www.youtube.com/watch?v=N7vxq948l   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5eKdZ0dVCCo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MPToC2_tjxo   

  תסיסה לקטית
https://www.youtube.com/watch?v=fBt0xfW_T0k   

  

https://www.youtube.com/watch?v=AOe55jWi8k8   

  תסיסה כוהלית
tch?v=JD4To5MFDAkhttps://www.youtube.com/wa   

  

NqykoXs-https://www.youtube.com/watch?v=59R   

  
  (סרטון) תעשיית החלב

  יוגורט
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2xGeu6fHc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=1vwfGxVWYNk 

 גבינות
https://www.youtube.com/watch?v=mdHt1RmLaKU   

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9wLhRrj5Ug   

  

https://www.youtube.com/watch?v=l9lwiOnMVVU   

  

com/watch?v=unVdU4MgRAAhttps://www.youtube.   



 26                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) אפייה
https://www.youtube.com/watch?v=ZXYZYKfjNBg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=lVy3APkL9R8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=VXaPIzh_P3c   
  

  (סרטון) משקאות אלכוהוליים
https://www.youtube.com/watch?v=zP21LH3T9yQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Dwje3iQ4shE   

 בירה
https://www.youtube.com/watch?v=TVtqwWGguFk   

  

tps://www.youtube.com/watch?v=jZY8_oTJaq4ht   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fu8uCo7glco   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hnl8qGOhKf4   

  יין
https://www.youtube.com/watch?v=a0sb3dS5120   

  

https://www.youtube.com/watch?v=w2_w_JvRi5g   

  

izWtY-https://www.youtube.com/watch?v=x1kD6   

  
  (סרטון) ירקות כבושים

https://www.youtube.com/watch?v=pd0tIGgVs18   

  

s://www.youtube.com/watch?v=SXOIqt2Rb5Yhttp   

  
  (סרטון) שימור מזון

https://www.youtube.com/watch?v=AulCuXNjl94   

  

?v=WX9SzvVCMvMhttps://www.youtube.com/watch   

  

https://www.youtube.com/watch?v=UWhkFYDB8J4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=MJ0GQbxRfLE   



 27                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  ידי מיקרואורגניזמיםמחלות הנגרמות על  - 19פרק 
  (סרטון) קרוביאליותיממחלות 

wLwM&t=407s-https://www.youtube.com/watch?v=fRWpRl   

  

v=WsZS4RCWpcEhttps://www.youtube.com/watch?   

  

https://www.youtube.com/watch?v=vO51sFre6fg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=fu_2VRAfDP0   
  

  (סרטון) מחלות בקטריאליות
tA-https://www.youtube.com/watch?v=KM1DcGOY   
  

https://www.youtube.com/watch?v=8IhqmmN8BcA   
  

https://www.youtube.com/watch?v=GqedqMms1cQ   
  

https://www.youtube.com/watch?v=3dJUmNjJvDk   

  הרעלת מזון
om/watch?v=nyplH6fUBDQhttps://www.youtube.c   

  

https://www.youtube.com/watch?v=8_VEvOYF_MA   

  עששת שיניים
https://www.youtube.com/watch?v=zGoBFU1q4g0   

  רדבמחלת ה
https://www.youtube.com/watch?v=kScxc9DPrnY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=y7OWLohZ_fs   

  טיפואיד
https://www.youtube.com/watch?v=ON6A9kueUjQ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cVtqqUWw4xw   
  

com/watch?v=vpvrm7e2BlEhttps://www.youtube.   

  טטנוס
https://www.youtube.com/watch?v=Edy0RljbL5k   

  

https://www.youtube.com/watch?v=8OzjIsEIT54   
  

  (סרטון) ותמחלות ויראלי
https://www.youtube.com/watch?v=pUhXnki2BRA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=e9YclUmsSWM   



 28                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  מחלת שפעת
https://www.youtube.com/watch?v=7Omi0IPkNpY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=kSLRmj0APZw   

  

ww.youtube.com/watch?v=YSgkoldBNkIhttps://w   

  הבדל בין הצטננות לשפעת
s-https://www.youtube.com/watch?v=AaeUX5lFx   

  אבעבועות
/watch?v=ZhzGEMkFfPUhttps://www.youtube.com   

  

t4MlQ-https://www.youtube.com/watch?v=yqUFy   

  פוליו
https://www.youtube.com/watch?v=yUZheY8YMZg   

  

https://www.youtube.com/watch?v=YplnXdUtNH0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=lDMoBcZG72E   

  איידס
https://www.youtube.com/watch?v=odRyv7V8LAE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=sULtprA66GQ   

  

  (סרטון) מחלות מפטריות
_4NHJiY-be.com/watch?v=qrbhttps://www.youtu   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZYQCgtTKbas   

  

https://www.youtube.com/watch?v=ejOWRaz8eS4   

  

  (סרטון) אהמחלות מפרוטוזו
https://www.youtube.com/watch?v=ZlHxI51QlCY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=9HBwHJfLmAE   

  

s66jM-https://www.youtube.com/watch?v=m63Lv   

  

M-https://www.youtube.com/watch?v=sHPOJELaT   

  חיסון
outube.com/watch?v=ksYt5MCE5Jshttps://www.y   



 29                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  נטיתמיקרואורגניזמים והנדסה ג - 20פרק 

  (סרטון) גנטיקה
https://www.youtube.com/watch?v=pNrcw1KaLus   

  

s://www.youtube.com/watch?v=zwibgNGe4aYhttp   

  

https://www.youtube.com/watch?v=V04jvRh5YFE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5MQdXjRPHmQ   

  
  (סרטון) נדסה גנטיתה

https://www.youtube.com/watch?v=3IsQ92KiBwM   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wfih5upAB10   

  

https://www.youtube.com/watch?v=tkzob1v2wz4   

  
  (סרטון) מיקרואורגניזמים בהנדסה גנטית

https://www.youtube.com/watch?v=BK12dQq4sJw   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zlqD4UWCuws   

  

https://www.youtube.com/watch?v=H7FdzpE2GIE   

  
  (סרטון) יישומים ברפואה

https://www.youtube.com/watch?v=TnzcwTyr6cE   

  
  (סרטון) יישומים בתעשיית המזון

https://www.youtube.com/watch?v=JMPE5wlB3Zk   

  

www.youtube.com/watch?v=0WSCs78Gl9Mhttps://   

  
  (סרטון) יישומים בחקלאות

tpp4-https://www.youtube.com/watch?v=rx953M   

  

h?v=08q0bJ8mz1ohttps://www.youtube.com/watc   

  



 30                   אין לצלם או לשכפל מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) מוצרי מזון מהונדסים
https://www.youtube.com/watch?v=7TmcXYp8xu4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=M_ztZGbLEJ0   

  

https://www.youtube.com/watch?v=HSten18rI9A   

  

  אנטיביוטיקה ופרוביוטיקה - 21פרק 
  (סרטון) אנטיביוטיקה

a6gp13Z0https://www.youtube.com/watch?v=ZDq   

  

https://www.youtube.com/watch?v=xZbcwi7SfZE   

  

https://www.youtube.com/watch?v=X1GT2bKgci8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=NGwP471sehI   
  

  (סרטון) חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה
https://www.youtube.com/watch?v=66k5UI4Yi60   

  

https://www.youtube.com/watch?v=zENv5EDElgA   

  

https://www.youtube.com/watch?v=AYvX8tnCM9s   
  

  (סרטון) חיידקי מעיים ידידותיים
Ge8-https://www.youtube.com/watch?v=mpT81Ve   

  

  (סרטון) פרוביוטיקה
https://www.youtube.com/watch?v=RTAiSyj9qiA   

  

.com/watch?v=0LonBNmLVRYhttps://www.youtube   

  

https://www.youtube.com/watch?v=AdC892pSAQY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=nJt3ncMm1JI   
  

  (סרטון) וטיקהמזון עשיר בפרובי
dPI-https://www.youtube.com/watch?v=h2h0P6u   

  

https://www.youtube.com/watch?v=xQSOgbuvMIE   


