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 מבוא 
 

מדע אזרחי הוא תהליך משותף של מדענים ואזרחים שתורמים אחד לשני כדי להעשיר את המדע. שני  

 :עולים מן האינטראקציה הזו היבטים חשובים

הידע בכך שהם  השתתפות האזרחים במדע מעשיר את מאגרי –במישור המדעי  .א

מוסיפים מידע נחוץ למחקר בעצם השתתפותם בפעילויות שמציעים המחקרים 

 (Silvertown, 2009) השונים.

ע"י השתתפות במחקרים, הציבור מקבל גישה למדע )גישה שבעבר  –במישור החברתי  .ב

נתונה רק למדענים( ובכך יכול להשתתף, להציע רעיונות ולהגביר את השקיפות  הייתה

להגביר את (. כמו כן, הציבור מתחיל Haywook & Besley, 2014) עיני הציבורשלו ב

 Shirk etמעורבותו הסביבתית, ליצור קהילות מדעיות ומגביר את הבנתו המדעית. )

al., 2012.) 

ע"י בניית מחקרים שבהם יכול הציבור להשתתף, המדענים יכולים לקבל מידע סטטיסטי רב כאשר הם 

ר להשתתף תוך שימוש במשחקיות כדי להגביר את המוטיבציה להשתתף, או מעודדים את הציבו

 ,Novבהסברים נגישים ומשכנעים כדי ליצור חיבור אינטרניסי של המשתתפים לפרויקט )שימוש 

Azary & Anderson, 2011) 

מחקרים הוכיחו כי הנגשת המדע יוצרת ציבור מעורב ומשכיל יותר. המדע האזרחי מאפשר לציבור 

דות מבט מושכלת לגבי היבטים מדעיים הנוגעים לחייו )כגון זיהום אוויר(. כמו כן, הוכח שאזרחים נקו

שמשתתפים במדע אזרחי מפתחים יכולת למידה עצמאית לגבי הנושאים שהם נחשפו אליהם במסגרת 

 (Jordan et al., 2015)  ההשתתפות

, זיקה למדע, למידה ביקורתיתשיבה ע"י חשיפת תלמידים למדע אזרחי, ניתן להנחיל ערכים כמו ח

 . (Bogner,1999) עצמאית, חקר וגילוי, פעילות סביבתית וכד'

לסיכום, מדע אזרחי יוצר אינטראקציה בין מדענים והציבור בצורה שמזינה את שתי האוכלוסיות, 

 מעשירה את הידע ויוצרת אזרחים מעורבים, מודעים ומושכלים.
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 דה תיאור מפורט של יחידת הלמי
 

 -יחידת הלימוד מיועדת לתלמידי כיתה יא' במגמת ביולוגיה הנדרשים ללמוד את נושא "התא

של  כהעשרהפרויקט זה ניתן לשלב  מבנה ופעילות" כחלק מנושאי הליבה למבחן הבגרות.

מבנה ופעילות" שבתוכנית הלימודים של תיכון, בתוך  -נושאים בביולוגיה. תחת הנושא "התא

 בתורשה" )ראה טבלה(,  הנושא של "הידע

 
ניתן להתייחס לנושא ההנדסה הגנטית, זיהוי ובידוד הגן. להכיר את הגנים המשמשים לזיהוי גנטי 

ומשם ניתן להיכנס להרחבה של תסמיני הגיל הנתפס כתוצאה אפשרית של תהליך ההזדקנות 

 ולחקור את הנושא עם הכיתה.

 

 מטרות חינוכיות:

  היומיום: הדרך להשתמש ב"גיל נתפס" כציין לחיזוי תוחלת חיים הרלוונטיות של הנושא לחיי

 היא רעיון מעניין ומעורר מחשבה.

  / את האתר ניתן לרתום לעבודת חקרJIGSAW 'מצגות כיתתיות וכד / 

 סממן של "גיל נתפס" משפיע על תהליך -הפעילות באתר ישמשו כזרז לחקר "כיצד הביו

 ההזדקנות ברמת התא/האורגניזם"

 דים יצטרכו להפעיל מיומנויות כמו חקר, עבודת צוות והתבטאות )גיבוש טיעונים(התלמי 

  העבודה תכיל שאלות שיעודדו אותם לחשיבה ביקורתית )למשל: חפשו מאמר שמחזק/מחליש את

 הקשר שבין "גיל נתפס" ותהליך ההזדקנות(

 

 AgeGuessפרויקט המדע האזרחי:  

שנקרא "גיל נתפס" כאינדיקטור להזדקנות אנושית. סמן -מטרת הפרויקט היא לחקור את הביו

הפרויקט חוקר את ההבדלים בין הגיל הנתפס )בן כמה אדם נראה לאנשים אחרים( לבין הגיל 

 סמן לתופעת ההזדקנות.-הכרונולוגי )בן כמה אדם באמת( ואת עוצמתו האפשרית של הביו

של תהליך ביולוגי מורכב זה.  הזדקנות לא קשורה למוות רק בגיל, המוות הוא רק תוצאה אחת

אנשים יכולים למות בגילאים שונים )בלי להתחשב בתמותת תינוקות(. לפיכך, לא ניתן לומר האם 

אדם כלשהו אשר נפטר הזדקן בקצב גבוה עד למותו. אפשר למדוד את ההזדקנות ברמות רבות, מן 

-תבצעת מדידה של ביוהתא אל האורגניזם כולו, אך כאשר המדידה אינה של הגיל המוחלט, מ

( כפי Perceived Ageבודק את ה"גיל הנתפס" ) AgeGuessהאתר סמנים, כגון הגיל הנתפס. 
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שהמשתתפים באתר תופסים אותו. המידע המיוצר באתר ע"י ההמונים יכול לשמש לחקר ההיבט 

  המסוים הזה של הזדקנות.

גיל האנשים המופיעים בתמונות  בפרויקט זה הציבור מוזמן לבצע שני סוגים של פעולות: ניחוש

שהאתר מציג עבורם והגדלת מאגר התמונות ע"י העלאת תמונות של עצמם וגיל המשתתף בזמן 

צילום התמונה. פעולת הניחוש מגדילה את המידע של החוקרים לגבי הגיל הנתפש של האנשים 

מהימנות בתמונות. פעולת העלאת התמונות מגדילה את מאגר התמונות ולכן מגדילה את ה

 הסטטיסטית של ממצאי המחקר.

 מאפייני הפרויקט לפי קריטריונים של מדע אזרחי:

 מאפיין פירוט

 תחום המדע ביולוגיה

יצירת מאגר מידע של תמונות, גילאים והערכות סמן ה"הזדקנות 

 הנתפשת" שיסייע לחקר ההזדקנות האנושית.

 מטרת המיזם

 דרגת שיתוף הציבור במשחק והעלאת תמונות הציבור מוסיף מידע ע"י השתתפות –מסייע 

אנשים שונים מכל העולם מעלים תמונות המספקים  –הפצת תובנות 

 מגוון רב של גזעים אנושיים המעשירים את מאגר המידע

דרגת שיתוף המתנדבים 

 במחקר

 גישות המיזם ומטרותיו משחק אינטרנטי מבוסס נקודות –וירטואלי 

מספר המשתתפים ודרגת  העולם מוזמנים להעשיר את מאגר המידע אנשים מכל –מסייע המוני 

 המעורבות

המשתתף לא יכול לתרום למסקנות אך יכול להביע תובנות:  –ריצוי 

 ניתן לשלוח הצעות לשאלות מחקר דרך האתר

יכולת המשתתף להשפיע על 

 הפעילות שהוא מעורב בה

 

 מאפייני הפרויקט לפי התרומה ללמידה:

 ןמאפיי פירוט

האתר מסביר בדף הבית מושגים, תיאוריות, מחקרים שנעשו וכד' בכדי 

 לחבר את המשתתפים לרעיון המחקר ולעודד מוטיבציה להשתתף

 מושגים ותיאוריות

 כישורים מועברים עדינה של מאפיינים גופניים ההאתר מפתח מודעות למצב הגופני וכן הערכ

עלות שאלות מחקר האתר מזמין את המשתתפים לחלוק תובנות ולה

 נוספות מתוך ניסיונם בהשתתפות במחקר.

ערכים ועמדות כלפי 

 מושגים

האתר, כשלעצמו, אינו מעודד את המשתתפים ליצור קשרים בין 

המשתתפים, לא מציע הרחבות של הידע, לא בודק את התפתחות 

המשתתפים. אך הרעיון של האתר יכול לשמש מורים לפיתוח מוטיבציה 

 א.ללמידת הנוש

 מעורבות במדע
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 מערכי שיעורים מלאים 

 .'מערכי השיעור המלאים מוצגים בנספח א 

  מימדי הלמידה לפיBOX S-1 הינם כפי שהם באים לידי ביטוי ביחידת הלימוד: 

 מיומנויות מדעיות והנדסיות:א. 

בשימוש התלמידים משתמשים במודל המחקר כדי להבין את היתרונות והחסרונות  .שימוש במודלים:2
 במדע אזרחי תוך למידת "סמן ביולוגי"

התלמידים מחפשים מאמרים הקשורים לנושא הלימוד "סמן ביולוגי" ובסוף  . תכנון וביצוע חקר:3
 היחידה בודקים את האפשרות לשימוש מדע אזרחי במחקרים אלו

וכן  JIGSAW: התלמידים מסבירים לעמיתיהם היבטים מחקריים כפי שלמדו בשיטת . בניית הסברים6
 במהלך הכרת המחקר על "גיל נתפש"

התלמידים רוכשים מידע במהלך חקר המאמרים, דנים במידע המגיע  . רכישה, הערכה ותקשור מידע:8
 .JIGSAWמהם ומתקשרים אותו לעמיתיהם בתהליך 

 ב. מושגים נלמדים ביחידת הלימוד:

כיצד ניתן לקיים מחקר מהימן ותקף? מהם חלקי המחקר? מה חשיבותם? מהו מודל המחקר?  . תבניות:1
 אוספים ממצאים?אילו בעיות עלולות לצוץ כאשר 

התלמידים לומדים באופן מדגמי את הקשר בין מאפיינים אובייקטיביים  ובין אורך  . סיבה ותוצאה:2
 תפש(גם בין מאפיינים סובייקטיביים ובין אורך חיים )גיל נחיים )גיל, מאפייני סביבה, אורך טלומרים( ו

 ג. רעיונות בסיס דיסציפלינאריים:

LS3:יחידת הלימוד דנה בקשר שבין המאפיין "גיל  - תכונות מולדות ושינויי מאפייני האורגניזם : תורשה
נתפש" ובין אורך חיי האורגניזם. כמו כן, מתקיים דיון לגבי שאר תכונות אותו אורגניזם וכיצד הן 

 משתנה התלוי "אורך חיים".משפיעות על המאפיין "גיל נתפש" ועל ה
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 מחוון להערכת למידה של המתנסים ביחידת הלימוד
 

ביצוע לא  משקל היבט

 מספק

מעל  ביצוע מלא ביצוע חלקי

 המצופה

הכרת מושג 

 סמן-ביו

לא מסוגל  30%

להבין את 

 המושג

סמן ביולוגי 

מצביע על משהו 

שקורה בגוף 

ואפשר 

להשתמש בו 

 למחקר

סמן ביולוגי מתייחס 

ך שניתן למדוד לער

אותו או למצב ביולוגי 

כלשהו. המונח משמש 

לעתים גם להתייחסות 

לחומר שגילויו מעיד על 

 נוכחות אורגניזם חי.

סמנים ביולוגיים 

 מאבחנים ומסווגים

מציאת קשר 

בין סוגים 

שונים של 

סמנים 

ביולוגיים 

במחקרים 

 שונים

הכרת מרכיבי 

 המחקר

 2מצליח למנות  10%

 םאו שני מרכיבי

מניית חלק 

 מהמרכיבים

מניית החלקים 

העיקריים: מטרת, 

שאלות מחקר, 

אוכלוסייה, שיטת 

המחקר, מהימנות, 

 ממצאים ומסקנות

הבנת חשיבות 

התוקף 

והמהימנות 

במחקר, 

חשיבה 

ביקורתית כלפי 

 מחקרים

הכרת השימוש 

 במדע אזרחי

לא מצליח  20%

להגדיר את 

 המושג

הגדרת מדע 

 אזרחי

הבנת השימושים, 

היתרונות והחסרונות 

 של מדע אזרחי

חשיבה 

ביקורתית על 

יכולותיו 

ומגבלותיו של 

המחקר 

 האזרחי 

יישום שימוש 

במדע אזרחי 

במחקרים 

 אחרים

חוסר יכולת  10%

להציע 

שימושים למדע 

אזרחי 

 במחקרים

מסוגל להציע 

יישום מסוג 

אחד בלבד 

למחקרים 

 נתונים בשאלה

הצעת יישום מדע 

אזרחי במחקרים 

 ונים בשאלהנת

העלאת 

רעיונות כיצד 

ליישם מדע 

אזרחי 

במחקרים 

אחרים )שלא 

נתונים בפניו, 

אלא כאלה 

 שהוא מכיר(

השתתפות 

בפעילות 

נוכח כחלק  20%

מהקבוצה, לא 

נוכח במהלך 

החיפוש, מצליח 

ללמוד את  מצליח

ולהעביר החומר הדרוש 

מנהיג את 

תהליך הלמידה 
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JIGSAW  מצליח להעביר

את המידע 

לחברי הקבוצה 

לאחר החלוקה 

 מחדש

להעביר מידע 

 חלקי לעמיתיו

את הידע לחבריו לאחר 

 החלוקה מחדש

בקבוצה 

הראשונה 

ומסביר, מנמק 

ומבהיר 

לעמיתים 

 בקבוצה השניה

חיפוש 

 מאמרים

לא מצליח  10%

למצוא מאמר 

 לפי הדרישות

מצליח למצוא 

מאמר אך לא 

יכול לתאר את 

המחקר המוצג 

 בו

ח מוצא מאמר ומצלי

למצות ממנו את עיקרי 

 המידע

מצליח למצוא 

מאמר, ממצה 

ממנו מידע, 

מפעיל חשיבה 

ביקורתית על 

 איכות המחקר

 

 :תיאור עשיר של הפעלת יחידת הלימוד
 

בערך ללא כל  20סטודנטים בנים בני  10יחידת הלימוד הופעלה בכיתת הנדסאים אלקטרוניקה המכילה 

 לה. להפע להירתםרקע בביולוגיה שהסכימו 

 תיאור מהלך ההפעלה:

תיאור סוג הפעילות המתוכננת,  –ללמידה  JIGSAWבתחילת השיעור הוסברה לתלמידים מהי שיטת 

 שימש להבנת מה נדרש מהתלמידים והסברת הרציונל לפעילות זו.

, הכיתה חיפשה מאמרים )נדרשה לאשר אותם מולי לפני תחילת העבודה( JIGSAW -במהלך פעילות ה

 ם. ולמדה אות

 

בכדי למקד את המידע הנחוץ  הם נעזרו בשאלות ההכוונה שליכאשר הכיתה למדה את המאמר שבחרה 

. קבוצה אחת התקשתה למצוא מאמר: הם להם לשיעור מתוך כל המידע המוצג להם במאמר שמצאו

ביולוגי. כמו כן, הם התעקשו לחפש מאמרים -על סמן מאמרביולוגי ולא -של סמן הגדרהחיפשו 

ית ולכן לקח להם יותר זמן למצוא מאמר. לבסוף הבהרתי את ההבדל בין הגדרת המושג ומחקר באנגל

אודותיו. כמו כן, המלצתי להם לחפש בעברית. ניכר שהם השקיעו בלמידת המחקרים )בייחוד לאחר 

(. במהלך החלק של JIGSAW -להסביר לחבריהם בחלק השני של פעילות ה יצטרכושאמרתי להם שהם 

חדש והסבר לעמיתים הבהרתי להם שאני אבקש ממישהו שלא קרא את המאמר )אלא כזה חלוקה מ

 שהסבירו לו( יציג את המאמר לכיתה וזה העלה את המוטיבציה להבין ולהסביר בצורה יעילה יותר. 
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לפני התחלת הצגת המאמרים ניהלתי דיון ובו הכיתה העלתה הגדרות למושג "סמן ביולוגי" כפי שהבינו 

 המחקרים שקראו: מתוך

 

במהלך הצגת המחקרים, לאחר שכל מציג סיים, ביקשתי ממישהו שקרא את המחקר המדובר ש"יסגור 

 ע"י המציג הראשוני.  חורים" ויבהיר מה שלא הוסבר

לבסוף, התקבלה טבלה מסכמת שבה הוצגו המאמרים תוך התייחסות לנקודות אסטרטגיות אשר 

 שך הלימוד:ישמשו להשוואת המאמרים וכן בהמ
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התלמידים הפגינו את הבנתם באנגלית, הם ענו אחד לשני על )ראה נספח ב'( במהלך הצגת המאמר השני 

 שאלות שעלו ועזרו לי לבנות את עיקרי המחקר על הלוח

 

במהלך העבודה לאחר הוצג בפני התלמידים אתר המדע האזרחי והם הונחו כיצד להשתתף במחקר. 

ת התקשו להכנס לאתר, זה לקח זמן, אבל בסוף כולם השתתפו. נערכה , הם קצAgeGuessבאתר 

של המשתתפים באתר כמה תמונות הם העריכו ועד כמה קרוב הגיל הנתפש שהם העריכו  תחרות

 והזוכה קיבל ממתק שוקולד. כל הכיתה קיבלה עוגיות על ההשתתפות.  התאים לתמונה המוצגת 
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תלמידים ודנו ביתרונות, חסרונות, פתרונות לבעיות בשיטת במהלך הדיון על מדע אזרחי השתתפו ה

 המחקר וכיוונים עתידיים. 
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 כמו כן, היה קישור של הפעלת מדע אזרחי על המחקרים מתחילת השיעור.

 

 

 

 הנלמד בשיעור.  עיקריאת  השתמשתי בדיון ובתשובות התלמידים להעלותבסיכום 

 

 

(, JIGSAWו מהשיעור: הם שמחו ללמוד בשיטה החדשה )בנוסף, התלמידים נשאלו לגבי מה הם לקח

הם נהנו מהמשחק והתחרות )נתן להם מוטיבציה(, העובדה שהם היו פעילים בשיעור הפך בעיניהם את 

 הנושא המשעמם של ביולוגיה ל"פחות חופר".
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 תוצאות הערכת הלמידה על פי המחוון
 

 , הדבר נובע מאופי הפעילות:להלן פירוט ציון הכיתה באופן כללי ולא לפי תלמיד

 

 נימוק ביצוע מלא משקל היבט

הכרת מושג 

 סמן-ביו

30 

מתוך 

30% 

סמן ביולוגי מתייחס לערך שניתן 

למדוד אותו או למצב ביולוגי 

כלשהו. המונח משמש לעתים גם 

להתייחסות לחומר שגילויו מעיד 

 על נוכחות אורגניזם חי.

סמנים ביולוגיים מאבחנים 

 ומסווגים

התלמידים הבינו את המושג מתוך 

המחקרים שקראו והצליחו להגדיר אותו 

בעצמם. כמו כן, הצליחו להסביר לחבריהם 

לגבי ההבדלים בין סמן ביולוגי מאבחן 

 ומנבא

הכרת מרכיבי 

 המחקר

9 

מתוך 

10% 

מניית החלקים העיקריים: 

מטרת, שאלות מחקר, 

אוכלוסייה, שיטת המחקר, 

 ותמהימנות, ממצאים ומסקנ

התלמידים )במהלך הסיכום( הצליחו 

)תוך שימוש  למנות את כל חלקי המחקר.

 בשאלות מנחות ועזרת חבריהם(

הכרת השימוש 

 במדע אזרחי

20 

מתוך 

20% 

חשיבה ביקורתית על יכולותיו 

 ומגבלותיו של המחקר האזרחי 

התלמידים הצליחו להגדיר את המדע 

וחסרונותיו,  יתרונותיואזרחי, להכיר את 

הכיר במגבלותיו ולחשוב על דרכים לפתור ל

 בעיות שעלולות לצוץ במסגרת המחקר

יישום שימוש 

במדע אזרחי 

במחקרים 

 אחרים

10 

מתוך 

10% 

הצעת יישום מדע אזרחי 

 במחקרים נתונים בשאלה

ומדוע לעיתים , התלמידים הבינו כיצד ניתן

לשלב מדע אזרחי במחקרים  ,לא ניתן

 קיימים

השתתפות 

בפעילות 

JIGSAW 

20 

מתוך 

20% 

מצליח ללמוד את החומר הדרוש 

ולהעביר את הידע לחבריו לאחר 

 החלוקה מחדש

רוב התלמידים ביצעו את המוטל עליהם, 

אחדים מהם לקחו מנהיגות על החלק 

הראשון, במהלך חיפוש המחקר, במהלך 

החלק השני כל אחד תרם את חלקו, התנהל 

דיון ער במהלך החלק השני כדי לקבל 

הרות. היה תלמיד אחד שהגיע באיחור הב

ולכן לא השתתף בחלק זה והיה מקבל ציון 

 על חלק זה. 0

חיפוש 

 מאמרים

9 

מתוך 

10% 

מוצא מאמר ומצליח למצות 

 ממנו את עיקרי המידע

התלמידים מיצו את המידע תוך שימוש 

בשאלות המנחות שלי. הם לא גילו יוזמה 

או עניין מעבר הנדרש מהם. )כנראה כי 

 חומר רחוק מתחומי העניין שלהם(ה
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 רפלקציה על ההתנסות 
 

קשה כי נאלצתי לעבוד מחוץ לתחום שבו אני בקיא )אלקטרוניקה(.  התהליך שעברתי במהלך הקורס היה

התחלתי את הקורס כי חשבתי שאוכל למצוא מדע אזרחי הקשור לנושא. לאחר שהתעמקתי במגוון 

אין מחקר המתאים לתחום ההתעניינות שלי. מכיוון לגלות שהמחקרים של מדע אזרחי קיים, נוכחתי 

שכבר השתתפתי בחלק לא מבוטל של הקורס, לא רציתי לבטלו ולכן התאמצתי למצוא את הביצוע 

 המתאים ליכולותיי והבנתי.

במסגרת הקורס נתרמתי מההצגות של עמיתיי בכך שקיבלתי רעיונות ליחידת הלימוד שלי. כמו כן, 

 תים עזר לי להתמקד בחומרים ובמידת הדרישות שלי מן הכיתה. המשוב של העמי

הידע התיאורטי במדע אזרחי היה סביר, אבל אני לא חושב שכמות המאמרים המתוארים בקורס היה 

 נחוץ לי כדי לפתח הבנה של המדע האזרחי וכיצד הוא יכול לבוא לידי ביטוי במסגרת עבודתי כמורה. 

ניתן לשלב את המדע האזרחי ברמות מעורבות שונות כתלות לתובנה ש לפי מה שלמדתי בקורס, הגעתי

 בשכבת הגיל מדוברת:

 הכרת מושגים, משחקיות, מודעות סביבתית –יסודי 

 חקר וגילוי, משחקיות, פעילות סביבתית –חט"ב 

 חקר, חשיבה ביקורתית, משחקיות, בניית טיעונים, למידה עצמאית –תיכון 

 

יולוגיה ומכיוון שהמחקר שלי לא יכול להתבצע בצורה של מדע אזרחי, אני רואה מכיוון שאני לא חוקר בב

במדע האזרחי כדרך נוספת ליצור למידה פעילה בכיתתי. אני בהחלט חושב שאמשיך להתעדכן בהתפתחות 

המדע האזרחי בתקווה למצוא גם שימוש בשדה הידע של אלקטרוניקה כדי שיוכל להפוך להיות חלק 

 ההוראה שלי בעתיד. אינטגרלי מדרך
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 נספחים

 מערכי שיעורנספח א': 

 שיעור ראשון

 מטרת השיעור: 

 סמן ע"י שימוש במאמרים מחקריים.-לימוד המושג ביו

 שיטת הלימוד: 

סמן. על -חלוקת הכיתה לקבוצות של שלושה תלמידים וביצוע חיפוש אינטרנטי של מחקר שבו קיים ביו

מן הוכח מחקרית כתורם לזיהוי ההיבט הרפואי הנדון ס-כל קבוצה להציג את המחקר וכיצד הביו

 במחקר ומענה על שאלות עמיתים.

 מיומנויות: 

 חקר מאמרים, חשיבה ביקורתית, הצגת נושא, הגנה על טיעון.

 פירוט השיעור

 פעילויות + מיומנויות תוכן שלב השיעור

התלמידים מכירים את שיטת  , הצגת המטלהJIGSAWמהו  הקדמה

JIGSAW רשים לחפש ונד

 מאמרים על "סמן ביולוגי"

: הכרת JIGSAWפעילות  גוף השיעור

המושג "סמן ביולוגי" תוך 

הכרת מחקרים מדעיים 

 אודות המושג.

התלמידים מחפשים מאמר, 

קוראים ומבינים אותו, 

מתחלקים לקבוצות מחדש 

 ומלמדים את עמיתיהם.

ריכוז הידע מן המאמרים 

 )מתוך תשובות התלמידים(

שימוש בדיון לבניית המושג  הגדרת המושג "סמן ביולוגי" םסיכו

"סמן ביולוגי" תוך ניצול הידע 

 שנרכש בשיעור

 

 דוגמאות למקורות:
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 סמן ביולוגי חדש לפרוגנוזה בסרטן שחלהERCC5 -  

http://www.medicalmedia.co.il/publications/ArticleDetails.aspx?artid=1490&sheetid=98 

 סמן ביולוגי ואלצהיימר 

https://www.tau.ac.il/research/alzheimer-ADNP 

 סמן ביולוגי וזעזוע מוח 

http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9

5%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A

1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-

%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-

%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-

%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-

%D7%94/ 

 

 שיעור שני

 מטרת השיעור: 

 סמן הגיל הנתפש כאינדיקטור  להזדקנות.-הכרת מחקר בפועל: ביו

 שיטת הלימוד: 

וביצוע תחרות תוך  AgeGuessהצגת הנושא ע"י המורה מתוך תכני האתר. הפעלת התלמידים באתר 

 תר.שימוש בא

 מיומנויות: 

 ., ניהול דיון, משחקיותלמידת עמיתים

 פירוט השיעור

 פעילויות + מיומנויות תוכן שלב השיעור

חזרה על השיעור הקודם,  הקדמה

הגדרה מחדש של "סמן 

 ביולוגי"

דיון ושאלות מקהלה כדי 

 להעלות על הלוח את ההגדרה

של  (ותרגום)קריאה משותפת  גוף השיעור

טיאנסן המאמר  של כריס

בניית חלקי המחקר ע"י דיון, 

http://www.medicalmedia.co.il/publications/ArticleDetails.aspx?artid=1490&sheetid=98
https://www.tau.ac.il/research/alzheimer-ADNP
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94/
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 AgeGuessהכרת האתר 

והשתתפות במדע האזרחי + 

תחרות )מי משיג ציון גבוה 

 יותר באתר(

 הסברי עמיתים

 

 פעילות ממוחשבת באתר

 הכרזת מנצח בתחרות סיכום

העלאת תובנות מתוך שימוש 

 באתר

 ריכוז התשובות על הלוח. 

עיות מטלה לבית: אילו ב

עלולות לעלות למחקר מתוך 

 שימוש באתר

 

 דוגמאות למקורות:

 Christensen, K., Thinggaard, M., McGue, M., Rexbye, H., Aviv, A., Gunn, D., ... & 

Vaupel, J. W. (2009). Perceived age as clinically useful biomarker of ageing: cohort 

study. Bmj, 339, b5262. 

 שלישישיעור 

 מטרת השיעור: 

סמן "גיל נתפש". חשיבה על כיווני חקר נוספים לכיוונים -חשיבה ביקורתית על הביוהכרת מדע אזרחי. 

 הקיימים במחקר כיום.

 שיטת הלימוד: 

ניהול דיון על הממצאים של המחקרים שהוצגו בשיעור הקודם. המורה ינהל דיון על מהימנות 

 ים, בדיקת כיוונים אלו.נוספהמחקרים, העלאת כיווני חקר 

 מיומנויות: 

 חקר מאמרים, חשיבה ביקורתית, הגנה על טיעון.

 פירוט השיעור

 פעילויות + מיומנויות תוכן שלב השיעור

חזרה על השיעור הקודם,  הקדמה

 חזרה על המחקר "גיל נתפש".

הלה כדי דיון ושאלות מק

להעלות על הלוח את 

 ההגדרות. דיון במטלת הבית.
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 הכרת המושג "מדע אזרחי" יעורגוף הש

דיון ביתרונות והחסרונות של 

 מדע אזרחי.

קישור מדע אזרחי למחקרים 

שנדונו בתחילת יחידת 

 הלימוד

דיון במדע אזרחי, יתרונותיו 

 וחסרונותיו

 

קישור מדע אזרחי למחקרים 

קודמים )דיון, למידת 

 עמיתים(

ריכוז הנושאים שנדונו  סיכום

 ביחידת הלימוד

למחקרי מדע אזרחי  הפנייה

 נוספים

 ריכוז התשובות על הלוח. 

דיווח על מטלה לבית: 

השתתפות במחקר מדע 

אזרחי אחד מתוך הרשימה 

 המוצעת והצגתו בכיתה.

 

 דוגמאות למקורות:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_citizen_science_projects 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_citizen_science_projects
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Abstract 

Objective To determine whether perceived age correlates with survival and important age 
related phenotypes. 
Design Follow-up study, with survival of twins determined up to January 2008, by which time 
675 (37%) had died. 
Setting Population based twin cohort in Denmark. 

Participants 20 nurses, 10 young men, and 11 older women (assessors); 1826 twins aged ≥70. 
Main outcome measures Assessors: perceived age of twins from photographs. Twins: 
physical and cognitive tests and molecular biomarker of ageing (leucocyte telomere length). 
Results For all three groups of assessors, perceived age was significantly associated with 
survival, even after adjustment for chronological age, sex, and rearing environment. Perceived 
age was still significantly associated with survival after further adjustment for physical and 
cognitive functioning. The likelihood that the older looking twin of the pair died first 
increased with increasing discordance in perceived age within the twin pair—that is, the 
bigger the difference in perceived age within the pair, the more likely that the older looking 
twin died first. Twin analyses suggested that common genetic factors influence both perceived 
age and survival. Perceived age, controlled for chronological age and sex, also correlated 
significantly with physical and cognitive functioning as well as with leucocyte telomere 
length. 
Conclusion Perceived age—which is widely used by clinicians as a general indication of a 

patient’s health—is a robust biomarker of ageing that predicts survival among those aged ≥70 
and correlates with important functional and molecular ageing phenotypes. 
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