
 ?מהו מדע

 .יש המגדירים מדע ככל פעילות חקר אנושית•

מדע הוא שיטה לאסוף ידע     : הגדרה מקובלת יותר•

,  ניסוי והסקה שיטתיים, אודות העולם באמצעות תצפית

 .ודרכי מחקר שנועדו לפתח ידע זה

 

בכך שהוא ידע המתגבש  , המדע שונה מידע אחר•

 .ומצטבר תוך כדי תהליך מתמשך של ביקורת והוספה

 מילון אבן שושן: מקור מילכה ברקו גרש  : עריכה ועיצוב  מצגת 



 חלוקת המדע לתחומי התמחות

 :חנובר'מתוך ראיון עם פרופסור אהרן צ•

 מי לחיים ומי למוות•
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החלוקה המדעית למקצועות  , כל ההגדרות הדיסציפלינריות"•

 .ואינן קשורות למציאות הטבע, הן הגדרות של האדם, נפרדים

 .אלה הגדרות מלאכותיות•

שאנחנו מתקשים להבין את התמונה , הן נולדו כתוצאה מכך•

 ."ולא מסוגלים להתמודד עם מורכבות גדולה מדי, הכוללת

 

חתן פרס נובל לכימיה ביחד עם אברהם הרשקו , חנובר'אהרן צ•

 .חקר החלבונים  2004,  רוז ואירווין

 מילכה ברקו גרש   
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 תחומי המדע המודרני

חקר  , סוציולוגיה  -חקר החברה האנושית -מדעי החברה

 ...תקשורת, כלכלה, פסיכולוגיה, מדע המדינה, תרבויות

    

 

 

 

 

 

 

,  לימודי דתות, אמנות, ספרות, פילוסופיה  -מדעי הרוח

 ...היסטוריה, בלשנות, שפות
 

 מילכה ברקו גרש  

 



 תחומי המדע המודרני

תחומים העוסקים במתמטיקה ובתופעות   -מדעים מדויקים•

מדעי כדור  , פיזיקה, כימיה, מתמטיקה: של החומר הדומם

 ...ננוטכנולוגיה, מדעי המחשב, מדעים פלנטאריים, הארץ
 

 

שם כולל לתחומי המדע העוסקים בעולם   -מדעי הטבע•

 .בחומר הדומם ובעולם החי: ובדרך פעולתובחוקיו , הפיזי
 

 

,  ביוטכנולוגיה, כימיה, רפואה,  ביולוגיה, אסטרונומיה•

 ...פיזיקה, מדעי כדור הארץ, אקולוגיה

 

       -שבעבר , מחקר שוניםכיום נוהגים לשלב בין תחומי •
 .ביוכימיה: למשל. על פי החלוקה המסורתית היו נפרדים

 

 

 מילכה ברקו גרש  

 



 

 תחומי המדע המודרני

 :מתחלקים ל

מדעי  

 החברה

מדעי  

 הרוח

מדעים  

 מדויקים

מדעי  

 הטבע

 :למשל

 :ביולוגיה מתמטיקה היסטוריה תקשורת

 חיים= ביוס
ניתן לחלק לענפי  

 :משנה כמו
:  זואולוגיה

 חיה= זואון

חקר = בוטניקה

 צמחים

 מיקרוביולוגיה

 זעיר= מיקרו 

.......... 

=  אנטומולוגיה 

 חקר החרקים

 חקר חיפושיות

=  איכטיולוגיה 

 חקר הדגים

=  אורניתולוגיה

 ....חקר העופות
 מילכה ברקו גרש© 

,  פיסיקה, כימיה

 ...אסטרונומיה



 (תורה= לוגוס, חיים= ביוס)ביולוגיה 

,  הביולוגיה עוסקת בהרכבם ובהתנהגותם של יצורים חיים•

 .ביחסי הגומלין ביניהם ובין סביבתם
 

 .את תחומי הביולוגיה ניתן לחלק לפי קריטריונים שונים•

ברמת האורגניזם  , ברמת האטומים והמולקולות: למשל     

 .ברמת האוכלוסייה ועוד, ברמת קבוצות אורגניזמים, הבודד

 

  



 דוגמאות לתחומי משנה: ביולוגיה

  

 .חקר הצמחים= בוטניקה •

 .חייםחקר בעלי = זואולוגיה•

 .המיקרואורגניזמיםחקר =מיקרוביולוגיה•

עוסקת בקבוצות האורגניזמים  = אקולוגיה•

 .וביחסיהם עם הסביבה

התורשה        , ענף החוקר את הגנים= גנטיקה•

 .ומגוון היצורים החיים

,  התנהגותם, חקר מבנה התאים= ביולוגיה של התא•

 .ויחסי הגומלין עם סביבתם

חקר תהליך ההתפתחות וההסתעפות של = אבולוציה•

 .צורת חיים אחת מצורת חיים אחרת 



 (טבע: מקור השם מיוונית) פיסיקה 

   היא מדע החוקר את החוקים הבסיסיים ביותר   פיזיקה•

מערכת               כפי שהם באים לידי ביטוי בכל , הטבעשל 

 .  בכדור הארץ ובחלל, הניתנת לתצפיתהההה

 

 

 

 

תאוריות פיזיקליות מתוארות לרוב               

.                                על ידי משוואות מתמטיות

חוקים פיזיקליים  , כמו כל תאוריה מדעית

יכולים להשתנות כתוצאה מתצפיות או      

ניסויים חדשים או תאוריות מוכללות          

יותר אשר מסבירות את כל שהסבירה       

 .התאוריה הקודמת ומוסיפות עליה

 

 מילכה ברקו גרש



 דוגמאות לתחומי משנה: פיסיקה

,  הפיסיקה היא תחום מדעי שבו עוסקים בחומר ובאנרגיה•

וכן בנושאים הקשורים בחקר , ובהשפעתם על סביבתם

 .חקר מבנה חלקיקי החומר הזעירים ביותר ועוד, היקום 
 

 

,  אנרגיה אטומית, תנועת לוויינים, מרכז כובד: דוגמאות•

 .מגנטים, מאיץ החלקיקים, אופטיקה, גלי קול
 

 :לחלק את הפיזיקה לשני תחומים עיקרייםנהוג •

 ....חשמל , תרמודינמיקה, מכניקה -הפיזיקה הקלאסית•

,  מכניקת הקוונטים: תחומים עיקריים -הפיזיקה המודרנית•

 ...  תורת היחסות ופיזיקה סטטיסטית

 

 



 (אומנות השינוי: מקור השם)כימיה 

 :החומרדעת העוסק בעולם תחום : כימיה•

 תכונותיו והשינויים החלים בו, מבנהו, הרכב החומר     

 .  במהלך תגובות בין החומרים     

 ,כימיה היא תחום דעת מדעי הקשור לחקר של אטומים     

 בין אם הם, גבישים וצברים אחרים של חומר, מולקולות     

 .  מצויים בהרכב מסוים או בצורה מבודדת     

הנחקר       הכימיה מחולקות בדרך כלל לפי סוג החומר •

:               דיסציפלינות אלה כוללות. או לפי סוג המחקר

כימיה  , ביוכימיה, אנאורגניים, חקר חומרים אורגניים 

 .פיזיקלית וכימיה אנליטית

 
 מילכה ברקו גרש

 



 אלברט איינשטיין: ציטוטים

כי הידע מוגבל אך הדמיון חובק  ; דמיון חשוב יותר מידע"•

 ."עולם

 

ככל שהנחותיה פשוטות  , תיאוריה היא מרשימה יותר"•

ככל שהיא מקשרת בין יותר סוגי דברים שונים וככל  , יותר

 ."שתחום הישימות שלה רחב יותר

  

 –אבל אין בכך הגיון , אפשר לתאר הכול בצורה מדעית"•
כמו לתאר סימפוניה של בטהובן  , יהיה זה חסר משמעות

 ".  כשינויים בלחץ האוויר
 ויקיצוטוט: מקור


