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 ?מה יש לנו היום בתפריט

 עץ החיים

 

 משפט הקופים

 

 אבולוציה ובריאה

 

 משפט שדה

Shutterstock 



ארלס דארווין'בידי צ 1859מוצא המינים פורסם לראשונה ב 

 

משפט הקופים 

 

תיאוריית התכנון התבוני 

 

וכיום? 

 

 קצת היסטוריה

John T Scopes 

1925 

Charles Darwin 

1965 
 ויקיפדיה ויקיפדיה



סיבות דתיות 

 

סיבות רוחניות 

 

קשה לתפוס תהליכים ארוכים 

 

קצר בתקשורת 

 ?למה תורת האבולוציה מעוררת אנטגוניזם

YouTube 



האם באמת אין מספיק ראיות 
 ?התומכות באבולוציה



 
 
 

 מאובנים – 1' קבוצת ראיות מס

 הומולוגיה גנטית – 2' קבוצת ראיות מס

 הומולוגיה התפתחותית – 3' קבוצת ראיות מס

 הומולוגיה מורפולוגית – 4' קבוצת ראיות מס

 איברים מנוונים – 5' קבוצת ראיות מס

 עיצוב של טלאי על גבי טלאי – 6' קבוצת ראיות מס

 תופעות אקולוגיות – 7' קבוצת ראיות מס

 אבולוציה במעבדה – 8' קבוצת ראיות מס

 היכולת לחזות מגמות ומיקום ראיות – 9' קבוצת ראיות מס

 ניצול האבולוציה למטרות האדם – 10' קבוצת ראיות מס

 

 וכמובן הדרך בה כל הראיות משתלבות ומחזקות זו את זו



 המחלוקת היא לא בין דת למדע אלא בין אנשי דת לאנשי

 מדע

 

 ניתן למצוא את הפרשנויות והפשרות שיאפשרו לאבולוציה

 ואמונה לשכון זו לצד זו

 

האם מדובר בתכנון או תכנות? 

 

הבעיה העיקרית היא בעיית הזמן 

 על אבולוציה ובריאה



 ?באי הבנה הכלהאם מדובר בסך 
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בשביל מה צריך ללמוד אבולוציה בכלל? 

 

  האבולוציה לוקחת את אוסף התצפיות הביולוגיות ומכניסה

 אותן לקונטקסט רחב

 

 האבולוציה לא רק מסבירה מאין באנו אלא גם תהליכים

 ביולוגים רבים ומגוונים

 

התפרצויות של , השבחה בחקלאות, עמידות לאנטיביוטיקה
 .מגיפות ועוד

 1' טיעון מס



 רק תאוריה"אבולוציה היא" 

 

רגון  'חשוב להסביר את הז

המדעי וההבדל בין תאוריה 

 .להשערה

 2' טיעון מס



"אם  "או " ?ברווז-למה אין תנין

מוצא האדם מהקוף למה יש 

 "?קופים

 

  לברווז ולתנין יש אב קדמון

 משותף לפני כמאה מיליון שנה

 

  אבולוציה היא לא הכלאה בין

מינים אקראיים או הופעה של 

 מינים כהרף עין

 

 

 

 3' טיעון מס



 שיש להם מתכנן מוכיחהמורכבות החיים 

 

 הטיה לוגית ללא משמעות מדעית. א

יש תופעות שמוסברות טוב יותר בהתפתחות של טלאי על  . ב

 גבי טלאי מאשר תכנון נבון

 4' טיעון מס

 ויקיפדיה

 קריאת ביניים

www.livescience.com 

http://special.news.msu.edu 

http://www.livescience.com/


אין יתרון לחצי עין או חצי כנף 

 

ולכן לכל שלב בהתפתחות חייב להיות יתרון או ! נכון
 שלפחות לא יקנה חסרון

 5' טיעון מס
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האבולוציה נכונה רק ברמת המיקרו 

 

 6' טיעון מס

 וויקיפדיה google mapsנלקח מ

 /htm080417112433/04/2008http://www.sciencedaily.com/releases.לתקציר המאמר 

 /4792/12/105http://www.pnas.org/contentלמאמר המלא 
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  יש מחלוקת בקהילה המדעית לגבי תורת
 האבולוציה ויש תאוריות אלטרנטיביות

 

גורף ומהדהד, לא נכון! 

 

 

 7' טיעון מס



חסרים המון שלבי ביניים 

 

אבל אלו שישנם נותנים תמונה מצוינת של התפתחות  , נכון
 .שושלות שלמות

 8' טיעון מס

 Berkeley university Talking origins ויקיפדיה



אף פעם לא ראיתי מין חדש נוצר 

 

האבולוציה היא תהליך ארוך ומתמשך 

 

ספציאציה קיימת בפרקי זמן של עשורים 

 9' טיעון מס

Berkeley university 



האבולוציה מתארת את הופעת החיים 

 

אבולוציה מתארת התפתחות חיים מהרגע בו ישנם חיים 

 10' טיעון מס
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האבולוציה הינה תהליך הנשקף אלינו בכל מקום אליו נפנה 

 

 תורת האבולוציה היא אחת מהתאוריות המדעיות היותר
 וגם היותר מושמצות שיש, מבוססות שיש

 

 רוב הטיעונים נגד אבולוציה מבוססים על אי הבנה של
 החומר ראו מאמר בנושא באתר מכון דוידסון

DOfAa1http://goo.gl/ 

 

ישנה מסה עצומה של ראיות התומכות בתורת האבולוציה 

 

 סיכום

http://goo.gl/1DOfAa
http://goo.gl/1DOfAa
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  מכון דוידסון לחינוך מדעי מעוניין לעזור בכל מה שנוכל בהטמעת

 לימודי האבולוציה בכיתות

 

אירוח והשתתפות בהשתלמויות מורים 

 

הטמעת תכנים אבולוציוניים בהשתלמויות תלמידים רלוונטיות 

 

 סרטונים ואפליקציות באתר דוידסון אונליין, מאמרים 30מעל 

 

בתגובות ובעמוד  , "שאל את המומחה"מענה על שאלות ב
 הפייסבוק שלנו

 ?במה אנחנו יכולים לעזור לכם



 ?איך אפשר למצוא אותנו

Google – דוידסון אונליין 

 

Facebook – ליין-דוידסון און 

 

YouTube - davidsonweb 

 

 :המייל שלי

erez.garty@weizmann.ac.il 

 

 



Nothing in Biology Makes Sense 
Except in the Light of Evolution 
Theodosius Dobzhansky 1973 

 ויקיפדיה




