
 ע"קיץ תש

 1

  

  ביולוגיה

 28, ל" יח3, ביולוגיה

  

  

  

  ).ו"תשס( מבוסס על תכנית הלימודים 28המיקוד בשאלון 

  

  .1השנה מופיעים בחוברת המיקוד התכנים אשר מהם יחוברו השאלות במבחן

 נוגע למיומנויות הנדרשות מכל תלמיד ואינו, המיקוד נוגע לתכנים המרכיבים את תכנית הלימודים

  ). 'הסקת מסקנות מנתונים וכו, כגון קריאת גרף( תלוי בתכנים הספציפיים שלמד ביולוגיה באופן בלתי

 על התכנים שנכללים במיקוד של נושאי רקהשני והרביעי בבחינה יסתמכו , השאלות בפרקים הראשון

  ).אקולוגיה, תא, גוף האדם(הליבה 

 אותו נושאישי יהיו מן התכנים שנכללים במיקוד של  שבפרק בשלה נושאי הבחירמכל נושא בהשאלות 

נושאי (וכן יניחו ידיעה של התכנים הנכללים במיקוד של נושאי הליבה , )אין להסיק מנושא אחד לאחר(

  ).הליבה הם נושאי חובה לכל התלמידים

וד עשוי לרדת במקום אחד ולהישאר במיק,  מושג המופיע בתכנית הלימודים יותר מפעם אחת:שים לב

השאלות במבחן יכילו תכנים הקשורים למופע של המושג בהקשר שבו הוא הושאר . במקום אחר

.במיקוד

                                                           
1
  .biology/il.gov.education.wwwשכתובתו , ר"המיקוד נמצא גם באתר המפמ 

  . ומודגשים בה התכנים שנכללים במיקוד, באתר זה מפורטת תכנית הלימודים בשלמותה

 !שים לב

  .השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן
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2 מבוא לביולוגיה של האדםמבוא לביולוגיה של האדםמבוא לביולוגיה של האדםמבוא לביולוגיה של האדם

  ל" יח3פרקי לימוד חובה לתלמידי . ב

  )בהדגשת ההומאוסטזיס(מבוא לביולוגיה של האדם 

 מונחים ומושגים, תכנים, טבלת רעיונות

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

הוא ,  תאי- הוא יצור רבהאדם
מופרד מן הסביבה ומקיים עמה 

ושומר על סביבה , יחסי גומלין
  .פנימית יציבה

, רקמות, גוף האדם בנוי מתאים
  .איברים ומערכות איברים

התפקוד הכולל של הגוף מותנה 
בתיאום ובוויסות כל הפעילויות 

  .המתרחשות בו

, גוף האדם בנוי מערכות של איברים   •
שות אחת כי לגוף לפעולהמאפשרות 

תפקודן העיקרי , שמות המערכות(
, )חילוף גזים(נשימה , עיכול ):ומקומן
 תקשורת, הגנה, הפרשה, הובלה

  .תנועה ורבייה, )עצבים והורמונים(

התיאום והוויסות של פעולת    •
המערכות בגוף האדם מתבצעים 
, באמצעות תקשורת בין המערכות

, משתתפים מערכת ההובלה שבה
  .רכת העצבים וההורמוניםמע

  

זקוק , ככל יצור חי, האדם
לחומרים לבניית הגוף ולהפקת 

חילוף החומרים . אנרגיה
 מאפיין יצורים )המטבוליזם(

  .חיים
  

המערכות השונות בגוף 
חילוף החומרים מאפשרות את 

  . בתאים)המטבוליזם(
  

  
  

  
  

ללא ) נשימה תאית(הפקת אנרגיה בתא 
 .תהליכיםהפירוט 

  

  
  

, ות קליטת חומרים ועיבודםמערכ
וסילוק מזון שלא , הפרשה ,הובלתם

*עוכל
  

המזון כמקור החומרים לבנייה    •
נבונה  תזונה, ולהפקת אנרגיה

עיכול המזון וספיגתו אל , ומאוזנת
סילוק , הובלתו לתאים ,מערכת הדם

  .מזון שלא עוכל
  

  
  

מערכת זרימה ותיווך , מערכת ההובלה •
 .תמערכות שונו המקשרת בין

  

  
 
פירוק שהם ותוצרי  הפרשת עודפים •

  .פסולת

ATP,אנרגיה ,  אנרגיית חום
 .כימית

  

  
  

, מים, חלבונים,  ויטמינים:הזנה
  .שומנים, פחמימות, מינרלים

,  אנזימי עיכול:מערכת עיכול
כיס , כבד, ושט, בלוטות רוק

, מעי דק, מעי גס, לבלב, מרה
  .קיבה, פה, ספיגה

  . ריאות:מערכת נשימה

, ברזל : הובלהמערכת
טסיות דם , ורידים, המוגלובין

, מחזור דם גדול, )לוחיות דם(
 –נוזל הדם , מחזור דם קטן

תאי , עורקים, נימים, פלסמה
  .תאי דם לבנים, דם אדומים

  . כליה:מערכת הפרשה

  

                                                           
*
על פי גישה מערכתית זו לא נדרש . לימוד המערכות יהיה בסיסי ומטרתו להציג תמונה כללית של אורגניזם שלם 

 .להכיר לעומק את כל המבנים והתהליכים הקשורים במערכות
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3 מבוא לביולוגיה של האדםמבוא לביולוגיה של האדםמבוא לביולוגיה של האדםמבוא לביולוגיה של האדם

 

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

לגוף מערך הגנה המסייע 
  סלשמירת ההומאוסטזי

 המונעים פגיעה של מנגנוני הגנהבגוף יש    •
להחזיר את הגוף  גורם זר ומסייעים

 ,חומר זר או אורגניזם זר. למצבו התקין
עלול , החודר לתוך הסביבה הפנימית

שונים הבאים לידי  לגרום לשיבושים
  .ביטוי במחלה

    

זיכרון  , אנטיגן:הגנהמערכת 
קרישת ,  נוגדן,חיסון, חיסוני

  .)אזכור(דם 

עיבודו ותגובה , קליטת מידע
  .עליו מאפיינים יצור חי

העצבים וההורמונים מערכות 
, משתתפות בקליטת מידע

 ומאפשרות עיבודו ותגובה עליו
  .שמירה על ההומאוסטזיס

    
  

  

קיומו של הומאוסטזיס בגוף 
האדם מושג בעזרת מנגנוני 

המביאים , בקרה ומשוב
לפעולה משולבת ומתואמת של 

  .נותמערכות שו

  הומאוסטזיסדוגמאות לביטוי של 
 :תקין ולהפרתו

  ויסות רמת הסוכר בדם •
  

  
  

, לבלב, גלוקוז ,אינסולין
  .סוכרת

  

ייחודו של האדם באחריותו 
לאדם יכולת . לעצמו ולסביבתו

חשיבה מורכבת ויכולת 
  .טכנולוגית
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4  מבנה ופעילות מבנה ופעילות מבנה ופעילות מבנה ופעילות----    התאהתאהתאהתא

   מבנה ופעילות–התא 

  מונחים ומושגים, תכנים, טבלת רעיונות

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  ופעהת/ רעיון 

התא הוא יחידת המבנה 
  .והתפקוד ביצורים החיים

בכל היצורים ניכרת אחידות 
רבה במבנה הבסיסי של 

בהרכב שלהם , התאים
ובתהליכי היסוד המתקיימים 

בצד שונות בצורה , בהם
  .ובתפקוד

מבנה התא ואברוניו תוך הדגשת  •
 בין  והיחסבין מבנה לתפקוד התאמהה

  .שטח הפנים לנפח
  

דופן , גרעין התא ,אאוקריוטי
 ,פרוקריוטי, מיטוכונדריה, תא

, קרום התא, ציטופלסמה
תא , תא בעל חיים, ריבוזומים

  .צמח

. בתא מתקיימת סביבה מימית
רוב החומרים הבונים את תאי 
היצורים החיים הם תרכובות 
. פחמן אורגניות מסוגים שונים

  .יםבתאים מצויים גם מינרל

, ליפידים ,התכונות של פחמימות   •
 .חומצות גרעין, חלבונים

 

חומצות , סוכר-חד, ויטמינים
, חומצות גרעין, אמיניות

-חומרים אי, חומרים אורגניים
, ליפידים, חלבונים, אורגניים
, תאית, סוכר-רב, פחמימות

DNA ,RNA.  
  

קרום התא מפריד בין הסביבה 
הפנימית לסביבה החיצונית של 

ומאפשר מעבר חומרים , התא
  .ביניהן

גם בתוך התא יש קרומים 
  .התוחמים אברונים

 מאפשר, שהוא מבנה דינמי, קרום התא   •
 קיום סביבה פנימית יציבה השונה מן

 .הסביבה החיצונית של התא

 

  .חדירות הקרום, הומאוסטזיס

  

בתאים מתקיימים תהליכים 
 –בנייה ושינוי , של פירוק

  ).ליזםמטבו(חילוף חומרים 

תהליכים אלה מלווים 
  . בשינויים אנרגטיים

התהליכים הכימיים ביצור 
  .החי מזורזים על ידי אנזימים

-הנשימה התאית כתהליך אנזימטי רב   •
, שבו מופקת אנרגיה כימית ,שלבי

לביצוע כל תהליכי החיים בתא  המשמשת
 ).התהליך בלי פירוט השלבים תיאור(
 המאפשרים, האנזימים כזרזים ביולוגיים   •

 פעולת .את קיומם של התהליכים בתא
כמו , האנזימים מושפעת מגורמים שונים

pH ,ריכוז , ריכוז סובסטרט, טמפרטורה
  .אנזים

, סוכר-חד, אנרגיית חום
, נשימה אירובית, מיטוכונדריה

  .ATP , נשימה אנאירובית

  

מבנה ,  דנטורציה,אתר פעיל
    .ספציפיות, מרחבי

ידע בכל תא נמצא כל המ
אך לא , התורשתי של היצור

כולו בא לידי ביטוי בכל אחד 
קיימת בקרה על . מן התאים

  .ביטוי המידע התורשתי

 DNAהמידע התורשתי בתא מוצפן ב  •
שהוא אחד המרכיבים העיקריים של 

  .הכרומוזומים
ביטוי המידע התורשתי נעשה במסלול       

 . חלבון� DNA � RNA :של
 

ת חומצו, גרעין התא, גן
, יצירת חלבונים, אמיניות

, תרגום, תעתוק, ריבוזומים
RNAמוביל  ,RNAשליח .  
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5  מבנה ופעילות מבנה ופעילות מבנה ופעילות מבנה ופעילות----    התאהתאהתאהתא

 

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

לפני . כל תא נוצר מתא קודם
 משוכפל DNA-חלוקת התא ה

) לרוב(ומועבר בצורה מדויקת 
  .לתאי הבת

ביצורים שבהם מתקיימת 
ת רבייה זוויגית מתרחש

  ).מיוזה(חלוקת הפחתה 

  ועקרון חלוקת התאDNA-שכפול ה   •
 כתהליכים המבטיחים חלוקה) מיטוזה(

 שווה של החומר התורשתי בין שני תאי
 אין צורך בלימוד השלבים. הבת

 

  .כרומוזומים

  

  

  .הפלואיד, דיפלואיד

התקדמות המדע מאפשרת 
שיפור בתחומי הרפואה 

אך מעוררת , והחקלאות
יות שעל האדם דילמות מוסר

  .להתמודד איתן
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6 אקולוגיה

 אקולוגיה
  מונחים ומושגים, תכנים, טבלת רעיונות

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

הסביבה מאופיינת על ידי 
גורמים אביוטיים וגורמים 

המשפיעים אלו על , ביוטיים
כל אחד מהתנאים . אלו

ומהמשאבים של הסביבה יכול 
אולם , גביללהוות גורם מ

כושר הנשיאה של הסביבה 
נקבע על ידי השפעתם 

המשולבת של כל מרכיבי 
  .הסביבה

  

הגורמים האביוטיים בסביבה וחשיבותם 
  :)האורגניזמים( היצורים החיים לחיי

,  כגורם בהאבקה ובהפצת זרעים– רוח  •
 .כמשפיעה על התאדות

,  חשיבות החמצן וזמינותו– הרכב האוויר   •
CO2  חמן לפוטוסינתזהכמקור פ.  

: תלות בין גורמים אביוטיים •
ריכוז חמצן , לחות וטמפרטורה

  .במים וטמפרטורת המים
גורמים ביוטים והשפעתם על גורמים 

  :אביוטים ועל גורמים ביוטים
   יצורים משנים את סביבתם ובעקבות זאת •

  .משתנה הרכב המינים בסביבה

  
  

  .דיות
  

המבנה יימת התאמה בין ק
יצורים חיים של והתפקוד 

. לבין התנאים בסביבתם
התאמה זו היא תוצאה של 

  .תהליכי ברירה טבעית

   

כל היצורים החיים זקוקים 
לחומרים ולמקור אנרגיה 

היצורים  קולטים . לקיומם
חומרים ואנרגיה מהסביבה 
ומשחררים לסביבה חומרים 

הביוספרה היא . ואנרגיית חום
מערכת אקולוגית סגורה 

  .וחה לאנרגיהלחומרים ופת

   

בין פרטים של אותה 
אוכלוסייה ובין פרטים של 
אוכלוסיות שונות באותה 

חברה מתקיימים יחסי גומלין 
יחסי הגומלין . מסוגים שונים

בתוך האוכלוסיות וביניהן 
  .משפיעים על גודלן

) אוטוטרופים( יחסי ההזנה בין יצרנים   •
, הטרוטרופים( לבין צרכנים למיניהם

  .)מפרקים
  .הימלטות מטריפה ,ריפהט •
  .תחרות בתוך אוכלוסיות ובין אוכלוסיות   •
  . מסוגים שונים)סימביוזה(יחסי שיתוף    •
 השפעת יחסי הגומלין למיניהם על גודל   •

 .האוכלוסייה

, טורפי על, טפילות, הדדיות
, )species(מין  ,טריטוריאליות

צרכנים , צרכנים ראשוניים
  .שניוניים

ר בני האדם הגידול הרב במספ
בעולם מביא למעורבות גוברת 
והולכת של האדם בטבע וגורם 

שינויים , לשינויים בסביבה
  .שחלק מהם בלתי הפיכים

   

החקלאות היא סוג של 
  .מעורבות האדם בטבע

בחקלאות נעשה שימוש בגורמים אביוטיים 
מבוקרים לצורך הגברה וייעול של הייצור 

 : החקלאי
ת השקיה שיטו. שימוש במים להשקיה •

 .איכות מי ההשקיה, לייעול וחיסכון במים
  
עיבוד הקרקע כגורם ייצור  •

וכגורם שמשפיע על מבנה 
מצעים מנותקים . הקרקע

  .כתחליף לקרקע
  

  
  
  

מים , מי קולחין, טפטפות
, מים שפירים, מליחים
  . ממטרות

  . זיבול, דישון
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7 אקולוגיה

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

שימוש בתאורה מלאכותית  •
: להשפעה על תהליכים ביולוגיים

שינוי , הגברת הפוטוסינתזה
 . הטלת ביצים, במועדי פריחה

ידולים מחוץ גידול ג: ויסות הטמפרטורה •
צינון הלול , אחסון תוצרת חקלאית, לעונה
 .בקיץ

  
  
  
  

  .גידול בתנאים מבוקרים

מעורבות האדם מעוררת 
בעיות ודילמות חברתיות 

  ואתיות
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8 התנהגות בעלי חיים

  ל" יח3פרקי לימוד בחירה לתלמידי . ג

  התנהגות בעלי חיים

  מונחים ומושגים, תכנים, טבלת רעיונות

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

חקר התנהגות בעלי החיים 
נעשה גם בסביבתם הטבעית 

. וגם במערכות מבוקרות
המחקר בתחום זה נעשה בדרך 

, אובייקטיבית ככל שניתן
ומתוך ניסיון להימנע מהאנשת 

  . בעלי החיים

, התנהגות תיעוד, תצפיות: שיטות המחקר
  .מבוקרים ניסויים, זיהוי פרטים

 על הסביבה השפעתניסויים לבדיקת 
העשרה , ניסויי חסך: התנהגות הפרט

  .ניסויי אימוץ ,סביבתית

 

 -גירוי על, )חיצוני, פנימי(גירוי 
  .תגובה-גירוי, טבעי

התנהגות בעל החיים  מושפעת 
ים מגירויים סביבתיים הנקלט

. איברי החושים שלועל ידי  
 מותאמים  החושיםאיברי

  .לסביבת המחיה שלו

   

הן בני אותו מין , בעלי חיים
, והן בני מינים שונים

מתקשרים זה עם זה על ידי 
העברת אותות הנקלטים 

  .באמצעות החושים

התקשורת היא הבסיס 
  .להתנהגות חברתית

 נקלטים ומועברים על ידי תאים תהאותו
 בגוף וגורמים לתגובה התנהגותית ומערכות
   .מתאימה

  .נלמדיםאותות ו אותות מולדיםקיימים 

  :סוגי התקשורת

דרכי העברת , הגדרה: תקשורת חזותית   •
, )תנועה ותנוחה ,דגם, צבע(המסר 

  .מטרות המסרים

 סימון התנהגות, הגדרה:  תקשורת כימית•
   .ביונקים ובחרקים ותפקידיה

  

 ,הסוואה ,בלוטות ריח
-מסר בין,  טריטוריה,קיינותח

, מסר כללי, מסר ייחודי, מיני
, צבע אזהרה, מיני-מסר תוך
-תקשורת בין, תחנת ריח

  . מינית-תקשורת תוך, מינית

  

התנהגויות הקשורות לרבייה 
מחייבות שיתוף פעולה בין 
  .בעלי החיים בני אותו מין

  
  

  
יש קשר בין מידת ההשקעה 
ברבייה ובטיפול בצאצאים 

היבטים פיזיולוגיים ובין 
  .והתנהגותיים

 ,השקעת אנרגיה ברבייה: דפוסי רבייה   •
מינית  פרצופיות-חד, פוליגמיה, מונוגמיה

  .פרצופיות מינית-ודו

 מוכנות, יצירת המפגש: התנהגות חיזור   •
 המאפיינים, בחירת בן הזוג, לרבייה

  .הסכנה בחיזור, הנבחנים בעת החיזור

  טיפוסי:התנהגות הורית בעופות   •
 חלוקת תפקידים בין זכר, הצאצאים

  .האכלה, דגירה, קינון, לנקבה

 טיפוסי: התנהגות הורית ביונקים   •
 יצירת הקשר הראשוני בין, הצאצאים
 .הנקה וגמילה, האם לוולד

 

, האכלת חיזור, גוזל, אפרוח
חובש , התנהגות קינון, הרמון

, עוזב קן, טריטוריה, קן
  .ולהתט, שגר, פוטנציאל רבייה



 ע"קיץ תש

9 התנהגות בעלי חיים

  מונחים ומושגים נוספים  מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

מגוון ההתנהגויות שמבצעים 
בעלי החיים נובע מהמטען 

מניסיון החיים , הגנטי שלהם
ומיחסי הגומלין בין התורשה 

  .לסביבה

  

  

 :ם בהתפתחות ולמידהיעקרונות כללי •
לדפוסים השוואה בין דפוסים מולדים 

, חשיבות הלמידה והתרגול ,נלמדים
  .החתמה

, חיקוי ,ניסוי וטעייה, התניה: למידה •
  .ידת השירה בציפוריםלמ

  .האונטוגנזה של ההתנהגות •
על  השפעת גירויים חברתיים    -

 . של התנהגות הפרטההתפתחות
  .השפעת הסביבה על  ההתפתחות   -

, )מינית(זוויגית החתמה 
 התנהגות , החתמת עקיבה

, התנהגות נלמדת, מולדת
תקופה , למידה מתוכנתת

  ).קריטית(רגישה 

ם האדם מנצל את הידע שקיי
בנושא התנהגות בעלי חיים 

  .לתועלתו
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10 מזרע לזרעמזרע לזרעמזרע לזרעמזרע לזרע

  מזרע לזרע

  מונחים ומושגים, תכנים, טבלת רעיונות
  

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים תופעה/רעיון

במחזור החיים של צמחים  
מכוסי זרע הצמח מתפתח 
מזרע לצמח בוגר שפורח 

 . ומייצר פירות וזרעים

  

הנביטה היא התעוררות הזרע 
תחלת התפתחות מתרדמה וה

  .הצמח

 .מבנה הזרע ותהליך הנביטה •
תהליך הנביטה מושפע מגורמים   •

) אור, טמפרטורה, חמצן, מים(חיצוניים 
, הורמונים, גיל(ומגורמים פנימיים 
  ). תכונות קליפת הזרע

חומרי , הצצה, אנדוספרם
, עובר, נצרון, תשמורת
תרדמת , שורשון, פסיגים
  .זרעים

  

הגדילה וההתפתחות של 
)  השלב הווגטטיבי(הצמח 

כרוכות בתוספת מסה 
. ובהתמיינות תאים) ביומסה(

הגדילה וההתפתחות 
   .מושפעות מגורמים שונים

                                                          

הגדילה וההתפתחות מושפעות מגורמים  •
 :חיצוניים ופנימיים

  אור -
 קרקע -
  טמפרטורה -
  מים -
 מינרלים -
  CO 2ריכוז  -

            הורמונים-

  
  

  פוטוסינתזה, עוצמת אור
                                                                                                                                       

  
  

  
  .יברלין'ג, אוקסין

בשלב הרבייה הזוויגית של 
השלב (צמחים בעלי פרחים 

נוצרים ) רודוקטיביהרפ
  .פירות וזרעים, פרחים

 הוא איבר הרבייה הזוויגית הפרח •
 :של הצמח) המינית(
  מבנה הפרח   -
  
  
, מבנה(הקשר בין תכונות הפרח    -

מועדי הבשלה של צלקת ושל 
  .לדרך האבקתו) אבקנים

  .תהליך ההפריה והתפתחות העובר   -
  
  
יתרונות , עקרונות: רבייה זוויגית   -

  .וחסרונות
  

 הוא האיבר שמגן על הפרי •
הפרי . הזרעים ומסייע בהפצתם

  .מתפתח מהשחלה
, חנטה: שלבים בהתפתחות הפרי   -

 . הבשלה,  גדילה
 .התפתחות פירות ללא זרעים   -
 השלמת מחזור החיים: הזרע •

 התפתחות הזרע    -
  .דרכי הפצה של זרעים   -

, גרגירי אבקה, ביציות, אבקן
 עלי ,ֱעִלי, נחשון, מאבק,  זיר
, עמוד עלי, עלי כותרת, גביע

  .שחלה,צלקת, צופנים
  
  
  
  

חומרי , זיגוטה, אנדוספרם
תא , נחשון, מיוזה, תשמורת

  .תא זרע, ביצה

  



 ע"קיץ תש

11 מזרע לזרעמזרע לזרעמזרע לזרעמזרע לזרע

  

 מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים תופעה/רעיון

צמחים מתרבים גם ברבייה 
  ).רבייה וגטטיבית(זוויגית -אל
  
  

    

הזדקנות היא מכלול 
לים למותו תהליכים המובי

של הצמח או של חלקים 
  .ממנו

    

האדם מתערב במנגנוני 
התפתחות טבעיים של צמחים 

על מנת לכוונם לצרכיו 
  .ולהשגת יבול מרבי

    

בחקלאות מפתחים צמחים 
חדשים על ידי טיפוח זנים 

בעלי ערך כלכלי ועל ידי ייבוא 
  ואקלום של צמחים 

  .מאזורים שונים בעולם

מצעות הכלאות טיפוח זנים חדשים בא •
 .ובאמצעות הנדסה גנטית

  .אקלום צמחים מאזורי גידול אחרים •

שונות , ברירה מלאכותית
  .גנטית

  



 ע"קיץ תש

12 מיקרואורגניזמיםמיקרואורגניזמיםמיקרואורגניזמיםמיקרואורגניזמים

  מיקרואורגניזמים

  מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

המיקרואורגניזמים הם 
זעירים  )אורגניזמים(יצורים 

מאוד מקבוצות סיסטמטיות 
   .שונות

    

ם קדמו הפרוקריוטי
לאאוקריוטים באילן 

  .התפתחות החיים
  

   

הנגיפים הם קבוצה ייחודית 
יש להם מאפיינים : של טפילים

 יצורים חיים מבחינת של
ואין להם , תורשה ואבולוציה

 מאפיינים של יצורים חיים
  .מבחינת המטבוליזם

   

כמו כל ( מיקרואורגניזמים
זקוקים לחומרים ) יצור חי

 בהם כל ומתקיימים, ולאנרגיה
  .התהליכים המאפיינים תאים

   

מתרחשים במיקרואורגניזמים 
. תהליכים מטבוליים ייחודיים

יש קשר בין המטבוליזם 
 סביבת החייםהייחודי ובין 

שלהם ויכולתם לחיות ולשרוד 
  .בסביבות חיים קיצוניות מאוד

 :התאמות לחיים בסביבות קיצוניות •
 בטמפרטורה גבוהה מאוד או נמוכה

 ,מעמקי האוקיינוסיםב, מאוד
בנוכחות  ,בריכוז מלחים גבוה

 .מתכות ורעלים

  

חקר תהליכי החיים 
 היווה במיקרואורגניזמים

בסיס לתגליות חשובות רבות 
במדע ולהבנת תהליכים 

 וזאת בגלל, ביוכימיים וגנטיים
האחידות ו אפשרויות המחקר

ברמת התהליכים הביוכימיים 
  .ובצופן הגנטי של עולם החי

   

 היצורים ו אצל כלכמ
המשך קיום המין של , האחרים

מיקרואורגניזמים מותנה 
  .ברבייה

השפעת גורמים שונים על רביית    •
  .טמפרטורה, pH, חמצן, מזון: חיידקים

  .שלבי הגידול: עקומת גידול של חיידקים    •
  

  .חלוקת תא
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13 מיקרואורגניזמיםמיקרואורגניזמיםמיקרואורגניזמיםמיקרואורגניזמים

  מונחים ומושגים נוספים מפרט תכנים  תופעה/ רעיון 

ניזמים תפקיד למיקרואורג
מרכזי וייחודי במיחזור 

  .החומרים בטבע
  

 ,אורגני-חומר אי, חומר אורגני .מחזור החנקן ,מחזור הפחמן   •
מקבעי (חיידקים קושרי חנקן 

  . פקעיות חנקן, מפרקים,)חנקן

מיקרואורגניזמים רבים 
מתקיימים על יצורים אחרים 

ומקיימים איתם , ובתוכם
 חלק מהם. יחסי גומלין

חלק מהם מזיקים , ליםמועי
  .וגורמים מחלות

  

 יחסי גומלין של הדדיות בין   •
 .אחרים מיקרואורגניזמים ליצורים חיים

  .  מיקרואורגניזמים בכרס הפרה–דוגמה 

, מיקרואורגניזמים כגורמי מחלות   •
 .עקרונות קוך

  .סימביוזה, טפילות, ויטמינים

  

  

הנגרמות על  ניתן למנוע מחלות
באדם יזמים ידי מיקרואורגנ
ולטפל במחלות ובבעלי חיים 

בעזרת תרופות טבעיות 
   .ותרופות מעשי ידי אדם

ניתן למנוע התפשטות מחלות 
הנגרמות על ידי 

מיקרואורגניזמים בצמחים 
בעזרת הדברת 

  .  המיקרואורגניזמים
ניתן למנוע מחלות באמצעות 

שמירה על ניקיון המזון 
  .והסביבה

חיידקים  דמנגנון הפעולה של תרופות נג •
 .ונגד טפילים אחרים

 .התפתחות העמידות כנגד תרופות •
 .הדברה ביולוגית, הדברה כימית •
ברירנות , רעילות:  תכונות-חומרי הדברה •

  ).פגיעה רק במזיק
 

תרופות , פניצילין
  .אנטיביוטיות

  

  

 המתרבים חיידקים ופטריות
יש . במזון גורמים לקלקולו
   .צורך לשמר את המזון

  . לשימור מזוןדרכים שונות •

 
, עובש, ייבוש, הקרנה, הקפאה
שימור במלח , פסטור, עיקור

  . ובסוכר

האדם משתמש 
, במיקרואורגניזמים ברפואה

  .בתעשייה ובחקלאות
  

   

  

  


