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   ומה המייחד את החי מהדומם? , מה המשותף   מאפייני החיים:

 :אם מתקיימים בו מספר מאפיינים, חי יצור כ נוהגים לזהות יצורביולוגים ה

    לה והתפתחותיגד. 2   בנוי מתא/ים. מבנה גוף 1

 , חילוף חומרים.. הזנה והפרשה3

 רוי ניקלט והיצור מגיב.הגי ,כימייםו: פיזיקליים  לגירויים. תגובה 4

 הם. ייחסי תלות הדדיים בין מבנים בגוף ותאום בינ,  רגוןסדר וא .5

   ה לתפקיד אותו ממלאים.ה בין המבנהתאמקיימת 

 ה של הגוף כולו.תנועאו /ו , : בתוך הגוף תנועה. 6

 תחילתו של האחד תלויה במציאות של קודמו. - רבייה: רציפות גנטית . 7

  .נו לבינהמשקל בישיווי  וקיום  ,הטבעית  ת היצור לסביבתוהתאמ א.  . 9

  של המותאמים פחות.והכחדה במהלך הדורות ל השתנות תהליך שב. 

 גוף שמתקיימים בו רק חלק ממאפייני החיים אינו נחשב יצור חי.

 

 ) מימין לשמאל(    מהגדול לקטןמדרג ביולוגי: 

 אטום  -מולקולה -אברון -תא -רקמה -איבר -מערכת – יצור

למשל : אמבה יצור חד תאי, . כולו השלםהחי היצור  –) אורגניזם(  י ח יצור

 נשר: יצור רב תאי.

 איברים הקשורים זה לזה אנטומית, כלומר: מחוברים, אוקבוצת  – מערכת

 : מערכת הנשימה. למשל בתפקוד. שלא, אך קשורים זה לזה

 רגל:  למשל ם.תאם לבצוע תפקוד מסויוצרות מבנה המוצבר רקמות הי -איבר

 .שרירלמשל: רקמת  תאים דומים, המבצעים תפקוד משותף.קבוצת  – רקמה

 תא עצב. :למשל .חייםמבנה ותפקוד בסיסית של כל היצורים היחידת  – תא

 .ממדייםכל התאים הם תלת  ם מתא/ים. כל היצורים החיים בנויי

 . יני החיים יכל מאפמתקיימים היחידה הקטנה ביותר שבה התא: 
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 נמצא רק בתוך תאים.  -המוקף בקרום ומצוי בתוך גוף התאמבנה  – אברון

  מיטוכונדריה:  למשל ותפקיד מוגדר.  םיבעל מבנה וצורה אופייני

  הם בקשר כימי.ים ביניאטומים הקשורמספר  – מולקולה

  , המצוי בתאי הדם האדומים של בעלי חוליות.חלבון סוג של, : המוגלוביןלמשל 

 : אטום פחמן יחידת המבנה הבסיסית של החומר. למשל  - אטום

 

 :אברוני התא

 מפריד בין  מעטפת בעלת מבנה מיוחד,מצוי בכל התאים החיים, קרום התא: 

 ( לא. –חלק כן וחלק בררני )   התא לסביבתו, דרכו עוברים חומרים שונים באופן

 .םאברוניהבו מצויים כל  ךמהווה את התוו תא.כל הנוזל המצוי בתוך ציטופלסמה: 

 . DNAהאברון המכיל את החומר התורשתי המכונה   גרעין התא:

 הנשימה התאית,בהם מתרחשת אברונים   ברבים מיטוכונדריה( :) מיטוכונדריון

 בכל התאים יש מיטוכונדריות.ק לאנרגיה, כל תא זקו והפקת האנרגיה.

 המעכב את פעילות המיטוכונדריה, הרעל יפגע בתהליך יצירתרעל אם יוחדר 

 כימאשר בתא עור, ות בתא שריר יש לצפות ליותר מיטוכונדריתא. האנרגיה ב

 מאומצת יותר.פעילותו 

 אברון שתפקידו לקלוט את אנרגית האור וליצר מזון. כלורופלסטים : כלורופלסט

 אם מחלה נדירה תפגע   ברקמות הירוקות שלהם. מצויים רק בתאי צמחים , 

 לקלוט אנרגיית אור וליצר מזון. הוא לא יוכל, תא צמח  בכלורופלסטים של

 הצמח.  תא את קרום  ףמבנה קשיח ותומך, מצוי רק בתאי צמחים, מקי -דופן תא

 (נוסף לקרום.במצוי )

 לתפוס  הוליכמכילה מים ומומסים , מצוי בתאי צמחים, האברון  –  גדולה חלולית

 ם. יבצמח נבול החלולית איבדה את רוב המ תא הצמח. את מרבית נפח
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 תרשים של תא צמח: 

 מכיל את האברונים:, בדומה לתא בעל חיים תא צמח 

 נדריהגרעין, מיטוכוקרום, ציטופלזמה, 

 , וברקמות הירוקות גם כלורופלסטים. גדולה  דופן וחלוליתגם בנוסף אך 

 

 התאמה בין מבנה לתפקיד:  תאים

 לתאים השונים תפקודים שונים, על כן צורתם שונה. קיימת התאמה בין מבנה

 שלהם,  יהתאים החיים דומים במבנה הבסיס, לתפקיד. יחד עם זאת 

 טופלסמה ואברונים המאפשרים קיום שלמדיים בעלי קרום, צים תלת מיכולם מבנ

  כל תהליכי החיים של התא. 

 , צורתו אופיינית לתאים כך למשל תא דם אדום , תפקידו להוביל מולקולות חמצן

 , שונה בצורתו מתא שריר, שתפקידו בעל שטח פנים גדול ביחס לנפח בכך שהוא

  לכן צורתו סיבית והוא תא צר וארוך. -ריריםהעיקרי הוא כווץ הש

 עגלגלים וגמישים. תכונה זו מאפשרת להם לעבור בקלות בכלי  תאי דם אדומים 

  הדם הצרים.

  דומים.בסיסיים ותהליכים מבנה אך ה,  תפקיד שונהוצורה שונה  לסוגי התאים

       

 דופן

 חלולית

 קרום

 ציטופלזמה

 כלורופלסט

 מיטוכונדריה

 גרעין
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