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 מגוון בתי הגידול על כדור הארץ

 

 

 

 :  מגוון בתי הגידול על כדור הארץ הוא גדול•

,  קרים, חמים, יבשים, ישנם בתי גידול לחים   

 .מוצלים וכדומה, מוארים

  



 

כל בית גידול כולל את כל היצורים המותאמים      •
 .  לחיים בתנאי הסביבה שבו

 

 

 

 

 מגוון המינים החיים על פני כדור הארץ הוא, אכן•

 .  וההערכה היא שיש כמה מיליוני מינים, עצום    



 מיון היצורים

"         לעשות סדר"מאז ומעולם ביקש האדם •

 .בעולם ולמיין את היצורים החיים

 המדענים ממיינים את היצורים החיים לקבוצות  •

 .  על פי מידת הדמיון והשוני ביניהם   

כל קבוצה כוללת יצורים שיש להם מאפיינים  •

והם שונים  , משותפים( תכונות תורשתיות)

 .במאפיינים אלו מיצורים בקבוצות אחרות



 חד תאיים ורב תאיים

המיון הפשוט ביותר הוא חלוקה של היצורים  •

תאיים  -קבוצת היצורים החד: החיים לשתי קבוצות
 .  תאיים-וקבוצת היצורים הרב

 

 יצורים  

 יצורים  

 חד תאיים

 יצורים

 רב תאיים

 חלקם



 השוואה: חד תאיים ורב תאיים
 תאי-יצור רב תאי-יצור חד

 תאים רבים תא אחד מספר תאים

התא הבודד עושה את  תפקיד

 .כל פעולות החיים

לכל קבוצת תאים יש 

 .תפקיד שונה

יכול לחיות רק בסביבה  סביבת קיום

 .לחה

תאיים  -יש יצורים רב

, שחיים בסביבה לחה

ויש שחיים בסביבה 

 .יבשה

חילוף חומרים עם 

,  נשימה) הסביבה

קליטת חומרים 

 (וסילוק פסולת

נעשה על ידי מערכות   .נעשה דרך קרום התא

 .מיוחדות

 איטי מהיר קצב רבייה

, כלנית, כלב, שלשול סנדלית, אמבה, חיידק דוגמאות

 אדם

 



 שיטת המיון של לינאוס         

הראשון שנקט גישה מדעית                                          •

,                 ושיטתית למיון היצורים החיים היה ִלינֵאּוס

 . 18-מדען שוודי בן המאה ה

הוא מיין את היצורים החיים לקבוצות על פי •

על פי התנהגותם ועל פי  , תכונותיהם הגופניות

לינאוס  . מאפיינים אחרים שהצליח להבחין בהם

:  ַמְמָלכֹותחילק את כל היצורים החיים לשתי 

 .  צמחים ובעלי חיים



 שיטות  למיון היצורים

 עם הזמן התגלו יצורים חדשים כמו החיידקים  •

 .והשתכללו שיטות המיון והחלוקה התרחבה   

 המיון המדעי של היצורים החיים מתבסס על  •

 ולא רקתכונות רבות ומסתמך על , תכונות הגוף   

 תכונות שקשורות בצורת הגוף : על תכונה אחת   

 בהתנהגותם ובשנים האחרונות גם  , של היצורים   

 .  שלהם( א"דנ)במבנה החומר התורשתי    

 כל אלו מאפשרים להסיק מסקנות על היצורים•

 .  ועל הקשרים ביניהם, החיים   

 ....החומר התורשתי, טמפרטורת הגוף, התפתחות העובר, אופן הנשימה, מקום החיות... 





 :ממלכות 5כיום נהוג לחלק את היצורים החיים ל •

תאיים שמקבלים את  -יצורים רב –בעלי חיים  .1•

 .מזונם על ידי אכילת יצורים אחרים

תאיים שמייצרים את מזונם  -יצורים רב –צמחים  .2•

 . בעצמם

תאיים שמקבלים את  -יצורים רב – פטריות. 3•

אך לעומת , מזונם על ידי אכילת יצורים אחרים

בעלי החיים הם מבצעים עיכול חיצוני מחוץ לגוף  

 .הפטרייה

החומר , תאיים חסרי גרעין תא-חד –חיידקים . 4•

 .  התורשתי שלהם מפוזר בכל התא

 .תאיים בעלי גרעין-חד – ְפרֹוִטיְסָטה. 5•

 



 ממלכה

 כלשהי נבדלים זה מזה בתכונות ממלכההיצורים ב•

 ,אך לכולם יש תכונות תורשתיות משותפות, רבות   

 המאפיינות אותם ומבדילות אותם מבני הממלכות     

 . האחרות   

יש מאפיין  בממלכת הצמחים לכל היצורים , לדוגמה   

בכך הם  . הם מייצרים את מזונם בעצמם: משותף

שאינם  , שונים מכל היצורים בשאר הממלכות

או )מייצרים את מזונם בעצמם אלא חייבים לאכול 
 .   מזון ממקור חיצוני( לקלוט



בתאיהם                        כלורופלסט הוא אברון המצוי •

,                           והאצותשל כמעט כל הצמחים 

 .  לביצוע תהליך הפוטוסינתזהוהמשמש 

בתהליך זה הכלורופלסט מרכיב גלוקוז ופחמימות •

ממים ופחמן דו חמצני על ידי ניצול , אחרות

 .  אשר נקלטת על ידי פיגמנטים, אנרגיית האור

,  לרוב הפיגמנט הוא כלורופיל אשר צבעו ירוק•

 .המעניק לחלקיו הירוקים של הצמח את צבעם

החיים כל היצורים תהליך זה הוא הבסיס לקיום •

הן מבחינת אספקת מזון והן , על פני כדור הארץ

 (.  גז המשתחרר בתהליך, מבחינת אספקת חמצן



נחלקת לקבוצות קטנות   ממלכותכל אחת מן ה•
,                     מחלקותכל מערכת נחלקת ל, מערכות –יותר 

כל סדרה נחלקת  , סדרותכל מחלקה נחלקת ל

,              סוגיםכל משפחה נחלקת ל, משפחותל
  . מיניםכל סוג נחלק ל

 

 

 

ממלכת הצמחים  : ממלכות 2במצגת נרחיב על •

 .וממלכת בעלי החיים

 



לכל היצורים השייכים לקבוצת מיון כלשהי יש  •
מאפיינים משותפים המבדילים אותם ומייחדים  

 .אותם מקבוצות אחרות

  

 

 

העטלף שייך למחלקת היונקים עם , לדוגמה, כך•
בשל קווי הדמיון  , הדולפין  והעכבר, האדם

הצאצאים שלהם ניזונים דרך  : הייחודיים להם
הם כולם יכולים לשמור על , יניקת חלב אמם

הם נושמים בעזרת ריאות , טמפרטורת גוף קבועה
 . ועוד, ולא בעזרת זימים

 



כך הדמיון בין  , ככל שקבוצת המיון קטנה יותר•

 .חבריה גדול יותר

 

 

חתול ועכבר שייכים                       : לדוגמה•

 .יונקים: מחלקהלאותה 

אך  , גם אוגר ועכבר שייכים למחלקת היונקים•

והם  דומים  , המכרסמים: סידרהשייכים לאותה 

 .  יותר זה לזה

 
 עכבר שדה אוגר זהוב



 . פנתר: לסוגמינים השייכים   –טיגריס ואריה , נמר •

 

 

 

 

 המין נמר: כגון, פרטים השייכים לאותו המין •

 .דומים זה לזה יותר מפרטים השייכים לאותו הסוג   

 נמר אמור  
נמר 

 אפריקאי



 שם מדעי

לאומית ובהסתמך על המיון  -על פי הסכמה בין•

שם הסוג שלו  : מדעי שםלכל מין נקבע , המדעי

 (.  אדם נבון, לדוגמה)ושם  המין ( אדם, לדוגמה)

 .שם המין כולל את שם הסוג ועוד מילה•

 

שיטה זו מאפשרת לאנשים שונים בארצות שונות •

כאשר הם מדברים על היצורים , להבין זה את זה

 .השונים החיים בעולמנו

 

 



 פנתר האריה   

 

 בעלי חיים: ממלכה•

 מיתרניים: מערכה•

 בעלי חוליות: תת מערכה•

 יונקים: מחלקה•

 טורפים: סדרה•

 חתוליים: משפחה•

 פנתר: סוג•

 פנתר האריה: מין•

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)


 אילנית מצויה

 

 בעלי חיים: ממלכה•

 מיתרניים: מערכה•

 חיים -דו: מחלקה•

 חסרי זנב: סדרה•

 אילניתיים: משפחה•

 אילנית: סוג•

 Hyla savignyiאילנית מצויה : מין•

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)


 דרור הבית

  

 

 בעלי חיים: ממלכה•

 מיתרניים: מערכה•

 עופות: מחלקה•

 ציפורי שיר: סדרה•

 דרוריים: משפחה•

 דרור: סוג•

 Passer domesticusדרור הבית : מין•

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)


 צפע ארץ ישראלי

 
 בעלי חיים: ממלכה•

 מיתרניים: מערכה•

 זוחלים: מחלקה•

 קשקשאים: סדרה•

 צפעוניים: משפחה•

 צפע: סוג•

 Vipera palaestinaeצפע ארצישראלי  : מין•

 



 (דג דניס)ספרוס זהוב 

 

 בעלי חיים: ממלכה•

 מיתרניים: מערכה•

 דגים: מחלקה•

 מקריני סנפיר •

 דקראים: סדרה•

 ספרוסיים: משפחה•

 ספרוס: מין•

•Sparus aurata 

 



 עגבנייה מתורבתת

 צומח: ממלכה•

 בעלי פרחים: מערכה•

 פסיגיים -דו: מחלקה•

 סולנאים: סדרה•

 סולניים: משפחה•

 סולנום: סוג•

 עגבנייה מתורבתת: מין•

 Solanum lycopersicum    

  Solanum lycopersicum fruit: זן•

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)


  בעלי חוליות וחסרי חוליות

ממלכת בעלי החיים נחלקת לשתי קבוצות מיון  •
 .בעלי החוליות וחסרי החוליות: מרכזיות

 
ממלכת   

 בעלי החיים

בעלי 

 חוליות

חסרי  

 חוליות



 (חולייתנים)בעלי חוליות      

 .קבוצה בממלכת בעלי החייםבעלי החוליות היא •

 , במים ובאוויר, בעלי החוליות נפוצים ביבשה   

 את החיות הגדולות ביותר, בין השאר, וכוללים   

 .בעולם וגם את האדם   

 ,  למרות ההבדלים הגדולים בין הדג לבין הפינגווין•

אפשר לזהות תכונות וסימנים  , הצפרדע או הפיל   

 . המשותפים לכל היצורים בקבוצת בעלי החוליות

,  הסימן המוכר ביותר הוא מציאותן של עצמות •

 .שיוצרות עמוד שדרה



 כמה סימנים משותפים לבעלי חוליות

המורכב משורה    ,במרכז הגוףעמוד שדרה לכולם יש •
 .של עצמות קצרות הנקראות חוליות 

הוא עשוי     ; הנמצא בתוך הגוףשלד פנימי לכולם יש •

 .השלד גדל במהלך החיים. מעצם ומסחוס

 .ושמאלימין ;דמיון בין צידי הגוף : צדדית-סימטריה דו•

אצל מקצתם    ; גפייםלרוב בעלי החוליות יש שני זוגות •

 (.נחשים)התנוונו הגפיים 

 מערכת דםהדם זורם בתוך , אצל כל בעלי החוליות•

 .סגורה    

 .אצל מקצתם התנוון הזנב ;זנבלרוב בעלי החוליות יש •

 



 קבוצת בעלי החוליות נחלקת לחמש מחלקות

 :  קבוצת בעלי החוליות נחלקת לחמש מחלקות•

   .העופות והיונקים, הזוחלים, חיים-הדו, הדגים   

 :כל מחלקה נחלקת לקבוצות קטנות יותר•

 (.  סוגים ומינים, משפחות, סדרות)    

 ( שניהם שייכים למחלקת הזוחלים)הצב והנחש •

 ששייך למחלקת)דומים זה לזה יותר מאשר לעכבר    

 אבל שלושתם הם בעלי חוליות ודומים זה(. היונקים   

 ששייכת לקבוצה אחרת)לזה יותר מאשר לחיפושית    

 (.  חסרי החוליות: לגמרי   

 



 
  
 

הסימנים המאפיינים  העיקריים של המחלקות  המחלקה

 השונות בקבוצת בעלי החוליות

 דוגמאות

 .בעלי סנפירים • דגים

 .נושמים במים בעזרת זימים •

, כריש, קרפיון

 צלופח

 .דק ולח, העור חשוף • דו חיים

 :סביבות חיים"( דו)" רובם חיים בשתי  •

 .  ובבגרותם ביבשה,בתחילת החיים במים מתוקים   

, קרפדה, צפרדע

 טריטון

 (אינם מזיעים) עור גופם יבש  • זוחלים

 .הגוף מכוסה קשקשים •

, שממית, נחש

 זיקית

 .הגוף מכוסה נוצות • עופות

 בעלי מקור •

 .בעלי טמפרטורת גוף קבועה •

,  פשוש, תרנגול

 עורב

 (.פרווה) הגוף מכוסה שיער  • יונקים

 .בדרך כלל בעלי אפרכסות אוזניים •

 .הצאצאים יונקים חלב •

 .בעלי טמפרטורת גוף קבועה •

 אדם, דולפין , כלב



 טמפרטורת הגוף בבעלי חוליות

חיים וזוחלים אינה  -דו, טמפרטורת הגוף של דגים•

:  אלא מושפעת מטמפרטורת הסביבה, קבועה 

גם  , כשטמפרטורת הסביבה גבוהה או נמוכה

כשטמפרטורת . טמפרטורת גופם גבוהה או נמוכה

הם  , הגוף שלהם יורדת מתחת לנקודת סף כלשהי
 .מפסיקים להיות פעילים

,  טמפרטורת הגוף של עופות ויונקים היא קבועה •

.  ואינה מושפעת מטמפרטורת הסביבה שלהם

(  האדם, לדוגמה)טמפרטורת הגוף של היונקים 

 .  C40°–ושל העופות ,  C37°היא 

 



 ?לאיזו מחלקה אני שייך

 

 ויקיפדיה  : מקור תמונה



 –שאינו מסוגל לעוף , הפינגווין הוא עוף•

 .  העצמות שלו מלאות וכבדות מדי   

.  הוא שחיין מהיר ביותר וצוללן מעולה, לעומת זאת   

 .  מדי פעם קופץ הפינגווין אל מחוץ למים כדי לנשום

 מכוסה בנוצותוהוא , צורתו החיצונית דומה לסירה•

 עובדה שמאפשרת לו לשחות, קשות וצפופות    

 .הכנפיים משמשות לו כמשוטים . בקלות במים    

וכמו עופות מים   , כפות הרגליים שלו שטוחות•

 .  אחרים יש לו קרומים בין אצבעותיו

 .בעלי מקור, מטילי ביצים•

 



 ?לאיזו מחלקה אני שייך

 www.xoox.co.il: מקור תמונה



 .הלווייתנאים שייכים למחלקת היונקים•

 .אוויראחת לזמן מסוים עולים לפני המים כדי לנשום •

פחות או יותר     טמפרטורת הגוף שלהם קבועה •

.    ואיננה מושפעת באופן ניכר מטמפרטורת הסביבה

המפחיתה במידה ניכרת    , בעלי שכבת שומן עבה

 .  את איבוד חום גופם במים

,  הנקבות ממליטות גורים מפותחים: יניקת חלב•

הניזונים למשך תקופה ארוכה יחסית מחלב אם   

עשיר בשומן ובחומרים מזינים שאותו הם יונקים  

העובר מתפתח בבטן   . מבלוטות החלב של אימם

 .ניזון באמצעות חבל הטבורההיריון ובמהלך , אמו

 



 ?לאיזו מחלקה אני שייך
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העטלפים הם סדרה של מעופפים             •

 .הגורים יונקים חלב מאמותיהם. במחלקת היונקים

כנפי העטלפים מורכבות מעור המתוח על עצמות •

שהתפתחו לעצמות דקות , גפיהם הקדמיות

על הבוהן המבצבצת מכל כנף ישנה . וארוכות

 .ציפורן המאפשרת אחיזה לצורך טיפוס או תלייה

לעטלפים שרירי חזה חזקים המאפשרים את •

לעצם החזה של העטלפים יש  . תנועת הכנפיים

 .  מבנה מיוחד הדומה לזה של העופות

מבלוטות שומן מופרש חומר שמנוני המשמן את •

 .עור הכנפיים השומר על גמישותן



 חסרי חוליות

,     חסרי החוליות היא קבוצה בממלכת בעלי החיים•

 .והיא כוללת את רוב המינים של בעלי החיים בעולם

,    (סרטנים, מדוזות, אלמוגים)מקצתם חיים במים •

,    החרקים, רבים מן התולעים)אחרים ביבשה 

;       מקצתם מעופפים, מקצתם קופצים, (העכבישים

יש מאפיין משותף , ללא יוצא מן הכלל, אך לכולם

.                                                                      אין בגופם עצמות: אחד

לפרוקי )למקצתם ; משום כך גם אין להם שלד פנימי

 .  יש שלד חיצוני( הרגליים

,  גם קבוצת  חסרי החוליות נחלקת למערכות•
 .  לסוגים ולאלפי מינים, למשפחות, לסדרות, למחלקות

 



מערכה זו שייכת לקבוצת חסרי   –מערכת הרכיכות •

והיא אחת מן המערכות המגוונות  , החוליות

רוב הרכיכות . והנפוצות ביותר על פני כדור הארץ

גופן של . אך יש גם רכיכות ביבשה, חיות במים

,  ולרוב הוא מוגן על ידי קונכייה, הרכיכות רך

 .צדפות וחלזונות: לדוגמה



 מערכת פרוקי הרגליים

מערכת פרוקי הרגליים שייכת                   •

   .לקבוצת חסרי החוליות

יש כמה זוגות רגליים   לכל פרוקי הרגליים •

 .פרקים  -העשויות פרקים 

, מערכת פרוקי הרגליים מחולקת לחמש מחלקות •

מחלקת הסרטנים  , מחלקת החרקים: ובהן

 .  ומחלקת העכבישניים

ואילו לעכבישניים יש , לחרקים יש שש רגליים •

 .  שמונה רגליים



 פרפראים  חיפושיות  זבובאים  דבוראים

 

 רגליים  חלזונות   צדפות-סרטנים   חרקים   עכבישניים  נדלים   רב

 פרוקי רגליים     תולעים      רכיכות      ספוגיים

 :קבוצה 

 :מערכות

 :מחלקות

 :סדרות

 חסרי חוליות

 מילכה ברקו גרש: עיצוב שקופית© 



 מחלקת החרקים

מספר המינים במחלקת החרקים הוא                               •

 . הגדול ביותר בין בעלי החיים

 .קיימים למעלה ממיליון מיני חרקים•

המכיל כיטין ויש להם  בעלי שלד חיצוני כל החרקים •

לרובם  (. בסך הכול שש רגליים)שלושה זוגות רגליים 

:  דוגמאות לחרקים. יש כנפיים ולעתים גם מחושים

,  נמלים, זבובים, כינים, פרעושים, פשפשים, חיפושיות

 .שפיריות ויתושים, פרפרים, דבורים

  

 



 התפתחות המינים
  

,  במאפייני החיים)על סמך הדמיון בין היצורים החיים •
הסיקו  ( א"הדנ –במבנה התאי ובחומר התורשתי 

 . המדענים שכל היצורים החיים  קשורים זה לזה

 

שמינים מורכבים של  , קיימות עדויות רבות לכך•

יצורים חיים התפתחו ממינים פשוטים במהלך מיליוני  

אחת העדויות היא מציאותם של מאובנים של . שנה

 . יצורים חיים שנכלאו בשכבות קדומות של סלעים

 



עדויות ראשונות לחיים על כדור הארץ נמצאו •

ואלה היו  , מיליארד שנה 3.7בסלעים עתיקים בני 

ככל שמסתכלים על שכבות . תאיים פשוטים-חד

תאיים  -סלע צעירות יותר מוצאים בהן גם יצורים רב

כאשר מתמקדים בבעלי . מורכבים יותר ויותר

רואים שגם בהם יש שוני ברמת , החוליות

 .המורכבות של המבנה ושל ההתנהגות שלהם

היו מחלקה של פרוקי רגליים    טרילוביטים

,  שהתקיימו בעידן הפלאוזואיקון בלבד, ימיים

 .  מיליוני שנים 600-לפני כ

מחלקה זו שגשגה בקמבריון ובאורדוביק  

והלכה והצטמצמה במספר מיניה עד  

 .שנעלמה בסוף הפלאוזואיקון

 



המדענים סבורים כי ככל שהמין מורכב יותר      •

 :   הוא הופיע מאוחר יותר על פני כדור הארץ

בעלי החוליות הראשונים שהופיעו הם מיני הדגים  •

,  (ביותר" וותיקים"אלו הם בעלי החוליות ה, כלומר)

,    אחר כך הזוחלים, חיים-אחר כך הופיעו הדו

 .                                       לבסוף העופות והיונקים

,                                             אילן אבולוציוני 

 ח"הספרייה של מט: מקור
 



נחשב לחוליית  , שמאובניו נתגלו בגרמניה , הארכיאופטריקס המפורסם: מימין•

 .אתר טבע הדברים: מקור. ביניים בין הזוחלים לעופות הראשונים

 

,  על פי הערכת החוקרים". סטינגריי"תמונה של מאובן של דג מסוג : משמאל

 .אתר דיסקוס: מקור.  מיליון שנים 50מאובן זה בן 



 המספר הכולל של כל המינים הביולוגיים המוגדרים  •

 .  ידי האדם הוא כמיליון וחצי-על    

 במהלך דור אחד בלבד מהיום, על פי הערכות זהירות•

 צפויים להיכחד עד עשרה אחוזים ממיני בעלי החיים   

 ,  מינים לשנה 300-400בקצב של , הידועים כיום   

 כשמנגד התגלות מינים חדשים עומדת על שיעור    

 למעט אזורים מבודדים כמו גינאה )כמעט אפסי     

 שבעשור האחרון נתגלו בה,החדשה    

 (.מיני בעלי חיים חדשים 1,000 -למעלה מ   

 

 
 .ביחד ננסה לשמור על הטבע היפה שלנו    

 2012מילכה ברקו גרש : בהצלחה לכולם   


