
 

 

 ונשימה תאית     פוטוסינתזה   
 

 2012מילכה ברקו גרש : עיצוב מצגת 

 מיטוכונדריון כלורופלסט    



 חומר אורגני  

 
 (  H)הקשור למימן ( C)תרכובת המכילה פחמן : חומר אורגני

 (.גופרית, חנקן, חמצן: ולעיתים ליסודות נוספים כמו)

 טבעייםאורגניים יש חומרים : מקורם של החומרים

 ,                   (למשל סוכר)שמקורם בגוף היצורים החיים 

 מלאכותיים המיוצרים על ידיאורגניים ויש חומרים 

 (.  למשל פלסטיק)האדם בתנאי מעבדה 

,  שומנים,   C6H12O6גלוקוז : למשל -פחמימות : דוגמאות

 .   ויטמינים, חלבונים

ובדרך כלל         , חומרים אורגניים נשרפים: תכונות

 .מורכבים ממולקולות גדולות

 .חומרי בניין לגוף והספקת אנרגיה: חשיבות



 אורגני  -חומר אי

 
 .  תרכובת הבנויה יסודות שונים( : אנאורגני)חומר אי אורגני 

אורגני אינו מכיל פחמן ומימן בצמידות בנוסחת -חומר אי

 .  החומר

 . בדרך כלל בסביבה הדוממת : מקורם של החומרים

 ,   CO2 חמצני-פחמן דו, H2Oמים :  דוגמאות

 ,NaClמלח בישול  : מלחים שונים כמו 

 .ועוד O2חמצן , Feברזל : מתכות ואל מתכות כמו

 .אינם נשרפיםאורגניים -איחומרים  :תכונות

 .המולקולות קטנות

 כל היצורים החיים זקוקים לצורך תפקודם: חשיבות

 .אורגניים–התקין גם לחומרים אי



באצות  , הפוטוסינתזה היא תהליך המתקיים בצמחים•
 .  ובחיידקים כחוליים

                               -בתהליך זה נוצרות תרכובות אורגניות•
 .בעיקר פחמימות

 .הסוכרים הם חומרים אורגניים•

 –הצמחים בונים סוכרים מפחמן דו •

 .אורגנייםחמצני ומים שהם חומרים אי     

 ומכאן השם, לתהליך הבנייה דרושה אנרגיית אור•

 .  הרכבה באמצעות אור. פוטוסינתזה    

                     הרכבה  = סינתזה , אור= פוטו     

 פוטוסינתזה

יצירת 

גלוקוז  

 בעלים

שחרור  

 חמצן

 

קליטת פחמן  

 דו חמצני

 מים

 אנרגיה    



 פוטוסינתזה

 .  חמצני -מים ופחמן דו: החומרים הנדרשים •

 (.תוצר לוואי)וחמצן ( תוצר עיקרי)סוכר : התוצרים •

המכילים את הכלורופיל  בכלורופלסטיםהתהליך מתרחש •

 .   שקולט את אנרגיית האור( חומר בצבע ירוק)

,  אנרגיית האור היא מקור האנרגיה לתהליך הפוטוסינתזה •

 .בשעות האור( ברוב הצמחים ) לכן התהליך מתרחש 

 

 

 

 כלורופיל
 פחמן דו חמצני



 פוטוסינתזה  

 

    CO2פחמן דו חמצני 

    O2חמצן       

 אנרגיית אור  



היא המקור לחומרים אורגניים לכל  הפוטוסינתזה •
 .בעלי חיים וכל היתר, צמחים –היצורים 

 

 

 

 

 

 

אנרגיית האור המלווה את התהליך נאגרת לאחר  •
ותשמש  , כאנרגיה כימית בתוך המזון הנוצר -המרתה

בעתיד לביצוע תהליכים בגוף החי באמצעות תהליך  
 .נשימה תאית



 נשימה תאית

אנרגיה כימית נחוצה לקיום תהליכי החיים                      •

אנרגיה כימית מעורבת  .  השונים המתרחשים בתאים

 .כלומר יצור או פירוק של חומרים, בתהליכים כימיים

 .נשימה תאיתבגוף החי מתרחש תהליך הקרוי •

וכן בגופם  , תהליך זה מתרחש בכל אחד מהתאים שבגופנו•

 .  ח וצמחים"של בע

בתהליך הנשימה התאית הגוף החי מנצל את האנרגיה •

 .  בנוכחות חמצן ( סוכר גלוקוז)הכימית שבמזון 

 



 נשימה תאית  

 .    סוכר וחמצן: החומרים הנדרשים •

,                         (ATP)אנרגיה כימית זמינה : התוצרים הם•
 . ואנרגיית חום כתוצר לוואי, חמצני -מים ופחמן דו

 . במיטוכונדריהנשימה תאית מתרחשת •

 בכל סוגי התאים, התהליך מתרחש בכל שעות  היממה•

 .  בגוף חי    

 

 

 

  

   

 



 בעלי חיים ואדם, נשימה תאית בצמחים

 
    CO2פחמן דו חמצני 

 אנרגיית חום  

    O2חמצן       



   ATP": מטבע האנרגיה"•

 ,  תהליך הנשימה התאית מתרחש בכל סוגי התאים•

 במהלכו מתחמצנות מולקולות אורגניות תוך כדי שחרור      

שחלקה נפלט בצורת חום וחלקה נאגר  , אנרגיה    

 (פ"אט)במולקולות  עתירות אנרגיה  

 

 

•ATP לביצוע פעילויות שונות   "מטבע אנרגיה"משמש כ 

 .  הנדרשות בכל התאים החיים    



 נשימה תאית פוטוסינתזה
באצות  , מתרחשת רק בצמחים הפוטוסינתזה

 .ובחיידקים כחוליים

 (ולא במקום, במקביל לנשימה) 

מתרחשת בכל התאים  של כל  הנשימה התאית 

 .היצורים החיים 

(  סוכר) אורגניים חומרים בפוטוסינתזה

בעזרת  , אנאורגניים  מחומריםבתאים  נוצרים

 .  אנרגיית האור

  אורגנייםחומרים  התאית בנשימה, לעומת זאת

 .בתוך התאים מתחמצנים-מתפרקים

 

בצמחים  ( על פי רוב)מתרחשת  הפוטוסינתזה

 .קליטת האור הכרחית –רק בשעות היום 

מתרחשת  גם ביום וגם   התאית הנשימה

 .בלילה

                                             :בפוטוסינתזה

 .המרת אנרגיית אור לאנרגיה כימית

  

                                          :בנשימה תאית

שבמזון מומרת בחלקה  אנרגיה כימית 

וחלקה נאגר במולקולות  , לאנרגיית חום

 . ATP))עתירות אנרגיה זמינה לצורכי התא 

שהצמחים  )חמצני -פחמן דו. א : מגיבים

(                     מן האוויר הפיוניותקולטים דרך 

 (.  שהצמחים קולטים בשורשיהם)מים .ב

 (גלוקוז)סוכר  -חומר אורגני . א: תוצרים

 .  עודפי חמצן נפלטים אל הסביבה. ב

תרכובות אורגניות  . א: מגיבים

.          בעיקר פחמימות כמו גלוקוז,מתפרקות

 .חמצן. ב

,  אנרגית חום,  אנרגיה כימית זמינה: תוצרים

 .מים ופחמן דו חמצני



 פוטוסינתזה ונשימה:מעגל התזונה
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 ח"מט: מעגל התזונה: מקור
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:                         מבדילים בין שתי צורות נשימה תאית . רשות -הרחבה•

 . נשימה אירובית ונשימה אנאירובית

בנשימה האירובית מתחמצנות מולקולות אורגניות הנמצאות  •

 .   H2Oו CO2 עד היותן ל , בתא על ידי החמצן המולקולארי

אך  , גם בנשימה האנאירובית מתחמצנות מולקולות אורגניות•

בסוף התהליך עדיין נשארות בתא . החמצון אינו מלא

הנשימה  . אם כי קצרות יותר, מולקולות אורגניות

 .  והיא מכונה גם תסיסה, האנאירובית מתרחשת בהעדר חמצן

כל סוגי המולקולות האורגניות מתחמצנות בשתי צורות  •

אך השכיחות ביותר המתחמצנות בהן הן  , הנשימה

 .הפחמימות



 

 

 :  מקורות
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