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פרק

 -1אוריינות מדעית

פרק א'  -אוריינות מדעית
מהי אוריינות מדעית?

אוריינות מדעית היא ,היכולת להשתמש בידע מדעי ובמושגים מדעיים ,לזהות
שאלות מדעיות ,להשתמש בראיות ולהסיק מסקנות ,על מנת להבין ולקבל
החלטות הנוגעות לעולם ,והשינויים המתרחשים בו ,כתוצאה מפעולות שמבצעים
בני האדם.
אדם אוריין מבחינה מדעית ,הוא אדם בעל חשיבה
ביקורתית ,המכיר ויודע מידע לגבי תופעות ותהליכים
המבוססים על מחקר מדעי .הוא בעל יכולת לזהות שאלות
מדעיות ,להסיק מסקנות המבוססות על ממצאים מדעיים,
לתת הסברים ולקבל החלטות ,שמאפשרות לו לפעול
ולהשפיע בחברה שמתחוללים בה שינויים תמידיים.
אוריינות מדעית

מהו מדע?
מדע הוא כלל הידע המבוסס והמוכח שהושג על ידי המחקר האנושי .המדע
כולל :שיטות לאיסוף מידע ,רעיונות ,עקרונות ,ותובנות לגבי העולם ,שהושגו
באמצעות :תצפיות ,ניסויים ,הסקת מסקנות ודרכי מחקר שנועדו לפתח ידע זה.
השיטה לאיסוף מידע נקראת :מחקר מדעי ,שמתבצע על ידי מדענים במוסדות
מחקר אקדמיים )אוניברסיטאות מכללות ועוד( ,או בחברות עסקיות שונות
שמעוניינות בממצאי המחקר לגבי נושאים בתחום עיסוקן.
העיסוק במדע נפוץ מאד ,וזה נובע משתי סיבות עיקריות והן:
• יצר הסקרנות של המדען ,והרצון שלו להסביר את התופעות המתרחשות
בעולם .המדען מפיק מכך הנאה אינטלקטואלית.
• התועלת המעשית שיכול המדע להביא לאדם .דוגמה לכך הוא תחום
הרפואה ,שמבוסס על מחקר מדעי המנסה למצוא את הדרך היעילה
ביותר ,לשפר את הטיפול במחלותיו של האדם.
המחקר המדעי מבסס את הידע המדעי שכבר קיים ,אך הוא מהווה גם בסיס
ליצירת ידע מדעי חדש ,ולפיתוח מגוון של יישומים טכנולוגיים לרווחת האדם.
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פרק

 -2אוריינות טכנולוגית

פרק  - 2אוריינות טכנולוגית
מהי אוריינות טכנולוגית?

אוריינות טכנולוגית היא היכולת להשתמש ,לבצע ולהעריך טכנולוגיה בסביבה
טכנולוגית ,מדעית וחברתית משתנה .למעשה ,אוריינות טכנולוגית היא היכולת
הדרושה להבנת הקשר שבין הטכנולוגיה האדם והחברה.
אדם אוריין מבחינה טכנולוגית ,חייב להיות בעל ידע טכנולוגי רחב ,ויכולת
להשתמש בידע זה ביעילות לביצוע משימות מגוונות .הוא חייב להיות בעל חשיבה
ביקורתית לגבי נושאים ותהליכים טכנולוגים ,בעל שליטה במיומנויות מגוונות,
ויכולת ניתוח של פיתוחים טכנולוגיים מהיבטים חברתיים וכלכליים.

מיומנויות מגוונות

ידע והבנה של מערכות
טכנולוגיות

ידע טכנולוגי רחב

רכיבי
אוריינות
טכנולוגית

ידע והבנה של תהליכים
טכנולוגיים

ידע והבנה של פיתוחים
טכנולוגיים

כיצד באה לידי ביטוי אוריינות טכנולוגית?
האוריינות הטכנולוגית של האדם באה לידי ביטוי יום יום במגוון הכלים והמכשירים
הטכנולוגיים העומדים לרשותו ,אשר המפרט הטכני של כל אחד מהם ,והוראות
השימוש בהם ,כוללים :מושגים טכניים רבים ,נתונים וטבלאות ,גרפים ,סכמות
פעולה ועוד .כדי להפעיל ולהשתמש בכלים הטכנולוגיים השונים ,דרושה לאדם
יכולת לדעת ולהבין מידע טכנולוגי בתחומים שונים .לדוגמה :רכישת מחשב
והשימוש בו ,כרוך בידע והבנה של האדם בתחומים טכנולוגיים כמו :חשמל,
אלקטרוניקה ,מכניקה ,תוכנות מחשב שונות ועוד.
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פיזיקה
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פרק 3

 -המושג "תנועה"

פרק  – 1תנועה וכוחות

המושג "תנועה" ) ,(Motionהוא אחד המושגים המרכזיים בפיזיקה .כל הגופים
ביקום נמצאים בתנועה ,ואף על פי שלפעמים התנועה אינה מורגשת ,התנועה
קיימת ,והיא אף פעם אינה נפסקת .לדוגמה :כדור הארץ מסתובב סביב צירו
וסביב השמש ,על אף שאנו איננו מרגישים בתנועתו.
מהי תנועה?
בפיזיקה ,תנועה מוגדרת :שינוי במיקום של גוף במהלך של פרק זמן ,ביחס
לסביבתו .מבחינה פיזיקלית ,גוף אשר משנה את מיקומו בכל רגע ורגע ביחס
לגופים אחרים בסביבתו ,מוגדר :גוף בתנועה .ואילו ,גוף שאינו משנה את מיקומו
ביחס לגופים אחרים בסביבתו ,ונמצא בכל רגע ורגע באותו המקום ,מוגדר גוף
במנוחה )במצב סטטי(.
יחסיות התנועה
"תנועה" ו"מנוחה" הם בעצם מצבים יחסיים של גוף .הסיבה לכך היא ,שגוף
בתנועה או גוף במנוחה מוגדרים כך ,על פי מיקומם ביחס לגופים אחרים
בסביבתם .לכן ,כשאנו רוצים לתאר אם גוף נמצא בתנועה או אם הוא נמצא
במנוחה ,אנו עושים זאת ,מנקודה הנקראת :נקודת ייחוס ,שביחס אליה ,אנו
אומרים שהגוף נע )מתקרב או מתרחק( ,או שהגוף נח )עומד במקומו ואינו זז(.
תופעות המדגימות את יחסיות התנועה:
שתי מכוניות נעות באותו כיוון בקו ישר
1

צופה המתבונן ברכבת נוסעת

2

כשרכב מס'  1עוקף את רכב מס'  ,2מנקודת הייחוס של
הנהג העוקף ,הוא נמצא במנוחה ואילו רכב  2נוסע לאחור.
שתי מכוניות נעות באותה מהירות באותו כיוון
1
2

כששתי מכוניות נעות באותה מהירות באותו כיוון ,מנקודת הייחוס

מנקודת הייחוס של הנוסע ברכבת ,הוא
נמצא במנוחה ביחס לרכבת ,אך מנקודת
הייחוס

של

הצופה

המתבונן

ברכבת

הנוסעת ,הוא נמצא בתנועה.

של נהגי המכוניות נדמה להם שהמכוניות אינן נעות.
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פרק 4

 -המהירות ומדידתה

פרק  - 4מהירות ][V

הראשון שהבין את הקשר בין תנועה מקום וזמן ,היה גלילאו גליליי ,מדען איטלקי
מהמאה ה ,17-שחקר תופעות פיזיקליות ותופעות אסטרונומיות של כוכבי
השמיים .גליליאו קבע שתנועה היא למעשה שינויי מיקום של גוף )המרחק שלו
מנקודת ייחוס כלשהי( במשך פרק זמן מסוים ,וקרא לזה :מהירות.
מהי מהירות )?(Speed - Velocity
מהירות היא מושג פיזיקלי שבאמצעותו אנו מתארים תנועה של גוף .מהירות
מציינת את קצב התנועה של הגוף )שינויי מיקומו בפרק זמן( ,וניתן למדוד אותה
באמצעות מכשיר הנקרא :מד מהירות )ספידומטר(.
בפיזיקה ,מהירות מוגדרת :היחס בין מרחק שעובר גוף לבין פרק הזמן
שהוא עושה זאת .ובאופן מתמטי מבטאים זאת כך:

מהביטוי המתמטי ניתן להבין ,שככל שגדל המרחק שגוף עובר בפרק זמן מסוים,
גדלה המהירות שלו .כלומר:
• גוף העובר מרחק גדול בפרק זמן קצר ← מהירותו גבוהה.
• גוף העובר מרחק קטן באותו פרק זמן ← מהירותו נמוכה.
יחידת המידה של מהירות היא :מטר/שנייה ,שהיא יחידת מידה מדעית ,ואילו
בחיי היומיום ,נוהגים להשתמש ביחידת מידה שימושית שהיא :קילומטר/שעה.
יחידת מידה שימושית

יחידת מידה מדעית

קילומטר/שעה

מטר/שנייה

יחידות מידה שימושיות
מרחק
 1000מ'

 1יממה

זמן
 24שעות

 1מ'

 100ס"מ

 1שעה

 60דקות

 1ס"מ

 10מ"מ

 1דקה

 60שניות

 1ק"מ

מהירות
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פרק 5

 -אינטראקציה וכוחות

פרק  - 5אינטראקציה וכוחות
מהי אינטראקציה?
כל הגופים בעולם נמצאים כל הזמן בתנועה ,ומשפיעים זה על זה .להשפעות
ההדדיות בין הגופים קוראים :אינטראקציות .לדוגמה:
נסיעה

ריצה

אינטראקציה בין
רגלי האצן והקרקע

אינטראקציה בין
הרכב והכביש

טיסה

שיט

אינטראקציה בין
המטוס והאוויר

אינטראקציה בין
הספינה והמים

גוף בודד אינו יכול להיות באינטראקציה עם עצמו ,אלא ,אינטראקציה מתקיימת
תמיד בין שני גופים שונים או יותר .לכן ,בפיזיקה ,אינטראקציה מוגדרת :פעולת
גומלין הדדית בין שני גופים .כלומר ,כאשר גוף נמצא באינטראקציה עם גוף
אחר ,הוא משפיע עליו בצורה כלשהי ,ובו בזמן הוא גם מושפע ממנו.

כיצד אינטראקציה בין גופים משפיעה עליהם?
גופים הנמצאים באינטראקציה ,משפיעים זה על זה ,והשפעות אלו באות לידי
ביטוי בשלושה שינויים המתרחשים בגופים המשתתפים ,והם:
שינוי במצב הגוף וצורתו

שינוי במצב של הגוף  -תנועה

שינוי הצורה של גוף  -עיוות

כשמותחים את הקפיץ ,הוא נע

גוף במנוחה יכול להתחיל לנוע ,או

נוצר עיוות הצורה של הגופים

ומשנה את צורתו.

לשנות את כיוון תנועתו או את מהירותו.

המשתתפים באינטראקציה.

דוגמאות אלו ממחישות ,אינטראקציות בין גופים שיש מגע פיזי ביניהם )יש
אינטראקציות בין גופים שאין מגע פיזי ביניהם( ,וכתוצאה מכך נוצרים השינויים
בצורתם ותנועתם .שינויים אלו נגרמים על ידי גורם פיזיקלי שקוראים לו :כוח.
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פרק 6

 -כוחות ותנועה

פרק  - 6כוחות ותנועה
תנועה של גופים ,קשורה לכוחות הפועלים עליהם .השינוי שמתרחש בתנועה של
גופים כתוצאה מפעולת כוחות ,תלוי במאפייני הכוח.
מהם מאפייני הכוח?
לכוח הפועל על גוף יש שלושה מאפיינים:
• נקודת אחיזה בגוף  -כוח פועל על גוף בנקודה מסוימת הנקראת :נקודת
אחיזה .כוח יכול לפעול על גוף מנקודות אחיזה שונות ,ושינוי נקודת
האחיזה משנה את אופן השפעת הכוח על הגוף.
• גודל )עוצמה(  -מציין את עוצמת הכוח הפועל על הגוף .כוח בעוצמה
גדולה יכול לגרום לשינויים משמעותיים לגוף עליו הוא פועל.
• קו פעולה )כיוון(  -זהו קו דמיוני המתאר את כיוון פעולת הכוח על הגוף.
שינוי כיוון פעולת הכוח על הגוף ,משנה גם את תוצאות פעולתו.
תיאור גרפי של כוחות
כוח ) (Forceהוא גודל פיזיקלי בעל עוצמה  +כיוון הנקרא :וקטור .בפיזיקה
מתארים וקטור באמצעות חץ ,כאשר ,אורך החץ מייצג את גודל הכוח ,וראש החץ
מצביע על כיוון פעולת הכוח .לכן ,ניתן לתאר את הכוחות הפועלים על גוף באופן
גרפי באמצעות חיצים .לדוגמה:
כיוון הכוח F
כיוון הכוח F

נקודת אחיזה
של הכוח

נקודת אחיזה
של הכוח

כוח תגובה
של הכביש
כוח התנגדות של החיכוך

כוח דחיפה של

עם הכביש והאוויר

מנוע המכונית
כוח משיכה של
כדור הארץ
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פרק 7

 -תנועה בתאוצה

פרק  - 7תאוצה ותאוטה
מהי תאוצה?
תאוצה ) (accelerationהיא מושג פיזיקלי בעל גודל  +כיוון )וקטור( ,הקשור
לשינוי מהירות התנועה של גוף .כאשר גוף נע במהירות משתנה ,פירוש הדבר
שהגוף נע בתאוצה .התאוצה מציינת בעצם את קצב שינויי המהירות של גוף.
כלומר ,בכמה גדלה או קטנה מהירות התנועה של גוף במרווח של זמן.

מה גורם לגוף לנוע בתאוצה?
מה שגורם לגוף לשנות את מהירות התנועה שלו ולנוע בתאוצה ,הוא כוח חיצוני
הפועל עליו .את ההשפעה הזאת ניסח הפיזיקאי הבריטי אייזק ניוטון בחוק
התנועה השני שלו כך :גוף בעל מסה ינוע בתאוצה )ישנה את מהירותו( כאשר
שקול הכוחות הפועל עליו שונה מאפס .כלומר ,כאשר על גוף בעל מסה ,פועל
כוח חיצוני ,הגוף ינוע בתאוצה .את הקשר בין עוצמת הכוח הפועלת על מסה של
גוף ,והתאוצה שלו ,נדגים באופן הבא:
הקשר בין גודל המסה של גוף לתאוצה שלו
קטר המושך קרון אחד )מסה קטנה( ,ינוע בתאוצה גדולה
יותר ,מאשר קטר זהה המושך שני קרונות )מסה גדולה(.
המסקנה היא:

מסה
מסה קטנה  -תאוצה גדולה

כאשר פועלת אותה עוצמת כוח על מסות שונות,
המסה הקטנה תנוע בתאוצה גדולה יותר מאשר המסה
הגדולה .במצב כזה ,ככל שהמסה תהיה קטנה יותר,
התאוצה שלה תהיה גדולה יותר ,וההיפך.

מסה

מסה

מסה גדולה  -תאוצה קטנה

הקשר בין עוצמת הכוח הפועל על גוף לתאוצה שלו
שני קטרים )עוצמת כוח גדולה( המושכים קרון ,ינועו
בתאוצה גדולה יותר מאשר קטר אחד )עוצמת כוח קטנה(
המושך קרון זהה .המסקנה היא:
כאשר פועלים כוחות בעוצמה שונה על מסות זהות,
המסה

עליה

פועלת

עוצמת

הכוח

הגדולה,

מסה

כוח גדול  -תאוצה גדולה

תנוע

בתאוצה גדולה יותר מהמסה עליה פועלת עוצמת הכוח
הקטנה .במצב כזה ,ככל שעוצמת הכוח תהיה גדולה

מסה

כוח קטן  -תאוצה קטנה

יותר ,התאוצה של המסה תהיה גדולה יותר ,וההיפך.
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פרק 8

 -תנועה בסיבוב

פרק  – 8תנועת רכב בסיבוב
מהי תנועה בסיבוב?

כל תנועה שאינה מתבצעת בקו ישר היא תנועה בסיבוב .מבחינה פיזיקלית,
כאשר גוף משנה את כיוון התנועה שלו ,הוא נע בסיבוב .בפיזיקה ,קוראים
לתנועה בסיבוב :תנועה מעגלית.
תנועה של גוף בסיבוב מתרחשת ,כשהגוף נע במסלול מעגלי ,או כשהוא נע
בעקומות שהן חלק ממסלול מעגלי ,או כאשר הגוף מסתובב סביב ציר סיבוב.

מכוניות בתנועה בעקומות הדרך

מכוניות בתנועה במסלול מעגלי

קרוסלה נעה סביב ציר סיבוב

מה גורם לגוף לנוע בסיבוב?
על פי עיקרון ההתמדה ,כל גוף בתנועה ,שואף להמשיך לנוע במהירות קבועה
בקו ישר לפנים .אבל ,גוף ישנה את כיוון תנועתו ,כאשר פועל עליו כוח חיצוני.
כלומר ,מה שגורם לגוף לשנות את תנועתו כשהוא נע בסיבוב ,הוא כוח חיצוני
הפועל עליו .לכוח זה קוראים :כוח מרכזי.
כיצד משפיע הכוח המרכזי על תנועת גוף בסיבוב?
כשגוף נע בסיבוב הוא שואף אומנם לנוע בקו ישר,
כוח המרכזי שפועל על צד הגוף )בניצב
אולם ,הכוח
אליו( ,וכיוון פעולתו הוא אל מרכז מעגל הסיבוב,
מונע ממנו לנוע בקו ישר ,וגורם לגוף לנוע בסיבוב.
הכוח הזה הוא :כוח צנטריפטלי.
כינויו הפיזיקלי של הכוח
גוף לא יכול לנוע בסיבוב אם לא פועל עליו כוח מרכזי
מסיבה כלשהי ,הגוף
צנטריפטלי .אם כוח זה יעלם מסיבה
ימשיך לנוע בקו ישר לפנים ויצא ממסלול

הסיבוב.
פעולת כוח צנטריפטלי על רכב הנע בסיבוב

כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר

86

פרק 9

 -הקשר בין מרכז כובד יציבות ושיווי משקל

פרק  – 9מרכז כובד ושיווי משקל של גופים

מהו מרכז כובד של גוף?
מרכז כובד של גוף ) (Center of Gravityהוא:

מרכז כובד של גוף

הוא:

נקודה דמיונית במרחב המייצגת את כל המשקל של גוף
מבחינה פיזיקלית ,מרכז כובד של גוף הינה נקודה דמיונית במרחב ,שבה מתרכז
לכאורה כל המשקל של הגוף ,ודרכה עובר תמיד קו פעולתו של כוח המשקל של
הגוף )שהוא אנך דמיוני( אל עבר המשטח עליו הגוף נמצא.
מקומה של נקודת מרכז הכובד תלוי בצורה של הגופים :לדוגמה:
בגופים סימטריים

נקודת מרכז הכובד נמצאת במרכז הגוף ,וקו כוח המשקל יוצא ממנה לכיוון הקרקע

בגופים חלולים

נקודת מרכז הכובד נמצאת מחוץ לגוף ,וקו כוח המשקל יוצא ממנה לכיוון הקרקע

שיווי משקל ויציבות של גוף
שיווי משקל של גוף קשור למרכז הכובד שלו ,ומה שמאפיין גוף בשיווי משקל היא
היציבות ,שבאה לידי ביטוי בשלושה מצבים והם:
• שיווי משקל יציב  -זהו מצב בו גוף שפועל עליו כוח )משיכה או דחיפה(
אינו נופל ,ולאחר הפסקת פעולת הכוח הוא חוזר חזרה למצבו המקורי.
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פרק 10

 -אנרגיה ומאפייניה

פרק  - 10אנרגיה ומאפייניה
מהי אנרגיה?
בפיזיקה ,אנרגיה היא :תכונה של גוף )או מערכת( ,שניתנת להעברה מגוף
אחד לגוף אחר ,או להמרה מצורה אחת לצורה אחרת .אנרגיה נותנת לכל גוף
ומערכת את היכולת לחולל שינוי ,והיא הגורם המניע לכל התרחשות בעולם .ללא
אנרגיה לא יתקיימו חיים ,לא תתרחש תנועה ולא ניתן יהיה לבצע כלום.
את האנרגיה לא ניתן לראות ,וגם לא לגעת בה ,אך היא קיימת ,בכל חומר ,בכל
גוף ,בכל מערכת ,בכל מצב ובכל תנועה ,והיא באה לידי ביטוי בצורות שונות.
סוגים של אנרגיה
אנרגיה מתגלה לנו יומיום בצורות שונות ,שנהוג למיין אותן לשני סוגים:
• אנרגיה קינטית )אנרגיית תנועה(  -היא אנרגיה האגורה בכל גוף
הנמצא בתנועה .ככל שגוף נע מהר יותר ,אנרגיית התנועה שלו גדלה.
הצורות השונות של אנרגיה קינטית הן :אנרגיה חשמלית ,אנרגיית חום,
אנרגיית קול ,אנרגיית אור ,אנרגיית רוח ועוד.
• אנרגיה פוטנציאלית )אנרגיית מצב(  -היא אנרגיה האגורה בגוף
כתוצאה מהמיקום שלו )הגובה שלו( או מהמבנה הכימי שלו .הצורות
השונות של אנרגיה פוטנציאלית הן :אנרגיית גרביטציה )גובה( ,אנרגיה
חשמלית ,אנרגיה כימית ,אנרגיה אלסטית ,אנרגיה גרעינית ועוד.
אגורה
בקשרים
הכימיים בין
חלקיקי החומר

תנועה של
אלקטרונים

אגורה בצורה הגמישה
של גוף

תנועה של
גלים

תנועה של
אוויר

אגורה
בגובה הגוף
מעל פני
הקרקע

רטט של
גוף
תנועה של
מולקולות

אגורה בחלקיקי
החומר
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ביולוגיה

מיקרואורגניזמים
וחשיבותם
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פרק 11

 -החיים על פני כדור הארץ

פרק  - 1החיים על פני כדור הארץ
מאפייני החיים על פני כדור הארץ
על פני כדור הארץ מתקיימות צורות חיים רבות ושונות ,שלכל אחת מהן ,תכונות
ומאפיינים משלה .התחום המדעי העוסק בחקר החיים הוא תחום הביולוגיה.
מחקרים רבים שנעשו על צורות החיים השונות ,הביאו את המדענים להגדיר
"חיים" )לעומת דומם( על פי מספר מאפיינים והם:
מאפייני החיים הם:
מבנה
תאי

חילוף
חומרים

גדילה
והתפתחות

אבולוציה

מאפייני
החיים
הסתגלות
לסביבה

רביה
ותורשה
תגובה
לגירויים

נסביר כל אחד מהמאפיינים בהרחבה:
 .1מבנה תאי

אברונים
גרעין התא

יחידת המבנה הבסיסית של כל היצורים החיים היא התא,
וכל היצורים החיים מורכבים מתא אחד או יותר ,המקיימים
את כל התנאים המגדירים יצור חי.
בגוף של יצור חי ,תאים נוצרים בתהליך טבעי של שימוש
בחומרים אורגניים ,כמו :סוכרים ,חלבונים ,שומנים,
פחמימות וכדומה .לעומת זאת ,בגוף שלא מתקיים בו תהליך

תא של יצור חי

של יצירת תאים ,נקרא :גוף דומם.
יצורים שמבנה התא שלהם כולל גרעין ואברונים נקראים :איקריוטיים ,ואילו
יצורים שהתא שלהם אינו כולל גרעין ואברונים נקראים :פרוקריוטיים.
כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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פרק 12

 -המיקרואורגניזמים

פרק  - 2מיקרואורגניזמים
מי הם המיקרואורגניזמים?

המיקרואורגניזמים )יצורונים( ,הם ,היצורים החיים הזעירים ביותר הקיימים
בטבע ,שגודלם אינו עולה על כ 10-מיקרומטר )מיליונית המטר( ,וניתן לראות
אותם רק באמצעות מיקרוסקופ )יצורים מיקרוסקופיים( .הענף המדעי בביולוגיה
העוסק בחקר המיקרואורגניזמים נקרא :מיקרוביולוגיה.
מחקרים מדעיים גילו ,שהמיקרואורגניזמים הם בין היצורים הקדומים ביותר על
פני כדור הארץ ,שחלקם חיים בסביבת חמצן )אירוביים( ,וחלקם אינם חיים
בסביבת חמצן )אנאירוביים(.
תפוצת המיקרואורגניזמים בטבע ,רחבה הרבה יותר ,מאשר תפוצתם של יצורים
אחרים .מיקרואורגניזמים נמצאים בקרקע ,במים ,באוויר ,ובתוך גופם של בעלי
חיים )כולל גוף האדם( ועל גבי צמחים .רוב המיקרואורגניזמים הם יצורים חד
תאיים ,המתקיימים כבודדים או בצברים )קולוניות( ,והם מקיימים תהליכי חיים
עצמאיים של :הזנה והפרשה ,גדילה והתפתחות ,התרבות והתאמה לסביבה.
על אף גודלם המזערי ,למיקרואורגניזמים יש תפקיד חשוב מאד בתהליכים
המתקיימים בטבע ,שבלעדיהם לא היו מתקיימים חיים על פני כדור הארץ .למשל:
הם מסייעים לבעלי חיים בעיכול המזון שלהם; הם מפרקים גופות של יצורים
מתים ופסולת אורגנית ,ותורמים בכך למיחזור החומרים בטבע ועוד .עם זאת,
מיקרואורגניזמים מסוימים ,מהווים גורמי מחלות בבעלי חיים ,צמחים ובני אדם.
צורות החיים שהן מיקרואורגניזמים
המיקרואורגניזמים הם קבוצה מגוונת מאד של יצורים ,והם כוללים את צורות
החיים הבאות :החיידקים )ממלכת המונרה( ,הפרוטוזואה )ממלכת הפרוטיסטה(,
האצות )ממלכת הפרוטיסטה( ,הפטריות כמו שמרים ועובש )ממלכת הפטריות(,
וכן נגיפים )וירוסים( ,על אף שיש מדענים הטוענים שהם אינם יצורים חיים.
המיקרואורגניזמים

פרוטוזואה

פטריות
נגיפים/וירוסים

חיידקים
אצות

כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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פרק 13

 -החיידקים

פרק  - 13החיידקים
החיידקים ) (Bacteriaהשייכים לממלכת
המונרה ,הם מיקרואורגניזמים ,חד תאיים,
פרוקריוטיים )חסרי גרעין תא ואברונים(,
שגודלם נע בין  5-0.5מיקרומטר )מיליונית
המטר( ,וניתן לראות אותם רק באמצעות
מכשיר המיקרוסקופ.
החיידקים הם בין היצורים הקדומים ביותר,
והנפוצים ביותר על פני כדור הארץ .רוב

חיידקים בטיפת מים מהברז

החיידקים הם יצורים אנאירוביים )מסוגלים לחיות בהיעדר חמצן( ,והם נמצאים
בקרקע ,במים ,באוויר ,ואף בגופם של בעלי חיים וצמחים .החיידקים מתקיימים
בסביבות חיים מגוונות ,כמו למשל :באטמוספירה ,באדמה הקפואה שבקטבים,
במדבריות ,במעמקי האוקיאנוסים ,על פסגות ההרים הגבוהים ,ואפילו בסביבות
קיצוניות יותר ,שבהן לא הצליח להתקיים אף אורגניזם אחר ,כמו ים המלח ,או
מעיינות גופרית .החיידקים מקיימים תהליכי חיים עצמאיים ,מתרבים ,ניזונים
מהסביבה ומפרישים פסולת לסביבה ואינם מתקיימים כטפילים.
מבנה תא של חיידק
תא החיידק כפי שמתואר באיור ,הוא
תא פרוקריוטי חסר גרעין ואברונים

ריסים

פלסמיד

קרום התא
דופן התא

קפסולה

פנימיים .חלל התא מוקף בקרום
התא,

ומלא

בחומר

נוקלואיד
(
)
ריבוזומים

הנקרא:

ציטופלסמה שבתוכה מתרחשות כלל
פעולות התא .אל הצד החיצוני של
קרום התא ,צמוד דופן התא ,ואת

שוטון
ציטופלסמה

כולם עוטפת מעטפת הנקראת :קפסולה.
בתוך הציטופלזמה נמצאים :ריבוזומים ,נוקלואיד ופלסמיד .לתא החיידק יש
זנבון קטן הנקרא :שוטון ,ומהתא יוצאים ריסים קטנים וצפופים.
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פרק 14

 -הפטריות

פרק  - 14הפטריות

הפטריות ,הן קבוצת אורגניזמים איקריוטיים )בעלי גרעין תא( ,הכוללת יצורים רב
תאיים ,ויצורים חד תאיים .בעבר ,סווגו הפטריות כצמחים ,אולם ,מחקרים הוכיחו,
שהפטריות אינן צמחים ,מכיוון שאין בהן את הפיגמנט כלורופיל ,והן אינן מייצרות
לעצמן מזון בתהליך הפוטוסינתזה כמו צמחים .לכן ,המדענים סיווגו את הפטריות
כממלכה נפרדת והיא :ממלכת הפטריות.
למעשה ,הפטריות כמו החיידקים ניזונות מפירוק של חומר אורגני מוכן מהסביבה
)פגרים ופסולת( ,ובכך גם הן תורמות לחילוף החומרים בטבע .בעולם קיימים מעל
 100אלף מינים של פטריות ,שניתן לחלק אותן לשלושה סוגים עיקריים והם:
• פטריות כובע ) - (mushroomהנקראות גם :פטריות בסיסה ,שהן רב
תאיות ,הכוללות מינים רבים של פטריות ,שחלקן טובות למאכל ,וחלקן
רעילות ומהוות סכנה לאדם ולבעלי חיים.
• פטריות שמרים ) - (yeastsאלו הן פטריות זעירות )מיקרואורגניזמים(,
שהן היחידות מבין הפטריות שהן חד תאיות .ישנם מינים שונים של
פטריות שמרים ,שחלקן מועילות ומשמשות בתעשיית המזון ,וחלקן
פתוגניות הגורמות למחלות.
• פטריות עובש ) - (moldאלו הן פטריות זעירות )מיקרואורגניזמים( רב
תאיות ,הנראות כשכבת סיבים )קרום( המכסה משטחים שונים ,ומיני מזון
כמו :לחם ,פירות ועוד .יש פטריות עובש מועילות המשמשות בתעשיית
המזון ,ובתחום הרפואה ,ויש פטריות עובש שגורמות למחלות.

פטריות עובש

פטריות שמרים

פטריית כובע

הפטריות מתקיימות בסביבות מחיה מגוונות ,כמו :באדמה ,במים ,במזון ,על
צמחים ועל גוף בעלי חיים והאדם .על אף שרוב הפטריות צומחות ביבשה ,יש
כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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פרק 15

 -הפרוטוזואה

פרק  - 15הפרוטוזואה
הפרוטוזואה

)(Protozoa

היא

קבוצה

של

מיקרואורגניזמים ,חד תאיים ,שגודלם100 - 10 :
מיקרומטר,
משמעות

והם
השם

שייכים
הלועזי

לממלכת הפרוטיסטה.
פרוטוזואה

הוא:

חיות

ראשונות ,והוא מרמז על כך ,שיצורים אלו ,הדומים
לבעלי חיים ,הם בין היצורים הקדמונים על פני כדור

פרוטוזואה

הארץ .קיימים בעולם כ 30,000-מינים שונים של פרוטוזואה ,שהשונות ביניהם
רבה מאד ,ובאה לידי ביטוי :בצורה ,בגודל ,ביכולות התנועה ואופן הרבייה שלהן.
הפרוטוזואה הם יצורים איקריוטיים )בעלי גרעין תא( החיים בעיקר במים ,והם
נפוצים :במים מתוקים ,במים מלוחים ובקרקע לחה .רבים מהם חיים גם בתוך
בעלי חיים וצמחים.
יצורי הפרוטוזואה נבדלים מצמחים ,מבעלי חיים ומפטריות ,בכך שהם חד תאיים.
אך ,הם גם לא נכללים בממלכת החיידקים ,מכיוון שהם בעלי תא איקריוטי )עם
גרעין תא( ואילו החיידקים הם בעלי תא פרוקריוטי )חסרי גרעין תא(.
פרוטוזואות רבות הן טפילות ופתוגניות ,הגורמות למחלות .אך ,יש גם פרוטוזואות
אחרות ,שהן מועילות לבעלי חיים שונים בעיכול המזון שלהם ,ואף מביאות תועלת
לאדם במפעלי טיהור שפכים ,שם הן מסייעות לסילוק חיידקים.
מבנה גוף הפרוטוזואה
כל יצורי הפרוטוזואה הם יצורים חד תאיים ,ועל אף השונות הרבה הקיימת
ביניהם ,המשותף לכולם הוא:
• תא  -העטוף בקרום גמיש ,וללא דופן תא קשיח.
• ציטופלזמה  -הממלאת את התא ובתוכה מתרחשים התהליכים הכימיים.
• גרעין  -הכולל את החומר התורשתי של הפרוטוזואה.
• בועות  -לקליטת מזון מהסביבה והפרשת פסולת.
יש פרוטוזואות שיש להן שוטון )זנבון( שבאמצעותו הן נעות .פרוטוזואות מסוימות
נעות באמצעות ריסים שיש להן ,ופרוטוזואות אחרות נעות באמצעות בליטות
מיוחדות דמויות רגל שיש להן .יש גם פרוטוזואות שאינן זזות כלל.
כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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פרק 16

 -אצות

פרק  - 16האצות
אצות ) (Algaeהן קבוצה מגוונת של יצורים ,חד תאיים ורב תאיים ,איקריוטיים
)בעלי גרעין תא( ,המכילים את הפיגמנט כלורופיל )וגם פיגמנטים נוספים(,
וניזונים בדרך אוטוטרופית על ידי ביצוע
תהליך של פוטוסינתזה.
האצות נבדלות מצמחי היבשה ,בכך שהן
חסרות את מבנה הגוף של צמח )שורש ,גבעול
ועלים( ,וגם מנגנון הרבייה שלהן שונה מזה של
צמחים .לכן ,המדענים כינו אותן "צמחי מים",
ושייכו את האצות לממלכת הפרוטיסטה ולא
אצות

לממלכת הצמחים.

קיימים בעולם כ 25000-מינים של אצות ,שנפוצות בעיקר בבתי גידול מימיים כמו:
אוקיינוסים וימים מליחים ,וגם באגמים ,מעיינות ,נהרות ונחלים של מים מתוקים,
והן מהוות מזון לבעלי חיים מימיים .אך יש גם אצות ,המתקיימות על היבשה,
במקומות של קרקע לחה ,בסימביוזה עם יצורים חיים אחרים )כמו פטריות( ,או על
גבי אבנים ,סלעים ,ועוד.
האצות הן בין היצורים הקדומים ביותר על פני כדור הארץ
)כ 3-מיליארד שנים( ,שמייצרים כמות גדולה מאד מהחמצן
באטמוספירה ,וצורתן נשמרה מאז ועד היום .האצות שונות
מאד זו מזו ,וניתן לחלק אותן לשני סוגים עיקריים והם:
• אצות מאקרוסקופיות  -הן אצות גדולות )יש המגיעות
עשב הים

לאורך של  50מטר ויותר( ,הנראות לעין .אצות אלו הן
רב תאיות ,ונוהגים לכנות אותן" :עשב הים"
).(Seaweeds
• אצות

מיקרוסקופיות

-

הן

אצות

זעירות

)מיקרואורגניזמים שגודלם כ 1-מיקרומטר( ,שניתן
לראותן רק באמצעות מיקרוסקופ .אצות אלו הן חד

פיטופלנקטון

תאיות ונוהגים לכנות אותן" :פיטופלנקטון" ).(Phytoplankton
כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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פרק 17

 -נגיפים/וירוסים

פרק  – 17וירוסים/נגיפים

נגיף או בלועזית וירוס ) Virus -שפירושו "רעל"( הוא יצור מיקרוסקופי ,הקטן
פי מאה מהחיידקים ,שגודלו בערך  450 - 30ננומטר )אלפית המיקרון של
המטר( ,והוא גורם למחלות בבעלי חיים
)כלבת,

מחלת

הפה

והטלפיים

ועוד(,

בצמחים )מוזאיקת הטבק( ,ובני האדם
)שפעת ,אבעבועות רוח ,איידס ועוד(.
כל נגיף הוא למעשה ,צבר של מולקולות
ביולוגיות הכוללות חלבונים וחומר תורשתי
) DNAאו  ,(RNAוהוא טפיל מוחלט ,הזקוק
לתא חי מארח )פונדקאי( כדי להתרבות.
כשהנגיף נמצא מחוץ לגוף המאחסן ,הוא

צורה של נגיף

חסר כל פעילות של חיים )אינו נע ,אינו ניזון ואינו מתרבה( .אבל ,כשהנגיף חודר
לתא חי ,הוא משתלט עליו ,ומשתמש במנגנוני החיים של התא על מנת
להתרבות ,וליצור נגיפים חדשים.
נגיפים קיימים בכל מקום בו קיימים יצורים חיים ,ומקורם אינו ידוע .לנגיפים יש
כוח עמידה רב בתנאי סביבה קשים ,והם יכולים להתקיים שנים רבות ללא פעילות
כלשהי .אולם ,כאשר תנאי הסביבה משתנים לטובה ,ויש נוכחות של תאים חיים
מאכסנים ,הנגיפים שוב מתרבים ,וחוזרים לגרום למחלות .מחקרים מדעיים מצאו,
שנגיפים יכולים להתרבות גם לאחר חוסר פעילות של שנים רבות.
הנגיפים התגלו במאה ה 19-על ידי מדענים שחקרו מחלות הנגרמות מחיידקים,
וגילו תוך כדי כך ,שמחלות מסוימות נגרמות על ידי יצורים הקטנים מהחיידקים,
שלא ניתן היה לראותם במיקרוסקופ אור רגיל .רק לאחר המצאת מיקרוסקופ
האלקטרוני )בשנות ה 50-של המאה ה ,(20-הצליחו המדענים באמצעותו לראות
לראשונה את הנגיפים ,ולהבין את המבנה שלהם .עד היום ,הצליחו המדענים
לזהות מעל  2000מינים של נגיפים שונים הגורמים למחלות שונות ,בבעלי חיים,
בצמחים ובבני האדם.

האם הנגיף הוא יצור חי?
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פרק 18

 -מיקרואורגניזמים וייצור מזון

פרק  - 18מיקרואורגניזמים וייצור מזון
מיקרואורגניזמים אינם גורמים רק לקלקול המזון שלנו ,אלא יש להם תפקיד חשוב
מאד בייצור מוצרי מזון רבים ,שבלעדיהם ,לא ניתן לייצר מוצרים אלו.
מוצרי מזון המבוססים על פעילותם של מיקרואורגניזמים ,היו שימושיים כבר לפני
אלפי שנים ,על אף שבני האדם לא הבינו אז את המנגנונים הביולוגיים המעורבים
בתהליכים אלו .בתקופות קדומות ,הידע והניסיון שהצטבר אצל מומחים לייצור:
מוצרי מאפה ,מוצרי חלב ,משקאות אלכוהוליים ,ירקות כבושים ועוד ,נשמר בסוד,
והועבר בירושה מאב לבן במשך הדורות.
כיצד מיקרואורגניזמים משמשים לייצור מזון?
מיקרואורגניזמים משמשים לייצור מזון בתהליך הנקרא :תסיסה  -פרמנטציה
) .(Fermentationלמעשה ,תסיסה מתרחשת ,כאשר חיידקים ושמרים מפיקים
אנרגיה )נושמים( בתנאים של היעדר חמצן )אנאירוביים( ,כשהם מפרקים את
הסוכרים בתוך חומר הגלם שבו הם נמצאים .את פירוק הסוכרים מבצעים
המיקרואורגניזמים ,באמצעות אנזימים )חלבונים המזרזים תהליכים כימיים(
שקיימים בהם ,ואופייניים רק להם .במשך תהליך התסיסה ,נוצרים תוצרי לוואי,
הנותנים למוצר המזון את הטעם והריח שלו.
למינים שונים של מיקרואורגניזמים יש אנזימים שונים ,ולכן הם מבצעים תהליכי
תסיסה שונים .שני תהליכי התסיסה הנפוצים בייצור מזון הם:
• תסיסה לקטית  -שמבצעים חיידקים מיוחדים ,כשהתוצר הסופי שמתקבל
הוא :חומצה לקטית )חומצת חלב( ,המשמשת ליצירת :מוצרי חלב שונים,
נקניקים ,ירקות כבושים )חמוצים( ועוד.
• תסיסה כוהלית  -שמבצעים שמרים ,כשהתוצר הסופי שמתקבל הוא:
אתנול )אלכוהול(  +פחמן דו חמצני ) ,(CO2המשמשים ליצירת משקאות
חריפים ,לתפיחת בצק ויצירת מאפים.

פחמן דו חמצני
אלכוהול

סוכר
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פרק  - 19מחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים
פרק  - 18מחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים
מחלה מבחינה ביולוגית היא בעצם ,הפרה של האיזון בתהליכים הביולוגיים
הפנימיים הקיימים בגופו של יצור חי ,והיא גורמת לתפקוד לקוי של הגוף.
מחלות יכולות להיגרם מגורמים שונים ,אולם רוב המחלות בבני האדם ,נגרמות
על ידי מיקרואורגניזמים כמו :חיידקים ,נגיפים או טפילים אחרים .מחלות אלו
נקראות :מחלות מיקרוביאליות ,והן מתחלקות לארבעה סוגים והם:
• מחלות הנגרמות על ידי חיידקים )מחלות בקטריאליות(.
• מחלות הנגרמות על ידי נגיפים/וירוסים )מחלות נגיפיות /ויראליות(.
• מחלות הנגרמות על ידי פטריות.
• מחלות הנגרמות על ידי פרוטוזואה.
במחלות אצל בני אדם מטפלים רופאים מתחומי רפואה שונים .במחלות של בעלי
חיים מטפלים רופאים וטרינרים ,ובמחלות של צמחים מטפלים מומחים מתחום
הבוטניקה )ענף בביולוגיה העוסק בצומח(.
מחלות הנגרמות על ידי חיידקים )מחלות בקטריאליות(
חיידקים )בקטריות( רבים חיים בגוף האדם ,ורובם מועילים ואינם מזיקים לו.
דוגמה לכך הם ,חיידקי אי קולי ) ,(E.coliאשר מייצרים ויטמינים חשובים לאדם,
וגם חומרים נגד חיידקים מזיקים .אולם ,בתנאים מסוימים חיידק זה ,יכול לגרום
למחלות בבני האדם.
חיידקים מזיקים )פתוגניים( חודרים לגוף האדם ,דרך הפה כשאוכלים מזון
מקולקל ,או דרך פצע בעור ,או דרך איברים אינטימיים בגלל חוסר היגיינה ועוד.
חיידקים אלו מפרישים רעלנים )טוקסינים( הגורמים למחלות שונות בבני האדם.
קיימות מספר מחלות בקטריאליות נפוצות והן:
הרעלת מזון

הרעלת

מזון

היא

תחלואה

הנגרמת

בגלל

קיומם

של רעלנים במזון שאוכלים .רעלנים אלו המופרשים על ידי
חיידקים )במיוחד חיידק הקלוסטרידיום בוטולניום( ,גורמים
להקאות ,שלשולים ,כאבי בטן ועוד .במקרה של הרעלת מזון
יש לפנות מיד לטיפול רפואי ולהודיע על כך למשרד הבריאות.
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 -מיקרואורגניזמים והנדסה גנטית

פרק  - 19מיקרואורגניזמים והנדסה גנטית
לכל יצור חי יש חומר תורשתי ) DNAאו  ,(RNAאשר בנוי מקטעים הנקראים:
גנים ,שבהם טמון המידע התורשתי הקובע את תכונותיו ,ומועבר לצאצאיו.
מהי הנדסה גנטית?
הנדסה גנטית היא תהליך ביוטכנולוגי ,שמתבצע במעבדה ,ובמהלכו ,מדענים
מוציאים גנים של תכונות מסוימות מחומר תורשתי של יצור חי אחד ,ומעבירים
אותם לחומר התורשתי של יצור חי אחר,

הפרדת גן מה DNA -של יצור אחד

ובכך הם משנים את תכונותיו ואת תכונות
צאצאיו .כלומר ,ההנדסה הגנטית מאפשרת
להעביר ליצורים חיים )בעלי חיים ,צמחים,
חיידקים ,פטריות או וירוסים( ,גנים ,שמקורם

הפרדת הגן

ביצורים חיים אחרים ,ועל ידי כך ,ליצור מינים
חדשים של יצורים חיים ,בעלי תכונות חדשות
הרצויות לאדם .בכך למעשה ,מאפשרת
ההנדסה הגנטית לבצע באופן מלאכותי ,את
מה שלעולם לא יוכל להתרחש בטבע.
השתלת הגן ב DNA -של יצור אחר

השימוש במיקרואורגניזמים בהנדסה גנטית
שיטת ההנדסה הגנטית של העברת גנים מיצור חי אחד ליצור חי אחר ,פותחה
בשנות ה 70-של המאה ה ,20-ובוצעה לראשונה באמצעות חיידקים .הסיבה לכך
הייתה ,שהחיידק הוא יצור חד תאי פשוט ,אשר בנוסף ל DNA-שבגרעין התא ,יש
לו גם קטעי  DNAנוספים מחוץ לגרעין הנקראים :פלסמידים.
המדענים גילו ,שניתן לבודד את הפלסמידים הללו ,ולחבר אליהם באמצעות
אנזימים מיוחדים ,גנים מסוימים מיצורים אחרים ,ולאחר מכן להשתיל את
"הפלסמידים המהונדסים" אל תוך חיידק כלשהו ,שמתרבה במהירות ,ומייצר את
החומר )החלבון( המבוקש .שיטה זו של הנדסה גנטית מיושמת היום ברפואה,
בתעשיית המזון ,בחקלאות ,ועוד .לדוגמה:
כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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 -אנטיביוטיקה ופרוביוטיקה

פרק  – 20אנטיביוטיקה או פרוביוטיקה
אנטיביוטיקה  -רקע ואופן פעולה
אנטיביוטיקה היא תרופה למחלות הנגרמות על ידי חיידקים .מחלות שונות של
האדם,

מטופלות

באמצעות

אנטיביוטיקה,

וקיימת

נטייה

לשימוש

יתר

באנטיביוטיקה ,אשר יש לה השלכות חמורות על בריאות האדם.
מאז שהתגלה הפניצילין )האנטיביוטיקה הראשונה בעולם( בשנת  1928על ידי
המדען הבריטי אלכסנדר פלמינג ,החלה מגמה של טיפול במחלות שונות
באמצעות אנטיביוטיקה ,שנחשבה כתרופת
פלא ,לשלל המחלות הנפוצות.
בזכות התרופות האנטיביוטיות )שרובן מיוצרות
באופן טבעי על ידי פטריות וחיידקים ,וחלקן
מיוצרות באופן מלאכותי  -סינטטי( ,ירדה
התמותה מזיהומים ומחלות חיידקיות באופן
דרסטי .אולם ,השימוש הנרחב באנטיביוטיקה,
לאורך השנים ,הביא לכך ,שנוצרו זנים חדשים של חיידקים עמידים בפני
אנטיביוטיקה ,ומדענים עוסקים כיום ,בניסיון לפתח תרופות אנטיביוטיות חדשות
שיוכלו להתמודד עם החיידקים החדשים.
התועלת והנזק שגורמת האנטיביוטיקה
משמעות המושג "אנטיביוטיקה" היא "נגד חיים" .ואכן ,האנטיביוטיקה קוטלת
את החיידקים הפתוגניים והמזהמים בגוף .אך ,תוך כדי כך ,היא גם קוטלת את
החיידקים הטובים המצויים בגוף האדם ,ומסייעים למערכת החיסון של הגוף
להתמודד עם זיהומים ומחלות .כלומר ,פעולתה של האנטיביוטיקה ,מחלישה
בעצם את המערכת החיסונית של הגוף ,ובעקבות כך נוצרים תופעות לוואי ,כמו
בעיות עיכול וזיהומים ,הנגרמים על ידי פטריות וחיידקים פתוגניים שונים,
שמערכת החיסון המוחלשת ,אינה מסוגלת עוד להתמודד איתם.
על מנת למנוע מהאנטיביוטיקה להחליש את המערכת החיסונית של הגוף ,חייבים
לשמור על אוכלוסיית החיידקים הטובים שכל כך חיוניים לגוף האדם ,שקוראים
להם :פרוביוטיקה.
כל הזכויות שמורות למורן הוצאה לאור אין לצלם או לשכפל מהספר
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