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עוזרים בעבודתו, בפיקוחו האישי, מורשה לריפוי שיניים רשאי להעסיק. 4  

5 -חוץ משיננית הפועלת לפי סעיף  -אבל לא יתיר לעוזר כאמור , המקצועית  

.כלשהולבצע בו ניתוח בו או  טפלעליו או ל השגיחל, למתרפאייעץ ל  
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עבודות מהמעבדה ואליה,מחסן)ניהול המרפאה.7   

(.טלפונים,      

.חיטוי וניקוי,שימון,שמירה על תקינות המכשירים .9  
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 סודות היקום
היסוד נקרא החלקיק הקטן ביותר של יסוד כימי שבו נשמרות תכונות   

אטום       

.אטומים המחוברים ביניהם בקשר כימימספר : מולקולה   
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 מולקולה

(יסוד)מולקולה עשויה להיות מורכבת ממספר אטומים זהים   

חמצןכמו מולקולת        

  שמורכב משני אטומים זהים  

O2 

(תרכובת)שמורכב מעשרות אטומים שונים   

סוכר או מולקולת  

.שמורכב ממיליוני אטומים  

DNA או  מולקולת 
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.בה מתקיימים כל סימני החיים, החיים העצמאית הקטנה ביותריחידת   

.כל תא מכיל  אברונים  

   התא

 כל היצורים החיים מורכבים מתא אחד או יותר . 

        תא  ) בלטינית  cellula ( : הוא יחידת החיים הבסיסית. 

.אינו חי, מורכב מתאים שלמיםוכל מה שאינו מורכב מתאים או שאינו   

:אברון   
  .בעל צורה ותפקיד ייחודי, מוקף בקרום, מבנה הבנוי ממולקולות שונות

:למשל   

 מיטוכונדריה
 גרעין התא

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=o2Nuv9QsWzFDwM&tbnid=rXbY2PS8rXktaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-15835-MTU4MzVfNzY0OTQ2MDZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html&ei=obYoUb7JNIfOswby6YCwDw&psig=AFQjCNG8L8dpiTZAW6evz5_zQPUb-EgRbA&ust=1361709078567154
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%AA%D7%90&source=images&cd=&cad=rja&docid=VKdPOHp9buMOAM&tbnid=Z2VPK-Kh-5IwfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bristol34.tripod.com/html-pages/garin.html&ei=-booUcW6OcqltAbK3IHgDw&psig=AFQjCNH6TcLlkmSrVh7vFJ8Vh1CbiMSdsA&ust=1361710182017288
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  (.פרוקריוטים)מתא אחד בלבדשמורכבים יצורים חיים יש 

: חיידקיםכמו   

  (.אויקריוטיים)רב תאיים יצורים חיים ויש 

ביצורים אלו התאים מפתחים התמחות, כמו בני האדם או העצים  

:למשל   

 תא שריר

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D&source=images&cd=&cad=rja&docid=UpKiplcorHIKbM&tbnid=-IAcADcb8lAgyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.herzliya.k12.il/sites/water/Shared Documents/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D.aspx&ei=474oUbaALYGRtAb91YCoCQ&psig=AFQjCNFxkQ3Lo3L6Pm2CMMtwxPJ_bjr4Hg&ust=1361711193424945
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 תא עצב

 תאי דם אדומים

 תאי זרע
 תא ביצה

 תא זרע

 תאי עצם

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%A6%D7%91&source=images&cd=&cad=rja&docid=dZUbEUYNiOChaM&tbnid=S3jMK2nVxxcokM:&ved=0CAUQjRw&url=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Neuron_he.jpg&ei=TsMoUeThII3JswaCvoGoBA&psig=AFQjCNGzqIfVU1LAD7eIGMJFutg-NVcTLg&ust=1361712309136474
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%AA%D7%90+%D7%93%D7%9D+%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D&source=images&cd=&cad=rja&docid=D7rrONqFZ9dY0M&tbnid=UWyjtfr6B4QOpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.organicvedamoringa.us/blog/&ei=jcMoUfKTLYXltQbGm4CwDg&psig=AFQjCNEB5mNZ-rEmuvwtjkdbr8Swe8iBHQ&ust=1361712371517413
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=bone+cells&source=images&cd=&cad=rja&docid=hx7qf9AuOayF4M&tbnid=LwKd_WT-XUqKSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nasa.gov/mission_pages/station/science/index-old-donotuse.html&ei=oMUoUfzqPMHStAbg8IDQBg&psig=AFQjCNHl8oPih-8U4kRCQiMy0fANkh_MwA&ust=1361712726884762
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 יצור רב תאי   יצור חד תאי  

 מספר תאים  

 תפקיד התאים

 עצמאות התאים 

 

 יעילות  

 תאים רבים

אך יש , מבצע את כל פעולות החיים  

לכל קבוצת תאים מבנה והתמחות   

קבוצת תאים בעלת . לתפקיד שונה

.אותה מומחיות נקראת רקמה  

 מבצע את כל פעולות התאים

לא , כל תא עצמאי

. תלוי בתאים אחרים  

 תא אחד

יש יחסים של תלות ושיתוף 

פעולה בין הרקמות השונות 

.המאפשר חיים  

חסר התמחות לכן  

 יעילות נמוכה
איברים ומערכות  , בעל רקמות

בעלי התמחות  לכן יעילותו  

.גבוהה  

  מאפיינים של יצור חד תאי בהשוואה ליצור רב תאי מאפיינים של יצור חד תאי בהשוואה ליצור רב תאי 
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  רב תאי רב תאי ליצור ליצור חד תאי חד תאי הבדלים בין התאים של יצור הבדלים בין התאים של יצור 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Celldif.png
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 מאפיינים: 

פני -היצורים המפותחים ביותר על. הם ממלכה של יצורים חיים  
.ובכללם האדם , כדור הארץ  

  בעלי חיים  בעלי חיים  

כל תאיהם של בעלי החיים הנם          . תאיים-רבכל בעלי־החיים הם  -

.  בעלי גרעין תא (  איקריוטיים)    

. ניידיםהם , מלבד הספוגיים והאלמוגים, כל בעלי־החיים -  

  זאת בניגוד לחלק מהצמחים, הפטריות, והפרוטיסטים, אשר חסרי      

. כושר תנועה    

 - כל בעלי־החיים הם אירוביים ; הם  מפיקים אנרגיה

   באמצעות נשימת חמצן.

- כל בעלי־החיים הם הטרוטרופים )צרכנים(; הם מפיקים תרכובות             

   אורגניות לשם בניית גופם באמצעות צריכה של תרכובות אורגניות

   )מזון( מהסביבה. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%95%D7%A3_(%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
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: לגירויים רגישות ותגובה   

:חילוף חומרים   

,        יצורים חיים מבצעים תהליך קליטת חומרים מהסביבה החיצונית    

והפרשת חומרים לסביבה  , ניצולם לשם בנין הגוף ולהפקת אנרגיה    

.החיצונית      

.שינוי הגורם לתגובה מצד היצור החי: גירוי   

 

. התגובות מכוונות לשפר את תנאי חייו של היצור  

.הפעולה שמבצע היצור כתגובה לגירוי: תגובה        

. יצורים חיים מסוגלים להגיב לגירויים מסוימים  החלים בסביבתם הפנימית והחיצונית  

  ,שתן, הפרשת צואה, הכנסת מזון, קליטת חמצן ופליטת פחמן דו חמצני -נשימה)

(.קליטת פחמן דו חמצני ופליטת חמצן -פוטוסינטיזה, אדי מים בנשימה ובדיות, זיעה  

.היכולת של היצור להגיב לגירוי :רגישות  
 

 סימני החיים 
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היצור משנה את הרכבו של המזון והופך אותו לחלק : גדילה והתפתחות   

.הודות לכך היצור גדל. מגופו וכן מפיק ממנו אנרגיה  

 סימני החיים 

. יצורים חיים בעלי כושר ליצור צאצאים בדמותם: ותורשה רבייה   

    .נמשך המין מדור לדור לרביההודות                             

 

(אבולוציה) -גם תכונות ומינים חדשים במהלך הדורותנוצרות  .    

. המידע התורשתי הקובע את התכונות עובר מהורים לצאצאים  

גופם של היצורים החיים בנוי מיחידות מבנה                 : המבנה התאי 

.מיקרוסקופיות הנקראות תאים                        

. התא הוא יחידת החיים העצמאית הקטנה ביותר      

. המבנה התאי דומה אצל כל היצורים החיים  

(.יצור רב תאי, מושבה של חד תאיים)יותר או   

(יצור חד תאי)יצורים מורכבים מתא אחד    
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תפקוד  , בעלי מוצא, תאיים-וחומרים בין, היא צבר תאים רקמה

.האחראים על ביצוע פעולה מסוימת או יותר, ומבנה משותפים  

:קיימים ארבעה סוגי רקמות עיקריים  

 - רקמת עצב, רקמת שריר, רקמת אפיתל ורקמת חיבור. 

 איבר  הוא קבוצה של רקמות היוצרות מבנה המותאם לביצוע

.תפקיד מסוים                           

מערכת : אוסף קבוצות האיברים השונים בגוף 
שהם בעלי תפקיד משותף                    .   

שכוללת     מערכת העיקול למשל 

  ..... מעיים,קיבה,וושט,לוע,פה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%91&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%91&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%91&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%AA_%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D&source=images&cd=&cad=rja&docid=bsHOoORPXOUZyM&tbnid=31Ml91LtO9aSnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stwww.weizmann.ac.il/g-junior/nutrition/milon/milon.html&ei=_ckoUevvJcSNtAbDzIDgBQ&psig=AFQjCNFu5WeIo3l1XZ5cn-UOT9VCtFqsBQ&ust=1361713912921141
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8

