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, תרכובות פחמןחומרים אורגניים ➢

.שבהן הפחמן קשור למימן 

לרוב כולל גם אטומים נוספים כמו  ➢
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מקור לאנרגיהחומרים אורגניים הם ➢

כבחיי היומיום אנו משתמשים ➢

באנרגיה הנפלטת מפירוק חומרים  

גז הבישול במטבח ודלק  : אורגניים

.במכוניות
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:סידור העלים אינו אקראי➢

בצורה שלא יחסמו זה את זה ➢

בזווית המתאימה לקליטה מרבית של האור למשך ➢

.זמן רב ביום

.שטח פנים גדול ביחס לנפח➢

.צבע ירוק➢

סידור עלים

Chenspecמאת - היצירהמעלהידיעלנוצר , CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47082705



(.שקופה ואינה חדירה למים)קוטיקולה, פני העלה מכוסים שכבת שעווה➢

(.שכבת תאים צפופה ושקופה)אפידרמיסמתחתיה נמצא ה➢

התאמת העלה

Anatomia_foglia_g1.jpgderivative work: Oriaaaassמאת - שלנגזרתיצירההואזהקובץ : Anatomia foglia g1.jpg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19465993



.כלורופלסטיםבעשירים עמודיםמתחת רקמת ➢

.בעלת חללים המאפשרים חילוף גזים יעילרקמה ספוגית מתחת ➢

.תוצרי פוטוסינתזהשיפהמובילה מים ומינרלים ועצה➢

התאמת העלה

Anatomia_foglia_g1.jpgderivative work: Oriaaaassמאת - שלנגזרתיצירההואזהקובץ : Anatomia foglia g1.jpg:, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19465993



תהליך הפוטוסינתזה מתרחש ▪

.   כלורופלסטבאברון הנקרא 

בתוך הכלורופלסט יש פיגמנט▪

. כלורופילירוק הנקרא 

התאמת העלה

כלורופלסטים

דופן התא



הכלורופיל קולט את האור המנוצל ▪

.לתהליך הפוטוסינתזה

בתוך הכלורופלסט יש גם ▪

המשתתפים בתהליך  אנזימים

.שלבי-אנזימתי  רב

התאמת העלה

כלורופלסטים

דופן התא



בקוטיקולה ובאפידרמיס יש פתחים הנקראים  ➢

.פיוניות

.חמצני חודר אל העלים דרך הפיוניות-הפחמן הדו➢

במקביל נפלטים דרך הפיוניות אדי מים רבים  ➢

.בתהליך הדיות

פיונית

- (Image: Alex Costa)מאת Protein Kinases and Plant Pores. Gross L, PLoS Biology Vol. 
4/10/2006, e358 https://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040358, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1481466



,  תוצאת לוואי של פתיחת הפיוניות,דיות ➢

.עלולה להזיק לצמח ולגרום להתייבשותו

המווסתים  בתאי שמירה הפיוניות מוקפות ➢

כאשר מלאים במים . את מידת פתיחתה

.הפיונית פתוחה וכאשר חסרים מים נסגרת

פיונית

https://www.shutterstock.com/image-vector/guard-cells-stoma-
1105351601?src=kXeB8p6r2CemJjPsLatu0A-1-10



2-מיקרומטר ורוחבם כ5-7-אורכם כ➢

.  מיקרומטר

.בתא200-ל50מספרם נע בין ➢

מוקפים מעטפת של שני קרומים  ➢

.בררניים

כלורופלסטים

By Kelvinsong - Own work, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26247252



בחלק הפנימי מכיל תמיסה מימית  ➢

.שנקראת סטרומה

מכילה חומרים שונים הסטרומה➢

.וביניהם אנזימים

כלורופלסטים

By Kelvinsong - Own work, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26247252



מבנים דמויי שקיקים הסטרומהבתוך ➢

סגורים ושטוחים המסודרים בערימות 

.תילקואידיםבשם 

התילקואידיםקיים מידור בין פנים ➢

מה שמאפשר , שמקיפה אותםלסטרומה

.  ביצוע תהליכים במקביל

כלורופלסטים



אחידות ושוני ➢

לכל התאים מאפיינים משותפים➢

לתאים שונים מבנים מיוחדים ➢

.המותאמים לתפקידם

:התאמה בין מבנה לתפקוד➢

מידור בכלורופלסט➢

.הגדלת יחס שטח פנים לנפח➢

רעיון מרכזי ביולוגי



כלורופיל ותהליך הפוטוסינתזה

בשיעור הבא




