
DNA-גרעין ו: נושא השיעור
'שחר אברמוביץ: שם המורה

'יא: כיתת היעד

24-התא : מקום השיעור ברצף הלימודי

 המצגת נערכה ע"י שחר אברמוביץ
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



האברון הגדול ביותר➢

משמש כמרכז פיקוח ובקרה על  ➢

התהליכים המתרחשים בתא 

.מכיל בתוכו את החומר התורשתי➢

גרעין התא

MesserWolandמאת - Szczepan1990וגם היצירהמעלהידיעלנוצר (Inkscape נוצר), CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1279365



.כנראה מכיוון שהוא גדול וכהההאברון הראשון שהתגלה➢

1719-בלוונהוקהראשון שצפה בגרעין התא היה ואן ➢

היה הראשון שהעמיד ניסויים שמטרתם האמרלינגיואכים➢

.  1931-הייתה לבדוק מהו תפקידו של הגרעין בתא ב

קצת היסטוריה–גרעין התא 



אצטבולריהניסויים באצה הנקראת ➢

המיוחד באצה זאת הוא שכל גופה בנוי  ➢

. מתא אחד בלבד

זהו תא גדול במיוחד שניתן לראותו ללא ➢

.עזרת מיקרוסקופ

האמרלינגהניסוי של 

By albert kok en:User:Albert Kok - en:User:Albert Kok "I created this work entirely by myself". [1], CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9867004



. צורה מיוחדתהאצטבולריהלתא ➢

קיימים שני מינים שונים שקל להבחין  ➢

.ביניהם על פי צורת הכובע

האמרלינגהניסוי של 

אנימאת - ביצרתיאני -paint., GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=700933

כובע

גבעול

בסיס  

המכיל את  

גרעין התא
'מיון ב'מיון א



בשלב ראשון

את האצה  האמרלינגהפריד ➢

:לשלושה חלקים’ מזן א

מין ראשון

כובע

גבעול

בסיס



בשלב שני

את האצה  האמרלינגהפריד ➢

:לשלושה חלקים’ מזן ב

מין שני

כובע

גבעול

בסיס



בשלב שלישי

:' חיבר את בסיס א עם גבעול ב➢

חיבור

גבעול ב

בסיס א



:התוצאה➢

’ המתאים לזן א, לאצה גדל כובע חדש➢

(.זן הבסיס)



לגבעול א' בניסוי נוסף חיבר בין בסיס ב➢

'כובע מסוג ב–התוצאה ➢

:המסקנה➢

פ משהו  ”שצורת הכובע נקבעת ע➢

!שנמצא בבסיס האצה

האמרלינגהניסוי של 

אנימאת - ביצרתיאני -paint., GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=700933

כובע

גבעול

בסיס  

המכיל את  

גרעין התא
'מיון ב'מיון א



ערך ניסויים  , חוקר אמריקאי, מאזיה➢

.באמבה

:חתך אמבה לשני חלקיםמאזיה➢

חלק אחד הכיל את גרעין התא  ➢

.חלק שני היה חסר גרעין➢

מאזיההניסוי של 

, .אני יצרתי-. מאת יואב GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=701401



לאחר מכן גידל את החלקים בתנאים  ➢

.שווים

.מתו כעבור זמן מה, החלקים חסרי הגרעין➢

התפתחו  , גדלו, החלקים שהכילו גרעין➢

.והתרבו

מאזיההניסוי של 

, .אני יצרתי-. מאת יואב GFDL, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=701401



מגרעין לכרומוזומים

בשיעור הבא

בשיעור זה למדנו על
חשיבות הגרעין




