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



?האם ניתן לאכול סופגנייה ולהשאיר אותה שלמה



אם יהיו שתיים זהות ממנה, ברור



מעגל החיים
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?  כיצד מתא בודד מתקבל יצור רב תאי מורכב כל כך➢

אילו תהליכים צריכים להתרחש על מנת שנקבל  ➢

?עובר



מעגל החיים

.ישנם יצורים רבים ורב השוני ביניהם➢

:  רבים גם קווי הדמיון בין כל היצורים החיים, אולם➢

כולם גדלים ומתפתחים➢

מתנועעים➢

מגיבים לסביבתם➢

מתרבים➢



מעגל החיים

מתפתחים , אם כך כיצד יצורים חיים גדלים➢

?ומתרבים



מעגל החיים
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בהפריה מתמזגים שני תאי המין לתא אחד  ➢

.  התא הראשון של העובר–זיגוטההנקרא 

הזיגוטה מתחלקת חלוקות , לאחר ההפריה➢

(.מיטוזההקרויות חלוקות )רבות ועוקבות 



מעגל החיים
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תאי העובר  , במהלך ההתפתחות➢

המרכיבים  , מתמיינים לתאים שונים

.  רקמות ואברים שונים

.  כך נוצרות בעוּבר כל מערכות הגוף➢



התא

.DNA-בתוך גרעין נמצא ה➢

יחד עם  )א ארוז "הדנ➢

במבנים הנקראים  ( חלבונים

.כרומוזומים

א והחלבונים מקופלים  "הדנ➢

.ומסובבים זה סביב זה
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(Cell cycle)מחזור התא 

רצף התרחשויות בחייו של תא  ➢

המתחיל עם היווצרותו ונמשך עד  

.  להתחלקותו

.כל תא נוצר מתא שקדם לו➢
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המשך-מחזור התא 

בשיעור הבא

בשיעור זה למדנו על

מבוא למחזור התא




