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ה התא –התא : 10שיעור  י החיים ומב  מאפיי

  מבוא ומושגי יסוד 10.1

קודות הבאות:צריך    להבין ולזכור את שתי ה

יזמים. 1 ויים מתאים כל האורג  ב

ויים מתאים.יעם המצאת המיקרוסקופ, החלו לה 17-במאה ה יזמים חיים ב   אסף עדויות שאורג

ויים מתאים,  יזמים ב ה הבסיסי של תאי כל היצורים עם הזמן התברר שכל האורג שהמב

  דומה.

 

יזמים) צמחים בעלי חיים ואחרים  ויים מתאים. –כל היצורים החיים (האורג -ם רביצורייש  ב

ים רבים של תאים, ויש  תאיים דלית, . תאיים-יצורים חדשגופם מורכב ממיליו כגון ס

ים את כל אחד מהתאים המרכיבים את  ים של התא הבודד מאפיי שמורכבים מתא אחד. המאפיי

  היצורים הרב תאיים.

  
  

ה התא לתפקודו. 2  יש התאמה בין מב

ה והִּתפקוד הבסיסיים של כל התאים דו י הקשור לתפקוד הייחודי המב יהם שו מה, ואולם יש בי

יתן לצפות  של כל תא. לדוגמא בתאי האפיתל במעי הדק האחראים על ספיגת תוצרי פירוק מזון 

פח גדול המאפשר שטח ספיגה מקסימלי לספיגת המזון. ים/   ביחס שטח פ

ה התא לִּתפקודוכלומר,    .יש התאמה בין מב
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 ת תאים אאוקריוטיםאים פרוקריוטים לעומת

ה תאיהם: חלקים לשתי קבוצות על פי מב י כדור הארץ  יזמים החיים על פ   האורג

ה פשוט וחומר תורשתי המצוי  –(חיידקים)  פרוקריוטים . 1 ויים מתא בעל מב ב

ים תאיים).   בציטופלסמה (היעדר גרעין ואברו

דלית)  תאיים כגון-(בעלי חיים, צמחים, פטריות ויצורים חד אאוקריוטים . 2 ויים  –ס ב

ים  ה מורכב הכולל גרעין שבתוכו מצוי החומר התורשתי, ואברו מתאים בעלי מב

 וספים.

  

ה תוך –אברון ה) בקרום (=(ממודרתאי מיוחד, בעל תפקוד מוגדר, המוקף(- מב ). לדוגמה: =ממבר

ם מוקפים בק ים משום שהם אי חשבים אברו ם  דריה. (הריבוזומים אי   רום).גרעין, מיטוכו

  

. 

 תא חיידק

 

  
 תא פרוקריוטי

י, קריון   גרעין -משמעות השם: פרו=לפ

התאים הפרוקריוטים הם התאים הקדומים 

  ביותר.

  

 תאים אאוקריוטים

  משמעות השם:

  תי, קריון=גרעין.ֵאאו= אִמ 

  תאים בעלי גרעין.
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יםה    (הפרוקריוטים והאאוקריוטים) המשותפים לכל סוגי התאים מאפיי

ה )1   קרום התא =ממבר

ה י  -  מב ים וסוכרים: בשל המרכיב השומ שכבה כפולה של פוספוליפידים + חלבו

ו מתמוסס במים, (הפוספוליפידים)  ויש לכך חשיבות מכיוון שהוא הקרום אי

י צדיו.  גובל בסביבה מימית מש

  
  

 לקרום יש תפקיד חשוב בשמירה על ההומיאוסטזיס  תפקידים

ית  - ימית הוא עוטף את התא ומפריד אותו מן הסביבה החיצו ושומר על סביבה פ

 יציבה.

יתבעל  -  , כלומר: לא כל חומר יכול לעבור דרכו:חדירות ברר

 ה בש ן עוברות דרך הממבר   ל מחסום הגודל.מולקולות גדולות אי

 .חומרים מסיסים בשומן עוברים דרך שכבת הפוספוליפידים  

  שאים י מעבר: תעלות,  ם מסיסים בשומן עוברים דרך חלבו חומרים שאי

 ומשאבות.

ים וה ם יוצאים דרך הקרום מכיוון שהם מהווים  DNA-(למשל: החלבו אי

ם יכולים לעבור דרך הקרום).    מולקולות גדולות, ולכן אי

 

רגיה) המבוצעים ה ית ותהליכי העברה פעילה (העברה הדורשת א חדירות הברר

ה גורמים לכך שהרכב החומרים בתוך התא  מצאים בממבר י משאבות ש ע"י חלבו

קבע על פי: ה מהרכב החומרים בסביבת התא. מכאן, הרכב התא    שו

ית של הקרום   א. החדירות הברר

  י המשאבותב. תהליכי העברה פעילה המבוצעים על יד
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ים -    קליטת אותות מהסביבה בעזרת קולט

יים  י של הקרום מאפשרים קליטת אותות חיצו ים הבולטים מצדו החיצו קולט

ימי של  וי בחלק הפ ים. בעקבות קליטת אות מן הסביבה חל שי כגון הורמו

 הקולטן הגורם להעברת תהליך שיגרור תגובה לאותו אות.

ו קשר דו ן סביבתו (התא מגיב לאותות מן הסביבה אך גם סטרי בין התא לבי- יש

  מסוגל להפריש או לשלוח אותות לסביבה).

ות  יתרו

  המידור

דלית) יש תא -לאאוקריוטים (בעלי חיים, צמחים, פטריות ויצורים חד תאיים כגון ס

וספים. ים  ה מורכב, הכולל גרעין שבתוכו מצוי החומר התורשתי ואברו  בעל מב

דריה, אברון גולג'י, גרעין). אברון הוא חלק תא   המוקף בקרום* (דוגמאות: מיטוכו

  לכל אברון יש תפקיד ייחודי. 

ים המופרדים משאר התא  היתרון במידור התא, כלומר בקיום תא מוגדר ואברו

וצרת סביבה המתאימה לקיום  ים  בקרום התוחם אותם, הוא שבתוך התא והאברו

זימים הדרושים, הח ים הדרושים, דרגת פעולת האברון (הא ומרים הדרושים, המב

  הדרושה).  pH-ה

  

  

  ציטופלסמה )2

ה פח התא.   מב וזל צמיגי במרקם של ג'לי, הממלא את רוב  הציטופלסמה היא 

ים.   הציטופלסמה מורכבת ממים שבתוכם מומסים חומרים שו

ימית מימיתהציטופלזמה יוצרת בתא   תפקידים ועת חומרים וסביבה פ ית , המאפשרת ת חיו

  לקיומם של כל התהליכים המתרחשים בתא.

  

  

  )DNAחומר תורשתי ( )3

ה מצא בתוך גרעין התא (אברון) ומאורגן בתוך כרומוזומים, ואילו   מב באאוקריוטים 

ים). מצא בציטופלסמה (כיוון שאין אברו   בפרוקריוטים הוא 

  

יית התא ולתפקודו -   תפקידים   "ספר קודים" לב

 דור הבאמועבר ל- חומר תורשתי - 
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  תאים אאוקריוטיים 10.2

י סוגים עיקריים של ימליתא ו  צמחיתא  ריוטיים: תאים אאוק יש ש  . (=בעל חיים) א

ים הקיימים בתא הצמח בלבד )א   מב

  

  

ה לצמח את הצבע),   כלורופלסט )1 ט הירוק שמק אברון המכיל את הכלורופיל (הפיגמ

רגיית השמש ובו מתרחש תהליך ה טזהאברון זה קולט את א  פוטוסי

יות (תרכובות פחמן+מימן יית תרכובות אורג ) תוך שימוש סוכרים -(ב

רגית השמש).   בא

  

  ריבוזומים )4

ה ים  מב "א וחלבו ויים מקופלקס של מולקולות ר   ב

ים בתא. כלומר, בהם מתרחש   תפקידים תהליך הריבוזומים הם "בתי החרושת" ליצירת חלבו

יית חלבון.-mRNA )RNA-של מולקולות ה התרגום   שליח) לב
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וי מסיבי   דופן )2 ה קשיח הב ו מסיס במים), ומקיים  תאיתמב (חומר שאי

וספת מסביב לקרום.   מעטפת 

  ושומרת על צורתו, הדופן מייצבת את התא

י התפוצצות יות ולחץ ומפ י פגיעות מכא ה עליו מפ   .מג

ית  שארת יציבה כאשר היא במגע עם הסביבה החיצו המימית ולכן הדופן 

  שארת יציבה.

ית וחדירה לחלוטין ה ברר   אי

  

פח התא.  חלולית )3 כבד מ   החלולית תופסת חלק 

  תפקידה לאגור מים , מומסים ורעלים, ולשמור על מאזן המים בתא

ים הקיימים רק בתאי צמחים ויכולים לשמש לביצוע   פלסטידות )4 אלו הם אברו

ים. הפלסטידות יכולות לעבור ות לסוגי פלסטידות  תפקידים שו התמיי

ות בהתאם לצורך התא:   שו

ות  - טה (בחלקי הצמח  לכלורופלסטהתמיי לביצוע תהליך הפוטוסי

 לרוב עלים) -הירוקים החשופים לעור השמש

ות ל - סוגי פלסטידות מיוחדות האחראיות על  עמילופלסטיםהתמיי

  אגירת עמילן (קיימות לרוב בקרבת השורשים ו/או פקעיות הצמח).

  

ימלי (=תא בעל החיים) בלבד )ב ים הקיימים  בתא א   מב

  
    


