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מאמרי	העשרה	כלליים	למורים	

מאפייני	המחקר	המדעי	וההבדל	בין	תצפית	לניסוי

מחקר	מדעי	מהו?
לפני כמה עשורים הגדיר החוקר קרלינג את המחקר המדעי באלה המילים: 

בדיקה שיטתית, מפוקחת, אמפירית ונתונה לביקורת, של תופעות טבעיות, המתבססת על תיאוריה והשערות על 

הקשר שבין תופעות טבעיות אלו.

מטרת המחקר המדעי היא לגבש חוקים כלליים שימזגו ידע קיים, יסבירו את התופעות ויאפשרו לחזות אירועים 

שעדיין לא התרחשו.

מהימנותו של מחקר מדעי נבחנת, בין השאר, ביכולת לחזור עליו. לכן אין ערך למחקר ללא פרסומו במדויק על כל 

בהתאם  שנותחו  נתונים  ועל  ובתצפית  בניסוי  שנמדדו  מתועדות  עובדות  על  להתבסס  חייבות  המסקנות  פרטיו. 

לכללים מתמטיים בינלאומיים.

המחקר המדעי מנסה לגבש תיאוריה שהיא למעשה מערכת של מושגים הקשורים זה בזה. המושגים הם משתנים 

שמנסים להסביר את התופעה הנבדקת באמצעות הקשרים ביניהם.

כל מחקר מדעי אמין מחייב עמידה בכללי יסוד ברורים שהחשובים שבהם: 

הצבת בעיית )שאלת( מחקר, הבודקת קשר בין משתנים. 

כל שלבי היסוד של המחקר המדעי מבוססים על משתנים אלו: השערת המחקר, הבקרה, הגורמים הקבועים במחקר, 

אופן איסוף הנתונים במחקר, הצגתם וניתוחם.

נוספים  משתנים  של  השפעתם  את  לבודד  החוקר  על  האמורים.  למשתנים  ורק  אך	 מתייחס  אמין  מדעי  מחקר 

העשויים להשפיע על התוצאות. אנחנו מכנים זאת בשם: בידוד משתנים.

כאשר התיאוריה שהמחקר מתבסס עליה מורכבת, על החוקר לבצע מחקרי משנה אחדים שביחד יוצרים תמונה 

כוללת המאפשרת הבנה של התופעה הנבדקת. 

העלייה  אחר  הגבעול,  התארכות  אחר  מעקב  באמצעות  כלשהו  צמח  גדילת  תהליך  את  לחקור  ננסה  לדוגמה  אם 

במסת הצמח או אחר מדד אחר שנבחר, נבצע כמה מחקרים שכל אחד מהם יבדוק את השפעתו של גורם אחר על 

תהליך הגדילה: השפעת עוצמת האור, השפעת הטמפרטורה או השפעת המים.  

המשתנים	במחקר	המדעי
במערך מחקר של ניסוי מבחינים בין שני סוגים של משתנים: 

משתנה בלתי תלוי - גורם שהחוקר משנה או קובע אותו במחקר כדי לבדוק את השפעתו על התופעה הנחקרת. 

המשתנה הבלתי תלוי מכונה כך כיוון שהחוקר הוא שמבצע בו שינויים והם אינם נובעים מהתופעה הנבדקת. 

משתנה תלוי - השינויים בו עשויים להיות תלויים בגורם הנבדק במחקר, כלומר במשתנה הבלתי תלוי.

במחקר מדעי נעזרים החוקרים בשני כלי מחקר מרכזיים: תצפית וניסוי.
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ההבדל	בין	תצפית	לניסוי
תצפית: 

צפייה בתופעה טבעית ומדידת משתנים הקשורים בה בלי להתערב ולנסות להשפיע על התוצאות. החוקרים אינם 

ואינם משפיעים על התוצאות המתקבלות. הם רק קובעים את מערך המשתנים שבהם  משנים משתנים נבדקים 

תתמקד התצפית שלהם. החוקרים יבחרו לבצע תצפית במקרים שבהם אינם מכירים את כל המשתנים הקשורים 

למדוד  וגם  משתנים  בין  קשר  לבדוק  יכולים  החוקרים  זאת  עם  בהם.  לשלוט  יכולים  אינם  כאשר  או  בתופעה, 

יעקבו החוקרים אחרי שעות הפעילות ביממה, אחרי המרחקים  נמלים,  כך למשל בבדיקת פעילות של  משתנים. 

מהקן שהנמלים מגיעות אליהם או מסלולי תנועתן. הם יכולים למדוד גם טמפרטורה ולחות יחסית של האוויר כדי 

לראות אם יש קשר בין התנהגות הנמלים למשתנים אלה. אך הם אינם יכולים לשלוט בהשפעתם של כל הגורמים 

הפועלים בשטח, ולכן הם יכולים לגלות רק מתאם בין משתנים ולא קשר סיבתי ביניהם. 

ניסוי:   

התערבות במהלך התופעה הטבעית כדי להוכיח את הקשר בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי תלוי. ההתערבות 

וידוע  מתוכנן  שינוי  מבצע  החוקר  אחרות:  במילים  או  מתאימות,  בקרות  וביצוע  משתנים  בידוד  כדי  תוך  נעשית 

מראש של המשתנה הבלתי תלוי ובודק כיצד משפיע השינוי על המשתנה התלוי. אם נחזור למחקר הנמלים, יכול 

החוקר להוסיף מכשולים בדרך או מזון ולראות כיצד תשתנה התנהגות הנמלים. זהו ניסוי שדה כי החוקר אינו יכול 

לשלוט בו על כל המשתנים. כדי שיוכל לבודד משתנים, על החוקר לבצע ניסוי מבוקר בתנאי מעבדה.

דוגמאות	לתצפיות	ולניסויים	בספר	הלימוד
בפרק על עולם החי מוצעים שני ניסויים:

באור  המוחזקים  צמחים  בין  משווים   :)�6� )עמ'  אלודאה   - המים  בצמח  חמצן  בועות  פליטת  בודק  אחד  ניסוי 

בהשוואה לצמחים המוחזקים בחושך.

ניסוי הבודק את השפעת האור על כמות הכלורופיל בעלים של צמחים )עמ' �67(:  משווים בין כמות הכלורופיל 

בעלים בצמחים המוחזקים באור לבין הצמחים המוחזקים בחושך. 

הם  אלה  שני  ולכן  האור,  כמות   - תלוי  הבלתי  המשתנה  על  משפיעים  בניסוי:  מתערבים  אנחנו  המקרים  בשני 

ניסויים.

אנחנו מבצעים ניסוי )עמ' ��6( גם כשבודקים כיצד משפיעה כמות האוויר בבקבוק על ציפתו במים. אנחנו מתערבים 

ומשנים את כמות המים בבקבוק )וכמובן את כמות האוויר - המשתנה הבלתי תלוי( ולכן זהו ניסוי.

בכיתה ד בדקנו את הציפה של חומרים שונים: הכנסנו לכוס עם מים קוביות של חומרים שונים )קלקר, פסטיק, 

עץ, גומי, מתכת( ובדקנו אילו צפות ואילו שוקעות. זוהי תצפית משום שאנחנו בודקים תכונה של חומרים אך איננו 

מתערבים ואיננו משפיעים על התכונה הנבדקת. 
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על	מושג	החיים
פרופ' ישעיהו לייבוביץ, מחשובי הוגי הדעות במאה ה-�0, הניח את היסודות להגדרה העדכנית של מושג החיים. 

היותו פילוסוף, ביולוג ויהודי שומר מצוות הוביל את תפיסתו להגדרות יוצאות דופן בדייקנותן ובגישתן, הגדרות 

שיוצרות קשר מרתק בין הדת למדע.

פרופ' לייבוביץ אימץ במשנתו את קביעתו של הפיזיולוג הצרפתי קלוד ברנרד מהמאה ה-�9, לפיה יש להבחין בין 

מנגנוני	החיים, אותם המדע מתאר ומנסה לפענח, לבין מהות	החיים ותכליתם שאיתם אין המדע יכול להתמודד 

ושם מקומן של הדת והאמונה. בהבחנה זו יכול החוקר, גם אם הוא איש מאמין, לקבל תיאוריות אבולוציוניות כיוון 

שאלו עוסקות במנגנונים ולא במהות.

פרופ' לייבוביץ לא קיבל כלשונה את ההבחנה הפשטנית הטוענת שהחיים הם היפוכו של המוות. לשם כך הוא הביא 

כדוגמה את תא החיידק שיכול תיאורטית )אם יספקו לו די מזון ותנאי קיום מתאימים( להתחלק ללא סוף ולא 

למות לעולם, התנהגות הסותרת את הטענה שחיים הם היפוכו של המוות. 

להלן פסקה שכתב פרופ' לייבוביץ בנושא ערך החיים, שמסכמת את גישתו:

תופעת החיים, ציון הגבול בין מכלול האירועים הפיסיקו-כימיים בדֹומם לבין החי, לא זכתה להגדרה מדעית   

זולת האמירה האינטואיטיבית שהחיים הם מה שעומד כנגד  וספק אם תוכל לזכות בהגדרה כזו. אין בידינו 

יכולים  המוות. אין הביולוגיה חוקרת את החיים, אלא רק את המנגנונים הפועלים בהם. החיים עצמם אינם 

זאת  לעתיד;  בהתכוונותם  ובמגמה,  בשאיפה  המאופיינת  האוטונומית  מהותם  משום  המדע  בעין  להיתפס 

לעומת מנגנוני החיים, הקיימים מכורח הסיבתיות. מכאן שההפרדה בין החיים לבין מנגנוני החיים מוחלטת, 

וכמוה ההפרדה הקרובה אליה, בין ההתפתחות — התכליתית, לבין התורשה — הסיבתית. 

אלא  להסבירה  שאין  הכיוונית,  בהתפתחות  מאופיינים  עצמם  החיים  ואילו  לחיים,  תנאי  הם  החיים  מנגנוני   

בקיומה של תכלית: ההתפתחות אינה מכוונת על ידי גורמים פיסיקו-כימיים קיימים מראש, אלא מכוונת את 

הפקתם, דהיינו קודמת להם. לכך מתקשרת ההבחנה בין האורגני לבין המכני — במכני מתקיימים יחסי גרימה 

הייררכיים וחד-כיווניים; באורגני מתקיימים יחסי גרימה הדדיים והפיכים. 

פרופ' לייבוביץ כתב את ערך ה"חיים" באנציקלופדיה העברית ומשם גזור המשך המאמר הזה. אנו מפנים את המורים 

אל ההגדרה הרחבה המופיעה במקור חשוב זה.

בהגדרתו נוגע לייבוביץ בהיבטים רבים המאפיינים יצור חי. למען הפשטות, נמנה שלושה מאפיינים עיקריים. 
היכולת להפיק אנרגיה. א. 

היכולת לייצר חומרים על בסיס תבנית ידע קיימת. ב. 
הומיאוסטאזיס - היכולת לשמור על סביבה פנימית קבועה השונה מהסביבה החיצונית. ג. 

כל יצור חי מקיים את כל שלושת המאפיינים האלה גם יחד.  

לפני שנרחיב את הדיון בשלושה מאפיינים אלה חשוב להדגיש שפרופ׳ ליבוביץ התייחס בהגדרתו רק לצורות החיים 

כפי שהן מוכרות על פני כדור הארץ. כל צורות החיים על פני כדור הארץ מבוססות על שרשרות פחמן )חומרים 

אורגניים( ועל המים כממס. יחידת היסוד של קיומם של כל היצורים החיים על פני כדור הארץ היא התא. המדענים 

לא הגיעו לידי הכרעה בשאלה של מהות החיים של שתי צורות טפיליות המתקיימות בתאים של יצורים חיים )אם 

כי הם עצמם אינם בנויים מתאים(:
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נגיפים ופריונים )שהם חלבונים בעלי כושר שכפול עצמאי ואשר עלו לכותרות עם גילויים כגורם למחלת הפרה המשוגעת(. 

אם רוצים להתייחס לאפשרות קיומם של חיים גם מחוץ לכדור הארץ, נדרשת הגדרה רחבה יותר של מושג החיים.

מהי המשמעות של המאפיינים להגדרת חיים המופיעים בהגדרתו של פרופ' לייבוביץ?

היכולת להפיק אנרגיה א. 

כל היצורים החיים המוכרים לנו מפיקים אנרגיה כימית לשם קיום התהליכים הכימיים והפיזיולוגיים השונים   

שבו  התאית  הנשימה  תהליך  הוא  הארץ  כדור  פני  על  ביותר  והנפוץ  המוכר  האנרגיה  הפקת  תהליך  בגופם. 

התאית  הנשימה  בתהליך  המתקבלת  האנרגיה  למרכיביה.  גלוקוז(  למשל  )כמו  אורגנית  מולקולה  מתפרקת 

מאפשרת את קיומם של תהליכים לבניית מרכיבים של תאי הגוף.

תהליכים נוספים המשמשים להפקת אנרגיה הם תהליך התסיסה )פירוק חלקי של החומר האורגני ללא צורך   

בחמצן( או חמצון של תרכובות גופרית או חנקן על ידי חיידקים. 

היכולת לייצר חומרים על פי תבנית ידע קיימת  ב. 

 ,DNA-ה מולקולת  התורשתי,  החומר  שהיא  הגרעין  לחומצת  הקשורים  היבטים  שני  בתוכו  כולל  זה  מאפיין   

האוצרת בתוכה את המידע הדרוש ליצירת מגוון החומרים הבונים את גופו של היצור החי. כל היצורים החיים 

על פני כדור הארץ מכילים בגופם חומצת גרעין. למולקולת ה-DNA מבנה דומה בכל היצורים החיים, מתא של 

מדוזה ועד לתא של האדם. 

היבט אחד הוא שכפול ה-DNA. תהליך זה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הרבייה בכל היצורים החיים. בכל   

תהליכי הרבייה המידע הגנטי משוכפל והעתקיו עוברים לצאצאים.

היבט שני הוא בניית חלבונים המבוססת על המידע הגנטי השמור ב-DNA. בהיבט זה הקוד הגנטי מתורגם   

מתבנית אחת שבחומצת הגרעין לתבנית אחרת שמתבטאת במבנה של החלבונים.

שינויים בהרכב ה-DNA יוצרים את המגוון העצום של יצורים חיים על פני כדור הארץ.   

הומיאוסטאזיס: שמירה על סביבה פנימית קבועה שהיא שונה מהסביבה החיצונית ג. 

בנוי רק תא אחד המוקף קרום,  חיים שגופם  ביצורים  פנימית קבועה.  על סביבה  פירושו שמירה  חיים  קיום   

רק  לא  מבחינים  רבים,  תאים  בנוי  שגופם  ביצורים  הקרום.  צדי  משני  ניכרים  בהבדלים  כלל  בדרך  מבחינים 

בתכונות שונות של הסביבה התוך תאית אלא גם בסביבה התוך גופית שהיא שונה מהסביבה החיצונית.

השוני עשוי להתבטא בחומרים המרכיבים כל סביבה, בצפיפותם ובריכוזיהם. כך לדוגמה, בגופם של כל היצורים   

החיים יש מים. כל יצור חי חייב לשמור בגוף מים בריכוז שהוא שונה בדרך כלל מזה שבסביבה החיצונית. בדומה 

למים, יש עוד חומרים רבים שהיצורים החיים קולטים מהסביבה ושומרים אותם בגופם בריכוזים שונים מאלה 

שבהם מוצאים אותם בסביבה )למשל מינרלים ומלחים(.

אצל יצורים רבים )ובמיוחד אצל המורכבים שבהם( טמפרטורת הגוף שונה מזו של הסביבה החיצונית. בעלי   

חיים הנמנים עם המחלקות של העופות ושל היונקים יכולים לווסת את טמפרטורת הגוף באמצעות תהליכים 

שונה  שהוא  יותר  או  פחות  קבוע  בטווח  גופית  תוך  טמפרטורה  על  ולשמור  התנהגותיים  או  פיזיולוגיים 

מהטמפרטורה החיצונית. בעלי חיים ממחלקות אחרות חייבים גם הם לשמור על סביבה פנימית קבועה אולם 

פנימית  סביבה  על  לשמור  היכולת  אך  פיזיולוגיים.  ולא  התנהגותיים  לרוב  הם  לרשותם  העומדים  האמצעים 

של  והשימור  הוויסות  ליכולת  מעבר  קיצוניים,  תנאים  החיצונית  בסביבה  כשנוצרים  מוגבלת.  היא  קבועה 

היצורים החיים, מנגנוני ההומיאוסטאזיס עלולים לקרוס, דבר העלול להביא למוות.



��

מאמר	העשרה	לפרק	אנרגיה	בעולמנו	

מושגי	יסוד	בחשמל
כוח	חשמלי	ושדה	חשמלי

מטענים חשמליים מפעילים כוח חשמלי זה על זה. מטענים חיוביים דוחים זה את זה, מטענים שליליים דוחים זה את 

זה ומטענים חיוביים מושכים ונמשכים למטענים שליליים. עוצמת הכוח תלויה בשני גורמים:

הכוח  יותר  גדול  כך  יותר,  גדול  הוא  באינטרקציה  המשתתפים  המטענים  מן  אחד  שכל  ככל   – המטענים  בגודל	

החשמלי ביניהם. 

במרחק	שבין	שני	המטענים – ככל שהמרחק גדול יותר, הכוח החשמלי קטן יותר.

יחידת המטען החשמלי היא הקולון )C(. הקולון הוא המטען של  x �0�8 6.�5  פרוטונים.

אפשר לתאר את מנגנון הפעלת הכוח בצורה הבאה: כל מטען יוצר במרחב סביבו שדה חשמלי. כל מטען אחר, 

אזור  של  תכונה  הוא  חשמלי  שדה  כך,  אם  חשמלי.  כוח  מרגיש  הראשון,  המטען  של  החשמלי  לשדה  שנכנס 

במרחב, המתבטאת בהפעלת כוח חשמלי על כל מטען חשמלי אחר שייכנס לאזור הזה. 

לשדה  החשמלי בנקודה מסוימת יש כיוון וגודל: כיוון השדה בנקודה הוא הכיוון של הכוח שיפעל על מטען 

חיובי שיימצא בשדה בנקודה זו. על מטען חשמלי שלילי, שיושם בנקודה זו, יפעל כוח מנוגד לכיוון השדה. גודל 

השדה נקבע לפי הגודל של הכוח שיפעל על יחידת מטען בנקודה האמורה. עוצמת השדה נמדדת ביחידות של 

.E  את השדה מסמנים באות .F  ניוטון )יחידות של כוח( לקולון )יחידות של מטען(. את הכוח מסמנים באות

שני מטענים חיוביים מפעילים כוח דחייה חשמלי זה על זה:

כאשר אין מטען בנקודה A עדיין יש שם שדה חשמלי:

כאשר ישימו מטען שלילי בנקודה A יפעל עליו כוח חשמלי נגד כיוון השדה:

E כוח חשמלי

A

F כוח חשמלי

E שדה חשמלי

A

E שדה חשמלי

A

F כוח חשמלי F כוח חשמלי
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כיוונו  ואת  חשמלי  מטען  סביב  המצוי  החשמלי  השדה  את  לתאר  נוהגים  כיוון.  ויש  עוצמה  יש  החשמלי  לשדה 

באמצעות קווי	כוח. הכוח החשמלי שיפעל על מטען חיובי בנקודה כלשהי בשדה יהיה משיק לקו השדה בנקודה זו. 

צפיפות קווי השדה מתארת את עוצמת	השדה: קווי שדה צפופים מייצגים עוצמת שדה גבוהה וקווים רחוקים זה 

מזה מסמנים שדה חלש: קרוב למטען הקווים צפופים ורחוק ממנו הם מרווחים.

נדרשת אנרגיה כדי ליצור שדה חשמלי באזור מסוים במרחב, ולכן השדה החשמלי הוא בעל אנרגיה.

כאשר מטען חשמלי נע ממקום למקום, השדה החשמלי שלו משתנה, כך שקווי השדה החדשים יוצאים מן המקום 

החדש של המטען. השינוי בשדה המקיף את המטען אינו מתרחש בו זמנית בכל מקום במרחב אלא מתפשט מן 

המטען במהירות האור. מטען חשמלי אחר הנמצא בשדה של המטען הראשון שנע, אינו מושפע מהתנועה של המטען 

הראשון עד שהשינוי בשדה מגיע אליו .

דוגמאות	לשדות	שנוצרים	סביב	יותר	ממטען	אחד

מקרא לאיור:
קווי שדה סביב מטען חיובי אחד. א. 

במטען  ומסתיימים  החיובי  מהמטען  יוצאים  הקווים  סימן.  שוני  אך  גודל  שווי  מטענים  שני  סביב  שדה  קווי  ב. 
השלילי.

קווי שדה סביב שני מטענים שווי גודל ושווי סימן.  ג. 

גבא
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פוטנציאל	חשמלי	ומתח	חשמלי
מהו  נברר  חשמלי.  זרם  ליצור  יכול  הוא   .)Volt( בוולטים  ונמדד  מתח  גם  נקרא  חשמליים  פוטנציאלים  הפרש 

הפוטנציאל החשמלי וכיצד הוא יכול ליצור זרם חשמלי.

לגוף הנמצא בשדה הכבידה של כדור הארץ )כלומר, בסביבה שבה פועל כוח המשיכה של כדור הארץ( יש אנרגיה	

פוטנציאלית	כובדית )המכונה בספר התלמיד בשם אנרגיית	גובה(. ככל שהגוף גבוה יותר יש לו אנרגיה פוטנציאלית 

כובדית גדולה יותר. כאשר נשחרר ממנוחה גוף הנמצא במקום גבוה )A(, והוא בעל  אנרגיה פוטנציאלית כובדית 

גבוהה, הוא יפול בהשפעת כוח המשיכה למקום נמוך יותר שבו יש לו אנרגיה פוטנציאלית כובדית נמוכה )B(. כאשר 

כך  אם  הפכה  כובדית  פוטנציאלית  אנרגיה  קינטית.  אנרגיה	 המכונה  תנועה,  אנרגיית  ויצבור  יאיץ  הוא  יפול  הוא 

לאנרגיה של תנועה.

 

למטען  שיש  האנרגיה  חשמלית:  פוטנציאלית	 אנרגיה	 תהיה  חשמלי  בשדה  הנמצא  חשמלי  למטען  דומה,  באופן 

חשמלי בגלל המקום שבו הוא נמצא בשדה החשמלי. 

לו  תהיה  חיוביים,  חשמליים  מטענים  הנושא  לכדור  קרוב   ,A בנקודה  נמצא  חיובי  חשמלי  מטען  כאשר  לדוגמה, 

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית גבוהה. אם נשחרר את המטען הזה ממנוחה הוא ינוע, בהשפעת כוח הדחייה החשמלי 

 A שבה תהיה לו אנרגיה פוטנציאלית חשמלית נמוכה יותר. בזמן התנועה מנקודה B של הכדור הטעון, אל נקודה

לנקודה B הוא יאיץ וחלק מהאנרגיה הפוטנציאלית החשמלית שלו תהפוך לאנרגיה של תנועה.

לכל מטען חשמלי חיובי תהיה יותר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית בנקודה A מאשר בנקודה B. לכן נוהגים לומר 

שיש לנקודה A פוטנציאל חשמלי גבוה יותר מאשר לנקודה B. הפוטנציאל החשמלי הוא תכונה של	הנקודה ולא 

מטען,  ליחידת  האנרגיה  כלומר  המטען,  גודל  לבין  מטען  של  האנרגיה  בין  כיחס  מוגדר  )הפוטנציאל  המטען  של 

בעלת  מנקודה  החשמלי,  השדה  בהשפעת  ינוע,  חיובי  חשמלי  מטען   .)Volt וולט  של  ביחידות  נמדד  הפוטנציאל 

פוטנציאל חשמלי גבוה לנקודה בעלת פוטנציאל חשמלי נמוך.

מטען בעל אנרגיה
פוטנציאלית חשמלית 

גבוהה

מטען בעל אנרגיה
פוטנציאלית חשמלית 

נמוכה

B A

גוף גבוה, בעל אנרגיה
פוטנציאלית כובדית גבוהה

גוף נמוך, בעל אנרגיה
פוטנציאלית כובדית נמוכה

A

B
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כדאי לשים לב לכך שמטען חשמלי שלילי )כמו האלקטרון למשל( ינוע בהשפעת אותו שדה מנקודה בעלת פוטנציאל 

נמוך לנקודה בעלת פוטנציאל גבוה.

אל  האחת  מהנקודה  חשמליים  מטענים  ינועו  במרחב,  נקודות  שתי  בין  פוטנציאלים  הפרש  ליצור  מצליחים  אם 

השנייה. תנועת מטענים זו היא זרם חשמלי.

הפרש פוטנציאלים נקרא מתח	חשמלי. 

לכן מתח	חשמלי	יכול	לגרום	לזרם	חשמלי.

זרם	חשמלי
ניקח לדוגמה חומר מוליך ששני הקצוות שלו נמצאים בטמפרטורות שונות. במוליך תיווצר זרימה של אנרגיית חום 

מהקצה שבו הטמפרטורה גבוהה אל הקצה שבו הטמפרטורה נמוכה. הזרם נפסק כאשר הטמפרטורה משתווה בשני 

קצות המוליך.

מצב דומה נוצר במוליך ששני הקצוות שלו נמצאים בפוטנציאל חשמלי שונה. במוליך כזה נוצר הפרש פוטנציאלים 

או – מתח	חשמלי. מטענים חשמליים חיוביים יזרמו מהקצה שבו הפוטנציאל החשמלי גבוה יותר אל הקצה שבו 

הפוטנציאל החשמלי נמוך יותר, ומטענים שליליים יזרמו מן הפוטנציאל הנמוך לגבוה, עד שיהיה שוויון פוטנציאלים 

בין שני הקצוות. 

ינועו במהירות  נוצרת במוליך תנועה של אלקטרונים שמטענם שלילי. הם  בתיל	מוליך,  זרם חשמלי  עובר  כאשר 

הפוטנציאל  שבו  הקצה  אל  השלילי(  )הקוטב  יותר  נמוך  החשמלי  הפוטנציאל  שבו  מהקצה  קבוע,  ובכיוון  קבועה 

החשמלי גבוה יותר )הקוטב החיובי(.

)כדאי להעיר שמסיבות היסטוריות מוגדר כיוון הזרם החשמלי בפיזיקה ובהנדסה, ככיוון תנועת מטענים חיוביים 

במעגל, כלומר מהפוטנציאל החיובי אל הפוטנציאל השלילי, למרות שכיוון תנועת האלקטרונים הוא הפוך(.

הזרם  עוצמת  אחת.  שנייה  במשך  במוליך  רוחב  חתך  דרך  שעוברים  המטענים  כמות  היא  החשמלי	 הזרם	 עוצמת	

החשמלי נמדדת ביחידות של אמפר )Amper(. )אמפר אחד הוא זרם שבו קולון אחד עובר דרך חתך של המוליך 

בשנייה אחת(.

מוליכים	ומבדדים
כל חומר בנוי מאטומים. בכל אטום יש גרעין הבנוי מחלקיקים בעלי מטען חשמלי חיובי – פרוטונים, ומחלקיקים 

האלקטרונים.  שלילי,  חשמלי  מטען  בעלי  חלקיקים  נעים  לגרעין  מסביב  נויטרונים.   – חשמלי  מטען  חסרי 

האלקטרונים מקיפים את הגרעין במסלולים בעלי רדיוס קבוע. ככל שרדיוס המסלול גדול יותר כך האלקטרון רחוק 

יותר מהגרעין וכך קטן יותר כוח המשיכה שבין האלקטרון והגרעין. באטומים של מתכות, האלקטרונים המצויים 

בתוך  ולנוע  מהאטום  להשתחרר  יכולים  הם  האטום.  לגרעין  במיוחד  חלש  בקשר  קשורים  החיצוניים  במסלולים 

המתכת בין האטומים. בגוף הבנוי מאטומים של מתכות קל לגרום לתנועה מסודרת של האלקטרונים על ידי מתח 

חשמלי חיצוני. גופים העשויים אטומי מתכות הם מוליכים טובים. הם יכולים להוליך היטב זרם חשמלי וגם חום. 

בחומרים אחרים כמו גומי או זכוכית, האלקטרונים קשורים בחוזקה לגרעין האטום ואינם חופשיים לנוע בחומר. 

חומרים כאלה הם מוליכים גרועים של חשמל ושל חום. הם מבדדים טובים.

גוף האדם איננו מוליך במתח של  / מבדד. כך למשל  ולא מוליך  ובידוד הן תכונות ברצף  )כדאי לציין שמוליכות 

סוללות אך מוליך לא רע בכלל במתח של ��0 וולט(.
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מקור	האלקטרונים	במעגל	החשמלי	ומהירותם
כאשר תיל מוליך אינו מחובר למעגל חשמלי, או כאשר יש מעגל חשמלי פתוח, לא יכול להיווצר שדה חשמלי בתוך 

התיל. האלקטרונים החופשיים במוליך נעים כל הזמן באופן אקראי לכל הכיוונים. לכל אלקטרון מהירות די גבוהה, 

אך מהירות התנועה שווה בכל אחד מהכיוונים האקראיים ומשום כך המהירות הממוצעת היא אפס. 

בין הקטבים בסוללה נוצר שדה חשמלי. קווי השדה מתוארים באיור ב.

כאשר מחברים את שני הקטבים באמצעות מוליך )איור א( עוברים קווי השדה דרך המוליך.

)בדרך כלל המוליך הוא מעגל חשמלי ולא מוט מתכת כמו זה המוצג באיור(.

א                         ב   

כאשר סוגרים מעגל חשמלי נוצר שדה חשמלי בתוך התיל. האלקטרונים ממשיכים בתנועתם האקראית, אך כעת 

גם פועל עליהם כוח שמפעיל השדה החשמלי והם מתחילים להאיץ לאורך התיל )כיוון תאוצתם יהיה מנוגד לכיוון 

השדה משום שהם בעלי מטען שלילי(. אך האלקטרונים אינם מצליחים לפתח מהירות גדולה משום שהם נתקלים 

קבועים  שהם  החופשיים(  האלקטרונים  הוצאו  שמהם  המתכת  של  )אטומים  המתכת  של  ביונים  קצר  זמן  בתוך 

במקומם. כתוצאה מההתנגשות מאבדים האלקטרונים חלק מאנרגיית התנועה שלהם וגם משנים את כיוון התנועה 

שלהם. נוצר מצב שבו המהירות הממוצעת של כל האלקטרונים היא מהירות קבועה קטנה, שיכולה להגיע לעשירית 

המ"מ בשנייה, לאורך התיל המוליך )בכיוון מנוגד לכיוון השדה(. )לכל אלקטרון בתוך התיל מהירות די גבוהה בכיוון 

אקראי אך הממוצע הוא בכיוון התיל(.

האלקטרונים מקבלים כל הזמן אנרגיה מהשדה החשמלי, אבל מאבדים אנרגיה רבה משום שבתנועתם הם מתנגשים 

ביוני המתכת. זהו המקור לחום שנפלט מהמוליך. 

אם מקור המתח הוא מחולל מתח, הזרם הוא זרם חילופין, האלקטרונים למעשה אינם מתקדמים כלל. הם מתנודדים 

בקצב קבוע הלוך ושוב סביב נקודות קבועות במרחב. תנודת האלקטרונים גורמת בין השאר לפליטת אור ולפליטת 

חום מנורת להט.

הזרם החשמלי דומה לזרם של מים. כדי לשמור על זרם רציף של מים, צריך להבטיח אספקה מתמדת של אנרגיה 

של  רציפה  תנועה  שתיצור  אנרגיה  לספק  צריך  המתח  מקור  החשמלי,  הזרם  על  לשמור  כדי  המים.  את  שתניע 

אלקטרונים במעגל החשמלי.
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כדאי לציין שכמו שמשאבת מים איננה מייצרת מים, אלא רק גורמת לתנועתם, כך מקור המתח במעגל איננו מייצר 

את האלקטרונים אלא רק מניע אותם. האלקטרונים הנעים במעגל הם אלקטרונים ששייכים למתכת של המוליכים 

שבתוכו. 

מה	קובע	את	עוצמת	הזרם	החשמלי	במעגל	החשמלי?
עוצמת הזרם במעגל חשמלי תלויה במתח החשמלי ובהתנגדות המעגל.

ככל שהמתח החשמלי גבוה יותר, יהיה גם הזרם החשמלי גדול יותר. המתח החשמלי נקבע על פי המקור )סוללה, 

רשת החשמל(.

עוצמת הזרם החשמלי במעגל מסוים תלויה לא רק במתח אלא גם בהתנגדות של המעגל למעבר הזרם דרכו. הדבר 

דומה לזרימת מים בצינור גומי: עוצמת הזרימה תלויה בלחץ המים )המקביל למתח( ובהתנגדות של הצינור למעבר 

מים דרכו. 

התנגדות המעגל החשמלי תלויה בהתנגדות	הסגולית	של	החומר	שממנו בנוי התיל המוליך, באורך	המוליך	ובעוביו. 

ההתנגדות גדלה ככל שהמוליך ארוך יותר, וקטנה ככל שהוא עבה יותר. 

ההתנגדות הסגולית של החומר תלויה בסוג החומר ובטמפרטורה שלו. ככל שהטמפרטורה של המוליך גבוהה יותר, 

ההתנגדות של המוליך גדולה יותר. 

התנגדות חשמלית נמדדת ביחידות אוהם.

חוק	אוהם מנסח את הקשר שבין המתח החשמלי, התנגדות המעגל והזרם החשמלי: 

מתח חשמלי )בוולט( = זרם חשמלי )באמפר( X התנגדות חשמלית )באוהם(

התנגדות	חשמלית	ומכת	חשמל
מכת חשמל נגרמת כאשר יש הפרש פוטנציאלים בין שני חלקים של הגוף. זרם חשמלי יעבור בין שני חלקים אלה 

במסלול שבו ההתנגדות היא הנמוכה ביותר. מכת החשמל גורמת התחממות רבה של רקמות בגוף ומשבשת את 

פעולתה התקינה של מערכת העצבים. היא עשויה אף לפגוע בקצב פעולת הלב או אף לגרום לדום לב.

עוצמת הזרם שיעבור בגוף תלויה במתח ובהתנגדות החשמלית של הגוף.

התנגדות הגוף משתנה בהתאם לרטיבותו:

אדם שבגדיו ספוגים במי מלח הוא בעל התנגדות נמוכה יחסית, 000,� אוהם בלבד.

לאדם שהעור שלו יבש מאוד, התנגדות גדולה הרבה יותר, 500,000 אוהם.

במצב רגיל, כאשר העור אינו יבש מאוד, ההתנגדות מגיעה ל-�00,000 אוהם.

אם עומדים על קרקע יבשה ברגליים חשופות, יש התנגדות גדולה בשטח המגע של כפות הרגליים עם הקרקע. במצב 

זה, אם ניגע בידיים חשופות במקור מתח של ��0 וולט, יעבור זרם חזק דרך הגוף אך בדרך כלל הוא לא יגרום נזק 

חמור. אך אם נעמוד ברגליים חשופות על רצפה רטובה, תפחת ההתנגדות במידה רבה, הזרם שיעבור דרך הגוף יהיה 

גדול הרבה יותר ויכול לגרום מוות.

זרם	=
מתח

התנגדות
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מקורות	לאנרגיה	חשמלית	
כדי שהזרם החשמלי במעגל יימשך, צריך לשמור על מתח )הפרש פוטנציאלים( בין שני הקצוות של המוליך. לשם 

כך נחוץ מקור מתח. 

סוללות	ומחוללי	מתח )גנרטורים( הם מקורות מתח במעגלים חשמליים ומספקים זרם חשמלי קבוע במעגל. שני 

המקורות מפרידים בין מטענים חשמליים חיוביים למטענים שליליים ויוצרים מתח חשמלי. 

סוללות	יוצרות	זרם	ישר – כאשר הקטבים של הסוללה מחוברים זה לזה בעזרת מוליכים או דרך מכשירים חשמליים, 

נוצר מעגל חשמלי. האלקטרונים נעים במעגל בכיוון אחד מהקוטב השלילי של הסוללה אל הקוטב החיובי שלה. 

מתח	חילופין. האלקטרונים במעגל החשמלי משנים את כיוון התנועה שלהם: הם נעים  מחוללי	מתח - מספקים 

תחילה בכיוון אחד ואחר כך הופכים את כיוון התנועה שלהם. כיוון התנועה של האלקטרונים במחוללי מתח בארץ 

משתנה �00 פעמים בשנייה )תדירות מתח החילופין בארץ הוא חמישים הרץ, כלומר חמישים מחזורים בשנייה. הם 

נעים הלוך ושוב חמישים פעמים בשנייה, או משלימים חמישים מחזורים בשנייה(. באופן זה הקוטב החיובי והקוטב 

השלילי מתהפכים שוב ושוב מחיובי לשלילי ולהפך. נורות ומכשירי חשמל ממשיכים לדלוק בלי תלות בכיוון הזרם 

לדאוג  צריך  ואז  בלבד  אחד  בכיוון  זרם  לפעולתם  שדורשים  מכשירים  )ישנם  שלהם  רצופה  פעולה  מקבלים  ולכן 

למעגל חשמלי שיישר את הזרם(. 

בזמן  האובד  לחום  בהשוואה  חום קטן  איבוד  תוך  מאוד  ארוכים  להעביר חשמל למרחקים  חילופין מאפשר  זרם 

העברת זרם ישר.

הסוללה
אנחנו משתמשים במונח סוללה )בטריה( למרות שהשם המדעי המדויק הוא – תא חשמלי. 

תא חשמלי בנוי משני חצאי תא: 

חצי תא ובו הקוטב השלילי, האנודה. 

חצי תא ובו הקוטב החיובי, הקתודה. 

בכל מחצית תא יש מתכת שונה הטבולה בתמיסת מלח )מים שמומסים בהם מלחים(. התאים מופרדים זה מזה. 

הקשר ביניהם בתוך הסוללה נוצר באמצעות גשר מלח: גשר המלח מאפשר מעבר של יונים טעונים של מלח מחצי 

תא אחד לחצי התא השני.  

כאשר סוגרים את המעגל החשמלי, אלקטרונים עוברים מהאנודה לקתודה ויוצרים זרם חשמלי.

הכימיות  התגובות  ובאופי  שלה  הקתודה  ואת  האנודה  את  הבונות  המתכות  בסוגי  תלוי  הסוללה  של  המתח 

המתרחשות בכל חצי תא. בסוללות רגילות המתח הוא 5V.�. כדי לקבל סוללה של 9V מחברים בטור שישה תאים 

 .�.5V חשמליים במתח של

. �.4V ,בסוללות ליתיום יש חומרים שהפעילות הכימית שלהם גדולה יותר ומתקבל מתח גבוה יותר

חשמלי.  למעגל  מחוברות  אינן  הן  כאשר  גם  שקיימת  כימית  פעילות  עצמית,  התפרקות  של  תהליך  יש  בסוללות 

התפרקות זו קובעת את חיי המדף של הסוללות. אפשר להאריך את חייהן אם שומרים אותן בקור.

יש סוללות נטענות, שאפשר לספק להן אנרגיה ולהטעין אותן מחדש לאחר שנוצלה כל האנרגיה שהייתה אגורה 

בהן. השימוש בסוללות נטענות נפוץ מאוד. מוצאים אותן בטלפונים  סלולריים, במצלמות וידאו, במצברים לרכב, 

במנורות לשעת חירום ועוד.
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העברת	אותות	חשמליים	בתיל	מוליך	
אותות חשמליים העוברים דרך קווי טלפון ודרך מוליכים, נעים כמעט במהירות האור. השדה החשמלי )מלווה בשדה 

במוליך.  האלקטרונים  של  לתנודות  שגורמת  אנרגיה  ונושא  האור  במהירות  כמעט  המוליך  דרך  שנע  הוא  מגנטי( 

כאשר נגרמים שינויים בפוטנציאל החשמלי בקצה אחד של תיל מוליך, השינויים האלה מועברים כגל של שינויים 

אלה  אותות  כאשר  ואנרגיה.  מידע  להעברת  אותם  לנצל  ואפשר  התיל  השני של  לצד  עד  שבתיל,  בשדה החשמלי 

עוברים בתיל חשמלי, האלקטרונים שבתיל אינם נעים איתם אלא רק מתנודדים כל אחד במקומו. את השינויים 

בפוטנציאל החשמלי בצד השני של התיל המוליך אפשר להגביר, ואז להופכם לגלי קול בטלפון או לתמונה על מסך 

הטלוויזיה.

מגנטיות	וכוחות	מגנטיים
הכוח החשמלי והכוח המגנטי קשורים זה לזה, ולכן התחום בפיזיקה העוסק בשניהם ובחקר הקשר ביניהם נקרא 

אלקטרומגנטיות.

יש דמיון רב בין שני הכוחות, החשמלי והמגנטי:
שניהם פועלים ללא מגע.  ·

חוזקו של הכוח המגנטי תלוי במרחק שבין המגנטים, כפי שחוזק הכוח החשמלי תלוי במרחק שבין המטענים   
החשמליים.

בחשמל מטענים שווי סימן דוחים זה את זה ואילו מטענים שוני סימן מושכים זה את זה.  ·
כך גם במגנטים: קטבים דומים דוחים זה את זה ואילו קטבים שונים מושכים זה את זה.

הדמיון הזה סיקרן ומשך מדענים במשך מאות בשנים, שניסו למצוא קשר בין שתי התופעות. קשר כזה אכן נמצא 

במאה ה־�9, כפי שמתואר בספר התלמיד.

תא	חשמלי	הנוצר	בסוללות

מעבר אלקטרונים

תמיסת 
מלח
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מה	יוצר	את	המגנטיות	בתוך	המגנט?
אלה  הם  במגנט  שמצויים  האטומים  של  האלקטרונים  וקובלט.  ניקל  ברזל,  מגנטים:  יוצרות  בטבע  מתכות  שלוש 

שיוצרים את השדה המגנטי. האלקטרונים נמצאים כל הזמן בשני סוגי תנועה: סביב גרעיני האטומים וסביב צירם 

של האלקטרונים )מה שקרוי: ספין(.

נעים סביב הגרעין בכיוונים מנוגדים. לכן השדות המגנטיים  והם  בזוגות  ברוב האטומים מסודרים האלקטרונים 

שהם יוצרים מבטלים זה את זה. בברזל )ובמידה מעטה יותר גם בניקל ובקובלט( יש זוגות אלקטרונים לא מזווגים 

ולכן הם יוצרים שדות מגנטיים. כל אטום של ברזל הוא בעצם מגנט קטן )וכך גם ניקל וקובלט, אם כי במידה פחותה 

כאמור(.

השדה המגנטי שיוצר כל אטום ברזל במגנט הוא חזק מאוד. הוא מפעיל את הכוח המגנטי שלו על אטומי ברזל 

והם מפעילים שדה מגנטי באותו  כולם מסתדרים באופן שצירי הסיבוב שלהם מקבילים  וכך  לו במגנט  סמוכים 

כיוון.

ולכן  במקביל  מסודרים  אינם  האטומים  של  הסיבוב  צירי  למשל,  מסמר  כמו  ממוגנט,  לא  ברזל  העשויים  בגופים 

המסמר אינו מתנהג כמגנט. אבל אפשר למגנט את המסמר: כאשר מעבירים מעליו מגנט, מסתדרים צירי הסיבוב 

של האטומים במסמר באותו כיוון והוא מתנהג כמגנט. 

בדרך כלל אחרי שמרחיקים את המסמר מהמגנט, גורמת השפעת הטמפרטורה של הסביבה  לפירוק הסידור האחיד 

של האטומים ותכונות המגנטיות נעלמות.

באיור אפשר לראות שלבים עוקבים בהתמגנטות של ברזל. החיצים מסמנים אזורים מגנטיים. הראש של כל חץ 

מסמן קוטב צפוני ואילו הזנב – קוטב דרומי.

ממגנט ששוברים לשני חלקים, מתקבלים שני מגנטים בעלי עוצמה שווה.

אפשר למגנט ברזל בכמה דרכים:
להכניס פיסות ברזל לתוך שדות מגנטיים חזקים.  ·

לשפשף פיסות ברזל במגנט. תנועת השפשוף גורמת להכוונת השדה מגנטי בברזל.  ·

אם מפילים את המגנט או מחממים אותו נחלש השדה המגנטי שלו.
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שדה	מגנטי	וקווי	שדה	מגנטי
קו  של  כיוונו  מגנטי.  שדה  קווי  ידי  על  המגנטי  השדה  את  לתאר  אפשר  שסביבו.  במרחב  מגנטי  שדה  יוצר  מגנט 

שדה מגנטי מתאר את הכיוון שבו היה מתייצב מגנט קטן )למשל מחט מגנטית של מצפן( שהיה נמצא שם.  באיור 

מתוארים קווי שדה מגנטי סביב מגנט.

השדה	המגנטי	של	כדור	הארץ
נוצר אילו היו מעבירים מוט  כדור הארץ הוא מגנט ענק. צורת השדה המגנטי של כדור הארץ דומה לשדה שהיה 

מגנטי גדול דרך מרכז כדור הארץ.

כדאי לציין שהקטבים המגנטיים של כדור הארץ אינם הקטבים הגיאוגרפיים שלו )תזכורת : הקוטב הגיאוגרפי הוא 

קצה ציר הסיבוב של כדור הארץ(: הקוטב המגנטי הצפוני מרוחק 800,� ק"מ מהקוטב הגיאוגרפי. הקוטב המגנטי 

הדרומי נמצא מדרום לאוסטרליה.

מדענים סבורים שמקור השדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ הוא בזרמים חשמליים שעוברים בליבה של כדור 

הארץ. השדה המגנטי של כדור הארץ אינו יציב והוא השתנה במהלך תקופות גיאולוגיות שונות. התברר שכיווני 

השדה המגנטי התחלפו עשרות פעמים. השדה המגנטי גם התאפס פעמים אחדות. תופעה זו מוכרת גם מכוכבי לכת 

הקוטב
המגנטי
הדרומי

הקוטב
הגיאוגרפי

הצפוני

הקוטב
המגנטי
הצפוני
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הגיאוגרפי
הדרומי
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אחרים. בשמש עצמה מתהפך השדה המגנטי כל �� שנים.

השדה המגנטי של כדור הארץ מגן עלינו מפני קרינה קוסמית שמגיעה מהחלל. קרינה זו מורכבת מאטומים שנתלשו 

מהם אלקטרונים. חלק מהקרניים מצליחות בכל זאת להגיע לאזורי הקטבים של כדור הארץ. כאשר קרינה זו חודרת 

אל האטמוספירה נוצרת התופעה של הזוהר הצפוני.

שדה	מגנטי	של	תיל	מוליך
סביב מטען חשמלי יש תמיד שדה	חשמלי. כאשר המטען נע נוצר סביבו גם שדה	מגנטי.

התיל  הוא  שלהם  שהמרכז  ומתרחבים  הולכים  עיגולים  של  צורה  יש  זרם,  נושא  מוליך  תיל  סביב  המגנטי  לשדה 

זרם,  בו  המוליך. פירוש הדבר הוא שמחט מגנטית קטנה )למשל המחט במצפן קטן( שנשים בקרבת תיל שזורם 

תתייצב בכיוון מאונך לתיל )המחט תראה למעשה את ההשפעה המשותפת של השדה המגנטי של כדור הארץ ושל 

השדה המגנטי של התיל(.

כאשר מחליפים את כיוון התנועה של המטענים החשמליים במוליך מתהפך כיוונו של השדה המגנטי.

עוצמת השדה המגנטי קטנה ככל שמתרחקים מהתיל, והיא תהיה גדולה יותר ככל שהזרם בתיל גדול יותר. 

כאשר  הלולאה.  בתוך  המגנטי  השדה  קווי  מצטופפים  לולאה,  ממנו  ויוצרים  המוליך  התיל  את  מכופפים  כאשר 

מכופפים עוד יותר את התיל המוליך ויוצרים שתי לולאות מקבילות, מצופפים עוד יותר את קווי השדה המגנטי 

והוא מתחזק. עוצמת השדה המגנטי תגדל ככל שיגדל מספר הלולאות של התיל המוליך.

אם מכניסים מוט ברזל לתוך סליל של מוליך שעובר בו זרם חשמלי, יתמגנט הברזל ויגביר את עוצמת השדה המגנטי 

בתוך הסליל המוליך.

דומה  סליל  סביב  המגנטי  שהשדה  לראות  ניתן 

לשדה המגנטי סביב מוט מגנט, והם אכן מתנהגים 

ולכן  כמגנט  מתנהג  זרם  שבו  סליל  דומה.  בצורה 

נקרא אלקטרומגנט.
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מחוללי	מתח	וזרם	חילופין
כאשר מכניסים מגנט לתוך סליל של מוליך, מושרה במוליך מתח חשמלי. המתח המושרה גדול יותר ככל שמספר 

הליפופים של הסליל גדול יותר. גודלו של המתח המושרה תלוי גם במהירות שבה מכניסים את המגנט )ולמעשה 

– את השדה המגנטי( לתוך הסליל. כאשר המגנט נמצא במנוחה במרכז הסליל אין מצב של שינוי בשדה המגנטי 

שבסליל ולכן המתח המושרה מתאפס. כאשר מוציאים את המגנט מהסליל פוחת השדה המגנטי דרך הסליל. גם זה 

הוא שינוי של השדה המגנטי ולכן גם במקרה זה יושרה מתח חשמלי בסליל. המתח החשמלי שיושרה הפעם יהיה 

מנוגד בכיוונו למתח שהושרה בסליל כאשר הוכנס לתוכו המגנט. תופעה זו של יצירת מתח חשמלי בסליל על ידי 

שינוי השדה המגנטי בתוך הסליל נקראת בשם השראה	מגנטית.

הגדלת התדירות של השינויים בכיוון השדה המגנטי )כלומר תדירות ההכנסה וההוצאה של המגנט מהסליל( מגדילה 

את המתח המושרה בסליל.

 גם סיבוב של הסליל בתוך השדה המגנטי של המגנט יגרום לשינוי של מספר קווי השדה המגנטי העוברים דרך 

הסליל, וגם במקרה כזה יושרה מתח חשמלי בסליל. 

תנועה  אנרגיית  משקיעים  קבוע.  מגנטי  שדה  בתוך  מוליך  תיל  של  סליל  מסובבים  דינמו,  מסוג  מתח  במחוללי 

מגנט  מסובבים  כוח  בתחנות  הנפוץ  מהסוג  מתח  במחוללי  חשמל.  ומפיקים  החשמלי  הסליל  את  לסובב  כדי 

)אלקטרומגנט( בתוך לולאות של סליל וכך מושרה מתח חילופין בסליל. 

גלים	אלקטרומגנטיים
מגנטי  שדה  המגנטי.  השדה  גם  משתנה  החשמלי  הזרם  משתנה  כאשר  מגנטי.  בשדה  מוקף  חשמלי  שזרם  ראינו 

משתנה משרה בסביבותיו שדה חשמלי משתנה. קיימת גם התופעה ההפוכה:  שדה חשמלי משתנה יוצר שדה מגנטי 

משתנה.

כשהשדה חשמלי והשדה המגנטי משתנים כל הזמן הם בונים זה את זה ויוצרים גלים	אלקטרומגנטיים המתפשטים 

מהזרם החשמלי כלפי חוץ.

השדה החשמלי והשדה המגנטי בגל האלקטרומגנטי מאונכים זה לזה ושניהם מאונכים לכיוון ההתקדמות של הגל 

האלקטרומגנטי.
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יש סוגים שונים של גלים אלקטרומגנטיים הנבדלים זה מזה בתדירותם: מספר מחזורי הגל העוברים על פני נקודה 

מסוימת בשנייה.

מבטאים את תדירות הגלים ביחידות של הרץ: מספר מחזורים בשנייה. 

אורך	הגל הוא המרחק שבין שני שיאים סמוכים של הגל.

טווח התדירות של כל הסוגים של גלים אלקטרומגנטיים נקרא בשם הספקטרום	האלקטרומגנטי.

המהירות של כל סוגי הגלים האלקטרומגנטיים בריק היא מהירות האור.

כפי שאפשר לראות באיור, קרני גאמא וקרני X הן בעלות התדירות הגבוהה ביותר )הן הגלים הקצרים ביותר(. גלי 

רדיו הם בעלי התדירות הנמוכה ביותר )הם הגלים הארוכים ביותר(.

תחום האור הנראה תופס רק חלק קטן ביותר מהספקטרום האלקטרומגנטי.

השדה החשמלי והשדה המגנטי בגל אלקטרומגנטי מאונכים זה לזה

האור הנראהגלי רדיו גלי מיקרו קרינה תת־אדומה

הספקטרום האלקטרומגנטי

תדירות הגלים, הרץ

גלי גמאקרינה על־סגולה  X גלי
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מאמרי	העשרה	לפרק:	חיים	בסביבה

על	התאמה	)אדפטציה(,	שונות	)ואריאציה(	ואבולוציה	באמצעות	הברירה	
הטבעית

התאמת	היצורים	החיים	לסביבתם.  אחת התופעות המעניינות ביותר המתגלות לעיני המתבונן בעולם החי היא 

התאמה זו מתבטאת במבנה גופם של היצורים החיים, באורח חייהם ובדפוסי ההתנהגות שלהם. ההתאמה )המכונה 

וממשיכים  ברירה	טבעית שהתקיימו במהלך מיליוני שנים  אדפטציה(, היא תוצאה של תהליכי  בלשון המדענים 

להתקיים גם כיום, והם חלק בלתי נפרד מתהליכי התפתחותם של היצורים החיים - האבולוציה.  

האבולוציה	-	רקע	היסטורי
בנובמבר �859 פירסם צ'רלס דרווין את ספרו "על	מוצא	המינים	בדרך	הברירה	הטבעית,	או	השתמרותם	של	גזעים	

זה נחשב כיום אחד מספרי המדע הגדולים בכל הזמנים. במהלך חייו של דרווין  מועדפים	במאבק	לחיים". ספר 

הכניס  למשל  כך  ושינויים.  תיקונים  דרווין  הכניס  מהדורה  ובכל  זה,  חשיבות  רב  ספר  של  מהדורות  שש  פורסמו 

במהדורה השישית את המושג  "הישרדות הכשירים ביותר". רוב העותקים של הספר שאפשר להשיג היום מבוססים 

על מהדורה זו.

הספר עורר מחלוקת רבה מיד עם פרסומו, למעשה המחלוקת המדעית הבינלאומית הראשונה בהיסטוריה. עיקר 

חד  בריאה  של  תוצר  ואינם  טבעיים  תהליכים  באמצעות  נוצרו  החיים  היצורים  שכל  הרעיון  כלפי  כוונה  הביקורת 

פעמית. היו שהאשימו את דרווין בכך שלמעשה הוא הרג את רעיון האל. הוויכוחים הרבים היו והינם עד היום נחלתם 

לא רק של מדענים אלא של כלל הציבור.

אין ספק שלרעיונותיו של דרווין הייתה השפעה חברתית ומדעית מכרעת במאה ה-�9 ויש המכנים את השינויים 

האלה בשם "המהפכה הדרוויניסטית". אלא שרבים מהרעיונות של דרווין לא היו חדשים. עוד לפני דרווין היו מדענים 

ופילוסופים שסברו, בניגוד למקובל בתקופתו, שהיצורים החיים לא נוצרו באופן ישיר עקב רצונו של הבורא ובאו 

לעולם כשהם מותאמים באופן מושלם לתנאים השוררים בו. שניים מהבולטים בין מדענים אלה היו ז'ן בפטיסט 

ֶלָמְרק )�8�9-�744( וארסמוס דרווין, סבו של צ'רלס דרווין )���80�-�7(. הם טענו שהיצורים החיים נוצרו באופן 

לסביבות  )אדפטציה(  כהתאמה  )אבולוציה(  הדרגתי  באופן  להתפתח  והמשיכו  אנאורגניים  מחומרים  ספונטני 

וכי השינויים  ידי שימוש או אי שימוש באיברים שונים של הגוף  חיים שונות. שניהם סברו שהשינויים נרכשו על 

האלה עברו בתורשה לצאצאיהם )תפיסה הקרויה כיום בשם - הורשת	תכונות	נרכשות(. חידושו הגדול של צ'רלס 

דרווין היה בגיבוש תורה מסודרת המבוססת על מבנה ידע עובדתי מהימן, שנתנה הסבר כולל לתהליכי ההתפתחות 

מורכבות  לצורות  פשוטות  מצורות  וברצף  וטבעי  הדרגתי  באופן  מתפתחים  בטבע  שהמינים  טען  דרווין  בטבע. 

שונות  קיימת  בטבע  מין  בכל  לדור.  מדור  בהורשה  עוברות  פרט  כל  של  התכונות  כל  האבולוציה.  תהליך	  - יותר 

מתמחות  צורות  ליצירת  ומובילה  בסביבה  הקיימים  לתנאים  התאמות  מאפשרת  והיא  תכונה  בכל  )וריאביליות( 

יותר ויותר. התפתחות של מצבור תכונות השונות מאלה של התכונות המקוריות יכולה להוביל  להתפתחות מינים 

חדשים )עיקרון	ההסתעפות ויצירת עץ החיים על פי דרווין(. עוד טען דרווין שבטבע מתחולל מאבק על ההישרדות 

)תחרות( ורק היצורים המותאמים ביותר מצליחים לשרוד ולהעמיד צאצאים. החלשים יותר נוטים למות ראשונים. 

כאשר מהלך כזה חוזר על עצמו פעמים רבות עוברים היצורים החיים התאמה )אדפטציה( באופן הטוב ביותר לתנאי 
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הקיום בסביבתם. דרווין כינה תפיסה זו בשם "הברירה	הטבעית" )בדומה ל"ברירה המלאכותית"  - הרחקת פרטים 

גרועים ובחירה בפרטים הטובים יותר לצורך הכלאות, שיטה שבה נוקטים החקלאים להשבחת צמחים ובעלי חיים 

מבויתים(. למינים של יצורים חיים שיש בהם גיוון רב יותר יש יתרון, על פי התפיסה של הברירה הטבעית, משום 

שהמגוון מאפשר התאמות רבות יותר והסתעפות למינים חדשים. דרווין לא התנגד לתפיסה של הורשת תכונות 

נרכשות ואף שילב אותה לצד התפיסה של הורשת תכונות גנטיות.

שני  לתיאוריה  שיש  שטענו  מבקרים  לצד  דרווין,  של  בתורתו  רבים  תמכו  המינים,  מוצא	 הספר  של  פרסומו  עם 

חסרונות מדעיים בולטים: לא היה הסבר מניח את הדעת למנגנון שבאמצעותו פועלת הברירה הטבעית. עבודתו 

וניסח חוקים  ניסויים מבוקרים בצמחים  ביצע  גרמני שחי בשנים ���884-�8. מנדל  )נזיר  גריגור מנדל  יוהן  של 

ששימשו בסיס להתפתחות מדע הגנטיקה( לא הייתה מוכרת כנראה לדרווין ומבנה ה-DNA התגלה רק באמצע 

המאה ה-�0(; לא היו הוכחות להתפתחות הרציפה וליצירת הסתעפויות. המאובנים שנמצאו לא סיפקו מידע על 

התפתחות רציפה והיו שטענו שהאבולוציה מתפתחת בקפיצות וכי קיימת אפשרות שיצורים חיים שונים מתפתחים 

בקווים אבולוציוניים מקבילים ודומים זה לזה אך אין אב משותף לכולם )בניגוד למבנה העץ המסתעף שהציע דרווין 

ומקובל גם היום(.

ואילו  ה-�0  המאה  של  הראשונה  במחצית  דרווין  של  התיאוריה  נדחתה  דרכה,  בתחילת  הגדולה  הצלחתה  אחרי 

התיאוריה של ֶלָמְרק הייתה המקובלת יותר. במחצית השנייה של המאה ה-�0, במקביל לחגיגות המאה לפרסום 

מוצא	המינים בשנת �959, יצרה קבוצה של מדענים סינתזה חדשה בין הגנטיקה של המאה ה-�0 והרעיונות של 

דרווין. הם סברו שמוטציות אקראיות )שינויים בהרכב ה-DNA( המופיעות בכרומוזומים יוצרות מאגר של שונות 

בגנים המשמש חומר גלם לפעולתה של הברירה הטבעית. העדפת גן מסוים בתנאי סביבה משתנים יכולה להגדיל 

את שכיחותו באוכלוסייה של מין מסוים ולהביא לשינוי בתכונה המקודדת על ידי אותו גן בקרב פרטים השייכים 

הבדלים  נוצרים  כאשר  או  האם,  מאוכלוסיית  גיאוגרפי  בידוד  של  בתנאים  מתפתחים  חדשים  מינים  מין.  לאותו 

בעונות הרבייה או בתכונות התנהגותיות )פעילות יום לעומת פעילות לילה למשל(. החוקרים טענו שצורות המעבר 

בין מינים לא השתמרו במאובנים ולכן קשה להוכיח שיש השתנות רציפה אך זו קיימת.

המידע שאספו דרווין וחוקרים שבאו אחריו על הפרושים באיי גלפאגוס סיפק הוכחה טובה לטענות אלה. באיי 

הגלפגוס התפתחו מינים רבים של פרושים שנבדלו זה מזה בצורת המקור שלהם. כל מין של פרושים עבר התאמה 

לסוג מסוים של מזון וכך נוצר גיוון של מינים כשכל אחד מהם מותאם למזון שונה. דוגמה נוספת סיפק עש הפלפל 

בעשים  להבחין  קשה  לבן.  בשחור  מנומרת  ואחת  )המוטציה(  שחורה  אחת  צורות:  בשתי  בטבע  שקיים  באנגליה 

השחירו  מזוהם  האוויר  שבהם  תעשייתיים  באזורים  אבל  אלון.  עצי  של  הלבנים  גזעיהם  על  מצויים  כשהם  לבנים 

גזעיהם של עצי האלון וקל היה להבחין בעשים הלבנים בעוד העשים השחורים היו מוסווים היטב. הציפורים אכלו 

את העשים הבולטים לעין: באזורים נקיים נטרפו העשים השחורים בעוד באזורים מזוהמים נטרפו העשים הלבנים. 

וכך באזורים נקיים שרד הזן הלבן של העש ואילו באזורים מזוהמים שרד הזן השחור. זו הייתה הוכחה לכך שהברירה 

זו הפכה לקלאסיקה  הטבעית יכולה לשנות את השכיחות של גנים מסוימים באוכלוסייה של מין מסוים. דוגמה 

ומשמשת עד היום להדגמת המנגנון של הברירה הטבעית.

בתחילת המאה ה-�� תופסים רעיונותיו של דרווין מקום מרכזי במדע הביולוגיה, בעיקר עיקרון הברירה הטבעית. 

אך הוויכוחים לא תמו, ולצד תומכים רבים יש עדיין רבים שמבקרים את תורת האבולוציה של דרווין אם משום שהם 

טוענים שאי אפשר להוכיחה, ואם משום שהם מתנגדים לעצם רעיון האבולוציה המנוגד לרעיון הבריאה האלוהית. 

יש גם התעוררות מחודשת של התומכים בתורתו של למרק - תורשה של תכונות נרכשות, הטוענים שדרך תורשה זו 

שרירה וקיימת לצד תורשה גנטית.
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ענף חדש ומתפתח, תורשה אפיגנטית )אפיגנטיקה = מעל לגנים, בנוסף לגנים(, עוסק בדיוק בזה: שינויים מסוימים 

שחלים בתאי הגוף של הפרט במהלך חייו )ולא שינויים בתאי המין המשתתפים בתהליך הרבייה( יכולים לעבור, 

בדרכים מסוימות, לצאצאיו. התיאוריה של התורשה האפיגנטית אינה באה להחליף את הגנטיקה המוכרת לנו ואת 

תיאוריית האבולוציה של דרווין, אלא להאיר היבטים ביחסי הגומלין של הפרט עם הסביבה, בעיקר ברמה הגנטית, 

ולבחון כיצד שינויים ברמה הגנטית, החלים במהלך חייו של הפרט, יכולים לעבור לצאצאיו.      

תורת	האבולוציה	של	דרווין	-	על	רגל	אחת...
דרווין ביסס אם כן את תורתו על עקרון הברירה הטבעית הקשור בשלושה מרכיבים מרכזיים: שונות )ואריאציה(, 

התאמה )אדפטציה( ותורשה. 

עקרון השונות מתייחס לכך שבקרב הפרטים של כל מין יש הבדלים בכל אחת מהתכונות שלהם, כמו למשל גודל 

יותר לתנאי הסביבה,  וצורה של איברים שונים. מצליחים לשרוד אותם פרטים שהתכונות שלהם מותאמות טוב 

כמו למשל בעלי ריאות גדולות המסוגלים לנשום זמן ארוך יותר מתחת למים, בעלי קוצים חדים יותר המרחיקים 

טורפים, בעלי כושר ריצה טוב המצליחים להתחמק מטורפיהם, או טורפים הרצים במהירות רבה יותר. לעתים בא 

לידי ביטוי יתרונן של תכונות מסוימות, כאשר חלים שינויים בתנאי הסביבה עקב תהליכים טבעיים )שינויים בכמות 

המים הזמינים עקב שינויים בכמות המשקעים, שריפה שפורצת עקב מכת ברק וכו'( ובעקבות התערבות האדם )כמו 

למשל זיהום האוויר(. מכיוון שהתכונות עוברות בתורשה, הפרטים שמצליחים לשרוד יורישו את התכונות שלהם 

לצאצאיהם וכך עם הזמן התכונות שלהם נעשות שכיחות יותר באוכלוסייה של אותו מין. 

חשוב להדגיש שהיצורים החיים אינם בוחרים להשתנות ואינם מתאימים את עצמם באופן פעיל לסביבת החיים 

שלהם. אף יצור חי אינו יכול להחליט שעליו להצמיח פרווה ארוכה או קצרה יותר, בצבע שונה או לגדל זנב ארוך. 

השונות בין הפרטים של כל מין נובעת מתכונה שעברה אליהם מהוריהם במהלך הרבייה המינית )החלפת גנים בין 

זוג הורים ויצירת פרט חדש, בעל מטען גנטי שונה משל הוריו(, או בעקבות שינויים גנטיים - מוטציות שהתרחשו 

אצל הפרט ואותן יוריש גם לצאצאיו. 

תהליך האבולוציה גורם, לעתים, לבעלי חיים ולצמחים שונים להתפתח בדרכים דומות ולפתח התאמות דומות, כך 

הידרודינמי, שהוא המתאים  גוף  פיתחו מבנה  שונים המתקיימים במים  חיים  בעלי  דומים. למשל:  לנו  נראים  שהם 

ביותר לתנועה מהירה במים. התעופה התפתחה גם בחרקים )יתושים, זבובים, חיפושיות(, גם בעופות ואפילו ביונקים 

- עטלפים. התפתחות התעופה חלה בכל אחת מקבוצות אלה בנפרד, בתהליך הברירה הטבעית, שברר את המתאימים 

ביותר לסביבתם. אבולוציה כזו, של התפתחות תכונות דומות בקבוצות שונות של יצורים, קרויה אבולוציה	מתכנסת.

ההיסטוריה	המקוצרת	של	דרווין	
צ'רלס דרווין נולד באנגליה, בשנת �809. כנער, הוא היה תלמיד בינוני ומטה. לימודי ההיסטוריה והיוונית בבית הספר 

לא עניינו אותו, אך כבר מגיל צעיר הוא התעניין מאוד בכל הקשור לטבע. בחופשות הקיץ המשפחתיות בילה דרווין בחיק 

הטבע, טייל על שפת הים ונהג לאסוף צדפים, סלעים וחרקים. אחיו של דרווין, ארסמוס, בנה מעבדת כימיה קטנה בחצר 

הבית, שבה עסקו השניים בניסויים ובה למד צ'רלס הצעיר כיצד לערוך מחקר מדעי מסודר. 

אביו של דרווין, רופא במקצועו, ציפה מהנער להמשיך בדרכו. אולם, גם באוניברסיטת אדינבורו באוסטרליה, שאליה נשלח 

דרווין בגיל �6, הוא לא השקיע בלימודיו והמשיך להתעניין רק בדברים ששבו את דמיונו. דרווין בילה זמן רב במוזיאון 

הטבע של אדינבורו, למד לפחלץ בעלי חיים ותחת חסותו של אוצר המוזיאון למד בוטניקה וכן אנטומיה של בעלי חיים 

וערך רשימות תצפית מדויקות. זואולוג שפגש באותה תקופה לימד אותו כיצד לערוך תצפיות בטבע. 
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לאחר שנתיים באוניברסיטה התייאש אביו של דרווין מלימודיו והחליט לשלוח אותו לבית ספר לכמרים באנגליה. 

שם פגש דרווין את ג'ון סטיבנס הנסלו )John Stevens Henslow(, פרופסור לביולוגיה, שלימד אותו רבות על 

זואולוגיה, בוטניקה, גיאוגרפיה ועוד. דרווין החליט סוף סוף מה הוא רוצה לעשות בחייו: להיות חוקר טבע. הנסלו, 

שהתרשם מכישרונו של דרווין, ארגן לו מקום לצדו בספינה “ביגל״, שיצאה לערוך סקר מדעי בפטגוניה ובארץ האש, 

לחקור את חופי צ׳ילה פרו ולבקר בכמה מאיי האוקיינוס השקט. לדרווין הוצע לשמש חוקר טבע ללא שכר ובן לוויה 

ונחבא אל הכלים, למסע שישנה את חייו ואת  יצא דרווין, כשהוא בן ��, חוקר צעיר  לקברניט. כך, בשנת ���8, 

ההיסטוריה של המדע. 

מסעה	של	ה"ביגל"
מסעה של ה"ביגל" עבר דרך חופי ברזיל עם יערות הפרא שלהם, בהם בילה דרווין שבועות אחדים וגילה עולם מופלא 

דרווין  אמריקה.  בדרום  נרחבים  אזורים  של  והגיאולוגיה  הצומח  החי,  את  דרווין  חקר  מסעו  בהמשך  הכיר.  שלא 

הקפיד לאסוף צמחים ובעלי חיים ומילא בהם את הספינה ומכל נמל שבו עגנו שלח חלק מממצאיו לאנגליה.  

גֹוס, השוממים מאדם, הצחיחים והעניים יחסית במגוון יצורים יחסית  יְגל" לאיי ָגַלּפָ  כאשר הגיעו דרווין וצוות ה"ּבִ

ליבשת, התעוררה מאוד סקרנותו של דרווין. באיים התגלו לדרווין יצורים רבים שאף חוקר לא נתקל בהם לפניו: 

לטאות ענק, צבי יבשה כבירים, סרטנים מוזרים ועוד ועוד. בבוחנו את עולם החי בגלפגוס, דרווין שם לב לעובדה 

המפתיעה כי בעלי החיים בגלפגוס שונים מאוד מקרוביהם החיים באמריקה הדרומית. דרווין חקר מספר רב של 

צמחים ובעלי חיים והבחין, כי למרות שהאיים היו זהים באקלימם ובסוג הקרקע שלהם, בכל אי חיו בעלי חיים 

וצמחים מיוחדים לו. בין אלה היו מיני פרושים )ציפורי שיר(, אשר היה ברור לדרווין כי הם שייכים לאותם סוגים, אך 

בכל אי מצא דרווין פרושים שונים מעט. דרווין גילה שאותה תופעה קיימת גם בלטאות, צבים ושבלולים. 

לאחר שעזבה ה"ביגל" את איי גלפגוס, היא חצתה את האוקיינוס השקט. תקופת השיט הארוכה שנדרשה לחציית 

אלפי הקילומטרים של האוקיינוס השקט סיפקה לדרווין זמן רב למחשבה. מאז עזב את אנגליה, כמעט שלוש שנים 

לפני כן, הפך דרווין לחוקר טבע מנוסה. הוא התמקד בתצפיות גיאולוגיות ואקולוגיות, באיסוף מדגמים של בעלי 

חיים ומאובנים ובקריאה מעמיקה של ספרי המדע שנטל עמו. כעת החל דרווין לתהות מדוע יצר הטבע מינים שונים 

של יצורים, הקרובים זה לזה מבחינה טקסונומית, והושיב אותם באיים סמוכים. 

כיצד	עלה	במוחו	של	דרווין	רעיון	האבולוציה?	
דפי יומנו של דרווין מספקים לנו אשנב הצצה אל מחשבותיו, בתקופת המסע ולאחריו. 

בתקופה המדוברת, ההנחה המדעית הייתה שמיני היצורים הרבים מתקיימים בעולם מיום בריאתו.  באותו שלב גם 

דרווין לא הטיל בכך ספק. 

את  ולנתח  שאסף  הדוגמאות  את  לחקור  שצבר,  העצומים  האוספים  את  למיין  החל  הוא  ממסעו  דרווין  כשחזר 

ממצאיו. דרווין מיקד את תשומת לבו בהבדלים הקטנים בין הפרושים של האיים השונים בגלפגוס: הפרושים היו 

דומים מאוד זה לזה, אך בכל אי הם נראו קצת אחרת, העדיפו מזון שונה וכדומה. דרווין תהה: האם ייתכן שהסביבה 

צורתם או את  יכולים לשנות את  חיים  כיצד צמח או בעלי  כיצד?  כן,  ואם  ומשנה אותו?  היצור החי  על  משפיעה 

התנהגותם? למרות הספקות והתהיות, דרווין הסיק מסקנה נועזת ומהפכנית:  יצורים חיים מסוגלים להשתנות כדי 

להתאים את עצמם לסביבת החיים שבה הם חיים!
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היומין  עתיקת  השאלה  על  לענות  עשויים  שממצאיו  הבין  הוא  מדהים.  גילוי  בפני  עומד  הוא  שאולי  הבין  דרווין 

כיצד נוצרו היצורים החיים. הוא גם הבין שהממצאים שלו סותרים את הכתוב בתנ"ך, ומוכיחים כי היצורים החיים 

לא נוצרו כפי שהם כיום, אלא התפתחו במהלך ההיסטוריה. גם כשדרווין היה בטוח שזה אכן קורה, יצורים חיים 

משתנים, הרי שבשלב זה לא היה לו רעיון על המנגנון העומד מאחורי שינויים אלה. למציאת מנגנון זה הקדיש דרווין 

את �� שנות חייו הבאות. 

במהלך חקירת הממצאים שהביא ממסעותיו עשה דרווין דבר נוסף: אסף יונים וגידל אותן. דרווין רכש יונים מכל 

הזנים שיכול היה להשיג, גידל אותן והתבונן בהתנהגותן. דרווין שם לב כי למרות שמוצאן של כל יוני הבית הוא 

ביונת הסלעים, הרי שהזנים השונים נבדלים מאוד אלה מאלה, בעקבות מאות שנים של טיפוח על ידי האדם וברירה 

מלאכותית. דרווין תהה: הייתכן שהתפתחות טבעית חלה לא רק באיים מבודדים ורחוקים אלא גם כאן, ממש לנגד 

עיניו?

דרווין החל לחבר סדרה של רשימות, לה הוא קרא "על השתנות המינים". ברשימות אלה תיאר דרווין את ממצאי 

המאובנים בדרום אמריקה, שהצביעו על השתנות הדרגתית של המינים. ברשימות אלה דרווין מציע כי באיי גלפגוס 

עברו פרטים שמקורם במין אחד שינויים רבים, עד שהפכו למינים שונים. אולם, כיצד זה קורה? 

ההשראה להבנת הדרך שבה האבולוציה עובדת באה לדרווין בעקבות קריאת כתביו של הכלכלן תומאס מלתוס. 

מלתוס טען כי אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול כל הזמן, אך יש גבול לכמות המזון והמשאבים שכדור הארץ יכול 

לספק. לכן, בעתיד, על פי מלתוס, המזון על פני כדור הארץ לא יספיק לכל בני האדם, בני האדם ייאבקו ביניהם על 

המשאבים -  אוכל, מים, בני זוג, מקום מגורים וכו' -  ורק החזקים ביותר או המוצלחים ביותר יצליחו לשרוד. 

דרווין הבין מיד כי דבריו של מלתוס נכונים לא רק לגבי בני האדם בעתיד אלא לגבי כל היצורים החיים - בעבר 

ביותר,  המוצלחים  חלקם,  ורק   - פיל  ועד  מתולעת   - החיים  היצורים  כל  משתתפים  הקיום"  ב"מלחמת  ובעתיד. 

מנצחים. הם שורדים ומעמידים צאצאים. 

דרווין גם הבין כי המנצחים אינם מנצחים באופן מקרי, אלא בגלל שיש להם תכונות מיוחדות, שבזכותן הם מתאימים 

יותר לסביבה שבה הם חיים. 

מחשבתו של דרווין הושפעה גם מהיכרותו עם עבודתם של מגדלי צמחים ובעלי חיים. המגדלים מכליאים זכרים 

ונקבות לפי בחירתם, ומתוך הצאצאים הנוצרים מהכלאות אלה בוחרים את בעלי התכונות הרצויות להם: רגועים יותר, 

בעלי פרווה ארוכה יותר, פוריים יותר וכו'. כלומר, המגדלים בוררים את המתאימים ביותר. ומי בורר את הצאצאים 

בטבע? תנאי הסביבה הם שבוררים את בעלי התכונות המתאימות ביותר לסביבה, ורק הם שורדים. למנגנון זה קרא 

דרווין "ברירה	טבעית" )בניגוד ל"ברירה מלאכותית", שאותה מבצעים המגדלים בעלי חיים וצמחים(.   

דרווין לא מיהר לפרסם את רעיונותיו. את ספרו מוצא	המינים הוא פירסם רק בשנת �859, �� שנים לאחר שחזר 

ממסעו. הספר עורר סערה גדולה, וכל המהדורה הראשונה נמכרה ביום אחד!

הצוואר	הארוך	של	הג'ירפה	-	הסבר	לתופעה	על	פי	תורתו	של	דרווין	בהשוואה	לתורתו	
של	ֶלָמְרק

איך נוצר הצוואר הארוך של הג'ירפה? על פי דרווין, מתבטא כאן עקרון השונות )ואריאציה(. נתאר לעצמנו למשל 

את האב הקדמון של הג'ירפה: יונק בעל ארבע רגליים, בעל צוואר קצר, שניזון מהעלים הירוקים של העצים בסביבתו. 

ג'ירף שהיה בעל צוואר ארוך מעט יותר, יכול היה להגיע לעלים ירוקים גבוהים יותר על העץ, שאליהם לא יכלו להגיע 
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ג'ירפים אחרים. בימים כתיקונם, של גשמים רבים ומזון רב, לא היה לג'ירף הגבוה יתרון. ואולם, בשנה שחונה נוצר 

יותר מזון מחבריו. הצוואר הארוך  ניכר. הוא הצליח להשיג  יותר היה יתרון  ולג'ירף הגבוה  מחסור בעלים ירוקים 

בכך  התבטא  זה  יתרון  גשמים.  מיעוט  בגלל  במזון  מחסור  של  בתנאים  מינו  בני  עם  בתחרות  יתרון  לג'ירף  הקנה 

שייתכן שהוא שרד והצליח להעמיד צאצאים, בעוד רבים מהג'ירפים האחרים לא שרדו בתקופה הקשה ולא העמידו 

צאצאים. מכיוון שאורך הצוואר הוא תכונה שעוברת בתורשה, העביר הג'ירף את תכונת הצוואר הארוך לצאצאיו 

ומכיוון שהוא העמיד צאצאים בעוד רוב הג'ירפים האחרים לא שרדו, התכונה של צוואר ארוך נעשתה נפוצה יותר 

באוכלוסיית הג'ירפים. אנחנו רואים שתכונה שמקנה יתרון לבעליה, מאפשרת לו לשרוד כאשר התנאים משתנים, 

והוא מצליח להעמיד יותר צאצאים מאחרים. כך עוברת התכונה החדשה, המתאימה יותר לסביבה המשתנה, מדור 

 - זה  במקרה  הסביבה,  לתנאי  ביותר  המתאימים  הפרטים  ונבחרים  הטבעית  הברירה  של  המנגנון  פועל  כך  לדור. 

הג'ירף שצווארו היה ארוך וסייע לו להגיע להשיג די מזון - עלים ירוקים, גם בשנה שחונה. 

על פי למרק, צאצאים יורשים תכונות שנרכשו על ידי הוריהם. למשל, הג'ירפים הראשונים, בעלי הצוואר הקצר, בילו 

את ימיהם במתיחת הצוואר כדי להגיע לעלים המצויים על ענפים גבוהים יותר של העץ, שהיו הטריים והטעימים 

משל  יותר  מעט  ארוך  ונעשה  אלה  פרטים  של  צווארם  התארך  למארק,  פי  על  אלה,  ממאמצים  כתוצאה  ביותר. 

הוריהם. הם העבירו לצאצאיהם את התכונה של צוואר ארוך יותר. ומכיוון שגם צאצאיהם מתמתחים כדי להגיע 

לעלים המצויים על ענפים גבוהים יותר, המשיך הצוואר להתארך גם אצל הצאצאים שלהם וכך בהדרגה התפתח 

הצוואר הארוך של הג'ירפים.

יש לזכור שבזמנם של למרק ודרווין מדע הגנטיקה רק התחיל להתפתח. למארק ודרווין לא ידעו על קיומם של הגנים 

ולא הבינו את המנגנון שבאמצעותו עוברות התכונות מהורים לצאצאיהם.  

כיום כבר מוכר המנגנון של תורשת תכונות באמצעות גנים )אם כי ברור שהמנגנון מורכב מאוד ובדרך כלל אחראים 

גנים רבים לכל תכונה(. מקובלת התיאוריה של דרווין לפיה הברירה הטבעית הביאה להישרדותם של אותם ג'ירפים 

שבאופן אקראי התפתח אצלם צוואר ארוך יותר שהגביר את מידת התאמתם לסביבה והקנה להם יתרון על פני 

הג'ירפים האחרים. 

כאמור, כיום מקובלת יותר גישתו של דרווין על פיה הצוואר הארוך התפתח על פי המנגנון של הברירה הטבעית, אך 

יש הטוענים שיש להביא בחשבון גם תורשה אפיגנטית, בדומה למה שמציע למרק.

רשימת	ספרות	מומלצת
בראון, ג' )�009(, מוצא	המינים	של	דרווין )ביוגרפיה של ספר(, הוצאת עליית גג,ידיעות אחרונות וספרי חמד.

ג'ונס, ס' )�009(, כמעט	כמו	לוויתן	-	מוצא	המינים	נכון	לעכשיו, הוצאת משכל )חמד+ידיעות אחרונות(. 

דרווין, צ' )�965(, מוצא	המינים, הוצאת מוסד ביאליק.

יבלונקה, ח' ולמב, ג'.מ' )�009(, אבולוציה	בארבעה	ממדים, עם עובד.
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אקולוגיה	וסביבה
האקולוגיה הוא תחום המחקר העוסק בהבנת הבית )אקוס=בית, לוגיה=תורה( של היצורים החיים, המקום שבו הם 

גדלים ומתקיימים. יחידת היסוד של האקולוגיה היא בית הגידול, צירוף של מקום פיזי עם מכלול המאפיינים שלו: 

אקלים, משאבי מזון, מים, מינרלים וגזים. בכל בית גידול קיימים שני סוגים עיקריים של מרכיבים:

מרכיבים ביוטיים - צמחים, בעלי חיים, פטריות וחיידקים. א. 

מרכיבים א־ביוטיים - סלעים, קרקע, אוויר ומים. ב. 

מרכיבים	ביוטיים	וגורמים	ביוטיים	בבית	הגידול
ברוב בתי הגידול חיים זה לצד זה אורגניזמים שונים. במחקר האקולוגי נוהגים למיין את האורגניזמים לשלוש רמות 

של ארגון:

המין - פרטים שיכולים להפרות זה את זה ולהעמיד צאצאים, לדוגמה: אלון מצוי ועכבר שדה. הפרטים של כל מין 

נבדלים בזוויג )זכר ונקבה(, בגיל ובתכונות )גודל, גובה, צבע וכו'(.

האוכלוסייה - כלל הפרטים של אותו מין החיים בבית הגידול. 

החברה - מגוון של אוכלוסיות של מינים שונים המתקיים בבית הגידול. נוהגים להבחין בין חברות צומח לבין חברות 

של בעלי החיים.

בין פרטים של כל מין השייכים לאותה אוכלוסייה נוצרים קשרי גומלין הנובעים בין השאר מתחרות על מזון, על 

מקום מחיה )טריטוריה( ועל בני/בנות זוג. 

גם בין פרטים השייכים לאוכלוסיות שונות קיימים קשרי גומלין, אם עקב תחרות על צורכי קיום משותפים )מים, 

מזון ומקום מחיה( או עקב יחסי טורף-נטרף.

גורמים  בהשפעת  הגידול  בבית  המתקיימות  אוכלוסיות  של  בגודלן  החלים  בשינויים  מתמקד  האקולוגי  המחקר 

שונים ואינו מתמקד ברמה של הפרט הבודד.

מה	בין	מרכיבים	ביוטיים	לגורמים	ביוטיים?
מרכיבים ביוטיים המשפיעים על גודל האוכלוסייה של מינים אחרים קרויים גורמים	ביוטיים. כך למשל קיומו של 

מין טורף בבית הגידול משפיע על גודל אוכלוסיית הנטרפים. נוהגים לכנות גורם זה בשם לחץ	טריפה.  הדבר נכון 

כיצרנות: כמות החומר האורגני  כלל  )מבוטא בדרך  הגידול  בבית  ליצורים שניזונים מצמחים: כמות הצמחים  גם 

שהצמחים יוצרים בבית הגידול ביחידת שטח ליחידת זמן( אף הוא גורם ביוטי המשפיע על גודלן של כלל האוכלוסיות 

של היצורים החיים בבית הגידול. מינים מסוימים של צמחים, שמשמשים מזון למינים מסוימים של בעלי חיים, גודל 

האוכלוסייה שלהם הוא גורם ביוטי עבורם. גודל האוכלוסיות של המינים הנטרפים הוא גורם ביוטי עבור המינים 

הטורפים הניזונים מהם כי הוא ישפיע על כמות המזון הזמינה לאוכלוסיית המין הטורף וישפיע על גודלה.

תחרות בין פרטים של אותה אוכלוסייה וגם בין אוכלוסיות שונות על מזון זמין ועל מרחב מחיה למשל, גם היא גורם 

ביוטי. 

גודל האוכלוסיות של המיקרואורגניזמים בבית הגידול אף הוא גורם ביוטי משום שהוא משפיע על המחזור והזמינות 

של החומרים בבית הגידול )מחזורים ביו-גיאוכימיים של פחמן, חנקן, גופרית וזרחן למשל(.

על כל מין בבית הגידול פועלים אם כך גורמים שונים. כך למשל, בעלי חיים צמחוניים מושפעים מכמות הצמחים 
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מיני  אוכלוסיית  בגודל  לראות  אפשר  לפיכך  הגידול.  בבית  שלהם  הטורפים  ומאוכלוסיות  מזון  להם  המשמשים 

צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים גורמים ביוטיים, לצד לחץ טריפה, תחרות ויוצרנות.

מרכיבים	א־ביוטיים	וגורמים	א־ביוטיים	בבית	הגידול
ואוויר. התכונות של כל אחד מהמרכיבים האלה כמו  מנינו ארבעה מרכיבי סביבה עיקריים: סלעים, קרקע, מים 

גורמי  הם  אלה  כל  האוויר,  איכות  ואיכותם,  המים  כמות  שלה,  והמרקם  הקרקע  את  המרכיבים  החומרים  למשל 

סביבה דוממים: תנאים או מרכיבים לא חיים המשפיעים על האוכלוסיות של מינים שונים בבית הגידול.

נוהגים לחלק את הגורמים הא־ביוטיים לשלוש קבוצות:

גורמים גיאוגרפיים וטופוגרפיים: קו רוחב, גובה מעל פני הים, מפנה )צפוני או דרומי(. א. 

קו הרוחב משפיע על האקלים וגם על עוצמת האור המגיעה לאזור מהשמש.  

עונות  מספר  את  קובע  האקלים  למעשה  האוויר.  לחות  קרינה,  רוחות,  טמפרטורה,  משקעים,  אקלים:  גורמי  ב. 

השנה בכל אזור ואת אופיין )באזורים בארץ ששורר בהם אקלים ים תיכוני למשל יש שתי עונות עיקריות, קיץ 

וחורף, ועונות מעבר קצרות. הקיץ חם ויבש, החורף גשום וקר(.

גורמים במצע הגידול - סוג הסלע והקרקע, כמות המים בקרקע ובמקווי המים ותכונות המים )מליחות, ריכוזי  ג. 

מומסים, דרגת הגבה - pH וריכוזם של חומרים אחרים המצויים במים(.

כדאי לציין שמרכיב א־ביוטי מסוים יכול להיות גורם א־ביוטי לגבי מין מסוים בבית הגידול בלי להיות גורם א־

ביוטי של מינים אחרים משום שאינו משפיע עליהם. כך למשל, עוצמת הרוח עשויה להשפיע על צמח )הרוח מסיעה 

חול ששוחק את הצמח ומסיעה לחות או מלח מהים, הרוח נושאת גרגירי אבקה ומשפיעה על חרקים ומאביקים 

מעופפים אחרים(. מצד שני, השפעתה על בעל חיים שחי בתוך הקרקע )שלשול למשל( פחותה בהרבה. 

גורמים א־ביוטיים המשתנים בזמן ובמרחב ומשפיעים על קיומם של האורגניזמים או מגבילים אותם קרויים תנאי	

סביבה. נמנים עמם טמפרטורה, לחות האוויר, עוצמת הרוח, מליחות מים וקרקע ודרגת ההגבה שלהם )pH(, ריכוזי 

מזהמים באוויר ובמים.

השפעת	משקעים	וטמפרטורה	על	אופיים	של	בתי	גידול
המשקעים והטמפרטורה הם גורמי הסביבה החשובים ביותר והם משפיעים על כל האורגניזמים בבית הגידול. שני 

גורמים אלה משפיעים על השתנות אופי בתי הגידול בהתאם לקווי הרוחב של כדור הארץ: 

באזור קו המשווה יש משקעים רבים )000,� ואף יותר מ"מ גשם לשנה( והטמפרטורה נוחה בכל עונות השנה.   #

באזור זה מוצאים מסביב לכדור הארץ יערות	גשם	טרופיים עם צמחייה צפופה ומגוון גדול מאוד של בעלי חיים. 

בחלק מהמקומות מצויה סוואנה )כאשר כמות משקעים השנתית הממוצעת מגיעה רק ל-750 מ"מ(. אזור זה 

עשיר בצמחייה של עשבים ובמעט שיחים ועצים. בסוואנה מתקיימים בעלי חיים רבים. 

ככל שמתרחקים מקו המשווה משתנה הרכב הצומח: מיערות	רחבי	עלים המשירים את עליהם בחורף כמו עצי   #

ירוקי עד כמו אלון  )כמות משקעים שנתית ממוצעת של כ-000,� מ"מ(, ליערות	של	עצים	מחטניים  האלון 

וברוש )כמות משקעים שנתית ממוצעת של כ-500 מ"מ(, שמגוון בעלי החיים בהם עדיין גדול אך לא כמו זה 

שמוצאים ביערות הגשם. 

כשמתקרבים לאזור הקוטב פוגשים את הטונדרה )כמות משקעים שנתית ממוצעת הנמוכה מ-�50 מ"מ(: אזור   #

של צמחייה דלה מאוד, של צמחים נמוכים וקטנים וגם מגוון בעלי החיים קטן. באזורים האלה הקרקע קפואה 
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במשך כמה חודשים בשנה. שלא כמו בקו המשווה, שבו נשמר מזג אוויר יציב בכל עונות השנה, באזורי הקוטב 

יש השתנות גדולה מאוד בעונות השנה השונות: החורף ארוך, קר מאוד וחשוך לגמרי. בקיץ יש אור כל הזמן 

והטמפרטורות גבוהות יותר.

מדבריות.  נוצרים  בממוצע(  בשנה  מ"מ  מ-�50  )פחות  מעטים  והמשקעים  גבוהה  בהם  שהטמפרטורה  באזורים 

שיחים  בעיקר  היא  המדבר  צמחיית  בלילה.  לטמפרטורה  ביום  הטמפרטורה  בין  גדולים  הבדלים  יש  במדבריות 

ועשבים המפוזרים במרחקים גדולים זה מזה. בעלי חיים מעטים מצליחים לשרוד בתנאים הקשים. 

אור	וקרינה
קרינת השמש המגיעה אל כדור הארץ מספקת אור וחום, שבלעדיהם החיים על פני כדור הארץ לא היו אפשריים. 

עוצמת הקרינה המגיעה מהשמש תלויה בכמה גורמים:

זווית הקרינה של קרני השמש המגיעות לכדור הארץ - בגלל צורתו הכדורית, הזווית משתנה בקווי רוחב שונים:   #

היא גדולה יותר באזור קו המשווה ונעשית חדה יותר ככל שמתקרבים לקטבים. כתוצאה מכך עוצמת הקרינה 

בקו המשווה גדולה יותר מזו שבאזורי הקטבים.

עונות השנה - זווית הנטייה של כדור הארץ )50.��( יוצרת את עונות השנה. עוצמת הקרינה המגיעה מהשמש   #

לכל מקום בכדור הארץ משתנה בעונות שנה שונות: היא חזקה יותר בעונת הקיץ וחלשה יותר בעונת החורף 

)המרחק של כדור הארץ מן השמש כמעט שאינו משתנה במהלך ההקפה סביבה(.

יצירת  הנביטה,  על תהליכי  היצורים החיים. בצמחים משפיע האור  על  רבות  יש השפעות  לאור המגיע מן השמש 

כלורופיל הנחוץ לייצור מזון בצמחים, על כיוון הגדילה - עלים וגבעולים צומחים לכיוון האור.

לאורך היום המשתנה בעונות שנה שונות יש השפעה ניכרת על רוב היצורים החיים. הוא משפיע על מחזור החיים של 

צמחים, על תהליכי פריחה ונשירת עלים. בבעלי חיים הוא משפיע על תהליכי רבייה ועל תופעות כמו נדידה ותרדמת 

חורף.

לאור:  חשופים  שאינם  גידול  בתי  יש  אבל  הארץ,  בכדור  הגידול  בתי  רוב  של  בקיומם  חשוב  תפקיד  ממלא  האור 

מתחת לקרקע, בתוך מערות או בעומק האוקיינוסים. האורגניזמים המתקיימים בבתי גידול אלה מקבלים חומרים 

אורגניים המיוצרים בבית הגידול בתהליכים כימיים שאינם קשורים בחמצן )ושונים מתהליך הפוטוסינתזה שצמחים 

מבצעים בעזרת קרינת השמש(. אותם מבצעים בעיקר חיידקים הקרויים: כימו-אוטוטרופיים. 

יש גם בתי גידול שהחומר האורגני מגיע אליהם ממקורות המצויים מחוץ לבית הגידול. כך למשל עטלפים אוספים 

מזון ומביאים אותו למערה שם הם חיים. לשכבות של מים עמוקים באוקיינוסים מגיע חומר אורגני משכבות גבוהות 

יותר המצויות מעליהן. 

גורמים	מגבילים	בבית	הגידול
לכל האורגניזמים בבית הגידול יש צורכי קיום שעליהם לקבל מסביבתם. גודל האוכלוסיות מושפע מזמינותם של 

המזון, המים ומקומות המחיה. מובן שכל אוכלוסייה מושפעת באופן שונה מגורמים אלה. גודל האוכלוסייה של כל 

מין מושפע גם מתנאי הקיום, בעיקר תנאי הטמפרטורה והאור.  כושר	הנשיאה של בית הגידול הוא המדד המבטא 

את השפעתם של כל הגורמים הללו בבית הגידול על גודל האוכלוסייה של כל מין. כושר	הנשיאה הוא המספר המרבי 

של פרטים מכל מין שהסביבה מסוגלת לקיים בזמן נתון. 



45

כל גורם שמונע גידול נוסף באוכלוסייה נקרא:  גורם	מגביל.

גורמים ביוטיים יכולים להפוך לגורמים מגבילים במצבים שונים.

כך למשל כמות המזון בבית הגידול תקבע את המספר המרבי של פרטים ממין מסוים שיוכלו להתקיים בבית הגידול 

בזמן מסוים. שינויים בכמות המזון ישפיעו על מספר הפרטים שיוכלו להתקיים בבית הגידול. אם יירדו משקעים 

רבים יותר וכמות הצמחייה תגדל, יגדלו אתה גם האוכלוסיות של אוכלי הצמחים. גידול באוכלוסיות של הטורפים 

וגודל  יביא לירידה בגודל האוכלוסייה של הנטרפים ובעקבותיה - תפחת זמינות המזון של אוכלוסיית הטורפים 

אוכלוסייתם יפחת.

מובן שגם תנאי הסביבה יכולים להיות גורמים מגבילים. באזורים מדבריים, הטמפרטורה הגבוהה ומיעוט הגשמים 

את  רבים  עצים  משירים  קר,  בהם  שהחורף  באזורים  האורגניזמים.  של  קיומם  על  המקשים  מגבילים  גורמים  הם 

עליהם וצמחים חד־שנתיים מסיימים את מחזור חייהם. באזורי הקוטב האור הוא גורם מגביל בעיקר בעונת החורף 

הארוכה ששורר בה חושך ממושך. בעונה זו גם הטמפרטורות נמוכות מאוד ומקשות על קיומם של היצורים החיים.

מדוע הטמפרטורה משפיעה על קיומם של היצורים החיים?

שני מרכיבים עיקריים בגופם של כל היצורים החיים מושפעים מהטמפרטורה:

הטמפרטורות  לטווח  כלל  בדרך  מוגבלים  החיים  תהליכי  היצורים.  כל  של  בגופם  העיקרי  המרכיב  הם  המים   #

שבהם המים נמצאים במצב צבירה נוזלי. שינויים בטמפרטורה משפיעים על מאזן המים של היצורים החיים, 

במיוחד עלייה בטמפרטורה שמגבירה את איבוד המים מהגוף.

זרזים  )אנזימים שהם  היצורים החיים תלויים בחלבונים המרכיבים אותם  בגופם של  התהליכים המתבצעים   #

ביולוגיים של כל התהליכים בתאים(. רוב החלבונים מאבדים את פעילותם כשהטמפרטורה עולה מעל ערך סף 

מסוים, שהוא שונה בין אורגניזמים חיים שונים. אצל האדם עלייה בטמפרטורה מעל  ל-4�0C פוגעת בפעילותם 

בעומק  געש  הרי  פתחי  וליד  חמים  במעיינות  החיים  מיקרואורגניזמים  מוכרים  מוות.  וגורמת  החלבונים  של 

.500C האוקיינוסים שהטמפרטורה בהן עולה על

הטמפרטורה פוגעת בשלב ראשון במבנה המרחבי של החלבונים שהוא חיוני לפעילות התקינה שלהם. השינוי הוא 

הפיך אם הטמפרטורה אינה גבוהה מדי. בטמפרטורות גבוהות יותר נהרס לחלוטין המבנה המרחבי והשינוי כבר 

אינו הפיך.

זרימת	האנרגיה	בבית	הגידול
לכל האורגניזמים בטבע נחוצים חומרים ואנרגיה כדי להתקיים.

את  המבצעים  מים,  בגופי  החיים  זעירים  יצורים   - ופיטופלנקטון  אצות  ובהם  אחרים,  ואורגניזמים  הצמחים 

תהליך הפוטוסינתזה, מייצרים חומרים אורגניים )גלוקוז( ממים ופחמן דו-חמצני באמצעות אנרגיית השמש. כל 

האורגניזמים האלה קרויים: אוטוטרופיים - מייצרים את מזונם בעצמם.

האוטוטרופים )אוטו=עצמי, טרופי=ניזון( מפיקים אנרגיה מהחומרים האורגניים שהם מייצרים באמצעות תהליכי 

הנשימה התאית, בהם מתפרק הגלוקוז למים ולפחמן דו-חמצני. תהליך הנשימה התאית מתבצע בכל האורגניזמים 

כל  לבניית  מוצא  חומר  גם  משמשים  הפוטוסינתזה  תוצרי  בתאים.  אנרגיה  להפקת  העיקרי  המנגנון  והוא  החיים 

המרכיבים של התאים החיים, בנוסף למרכיבים נוספים ובהם מים ומינרלים )בעיקר חנקן וזרחן(.

מן הראוי לציין שלמרות הדמיון בחומרי המוצא ובתוצרים של שני התהליכים, תהליך הנשימה מתבצע בציטופלסמה 
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ובמיטוכונדריה של כל תא, בעוד תהליך הפוטוסינתזה מתבצע בכלורופלסטים המצויים רק בתאים ספציפיים, כמו 

התאים בעלים של צמחים ירוקים. גם המנגנונים של שני התהליכים שונים.

יש חיידקים שמייצרים את החומרים האורגניים ממים ומפחמן דו-חמצני כשמקור האנרגיה שלהם אינו אור השמש 

H(. הם קרויים כימו-
2
S( ומימן גופריתי )CH

4
NH(, מתאן )

�
אלא תהליכי חמצון כימיים של תרכובות כמו אמוניה )

אוטוטרופיים.

פירוק מזון  ידי  על  רוב האורגניזמים החיים בטבע הם הטרוטרופיים )הטרו=אחר, טרופי=הזנה(: מפיקים אנרגיה 

שהם מקבלים מן המוכן )על ידי אכילת אורגניזמים אחרים או חומרים אורגניים שמקורם בחומרי רקב(. התרכובות 

האורגניות משמשות גם כאן כחומרי מוצא לבניית כל מרכיבי הגוף.

כיצד	מאורגנים	מבחינת	זרימת	האנרגיה	היצורים	החיים	בבית	הגידול?
האוטוטרופיים קרויים יצרנים כי הם יצרני המזון בכל בית גידול. כל האורגניזמים האחרים בבית הגידול הניזונים על 

ידי אכילת אורגניזמים אחרים קרויים צרכנים. האורגניזמים הניזונים מחומרי רקב )הפרשות של בעלי חיים אחרים 

חומרי  של  המרכיבים  כל  לטבע  חוזרים  למפרקים  הודות  ופטריות(.  חיידקים  )ובהם  מפרקים  קרויים  פגרים(  או 

המזון וכך נשלמים מחזורים החומרים בטבע )ובהם מחזור הפחמן, הזרחן, החנקן והגופרית(. מן הראוי לציין שחלק 

מהחומרים האורגניים מתפרקים גם בגופם של אורגניזמים אחרים בצורת פחמן דו-חמצני הנפלט לאטמוסיפרה 

בתהליך הנשימה, וחומרי פסולת שהם מפרישים לסביבה. 

קיומם של הצרכנים ושל המפרקים גם יחד תלוי ביצרנים. אצל בעלי החיים עוברים חומרי המזון תהליכי עיכול, וכך 

מקבלים מתרכובות אורגניות מורכבות חומרים פשוטים יותר כמו חומצות אמיניות וחד סוכרים )גלוקוז למשל(, 

המועברים ממערכת העיכול לכל התאים בגוף. 

זרימת	האנרגיה	בין	המרכיבים	החיים	בבית	הגידול
נוהגים לבטא את זרימת האנרגיה בין המרכיבים החיים של בית הגידול בשתי דרכים עיקריות:

תיאור איכותי באמצעות שרשרות מזון ומארגי מזון.  .�

תיאור כמותי באמצעות פירמידת מזון.  .�

קיימת גם גישה המשלבת בין שתי דרכי תיאור אלה והיא מציגה את מעברי האנרגיה במארגי המזון של בית   

הגידול.

שרשרות	מזון	ומארגי	מזון
שרשרות	המזון מייצגות ברצף את זרימת האנרגיה מהיצרנים לצרכנים ומציגות את הקשר שבין אוכלים לנאכלים. 

כך לדוגמה האנרגיה עוברת מצמחים לאוכל צמחים )כמו צבי( ולטורף )כמו נמר(. אלא שבבתי גידול רבים המצב 

מורכב הרבה יותר ולכל מין של בעלי חיים יש כמה סוגי מזון. מארג	המזון נועד לתת מענה למורכבות זו והוא מציג 

מכלול רחב יותר של יחסי גומלין בין אוכלים לנאכלים בבית הגידול.

)בבתי הגידול המוצגים בפרק, חיים בסביבה, תוכלו למצוא דוגמאות רבות לשרשרות מזון ומארגי מזון הקיימים 

בבתי הגידול הנלמדים בפרק: מדבר, יער גשם, חורש ואגם(.
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פירמידה	אקולוגית
מספרם של היצרנים בכל בית גידול הוא הגדול ביותר. מספרם של אוכלי הצמחים נמוך יותר והמספר הולך ופוחת 

כשמגיעים לטורפים. יחסי המספרים בין האורגניזמים השייכים לכל קבוצה יוצרים מבנה הדומה לפירמידה שבסיסה 

רחב יותר והיא הולכת וצרה ככל שמתקרבים לקודקודה. 

נוהגים לחלק את הפירמידה לכמה רמות הקרויות רמות הזנה )או רמות טרופיות(. 

בכל רמה טרופית מצויה קבוצה של אורגניזמים המקבלים את מזונם מהיצרנים במספר שווה של שלבים.

ברמה הטרופית הראשונה מצויים היצרנים - הם מהווים את הרמה הטרופית הראשונה. 

אורגניזמים צמחוניים הניזונים מהצמחים מצויים ברמה הטרופית השנייה. הם קרויים - צרכנים	ראשוניים.

ברמה הטרופית השלישית מצויים אורגניזמים הניזונים מאוכלי הצמחים. הם קרויים - צרכנים	שניוניים.

ברמה הטרופית הרביעית מצויים טורפי העל - צרכנים הניזונים מבעלי חיים המצויים ברמות טרופיות נמוכות יותר 

)שנייה ושלישית(.

צורת ארגון זו אינה פשוטה משום שיש אורגניזמים שאפשר לשייכם לכמה רמות הזנה. כך למשל האדם ניזון מצמחים 

- רמת הזנה שנייה, וגם מבעלי חיים אחרים - רמת הזנה שלישית.

הפירמידה האקולוגית מבטאת היבט חשוב בזרימת האנרגיה בבית הגידול:

היצרנים משתמשים בחומרי המזון שהם מייצרים להפקת אנרגיה ולבניית מרכיבי הגוף. לכן נשארת לרשות רמת 

ההזנה הבאה כמות אנרגיה נמוכה יותר.

הצרכנים הראשוניים משתמשים גם בהם בחומרי המזון להפקת אנרגיה ולבניית מרכיבי הגוף, וכך נשארת פחות 

אנרגיה לרמת ההזנה השלישית, וכן הלאה.

כלומר כמות האנרגיה הזמינה פוחתת ככל שעולים מרמת הזנה אחרת לרמת ההזנה שמעליה בפירמידה האקולוגית. 

בית  של  הצרכנים  כל  ושל  היצרנים  של  צורכיהם  את  לספק  צריכה  היצרנים  שמייצרים  האנרגיה  כמות  כך,  אם 

הגידול.

כדי לתת ביטוי כמותי מדויק ככל האפשר לזרימת האנרגיה בבית הגידול נוהגים לבטא את האנרגיה של כל רמת 

הזנה בביומסה: כלל החומרים האצורים בזמן נתון בכל רמת הזנה. הביומסה נמדדת ביחידות של משקל יבש של 

חומר ליחידת שטח )מ"ר(. הביומסה של הצמחים גדולה יותר מזו של הצרכנים הראשוניים והיא פוחתת ככל שעולים 

בפירמידה.

פירמידת המזון לצד מארג המזון והמגוון הביולוגי של בית הגידול מאפשרים להציג בצורה נאמנה ככל האפשר את 

המאפיינים של כל בית גידול.

טורפי	על

צרכנים	שלישוניים	-
	טורפים

צרכנים	שניוניים	-	טורפים

צרכנים	ראשוניים	-	צמחוניים

יצרנים	-	צמחים

מפרקים


