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 רחל מאיר –עבודת מעבר במדעים לתלמידי כתה י' תשע"ח 

 שם התלמיד: ______________

 קרא את הקטעים שלפניך, וענה על כל השאלות המופיעות בהם. 

 בהצלחה.

  קטע ראשון:

חשיפה לקרני השמש גורמת לשיזוף. בתנ"ך, בספר שיר השירים, מצטייר צבע עור כהה כשיא היופי, כמו 

(. כיום מודעים לסכנה שבחשיפה רבה לקרינת השמש 5אני ונאוה" )שם פרק א, פסוק שנאמר "שחורה 

 וממליצים להימנע מחשיפת יתר. 

 מה גורם לשיזוף ולשינוי בצבע העור?

 –בין התאים הבונים את רקמות העור ישנם גם ֶמַלנֹוִציִטים שהם תאים המייצרים צבען )פיגמנט( כהה 

לשמש, המלנוציטים מייצרים מלנין, שמתפזר בתאים, ומקנה לעור גוון הנקרא ֶמַלִנין. כאשר נחשפים 

שזוף. ככל שיש יותר מלנין, העור כהה יותר. המלנין מגן על הגוף מפני נזקי קרינת השמש.  המלנין מקטין 

( דרך העור וכך מגן על הגוף מפני הקרינה המזיקה. עם זאת, UVסגולה )-את חדירת הקרינה העל

 נה חלקית בלבד, ולכן יש להימנע מחשיפת יתר לקרינת השמש. השיזוף מספק הג

חשיפת יתר לשמש מגדילה פי כמה את הסיכוי לחלות בסרטן העור, עלולה לגרום לכוויות ולהזדקנות 

מביניהם  600 -חולים בסרטן עור, כ 10,000 -מהירה של העור. בישראל מאובחנים בכל שנה למעלה מ

 סרטן עור ממאיר. סוג של  –חולים בֶמַלנֹוָמה 

עם זאת, חשיפה מבוקרת )זמן חשיפה ורמת חשיפה מעטים יחסית( לקרינת השמש מסייעת בייצור 

קשור בתהליכים של הגברת ספיגת הסידן מן המעי והוא דרוש לקליטת סידן  Dבגוף. ויטמין  Dויטמין 

 בעצמות ובכך מונע התפתחות מחלת הרככת )מחלה בה העצמות רכות ומעוותות(. 

 

 1שאלה 

 ִרשמו מהם הנזקים העלולים להיגרם מחשיפת יתר לקרינת השמש ומהי התועלת בחשיפה מבוקרת

 לשמש. התבססו בתשובתכם על קטע המידע.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

 2שאלה 

ומסייע לשמירה על סביבה פנימית יציבה בגוף. עור הגוף מהווה גבול בין פנים הגוף והסביבה החיצונית 

 הסבר כיצד באה לידי ביטוי שמירה זו באמצעות המלנין המצוי בעור?

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

___ 

 

 3שאלה 

לפניכם דף מחוברת שמפיצה האגודה למלחמה 

 בסרטן. 

 א. סמנו את ההמלצות המופיעות בעלון המידע 

 הנוגעות ישירות לשיזוף. 

 ב. בחרו אחת מההמלצות שאינה קשורה ישירות 

 לשיזוף והסבירו את הקשר בינה לבין חשיפה 

 לקרינת השמש.

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

___________________________________________________________ 

 

 4שאלה 

 לחלות בסרטן עור: בסיכון גבוה יחסיתא. מתוך הרשימה הבאה סמנו את קבוצות האנשים הנמצאות 

 אנשים בעלי עור בהיר                                                    .1

 גולשי סקי                                                                      .2

 אנשים שבילדותם נחשפו שעות רבות לשמש                          .3

 בדים במקומות חמים כמו במאפיותאנשים שעו  .4

 שוכני אזורים גיאוגרפים סביב קו המשווה .5

 אנשים שנחשפים למנורות שיזוף            .6

                 

 ב. נמקו את תשובותיכם לשניים מהסעיפים שסימנתם. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 
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 5שאלה 

 סמנו ליד כל אחד מהמשפטים נכון או לא נכון. 

 זקוקים לחשיפה מבוקרת לשמש לצורך התפתחותילדים  .1

לא  נכון    /      תקינה של העצמות ומניעת רככת.            

 נכון

נכון    /                 רק אנשים שסבלו מכוויות עור עלולים לפתח סרטן עור.       .2

 לא נכון

 תושבי אזורים בצפון כדור הארץ חשופים פחות לקרינת שמש מאשר .3

נכון     /  לא        אנשים באזור קו המשווה.      

 נכון

 הזדקנות עור ומחלת סרטן הנם חלק מתהליכי הזדקנות  .4

 נכון     /  לא נכון                     ואינם ניתנים למניעה.         

 נכון     /  לא נכון    סגולה.-למזון תמנע נזקי קרינה על Dתוספת ויטמין  .5

 

 6שאלה 

שבה קיימת מודעות גבוהה לשימוש בתכשירי הגנה, נפוצות יותר מחלות הנגרמות כתוצאה באוסטרליה, 

 אצל אנשים כהי עור. D. כמו כן נפוץ חסר בויטמין Dממחסור בויטמין 

 כיצד ניתן להסביר עובדות אלה?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 
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 קטע שני:

החינוך התרבות והספורט והאוניברסיטה העברית, )מעובד על פי "תזונה באדם ובבעלי חיים", משרד 
 ירושלים תשנ"ו(

 

סידן הוא המינרל הנפוץ ביותר בגוף האדם, והוא נקלט בגוף ממזון שאנו אוכלים, כמו חלב ומוצריו. הסידן 
רמה תקינה בדם חיונית  מועבר בדם לרקמות השונות, ורמתו בדם נשמרת פחות או יותר קבועה.

במיוחד המוח, השרירים והלב. אנזימים רבים זקוקים לסידן בכדי לפעול.אולם  לתפקוד כל תאי הגוף,
 עודף סידן בדם עלול לגרום לפגיעה במערכות שונות בגוף.

רוב הסידן שבגוף נמצא בעצמות בהן הוא משמש מרכיב עיקרי בבנייה ובחיזוק. העצם היא רקמה 
בנייה ופירוק. השינויים ברקמת העצם דינמית, חיה ומשתנה, ומתרחשים בה כל הזמן תהליכים של 

נגרמים על ידי שני סוגי תאים: תאים הבונים את העצם, ותאים המפרקים את העצם. כאשר ספיגת הסידן 
מהמזון אינה מספיקה, הגוף "מתגייס" להעלאת ריכוז הסידן בדם על ידי פירוק רקמת העצם והעברת 

דרוש ויטמין מהמעי ומהכליות. כדי שסידן ייספג בגוף, סידן ממנה לדם. כמו כן מוגברת ספיגת הסידן לדם 
D ויטמין .D  מצוי במוצרי חלב ובחלמון ביצה. כמו כן כאשר העור נחשף לאור השמש, ויטמיןD  נוצר בעור

 מחומר מוצא המצוי בגוף.

מועברים מן אצל עוָברים ואצל ילדים ומתבגרים ספיגת הסידן מהמעי ומהכליות יעילה מאוד. עודפי הסידן 
הדם לעצמות. בגילים אלה קצב הבנייה של העצם מהיר יותר מקצב הפירוק שלה, וכתוצאה מכך מסת 
העצם גדלה. בגיל מבוגר יותר קצב הפירוק מהיר יותר מקצב הבנייה, וכתוצאה מכך נוצרים חללים 

 בעצמות והעצמות נחלשות.

קשורות בספיגת סידן לדם מהמעי אצל אנשים מבוגרים חלה לעתים ירידה בפעילות המערכות ה
בגוף. במקרים אלה פעילות מוגברת של תאים המפרקים את  Dומהכליות, בעיקר כאשר חסר ויטמין 

 העצם משחררת סידן לדם ומסייעת לשמור על רמה תקינה של סידן בדם.
מכני  גורם חשוב מאוד לבניית רקמת העצם הוא פעילות גופנית. לתהליך בניית רקמת העצם דרוש לחץ

חזק ותמידי על העצם, כמו הלחץ המופעל בשעת הליכה נמרצת. אצל קשישים שאינם מבצעים פעילות 
גופנית מתאימה, יורדת צפיפות העצם בקצב מהיר יותר. על מנת למנוע את הנזקים של צפיפות עצם 

י שהעצמות נמוכה בגיל מבוגר, חשוב להקפיד על צריכה של כמות מתאימה של סידן כבר בגיל צעיר, כד
 הנוצרות בתקופת הגדילה יהיו צפופות וחזקות.

דוגמה קיצונית של בנייה לא תקינה של עצמות בגיל צעיר היא מחלת הרככת, שהייתה נפוצה באזורי עוני 
בלונדון בתקופת המהפכה התעשייתית. ילדים שחלו במחלה לא גדלו באופן תקין: עצמותיהם היו רכות 

יטית. תפוצת המחלה באזורי עוני מוסברת במיעוט החשיפה של הילדים ומעוקמות וצמיחתן הייתה א
לאור השמש, בתזונה הדלה שקיבלו ובשכיחות הגבוהה של מחלות זיהומיות במערכת העיכול, שפגעו 

 .Dבספיגת הסידן מהמעי לדם. מתברר שאצל ילדים אלה נוצר מחסור בוויטמין 
 
 

 7שאלה 
 

 .של שני סוגי תאים. הסבר על פי הקטעהחוזק של העצמות מושפע מהפעילות 

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 
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 8שאלה 

 
רשימה של מושגים ותהליכים הקשורים במשק הסידן בגוף. השלימו את תרשים הזרימה  לפניכם 

 על פי הסדר הנכון בעזרת המידע המופיע בקטע הקריאה
 

 רשימת המושגים והתהליכים:
פירוק רקמת עצם, מעיים, פירוק המזון, עצמות, בניית רקמת עצם, ספיגת סידן, כליות, הפרשת 

 ע כמה פעמים(עודפים. )מושג יכול להופי
 

  

 9שאלה 
 

לפניך רשימת היגדים  מתוך קטע הקריאה המתייחסים לנושא ההומיאוסטזיס )שמירה על סביבה פנימית 
 יציבה בגוף( . סמנו בטור המתאים בטבלה:  

✓  

 הומיאוסטטיההיגד מתאר סטייה מערך 
 ההיגד מתאר מנגנון המתקן סטייה מערך הומיאוסטטי

 ההיגד אינו מתאר סטייה מערך הומיאוסטטי או מנגנון המתקן אותו
 

 
 

 ההיגד

 
מתאר סטייה 

מערך 
 הומיאוסטטי

 
מתאר מנגנון 

המתקן סטייה 
מערך 

 הומיאוסטטי
 

אינו מתאר 
סטייה מערך 

הומיאוסטטי או 
מנגנון המתקן 

 אותו

מבוגר יש ירידה בספיגת הסידן מהמעי והכליות בגיל 
 אל הדם

   

מחומר שמצוי  Dכאשר העור נחשף לשמש נוצר ויטמין 
 בעור

   

    בגיל צעיר קצב בניית העצם גבוה מקצב פירוק העצם

מוגבר פירוק העצם  Dאצל אנשים שחסר להם ויטמין 
 ומשתחרר סידן אל הדם

   

לפגיעה במערכות שונות עודף סידן בדם עלול לגרום 
 בגוף

   

    בגיל מבוגר קצב פירוק העצם גבוה מקצב בניית העצם

כשקטנה ספיגת סידן מהמזון לדם מוגבר פירוק רקמת 
 העצם

   

בגיל צעיר יש להרבות באכילת מוצרי מזון המכילים 
 סידן

   

כשיורדת רמת הסידן בדם מוגברת ספיגת הסידן 
 מהכליות

   

 
 10שאלה 

 
לפניך רשימת המלצות הקשורות למאזן הסידן בגוף. התבססו על קטע הקריאה ורשמו ליד כל המלצה 

 נימוק קצר.
 

 א. רופאים ממליצים שתינוקות יחשפו במידה מסוימת לאור השמש

 מזון המכיל סידן

 

 

 

 סידן בדם

 

 

 

 

 
 שתן
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______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ב. מומלץ לקשישים לבצע פעילות גופנית מתונה של הליכה

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ג. תזונה המכילה מוצרי חלב חשובה מאד בתקופת הילדות

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 בטיפת חלב ממליצים לנשים בהריון ומניקות לצרוך סידן בכמות גבוהה מהרגילד. 

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 11שאלה 

 
       .הצע הסבר אפשרי לכךאצל ספורטאים רקמת העצם צפופה יותר מהרגיל. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

 
 12שאלה 

 
גורם לדלדול עצם )אוסטיאופורזיס(. במחלה זו נגרמים שברים בעצמות. כאשר מחסור בסידן במבוגרים 

 בודקים את רמת הסידן בדמם של חולים אלה מוצאים כי הרמה תקינה. הסבר ממצא זה.
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

 ב ה צ ל ח ה !


