
                                                                                                                                                                                                                                          
 

 כל הזכויות שמורות, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע© 

 "מבוא לשיפור" –פעילות 

 

על ו את המבוא וענ ו. קראמבוא לעבודת ביוחקר בנושא נשימה תאית בשמרים לפניכם

 השאלות שאחריו.

אנו בחרנו לכתוב את העבודה על תסיסת שמרים. בכל פעם שאנחנו אופים חלה אנחנו רואים 

שבשלב מסויים הבצק תופח וגדל. חשבנו שיהיה מעניין לגלות מה משפיע על התסיסה של 

השמרים ובאיזו מידה. לכן החלטנו לבדוק את ההשפעה של שלושה גורמים שונים: סוג 

 סוכר ועמילן(, טמ"פ ואופן שימור השמרים )שמרית ושמרים יבשים(.-דוסוכר, -הסוכר )חד

 Ascomycotaת תאיות אשר רובם משתייכים למערכת הפטריו-שמרים הם פטריות חד

 ,פקולטטיביות, כלומרהשמרים הם  .(Basidiomycota)ם למערכת פטריות הבסיסה קוחל

ת )ארובי ואנארובי(. השמרים אווירני-הם פטריות המסוגלות לבצע נשימה אווירנית ואל

מפרקים סוכר בסביבתם ובכך מפיקים אנרגיה. השמרים יכולים לפרק את הסוכר בשתי 

. הנשימה האווירנית יעילה בהרבה מהתסיסה נשימה אווירניתו תסיסה כוהלית -דרכים שונות 

. התסיסה הכוהלית היא חמצןהכוהלית בהפקת אנרגיה ממולקולת הגלוקוז אך היא זקוקה ל

. בתהליך זה מולקולת שמריםבלא נוכחות חמצן על ידי  גלוקוזתהליך פירוק של מולקולות 

(, שמפורקות לאחר מכן למולקולות גליקוליזה) פירובטלות הגלוקוז מפורקת לשתי מולקו

, שתי מולקולות אתנולאתנול. בסך הכול נוצרות בתהליך מכל מולקולת גלוקוז שתי מולקולות 

ATP  ככל שכמות השמרים  גדלה כך קצב חמצני-פחמן דוובנוסף נפלטות גם שתי מולקולות .

בצק לתפוח בכך שבמהלך תהליכי ייצור חמצני גדל. השמרים גורמים ל-פליטת הפחמן הדו

. הגז מנסה להיפלט לאוויר ויוצר כך מעין חמצני-פחמן דוהאנרגיה שלהם מהסוכר הם פולטים 

 וכך גורם לבצק לתפוח. -בצק בועות ב

 השפעת הטמפרטורה על תסיסת השמרים  

הטמפרטורה משפיעה על תסיסת השמרים מכיוון שהיא משפיעה על קצב הדיפוזיה של 

שלנו היא: באיזו כמות משפיע הטמפרטורה  ההסוכר לתוך השמרים. לכן, שאלת הניסוי השניי

על קצב תסיסת השמרים? צורת הבדיקה נעשתה בדומה לשאלה הראשונה אלא שבשאלה זו 

שמנו אותו סוג סוכר בכל החלקים )רק שלושה חלקים( וכל חלק שמנו באזור עם טמפרטורה 

ים תהיה לתסיסת השמר תמקרר, חדר ותנור. ההשערה היא שהטמפרטורה האידיאלי –שונה 

טמפרטורת חדר מכיוון שבמקרר הפעילות השמרים תוקפא ותרד ובחימום השמרים יתחממו 

 יותר מדי וקצב התסיסה ירד.

במחקר זה אנו מקוות למצוא את התשובות לשאלות שלנו על תסיסת השמרים. החומר 

נו שאספנו כאן במבוא ישמש אותנו לאורך הדרך בנוסף לחומר נוסף שנמצא במקרה הצורך. א

מחכות בכיליון עיניים לתחילת הניסויים )בעיקר בגלל שנזכה ללוש בצק במסגרת הבית ספר( 

 ומקוות שהניסויים יצליחו.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/ATP
http://he.wikipedia.org/wiki/ATP
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%99
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 על פי הקריטריונים בטבלה הבאה:שקראתם העריכו את המבוא  חלק א.

 /דוגמא(טנימוק )ציטו (1-5ציון ) פירוט קריטריון

כתיבה 

 רציפה

המבוא כתוב באופן 

כחיבור ולא רציף 

כקטעים שבניהם 

 כתורות משנה

  

יש קשר בין פסקה 

 לפסקה
  

מקורות 

 מידע

האם מופיעים 

 מקורות מידע?
  

האם ההפניה 

למקורות ע"פ 

 הכללים?

  

שפה 

 וניסוח

שימוש במונחים 

מדעיים ושפה 

רשמית, ללא שימוש 

יומית, -בשפה יום

 האנשה או רגשות

  

ניסוח עצמאי או 

 הדבק"-"העתק
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וכולל את החלקים )כמו משפך(  מהכלל אל הפרטכתוב בדרך כלל טוב לעבודת חקר מבוא  חלק ב.

 :במקום המתאים בתרשים גזרו חלקים מהמבוא והדביקוהמופיעים באיור שלפניכם. 

  

 נקודת מוצא לחקר

ע על מיד

 הנחקר אורגניזםה

מידע על 

 התהליך/התופעה

גורמים המשפיעים 

ופירוט  על התהליך

 על הגורם הנחקר

שאלת החקר 

השערה + בסיס 

 ביולוגי להשערה
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 במבוא )מה נשאר בצד?(מופיע לא רלוונטי איזה מידע  .א

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 במבוא?איזה מידע חסר  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות לשיפור המבוא: 5תנו  .ג

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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ד. אתם מוכנים כעת להתחיל את כתיבת פרק המבוא של עבודת הביוחקר שלכם. 

תכננו את פרק המבוא על פי החלקים המופיעים למעלה. בכל אחד מהחלקים רשמו 

נקודות/ראשי פרקים אותם אתם מעוניינים לכתוב. לאחר מכן, הרחיבו כל אחת 

ל המאפיינים של כתיבת מהנקודות וכתבו פסקאות מתאימות, במילים שלכם. הקפידו ע

המבוא: כתיבה רציפה )ללא כותרות משנה, תוך קישור בין הפסקאות(, הפנייה 

 למקורות מידע, שימוש בשפה מדעית, תוך ניסוח עצמאי. 

 נקודת מוצא לחקר

 

 

 

 

מידע על האורגניזם 

 הנחקר

 

 

 

 

מידע על התהליך / 

 התופעה

 

 

 

 

גורמים המשפיעים על 
התהליך ופירוט על 

 הגורם הנחקר

 

 

 

 

שאלת החקר השערה 
+ בסיס ביולוגי 

 להשערה

 

 

 

 

 


