
 
 

 המערכת החשמלית של הגוף –מערכת העצבים 

הגוף הוא מערכת המקבלת מידע מהגוף עצמו ומהסביבה ומגיב למידע זה. המידע הפנימי כולל לדוגמא 

חמצני בדם, מידע על המצאות חומרים שונים -מידע על חום הגוף, תחושת שיווי משקל, רמת הפחמן הדו

 ע, גלי אור, גלי קול, מולקולות טעם וריח ועוד.וכו'. המידע שמגיע מהסביבה כולל תחושת מג

 

מערכת העצבים בגוף מהווה את כלי החישה המקשר את היצור אל סביבתו החיצונית והפנימית, קולטת 

גירויים, מעבדת אותם ומגיבה להם. מערכת העצבים מסוגלת גם לאגור חלק מהמידע, ולזהות אותו 

ת הודות למוח ולחוט השדרה. היכולת להגיב על קבלת מאוחר יותר. היכולת לפרש את הדחפים קיימ

 המידע מתבטאת בהפעלת שרירים או בלוטות.

 דחפים עצביים יכולים להתפשט במהירות של כמה עשרות מטרים בשניה: 

 מהירות )מ'/שניה( בעל החיים

 120-30 יונקים

 35-10 נחש

 60-50 דג

 3.5 סרטן

 6-1.5 תיקן

 4.3 דיונון

 0.4 חלזון

 

 מערכת העצבים מורכבת משני חלקים עיקריים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מורכת מהמוח ומחוט השדרה, ומוגנת על ידי הגולגולת ועמוד השדרה. - המערכת המרכזית

הוא המרכז העיקרי של מערכת העצבים והחשיבה. מספר הנוירונים המוח
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 -במוח כ 

צב בלבד(. כל אחד מהם קשור ע-תאי 170,000,000זאת, יש -)לתמנון לעומת 1000000000000000

לעשרות אלפי נוירונים אחרים. למרות המספר העצום של תאי העצב במוח, מרבית התאים במוח הם 

תאים אחרים הנקראים "תאי גליה", והם מספקים לנוירונים שרותים שונים )מספרם של תאי הגליה גדול 

 ממספר תאי העצב במוח(. 50עד פי  10פי 

                                                        
 תא עצב –יחידת המבנה הבסיסית של מערכבת העצבים -נוירון 1

 יםמערכת העצב

 מערכת מרכזית מערכת היקפית

 מוח חוט השידרה



 

 (2,250Xתאי עצב והקשרים ביניהם )
 http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookNERV.htmlמתוך: 

הבאה ממחישה  ניתן לחלק את המוח בחלוקה התפקודית, כשכל איזור אחראי לתפקוד מסויים. התמונה

 מקצת מהאיזורים התפקודיים:

 

 http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookNERV.htmlמתוך: 

 

 1.3-גרם. לעומת זאת מוח של מבוגר מגיע למשקל של כ 400עד  350-מוח של תינוק שרק נולד שוקל כ

ם השוואה, מוח של לוויתן הזרע מגיע בממוצע למשקל של כשמונה קילו גרם בממוצע )לש 1.4עד 

קילוגרם(. משקל המוח האנושי מהוה כשני אחוז ממשקל הגוף של אדם בוגר )בעוד שאצל הלוויתן, למרות 

 גודל המוח, הוא מהווה פחות מאחוז ממשקל הגוף(. 

 

 שמיעה

 ריח

 דיבור

 מגע ולחץ

 ראייה

בקרת 
 תנועה

 טעם



מ"מ. כאשר חקרו  33-כ –וגובה מ"מ 167-מילימטר, אורך 140-ממדים ממוצעים של מוח אנושי הם: רוחב

את מוחו של אלברט איינשטיין לאחר מותו, התברר שמשקל המוח היה ממוצע, אולם, מספר הקשרים בין 

 הנוירונים שבו היה גבוה בהרבה מהממוצע.

אחוז(. השטח  30-מנפח המוח תופסת "קליפת המוח" )אצל עכבר, למשל, היא תופסת רק כ 77%-כ

10נוירונים ) 2600000000000-סמ"ר!!! והיא מכילה כ 2,200-הוא כהכולל של קליפת המוח 
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*2.6.) 

המוח צורך בממוצע כעשרים אחוז מהחמצן בגוף במנוחה. חמישית מהדם היוצא מהלב מגיע למוח, בעוד 

 אחוז בלבד ממשקל הגוף! 2שמשקלו של המוח מהווה, כזכור, 

 

לק הגבי של הגוף בתוך עמוד השידרה, המגן "חוט" עבה של רקמת עצבים, העובר בח – חוט השידרה

עליו. באיזורי החיבור של חוליות שידרה סמוכות יוצאים צמדי עצבים. חוט השדרה מקשר בין המוח לשאר 

 חלקי הגוף.

 חוט השידרה קשור גם בתגובות רפלקס, שאינן מערבות בשלב פעולתן את המוח.
 

 

 (neuron -תא העצב )נוירון 

עלת במערכת העצבים היא תא העצב. בניגוד לרוב התאים בגוף, תאי עצב לא היחידה הבסיסית הפו

מתחדשים. כלומר, אדם נולד עם מספר תאי העצב שיהיו לו כל החיים!! יתרה מכך, מדי יום מתים כמה 

מאות תאי עצב, וככל שמתבגרים גדל קצב התמותה. אצל בעלי חיים פשוטים יותר נולדים תאים גם 

 של החיים )עכברים(, ואפילו קיימת התחדשות מתמדת )במספר סוגים של תולעים(.בשלבים הראשונים 

לתא העצב מבנה, המתאים אותו לתפקיד. בנוסף קיימים במערכת העצבים תאים נוספים, אשר אינם 

 (.gliaמעבירים דחפים עצביים )תאי גליאה=

נו יוצאים סיבים מיוחדים משני תא העצב בנוי מגוף התא, האחראי על חילוף החומרים וגדילת התא, וממ

 סוגים: 

סיבים קצרים, רבים, המתפצלים בסמוך לתא. קולטים את הגירוי החשמלי  –( dendrite) דנדריטים

 ומעבירים אותו לתא.

סיב שאורכו ממיקרונים בודדים )מיקרון=אלפית המ"מ( עד לאורך מטר אחד וההתפצלות  –( axon) אקסון

 עביר את הדחף העצבי מהתא לדנטריט של תא שכן.קיימת רק בקצהו. תפקידו לה

 

 דנדריטים

גרעין 
 התא

 גוף התא

 אקסון )מצופה שכבת מיאלין(

 

  נוירון

 http://www.isat.jmu.edu/users/klevicca/isat350/basic.htmמתוך: 



האקסונים מוקפים חומר שומני לבן מבריק, הנקרא מיאלין, שתפקידו לבודד ולמנוע קצרים בין תאי עצב 

שכנים. המיאלין מקיף את האקסון, אך לא בשכבה אחידה, ובמרחקים קבועים לאורכו קיימות הפסקות 

 בידוד, ולהפסקות אלה תפקיד בהעברת הדחפים.בשכבת ה

 

 (131,175Xחתך רוחב בסיבי אקסונים מוקפים בשכבות מיאלין ) הגדלה 
 http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookNERV.htmlמתוך: 

 

גע עם שריר או בלוטה חסרים שכבת בתאים בהם האקסון דק במיוחד )פחות ממיקרון( ותאים הבאים במ

 מיאלין.

 

 

 צרורות של אקסונים המקשרים בין מערכת העצבים המרכזית לבין היקף מכונים עצבים.

 

 חתך אורך וחתך רוחב בעצב
 http://gened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBK/BioBookNERV.htmlמתוך: 
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 אקסונים

 רקמה מקשרת

 כלי דם



 סוגי הנוירונים 

 קיימים שלושה סוגי נוירונים עקריים:

גוף הנוירון נמצא מחוץ למערכת העצבים המרכזית. תפקידו להעביר דחף אל  -  נוירונים תחושתיים

 מערכת העצבים המרכזית. מצטיין בכך שיש לו דנדריט ארוך בודד, הדומה מאד לאקסון.

. דרכו מגיעה הפקודה לשריר להתכווץ גוף הנוירון נמצא במערכת העצבים המרכזית – נוירונים תנועתיים

 או לבלוטה להפריש.

נמצאים במערכת העצבים המרכזית ומשמשים לקישור בין נוירונים )בעיקר בין  – נוירונים מקשרים

 כלל.-תחושתיים לתנועתיים(. בעלי אקסון קצר בדך

 

 סינפסה    

, הנקרא סינפסה. המסר העצבי עובר לא קיימת רציפות מושלמת בין ניורונים שכנים, אלא קיים רווח זעיר

לאורך הנוירון בצורה חשמלית, אך את הפער הקיים בין שני הנוירונים עובר המסר באמצעות חומר כימי 

ואגור בבועיות מיוחדות בקצה האקסון. כשמגיע הגירוי העצבי לאזור קצה האקסון  כולין-אצטילהנקרא 

האקסון ולפלוט את תוכנן למרווח הסינפסה. החומרים  הוא גורם לחלק מהבועיות להתקרב עוד יותר לקצה

מפעפעים לאורך המרווח ונקשרים לרצפטורים מיוחדים בדנדריט של התא הסמוך. התקשרות זו גורמת 

אלפית  1-ל 0.5לתעלות היונים בדנדריט של התא השכן להתפתח. פעולת הנוירוטרנסמיטורים נעה בין 

 השניה.

 

 

 

 

 סינפסה
 http://salmon.psy.plym.ac.uk/year1/neurotr.htmמתוך: 

 

 מעבר הדחף העצבי בנוירון נמצא במסלול קבוע:

 

 דנדריט                  גוף התא                     אקסון

 

כיוון העברת הדחף 
 העצבי

 קצה אקסון
 )תא א'(

 דנדריט
 )תא ב'(

http://salmon.psy.plym.ac.uk/year1/neurotr.htm


 ונים מקיים את הרצף הבא:מעבר הדחף העצבי בין הנויר

 

 דחף עצבי

 דנדריט נוירון א'

 גוף תא נוירון א'

 אקסון נוירון א'

 ב'-סינפסה בין נוירון א' ל

 דנדריט נוירון ב'

 גוף תא נוירון ב'

 אקסון נוירון ב'

 ג-סינפסה בין נוירון ב' ל

 



  


