
אבולוציה במבחן

?מהו רעיון הברירה הטבעית◼

?איך הוא מסתדר עם עדויות סותרות◼

?האם דארווין טעה◼

ר אופיר דגני"ד: מרצה



הנחות מוקדמות

עד  , במשך כאלפיים שנה

האמינו  , 19-המאה ה

שחיים יכולים להיווצר  

כך  : מחומר ללא חיים

,  רקב יוצר חיידקים: למשל

הלכלוך  , בשר יוצר רימות

טל הבוקר  , יוצר זבובים

יוצר גחליליות והבוץ יוצר  

.צפרדעים

תאוריית הבריאה הספונטנית 

כיום ידוע כי התא הוא בבסיסו  
של כל יצור חי ושתאים נוצרים  

מתאים אחרים

אריסטו



היפותזת ההורשה של 

תכונות נרכשות  
(.19מאה , בטיסט למרק-אן'ז)

תאוריית  
האבולוציה דחקה  
,  לחלוטין תאוריה זו

היא  2006-עד שב
הופיעה בתלבושת  

..חדשה



מעתה תהיה  
אבולוציה





דרווין  ארלס'צ

נולד לאב  ארלס רוברט דרווין'צ

הוא קיבל תואר ראשון בחקר  . רופא

והחל ללמוד  , (תאולוגיה)הדת 

אך לא גילה בהם עניין או , רפואה

.  הצטיינות יתרה

  הוא נשלח ללמוד כמורה

שם בילה את רוב זמנו  , בקמברידג

החופשי בתצפיות בטבע ובאיסוף  

.חיפושיות

Charles and Catherine Darwin, 1816



דרווין  ארלס'צ

 הביא עמו הפתעה1831קיץ שנת  :

דארווין קיבל הזמנה לצאת  

למשלחת חקר סביב העולם 

,  בספינת הוד מלכותה ביגל

ולאסוף דגימות שיעשירו את  

מלאי הידע של האימפריה  

.הבריטית

Charles Darwin 1809-1882) )





דרווין  ארלס'צ

שהחל  " ביגל"מסעה של ה

.שנים5נמשך , 1831-ב



דרווין  ארלס'צ

  המסע גרם לדארווין

,  להתמקד בתצפיות בטבע

באיסוף דוגמאות של 

בקריאה  , יצורים ומיונם

מעמיקה של הספרים  

..המקצועיים שלקח עמו

נתן לו שהות     : ובעיקר

. מספקת למחשבה



The Galapagos Islands



פרושי דרווין  

  דרווין העיד שאחת

התצפיות שהאירו את עיניו  

היא זו של פורשי 

.  הגלאפגוס

  בזמן המסע שלח דרווין

ון גולד  'לידידו הטקסונום ג

פרושים קרקעיים  

ground) finch  )  מאיי

. הארכיפלג השונים





13גולד ודארווין בחנו 

מיני פרושים הנפוצים  

באיי גלאפגוס ושאלו  

מדוע  : את עצמם

הפרושים פיתחו בכל 

?אי מקור אחר



מסתבר שגם לצבי הענק היו צורות שונות בכל אי

?מדוע



פרושי דרווין  

  למיני הפרוש הקרקעי היו

מקורים שונים שכל אחד  

מהם התאים לאכילת סוג  

: מזון שונה

חרקים

קקטוסים

זרעים

          בהתאם למזון שהיה על

.כל אי



התאמה במקור  
לסוג המזון







הדמיון במבנה  

הגפיים מרמז על  

קרבה אבולוציונית

בן אדם חתול לוויתן עטלף







מה המצרכים הדרושים  ◼

?כדי לקיים אבולוציה

  תנאי סביבה משתנים

(.במרחב ובזמן)

שונות בין הצאצאים  .

 התכונות שאפשרו את

ההישרדות יעברו  

.בתורשה

הזוחל  
הראשון

הציפור  
הראשונה

היונק  
הראשון



מלחמת הקיום

  היצורים החיים

נמצאים במלחמת 

קיום תמידית עם 

עם בני , מינים אחרים

.מינם ועם הסביבה

Survival of 

the fittest



,  ומעבירים את תכונותיהם לצאצאים, האורגניזמים המותאמים ביותר שורדים

.לרבות התכונה שסייעה להישרדותם על פני אחרים



הסביבה עצמה בוררת את היצורים המתאימים ביותר



Natural selection

 פעולה זו חוזרת על עצמה עד

המותאם בצורה  " מין"שמתגבש 

.  טובה יותר לסביבתו

 תהליך זה מכונה

".הברירה הטבעית"



"בכל מקום , אפשר להגיד שבכל רגע

עומדים היצורים בפני מבחן איטי  , בעולם

הבודק את השינויים  , ובלתי מורגש

פוסל את , הקלים ביותר בתכונותיהם

."  הגרועים ומצרף את הטובים

55' עמ, "ביותר-הבירור הטבעי או השארת המסוגלים: "פרק רביעי, מוצא המינים



עקרון ההסתעפות

 אחרי ניסוח קווי הבסיס הוסיף

:  דרווין לתאוריה שינוי אחד נוסף

  הברירה הטבעית מעדיפה בעלי חיים

וצמחים שיש בהם גיוון והסתעפות  

.המקלים על הסתגלותם לסביבה

 (divergence)" עקרון ההסתעפות"





דארווין צפה שתיאוריית האבולוציה שלו תעורר סערה ומחלוקת ולכן  
.  השהה את הפרסום שלה ובחן פגמים אפשריים בטיעוניו





אבל לא פרסםלאחר שכתב )!( שנים 10-יותר מ◼

מאמר בנושא הוא קיבל מאמר שכתב אלפרד 

.ואלס שפיתח את אותה התיאוריה באופן עצמאי



Alfred Russell Wallace



  דארווין השתכנע להגיש את

מאמרו באופן רשמי יחד עם 

.זה של וואלס

 (  1859)שנה לאחר מכן

פרסם דארווין את ספרו  

".מוצא המינים"





..עוד מילה לפני שניפרד מדארווין



האם בני  
האדם נוצרו  

?מקוף



אבולוציה

 שנה 12דרווין המתין

,  נוספות עד שהעז לפרסם

מוצא  "את , 1871בשנת 

שבו הוא כתב  " האדם

מוצא האדם במפורש ש

.והקוף הוא מאב קדמון אחד

 אמירה זו זעזעה את העולם

הדתי ושאלות העוסקות  

במוסר  , במותר האדם

.ובאכזריות עלו לסדר היום



המדגימים את הדמיון ואת השוני בין המינים השוניםפרימאטיםשלדי

גיבון אוטנג-אורנג שימפנזה גורילה אדם

אב קדמון משותף  
.מיליון ש5-6לפני 

אב קדמון משותף  
.מיליון ש7לפני 

אב קדמון משותף  
.מיליון ש12לפני 

ההבדל הגנטי בין  
האדם לשימפנזה הוא  

0.2%)1.23%" רק"
זו השונות בין  –מזה 

(בני אדם

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9D&action=edit


הכרה בתגליות של דארווין

ולא זכה  1882-דארווין נפטר ב
הברירה  "בחייו להכרה במנגנון 

..  אותו הציע" הטבעית





רוב החוקרים קיבלו מיד את  ◼

הרעיון שמגוון המינים הוא תוצר  

.של השתנות במשך הזמן

ברירה  "לעומת זה מנגנון ה◼

שהוצע עורר ויכוח  " הטבעית

שנה עד שהופיע  70שנמשך 

.הגנטיקה: תחום מחקר חדש



?מה היא אבולוציה

המתמשך על פני  שינוי איטי היא תהליך אבולוציה◼
דורות רבים שבו שורדים האורגניזמים המותאמים  

.  ביותר לסביבתם

תנאי הסביבה המשתנים גורמים לתהליך של ברירה  ◼
הפרטים הפחות מותאמים  : באוכלוסיות( סלקציה)

.  יכחדו



Cambrian explosion

הופעה מהירה של מינים פשוטים מגוונים ומרבית  

.מיליון שנה530שהחלה לפני , היצורים המורכבים



ב"עדויות להתפרצות הקמבריונית נמצאו בגראנד קניון בארה



הופעת הדינוזאורים

הופעת תאים 
אאוקריוטים ראשונים

מיליארד שנה  1.5לפני 

הופעת יצורים  
פוטוסינתטים ראשונים  

חמצן באטמוספירה  

הופעת יצורים  
רב תאיים  

הסלעים  
הקדומים ביותר  

הופעת יצורים  
פרוקריוטים  

התפרצות  
קמבריונית



.. שניות60-אבולוציה ב
..שניות50שימו לב מה קורה כעבור 

http://www.youtube.com/watch?v=YXSEyttblMI
http://www.youtube.com/watch?v=YXSEyttblMI


,  הגודל היחסי של מולקולות
תאים ויצורים מורכבים

גודלם של רוב התאים

למה כדאי  
?להיות גדול



..אבות היצורים החיים היו בגודל מיקרוסקופי

בחופן אדמת גינה  
מצויים יצורים חיים  

במספר העולה על  
מספרם של כל  

!תושבי כדור הארץ



לגודל גוף יתרון 
בהישרדות



..יש דג בעץ המשפחהמאיתנולכל אחד 

בעובר האדם יש עדות לזימים שקיימים בדגים..

ציפור
אדם

דגזוחל

הביולוג ארנסט הקל  

מי מאלו  
הוא עובר  

?האדם



Biologcal Diversity–מגוון ביולוגי 

בשלושת מיליארד השנים שבהן  
חיים יצורים על פני כדור הארץ  

נוצרו מיליוני מינים מאבות  
.קדמונים ספורים

מליון  10כיום חיים בעולם 
.מינים שונים של אורגניזמים



?הסכמה בעולם–אבולוציה 

האפיפיור הביע נכונות לקבל את רעיון  

האבולוציה אך הדגיש שבשלב המעבר  

בין קוף לאדם הייתה התערבות אלוהית  

.  בין שני המינים" נתק"שיוצרת 



אבולוציה במבחן



:היתרון

.  החוקרים אינם נדרשים להוכיח את קיום האבולוציה בכל פעם מחדש–

.הם מסבירים את ממצאיהם לאורה של תאוריית האבולוציה–

:הסכנה

.הם עשויים ללכת בעקבותיה בעיניים עצומות מבלי לבחון את נכונותה

קיום ההסכמה בדבר נכונות תיאורית  

:יתרון לחוקר וסכנה בצדוהאבולוציה היא 





..הנה רק לא מזמן נחשפנו לפרדיגמה במשבר

!לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=KmQSNibE_EE#action=share


"נשברו"פרדיגמות ש



"נשברו"פרדיגמות ש

חמש שנים לאחר מכן •

אלברט איינשטיין פרסם  

את מאמרו על תורת  

אשר  , היחסות הפרטית

זיעזע את המחשבה 

המבוססת על הפיזיקה  

של ניוטון שנתמכה  

במשך במשך שלוש  

.מאות שנים

לורד קלווין הצהיר את 1900בשנת •

אין מה לגלות "הצהרתו הידועה לפיה 

כל שנותר הוא רק מדידות . בפיזיקה עוד

".מדויקות יותר ויותר

"  מקרה מיוחד"הפיזיקה של ניוטון הפכה ל•

.המתאים למהירויות נמוכות



"נשברו"פרדיגמות ש

הגילוי של לואי פסטר כי  •

חיידקים אינם נוצרים יש  

סתר את  , מאין מהמרק

תיאורית הברירה  

ולפיה חיים  , הספונטאנית

יכולים להיווצר מחומר  

שהחזיקה  , ללא חיים

!שנה 2,000מעמד 

טען פרופסור  19-בסוף המאה ה•

התאוריה  "לפיזיולוגיה בשם פייר פשט כי 

של לואי פסטר על חיידקים היא דמיון  

".מעוות



"נשברו"פרדיגמות ש

תנועת כדור הארץ •

מסביב לשמש  

(גלילאו)

האלמוותהתאים בני •

.של קארל

הטרנספוזומיםגילוי •

(מקארתניברברה )

התיאוריה  •

לין  )האנדוסימביונטית

(מרגוליס

הושם  , גלילאו נשפט על הפרת צו כנסייתי•

במעצר בית בהשגחה מתמדת של קציני 

אינקוויזיציה ולא הותר לו לפרסם את 

.כתביו

חוקר  ראוספייטוןמאמר נדחה על ידי •

שזכה מאוחר יותר  )נגיפים בעל שם עולמי 

ולקח עשור עד שהתגלית  (  בפרס נובל

.התקבלה בקהילה המדעית

,  הממסד המדעי הגיב בלעג מר לטענותיה•

עד שבתחילת , ויוקרתה המדעית נשחקה

שנות החמישים הפסיקה לפרסם את 

.על אף שהמשיכה במחקר, ממצאיה

.התאוריה נדחתה וזכתה להתעלמות•



"נשברו"פרדיגמות ש

בשנת  , ססיליה פיין־גפושקין

הייתה הראשונה 1925

שהראתה שהשמש מורכבת  

בעיקר ממימן  ומהליום דבר 

שסתר את התאוריה המדעית  

.  של אותם הימים

היא הייתה האדם הראשון שקיבל  

דוקטורט מאוניברסיטת הרווארד  

לאישה הראשונה שמונתה  , באסטרונומיה

לפרופסור מן המניין מתוך הפקולטה  

למדעים ואומנויות בהרווארד ולאשה  

.הראשונה במעמד ראש חוג במוסד זה

אמפ קאנון  'זכתה בפרס אנני ג1934-ב

.על תרומתה למדע האסטרונומיה

מכיוון שעד לאותם הימים רווחה הסברה  •

פיין  , כי השמש מורכבת ברובה מברזל

.הוכרחה לחזור בה מדבריה





?איך תתכן הקרבה עצמית בקן נמלים 

היא תרומה של פרט ( אלטוראיסם)זולתנות ◼

.  הדורשת השקעה כלשהי, אחד לפרט אחר

זו היא החיים " השקעה"במקרים מסויימים ◼

..עצמם

לוחמות בקן הנמלים 

מקריבות את עצמן למען 

הקן מבלי שיעבירו את 

?איך יתכן.. הגנים שלהם



בוא נקרא תיגר על תיאורית האבולוציה

!לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=q0LcGbLcdA0


בוא נקרא תיגר על תיאורית האבולוציה

!לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=_uHJGdTgtXE


הקרבה עצמית בקן הנמלים

לכאורה הקרבה עצמית אמורה להיכחד בברירה  ◼

הטבעית מכיוון שהיא גורמת לפרט להשקיע  

.  מאמצים בדבר שהוא אינו נהנה ממנו

כיצד זה מסתדר  
??עם התאוריה



?גבורה או אנוכיות

החוקרים מאמינים שהברירה הטבעית                        ◼

,                      מעודדת גנים התורמים להפצת עצמם

.  ללא קשר לפרט הנושא אותם

כך ייתכנו מצבים בהם                                        ◼

פרט יקריב עצמו למען                                            

פרטים אחרים בתנאי                                                 

שהם נושאים גנים דומים                              

.לשלו



..הכבדה זה כבד

מדוע כדאי לטווס להחזיק  ◼

?זנב כה גדול

הרי בכך הוא מסכן את  ◼

עצמו ומקל על הטורפים  

..להבחין בו ללכוד אותו



"בחינוך הציבורי"–אבולוציה 

  בארצות הברית התחולל מאבק על הכנסת
לימודי האבולוציה לתוכנית הלימוד בחינוך 

.הציבורי

ב   "מדינות בארה15-החוק ב1925-ב
. אסר על הוראת האבולוציה בבתי הספר

הפר את האיסור בטנסי  סקופסון 'המורה ג
וכתוצאה הועמד לדין במה שזכה לכינוי 

אך ההחלטה  , זוכהסקופס". משפט הקופים"
נהפכה בערעור ולבסוף בוטל התיק מסיבות 

.  טכניות

 החוק נשאר עומד על תוקפו עד שבוטל
.  1967-בטנסי ב



"בחינוך הציבורי"–אבולוציה 

קבע בית המשפט העליון של 1987-ב

ארצות הברית כי תיאורית הבריאה היא 

אמונה דתית וככזו אין ללמדה בבתי ספר 

(.התיקון הראשון)ציבוריים 

עיר חוף )החל מורה בדובר , 2004-ב

תאוריית  "ללמד את בכיתתו את ( באנגליה

במקביל לתיאורית  " התכנון התבוני

.האבולוציה

התנגדות ההורים הובילה ל"Dover trial"  ,

התיקון הראשון לחוקה האמריקנית ..מיפוקה טפשמ: שהוא למעשה

מצווה על הפרדת דת ממדינה



?אז מה הן הטענות של המתנגדים לאבולוציה◼

http://farm4.staticflickr.com/3496/3806345428_fa6812c117_n.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2577/3804451323_12398d20f7_n.jpg


שוטון החיידק–הראשון על דוכן העדים 

המנוע שמסובב את השוטון בנוי מגליל  , בחיידקים ◼

.מרכזי הנתון בתוך טור של טבעות

הגופיף 

הבזאלי



Vibrio cholera

שוטון



Irreducible complexity



מורכבות שאינה ניתנת לפישוט–" התכנון התבוני"

המורכבות הגדולה  : לפי התומכים בכך

המאפיינת את קיום העולם והיצורים בו  

". מתכנן תבוני"מצביעים על 

 החיידקשוטוןדוגמה לכך הוא:

  הוא מורכב כך שאם נוציא ולו רק חלק

.  אחד הוא לא יוכל למלא את תפקידו
מה יקרה לשעון אם נוציא  

?גלגל שיניים אחד

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/BwcOmega911a.jpg


במשפט בדובר נטען כי לא נמצאו עדויות למבנים  ◼

.פשוטים יותר שהם שלבי ביניים של שוטון



זו מכונה מולקולארית  
חלקים  40שיש לה 

.  תפקודיים

מהם  10ניתן למצוא 
במכונות מולקולאריות  

30-אך שאר ה, אחרות
..ייחודיות לה



מנוע שוטון החיידקמנוע חשמלי טיפוסי

למנוע השוטון מבנה המזכיר מנועים שהם פרי , בנוסף◼

:תכנון תבוני של בני אדם



אולי מפתיעה מכל היא 

העבודה שהמנוע כולו  

המורכבים  , והשוטון

עוברים  , מחלבונים

:התארגנות עצמאית

הם נבנים ללא כל  

התערבות או כוח  

!  מכוון 

סדר ההתארגנות  
חייב להיות מדויק  
..אחת זה לא יעבוד



שקוע " מנוע"ה

בממברנה

" קרס"ה

" חוט"ה



מודל אטומי חלקי  

של החוט בשוטון  





בבסיס השוטון" מנוע"ה

80%זה הוא בעל יעילות של " מנוע"◼

"  מנוע"ה

בבסיס  

השוטון  

של  

סלמונלה



מנוע שוטון החיידקמנוע חשמלי טיפוסי

!!80%יעילות  35%יעילות מנוע רכב  

. פשוט הולכת לאיבוד בצורת חום( 85%)יתרת האנרגיה . מנוצלת להזזת המכונית שלכם, מהאנרגיה המצויה בדלק המשמש לשריפה במנוע15%-כ

מנוע מכונית טיפוסי



שינויים קלים ביותר בתנאי היווצרות היקום במפץ  , הרי

.הגדול היו מונעים את הופעת החיים המוכרים לנו

איך : 2טענה 

יתכן שהכול קרה 

?במקרה



..הסיכוי להיווצרות תא

אמינוחומצות100שלבאורךמסויםחלבוןשלאקראיתלהיווצרותההסתברות✓

1:20100הוא = 1:10130.

.פירוקמעודדתדווקאמימיתסביבה✓

:אפסיתהיאאקראיבאופןחלבוןלהיווצרותההסתברות

.1:1050000000היא (40,000~)ההסתברות להיווצרות אקראית של כל מערך החלבונים בתא 



החיים  : 3טענה 

והחוק השני של  
התרמודינמיקה



חוק שימור  החוק הראשון של התרמודינמיקה הוא 

.אין למדעי החיים בעיהאיתו, האנרגיה

החוק השני טוען כי ללא התערבות מבחוץ מערכות  

.נוטות לבלאגן הולך וגדל

.חוסר סדר הוא הנטייה הטבעית של דברים



אמא אני בסך הכל 

ממלא אחר החוק  

..השני



סדר כאוס
נטייה  
טבעית

השקעת  
אנרגיה



איפה יש יותר סדר 

בכוס המים או בכוס 

?שבבי הקרח



נטען כי הביולוגיה מתקשה  

עם החוק השני" להסתדר"

על כל  , התא החי

הוא  , מרכיביו

מצב של סדר 

וארגון ברורים  

.  מאוד

הסיכויים  

להיווצרותו  

נמוכים כל כך עד  

שלמעשה הם לא  

.  קיימים



הסיכוי להיווצרות תא חי זהה לסיכוי  

:שכוס תיווצר חזרה מהשברים שלה



טענות נגדיות



מורכבות שלא ניתן לפשט: 1טענה 

נמצאו מבני שוטונים שהם פחות מורכבים ועשויים  ◼

". החוליה החסרה"להדגים את 

חלבונים הם בעלי יכולת להתארגן עצמאית למבנים  ◼

למשל קופסית  : שונים שחלקם אינם מורכבים

.  הוירוס



?האם הכול אקראי: 2טענה 

למקריות יש תפקיד אבל מנגנון הברירה הטבעית  ◼

,  מציע שינויים לא אקראיים בתכונות מסוימות

:לאורך הזמן

..יצורים לא הופיעו במפתיע אלא התפתחו◼



בהינתן מספיק  
כל  .. זמן ומרחב

אירוע ולו הנדיר  
צפוי  , ביותר

.להתרחש



:דוגמה

.לאחר שעה של משחק קלפים התקבלה קופה עם סדר קלפים מסוים

?אם נתחיל משחק חדש, כעבור שעה, מה הסיכוי לקבל סדר מדויק זה

!הסיכוי לא קיים

ובכל זאת קיבלנו לאחר שעה                                                         

.את הסדר המסוים

..הסיכוי להיווצרות תא

לא ניתן לחשב את סיכוייו של אירוע שהתרחש  
!אחורה ועדיין עובדה היא שהוא התרחש



החוק השני: 3טענה 

תהליך  החוק השני של התרמודינמיקה מתייחס ל◼

כזו  )מערכת מבודדת ב( הקורה מעצמו)ספונטאני 

(. שינה מחליפה אנרגיה או חומר עם הסביבה

.התהליכים בתא אינם ספונטאנים❑

,                      למרות שהתא נראה כמו מערכת סגורה❑

למעשה הוא מחליף חומר ואנרגיה                                          

.עם הסביבה





! ...?איפה הסוף 


