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האם חום גוף 
גבוה יכול להיות 

גם דבר טוב?

המצח 
שלי חם

39° האם לקחת 
תרופה להורדת 

החום??

למה יש
לי חום?



האם ידעת 
שלבני האדם 

יש טמפרטורת 
גוף קבועה כמו 
לשאר היונקים. 



מהי 
הטמפרטורה 

הקבועה?

?
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39°-40°

מה לדעתך חום הגוף של...? 
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עם איזה מד 
חום מדדו  לך 
את חום גופך?

>

> >>

>
?





איזה מדי חום 
נוספים את או 
אתה מכירים?

>

> >>

>
?



אנחנו יכולים לבדוק את הטמפרטורה כדי 
לקבל מידע על מזג האוויר.

כשאנו מכינים עוגה אנו יכולים לכוון את 
הטמפרטורה של התנור לפי החום הרצוי.



במוח שלנו יש איבר 
קטנטן, "היפותלמוס" 

שתפקידו הוא, לפקח על 
טווח החום של הגוף

איך הגוף 
שומר על 
חום גוף 

קבוע?



היפותלמוס

אנחנו קוראים לפעולה הזאת

״ויסות חום הגוף״



מתי ההיפותלמוס 
נותן הוראה: 

״להעלות את 
חום הגוף?״



כשהגוף מזהה את 
החומרים אותם 

מפרישים חיידקים 
או וירוסים לתוך 

הגוף, ההיפותלמוס 
גורם לגוף להעלות 

זמנית את טווח 
החום הרצוי.



מרגישים 
תחושת קור, 

כלי הדם 
מתכווצים, 

השרירים רועדים,
והגוף אוגר את 

החום בתוכו.



כאשר חום הגוף עולה, 
החיידקים והווירוסים 

פעילים פחות. כדוריות 
הדם הלבנות שלנו,

שפועלות נגד החיידקים 
והווירוסים, מתפקדות 

טוב יותר בחום.



כיצד חוזר הגוף 
לטווח החום 

הקבוע שלנו?

השרירים מפסיקים 
לרעוד, כלי הדם 

מתרחבים, והחום 
נפלט מהגוף על ידי 

הזעה



מדוע בכל זאת 
לפעמים בוחרים 

להוריד את החום?

העלאת חום הגוף הוא חלק 
טבעי של תהליך הריפוי,

כל אחת ואחד מאתנו דומה 
אך שונה, לכן חשוב להתייעץ 

עם רופא



ההיפותלמוס 
נותן פקודה 
להוריד את 
טמפרטורת

 הגוף

הגוף מזיע, 
הלחות מתאדה 

ומקררת 
את הגוף

טמפרטורת
הגוף יורד 

כלי הדם 
מתרחבים 

ופולטים חום 
מהגוף



 טמפרטורת 
הגוף בעלייה

ההיפותלמוס 
נותן פקודה 
להעלות את 

טמפרטורת הגוף

כלי הדם 
מתכווצים 

ומונעים פליטת 
חום מהגוף

שרירי הגוף 
רועדים ויוצרים 

אנרגיית חום



מה זה חום גוף 
משתנה? 

האם לכל יצור 
חי יש חום גוף 

קבוע?

יש בעלי חיים שאין 
בגופם מנגנונים 

משוכללים לוויסות 
החום בעזרת 

ההיפותלמוס כמו 
שלנו. 



טמפרטורת 
גופם משתנה, 
והיא מושפעת 

מטמפרטורת 
הסביבה. 

>

>

>

>

>



בעלי חיים שחום 
הגוף שלהם 

משתנה, מה הם 
יכולים לעשות כדי 

לשמור על חום 
גופם?



בעלי חיים שיש 
להם חום גוף 
קבוע, איך הם 

שומרים על חום 
גופם?



בעלי חיים שחום 
הגוף שלהם 

משתנה, מה הם 
יכולים לעשות 
כדי לשמור על 

חום גופם?



מה התחדש 
לך על החום 

בגוף?


