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המין הנקביתמערכת 
Female Reproductive System

מתחלקת לאיברי מין חיצוניים ופנימיים  



(ערווה)אברי המין החיצוניים 
(External Genitals (Vulva

.  היא אברי המין הנראים מחוץ לגוףערווהה
היא משתרעת מכף הערווה עד חיץ הנקבים  

(Perineum.)

:(Mon Pubis)כף הערווה 

כרית שומן הנמצאת קדמית לעצם החיק 
(pubis) ,  שמהווה את החלק הקדמי של עצם

.האגן

.לפני גיל ההתבגרות אין תלולית ערווה•

לנערה המתחילה בתהליך ההתבגרות יש  •
,  נדידת תאי שומן שיוצרים את התלולית

.  ומתחילה תופעת השיעור



(ערווה)אברי המין החיצוניים 
(External Genitals (Vulva

:(Labia Majora)השפתיים הגדולות

,  שני קפלי רקמת שומן מעוגלים המכוסים עור•
ובתוכם גם רקמת חיבור אלסטית ומקלעות  

.ורידים

הן מתחילות מכף הערווה ומסתיימות בחיץ •
.הנקבים

האנטומי  האזור -(Perineum)חיץ הנקבים •
מהווה  , הטבעתהמפריד בין פתח הלדן לפי 

.מאחז לשרירים ותמיכה לרצפת האגן

בגיל ההתבגרות גם הן מתכסות שיער על שטח  •
.הפנים החיצוני שלהן בלבד



(ערווה)אברי המין החיצוניים 
(External Genitals (Vulva

:(Labia Minora)השפתיים הקטנות

הנמצאות  , הן שני קפלי עור חסר שיער•

.  פנימית לשפתיים הגדולות

.אפוקריניותבלוטות זיעה בעלות •

ולכן , מכילות קצוות עצב רבים וסיבי שריר•

.  הן רגישות ביותר ומזדקרות בעת גירוי מיני

.הדגדגןהמפגש הקדמי שלהן מקיף את •



:הדגדגן

סיבי שריר  , גלילי המכיל רקמת חיבור תחוחהמבנה 
.  אין ספור קצוות עצב וורידים רבים, חלק

בעת גירוי מיני מוזרם דם רב לתוך החללים  
.שברקמת החיבור והדגדגן מתנפח ומזדקר

:  קרום הבתולין

,  המכסה את פתח הנרתיק( לא שלמה )ממברנה 
אישהאינו קיים אצל כל 

(ערווה)אברי המין החיצוניים 
(External Genitals (Vulva



(ערווה)אברי המין החיצוניים 
(External Genitals (Vulva

:ברטוליןשם -עלהבלוטות 

עמוק מתחת  שתי בלוטות הממוקמות 
באזור שבו נפתחים  , לשפתיים הגדולות

.  צינורות ההפרשה שלהן

.  יש אחת מכל צד של פתח הלדן

שסך , בזמן גירוי מיני הן מפרישות ריר
הלדן ומאפשר חדירהאת 





השד
The Breast (Mammary Gland)

,  בלוטה זוגית בגוף האישה•
שתפקידה לספק חלב לתינוק לאחר  

. הלידה

בגיל ההתבגרות אחוז השומן  •
בבלוטה גדל ויש הגדלה של  

.  בהשפעת אסטרוגןהבלוטות 

בהריון החלק הבלוטי משגשג  •
.בהשפעת ההורמון פרולקטין

בהנקה החלב מופרש בהשפעת  •
.ההורמון אוקסיטוצין



שנמצאת מעל  , השד היא בלוטה שטחית•
.שריר החזה הגדול ומתחת לעור

השד מחובר לשריר באמצעות רקמת  •
.חיבור

רצועות  " רצות"העמוקה לפאציהבין העור •
 Cooper’s)רצועות תומכות הנקראות 

Ligaments)  .

רצועות אלו נחלשות במשך השנים  •
(.  למשל ריצות)ובעקבות עומס 

תומכת מאטה את החלשות  חזייה לבישת •
.הרצועות

השד
The Breast (Mammary Gland)



שביניהן בלוטיותאוניותבין הרצועות יש •
.  רקמת שומן

.כמות השומן בשד היא שקובעת את גודלו•

הבלוטיות הן אלו שמייצרות את  האוניות•
.החלב

.  צינוריות החלבהחלב יוצא אל •

.  הפטמהכל צינוריות החלב נפתחות באזור •

יש  הפטמה לפני הפתח של צינוריות החלב אל •
שבו  אמפולה להם אזור של התרחבות שנקרא 
.יש אפשרות לאגור חלק מהחלב

סביב הפטמה ישנו אזור טבעתי כהה שנקרא  •
(.Areola)טבעת השד

השד
The Breast (Mammary Gland)



(Vagina)לדן /נרתיק•

(Uterus)רחם •

(Fallopian Tubes)חצוצרות •

(Ovaries)שחלות •



הוא צינור שרירי אלסטי המחבר בין ( הנרתיק)הלדן 
.  הפות לרחם

.מ"ס8-אורכו הממוצע כ

:תפקידים

איבר ההזדווגות•

צינור הפרשה לרחם•

. חלק מתעלת הלידה•

:  שכבות הלדן

, כמו בעור)רירית אפיתל רב שכבתי -פנימית •
(.ולכן הוא רך, קרטיןרק ללא 

.  שריר חלק•

.  רקמת חיבור–חיצונית •



.האגןרצפתשרירדרךעוברהלדן

עלכמו)בלבדזהשרירבאמצעותנעשהרצוניכיווץ

.(השופכה

השרירשלרצונייםאיכיווציםקיימיםובלידהבאורגזמה

.החלק

.בלוטותבאפיתלאיןההתבגרותגיללפני

בריריתבלוטותנוצרותהמיןהורמוניבהשפעת,נערהאצל

.חיידקיםמושךחומרמפרישותוהן,הלדן

pH)חומציחומרמפרישיםהחיידקים = מאפשרשלא(4

לגרוםיכולאנטיביוטיטיפול.שםלהתקייםאחריםלחיידקים

בכךומאפשר"הטובים"בחיידקיםפוגעהואכאשרנזק
.בלדןלהתרבותלפטריות



:חלקי הרחם

מעליו ישנה שכבת צפק שמפרידה בין המעי הדק  -Fundusכיפת הרחם•
.והרחם

.Bodyהרחםגוף •
Cervixצוואר הרחם   •

:שכבותהרחם בנוי משלוש 

:Endometriumהרחם רירית •
היפרפלזיהתהליךעוברתהרחםרירית.מפריששכבתיחדעמודיאפיתל

.חודשמדימחזוריבאופן
:  Myometriumשריר הרחם •

זה עובר בהריון תהליך  שריר , ברחםהשכבה העבה ביותר . חלקשריר 
.היפרפלזיה

:פרימטריום•
.הצפקלקרוםמתחברת,ביותרהחיצוניתהשכבה

Broadרחבהרצועה* Ligament
Round Ligamentעגולה רצועה *



הרחםכשחללכאגרוף–הרחםגודל•
.וסגורמכווץ

5שללתכולהעדגדלהחללבהריון•
.ליטר

שלפוחיתנמצאתלרחםקדמית•
נמצאלרחםאחורית,השתן

קדימהפונהלרובהרחם.הרקטום
.השתןשלפוחיתעל"נשען"ו

הרחםשלהעליוןהחלקצדימשני•
.החצוצרותיוצאות

.  נמצאות מתחת לחצוצרותהשחלות•



החלק העליון  צידיהחצוצרות הן שני צינורות שיוצאים משני 
. של הרחם

תפקיד  (. פימבריה)אצבעותבקצה החצוצרות יש מעין 
האצבעות לקלוט את הביצית שיוצאת מהשחלה אל תוך 

.החצוצרה

:תפקידים

.  מתרחשת ההפריהבה •

.להעביר את העובר אל חלל הרחםאמורה •

: שכבות החצוצרה

על מנת להזיז את העובר  ריסניאפיתל החלק הפנימי הוא •
. לכיוון הרחם

. פריסטאלטיתעם תנועה שריר חלק–השניההשכבה •

(.  פימבריה)למעט האצבעות , קרום הצפק–החלק החיצוני •



ביצית שנקלטת בחצוצרה ממתינה בצינור •
(.  משך חייה הפוריים)שעות 24האמפולה עד 

התא  )באמפולה נוצרת ההפריה ויצירת הזיגוטה •
(.  המאוחד שמורכב מביצית וזרע

אם יש הפריה לוקח לעובר שלושה ימים כדי להגיע •
-כ באזור ה"בד, והוא ננעץ ברירית, אל תוך הרחם

Fundus .

.תהליך זה נקרא השרשה•

אם לא נוצר הריון תעשה הביצית את המסע כמו  •
אך בהעדר הורמונים של עובר ששומרים  , העובר

תופרש הביצית יחד עם הרירית , על רירית הרחם
.  בתהליך הווסת, מהרחם



.מתחת לגובה החצוצרות, הרחםצידיישנן שתי שחלות הנמצאות משני •

.מ כל אחת"ס3-גודלן כ•

:שני תפקידים עיקריים
.אכסון הביציות–האחד •

.ייצור הורמוני מין נקביים–השני 

:ארבעה סוגי תאיםהשחלה יש בתוך 

(.  הביציות)תאי הנבט( 1

.תאי רקמת חיבור( 2

.גרנולוזהתאי ( 3

.  טקהתאי ( 4
.שני האחרונים מייצרים את הורמוני המין אסטרוגן ופרוגסטרון



.ביציותמליוןכשבעהלעוברהישלהריון12-הבשבוע•

.ניוון-"אטרזיה"בתהליךביציותמתותזהממועד•

."בלבד"ביציותמליוןלתינוקתישהלידהבעת•

.פעילותאינןהן•

400,000-כלהיש,המחזורבתחילת,בממוצע12בגיל•

.ביוצים400לכשיספיקובשחלותביציות

מבנהיוצריםהםוביחדהגרנולוזהבתאיעטופותהביציות•

.(Follicle)זקיקנקראאשר

ההורמוןאתמפרישיםהביציתסביבהגרנולוזהתאי•

.אסטרוגן

וביצית אחת מבייצת, בכל מחזור מתפתחים כמה זקיקים•

.בדרך כלל משחלה אחת בלבד



החל מגיל  )בתחילת כל מחזור חודשי •
קבוצה של זקיקים ( ההתבגרות

.מתחילה להתפתח

במהלך ההתפתחות התאים המקיפים •
את הביצית מתחלקים והזקיק גדל  

.ומשנה את צורתו

לקראת אמצע המחזור רק זקיק אחד  •
ושאר  , (מ"ס2)מגיע לגודל גדול מאד 

.  הזקיקים שהחלו להתפתח מתנוונים

של המחזור החודשי  14-ביום ה•
הספירה מתחילה ביום הראשון של  )

הזקיק הגדול מתבקע והביצית ( הדימום
.  שבתוכו נפלטת אל מחוץ לשחלה



(.Ovulation)ביוץ תהליך זה נקרא •

הביצית שחרגה מהשחלה נאספת על ידי •
.  זרועות החצוצרה ונכנסת אליה

לאחרוהופךשינוייםעוברשהתבקעהזקיק•
corpus)צהובגופיףלהביוץ luteum).

ההורמוןאתמפרישהצהובהגופיף•
.פרוגסטרון

הצהובהגופיף,הביציתשלהפריהאיןאם•
המחזורשל28-ההיוםלקראתמתנוון
corpus)לבןגופיףלוהופך albicans)

.בשחלהכצלקתשנשאר



.זירעונים300,000,000-כפולטהגברבמשגל•

ורק,הזירעוניםשלמיוןנערך,שלווהחיידקיםהחומציותעם,בלדן•

.הרחםלצווארומגיעיםשורדים(1%-כ)החזקים

מוצאיםהפיתוליםובתוך,מפותלתבצורהבנויהרחםצוואר•

.ממתיניםהםבומקוםהזרעונים

.האישהגוףבתוךימיםכשלושהלשרודיכוליםהזרעתאי•

הריר.הרחםשלהאפיתלמתאישמופרשרירישהרחםבצוואר•

בהשפעה,הביוץביוםאך,החודשכלבמשךמאדסמיך

,מהקפליםיוצאיםוהזירעוניםדליללהיותהרירהופך,הורמונלית

אלשמאלהאוימינהאוופוניםהרחםצווארבמעלהעולים

.החצוצרות

,זירעונים100בערך,הביציתנמצאתשבולכיווןשפנולאלהרק•

.אותהלפגושסיכוייש



לחדור את שכבת על הזרע , כשנוצר מפגש עם הביצית•

להגיע , Corona Radiataה , שמסביב לביציתהתאים

DNA-לממברנה הקשה של הביצית ולהחדיר לתוכה את ה

(. נשאר בחוץהזרעוןכל שאר חלקי )

.  נוספיםזרעוניםתוך שניה הביצית מתקשה כדי למנוע כניסת •

.המפגש בין הזרע לביצית מתרחש באמפולה של החצוצרה•

:זהיםלאתאומים•

שניאלו.אחדזרעידיעלאחתכלוהופרושבייצוביציותשתי

.ברחםיחדשגדלואחים

:זהיםתאומים•

חלוקהיש(אחדוזרעאחתמביצית)הזיגוטההיווצרותלאחר

.נפרדיםעובריםלשני

http://www.ehd.org/pdf/gasser/lineart/Gasser_Fig1-1la.pdf
http://www.ehd.org/pdf/gasser/lineart/Gasser_Fig1-1la.pdf




. יכול להיות יותר ארוך או יותר קצר. ימים28נמשך בממוצע •
.הספירה מתחילה מהיום הראשון של הדימום

:הורמונים המשתתפים בתהליך

(.GnRH)י הורמון משחרר מההיפותלמוס "נשלט ע•

FSHגורם להפרשת • Follicular Stimulating Hormone ו-
Luteinizing Hormone-LHמהאונה הקדמית של ההיפופיזה.

•FSH– מעודד את התפתחות הזקיק והפרשת אסטרוגן מתאי
(.בעיקר)גרנולוזה

LH–רמתו עולה לקראת אמצע המחזור. גורם לביוץ.

מיוצר על ידי שני סוגי תאים בשחלה  , (Estrogen)ֶאסטרֹוֶגן •
.וֶטַקהְגָרנּולֹוָזהשנקראים תאי 

בגופיף וטקהגרנולוזהמופרש מתאי , (Progesterone)ּפרֹוֶגסֶטרֹון •
.שנוצר לאחר הביוץ, הצהוב



שחלהרחםיום  

החלק העליון של -וסת1-4

רירית האנדומטריום  

נושר ויש את הדימום 

בעקבות  .  )החודשי

ירידה ברמת  

(.פרוגסטרוןה

מספר זקיקים מתחילים  

בהשפעת  . )להתפתח

FSH)

בהשפעת  –שגשוג4-14

רירית הרחם  אסטרוגן

.מתחילה לגדול מחדש

הזקיקים ממשיכים  

רק אחד מגיע , להתפתח

.לקו הסיום

(.  LHבהשפעת )ביוץ14

הזקיק שבייץ הופך  

.גופיף צהובל

בהשפעת  –הזנה14-28

פרוגסטרון ואסטרוגן  

רירית הרחם ממשיכה 

להתעבות ולהפריש  

חומרי מזון לעובר שעומד 

.להיקלט

מפריש  הגופיף הצהוב

פרוגסטרון למשך  

שבועיים ומתנוון אם אין  

.הריון



מערכת מין זכרית
Male Reproductive System

בלוטות  , חבל הזרע, המערכת מורכבת מאשכים•
.נוזל הזרע והפין

ההפריה  המין הזכרית שומרת על כושר מערכת •
ובמשך כל חיי  *שלה מתחילת גיל ההתבגרות 

. הגבר

אברי המערכת הזכרית נמצאים מחוץ לחלל  רוב •
.האגן

:תפקיד•

ייצור תאי זרע ונוזל זרע והעברתם –רבייה ( 1
.למערכת המין הנקבית

.טסטוסטרוןייצור הורמון המין הגברי ( 2





ולקראת  , בבטן העוברההריוןמתפתחים בזמן האשכים •
.לרדת אל תוך שק האשכיםמתחילים ההריוןסוף 

האשכים צריכים כבר להימצא בתוך  , כשהעובר נולד•
.  שק האשכים

:אנטומיה

Tunica Albugineaמעטפת האשך 

Septaמחיצות האשך 

Seminiferous tubuleנושאת זרע אבובית

Epififimysיותרת האשך /עילית האשך

Vas Deferenceצינור הזרע 



:Tunica Albugineaמעטפת האשך•

האשך עטוף בציפוי רקמת חיבור  

 Tunicaמעטפת האשך)חזקה 

Albuginea ) לתוך  מחיצותהשולחת
.  האשך ומחלקת את האשך לאונות

 Seminiferousנושאת זרע אבובית•
Tubule:

0.2מספר צינוריות זעירות בקוטר ·

.מ בכל אונה "מ

מייצרות את הזרע ואורכן הכולל הוא  
.מטר250-כ



,  שק עור המכיל בתוכו את האשכים•
.  עילית האשך וחלק מחבל הזרע

האשכים ממוקמים בשק ולא בתוך •
מכיוון  ( שמספקת יותר הגנה)הבטן 

שייצור הזרע דורש טמפרטורה הנמוכה  
.מטמפרטורת הגוף בשתי מעלות



(N2) תא נבט –ספרמטוגוניה

..(שניוני, ראשוני)ספרמטוציט

(N1)ספרמטיד

זרעון כרומוזומים–ספרמטוזון

נושאות  האבוביותנמצאים בדפנות –סרטוליתאי 
מזינים את תאי הנבט במשך התפתחותם  , הזרע

מסננים חומרים שנמצאים בדם ועלולים  , לזירעונים
לזרעוניםלהזין 

נושאות הזרע האבוביותמפוזרים בין -ליידיגתאי 
.  טסטוסטרון–מפרישים את הורמון המין הזכרי 

המופרש מבלוטת יותרת  LHתפקודם תלוי בהורמון 
.המוח



,  יום72-נמשך כייצור הזרע•
במהלכם תא הזרע רוכש את 

.  צורת הזירעון

יצור הזרע מתחיל בגיל  •
ההתבגרות ונמשך במשך כל חיי  

.הגבר

איכות הזרע כמעט  ולא יורדת  •
.במשך השנים



:הזירעון נחלק לשלושה חלקים•

נע (. בדומה לשריר)בנוי מחלבוני כיווץ –זנב•
.מצד לצד וכך דוחף את הזירעון קדימה

מכיל מיטוכונדריות רבות המייצרות  –גוף•
.אנרגיה לתנועה

מעט  , כרומוזומים23מכיל –ראש•
אקרוזוםציטופלסמה וכיפה שנקראת 

(acrosome )  ובתוכה אנזימים שתפקידם יהיה
.לחדור את מעטה הביצית



נושאת באבוביתשנוצרים הזירעונים •

הזרע ממשיכים לתוך רשת של 

צינורות אשר מובילים את הזרע לתוך 

.(Epididymis)עילית האשך 

עילית האשך היא מבנה מאורך  •

.הנמצא מעל האשך

עילית האשך מורכבת מצינור אחד  •

.מפותל 

נמצאים  הזירעונים בתוך עילית האשך •

מבשילים ורוכשים  כשבועיים בהם הם 

.יכולת תנועה



Vas/Ductus)הזרעלצינורעובריםהזרעוניםהאשךמעילית•

Deferens).

.אשךמכלאחד,זרעצינורותשניישנם•

עולה,האשךעיליתשלהתחתוןבחלקמתחילהזרעצינור•

.המפשעתיתהתעלהדרךהבטןלחללונכנסלמעלה

ימיןמצד)הזרעצינורותשנישם,הערמוניתלבלוטתחודרים•

.השופכהלצינורמתחברים(שמאלומצד

.מ"ס45:זרעצינורכלאורך•

המאפשרתחלקשרירשלעבהשכבהישהזרעצינורבדופן•

בזמןלשופכההזרענוזלואתהזרעוניםאתלדחוףהזרעלצינור

.שפיכה

,וריד,עורקאליונלווים,הארוךבמסעולבדוהולךלאהזרעצינור•

הזרעחבלאתיוצריםאיתושיחדלימפהוכליעצבים

(spermatic cord).



מין גברי  טסטוסטרון הוא הורמון •
סטרואידי

אחראי הטסטוסטרון  –לפני הלידה •
להתפתחות אברי המין החיצוניים של  

הזכר

ההתבגרות הטסטוסטרון  אחראי  בגיל •
על הפיכת תאי נבט לזירעונים

כן אחראי על התפתחות סימני מין  כמו •
ועידוד  , הגדלת מסת שרירים–משניים 

.צמיחת שיער בגוף ובפנים



·

:תפקיד

.מהגוףהשתןהוצאת(1

.הנקביתהמיןמערכתאלהזרעהוצאת(2

:אזורים3-למחולק

.האגןרצפתאלהפיןחיבור–הפיןשורש•

:רקמהשלגלילים3מכיל–הפיןגוף•

אירקטיליתרקמההמכיליםעליוניםגליליםשני•
המחילתייםהגופיםהנקראים(זקפהיוצרת)

(Corpus Cavernosum)

הספוגיהגוףונקראהשופכהאתהמכילתחתוןגליל•
(Corpus Spongiusum).

Glans)עטרה• of penis)–המשךמהווה.הפיןקצה
.השופכהשלהחיצוניהפתחנמצאובו,הספוגילגוף

.העטרהבאזורהנמצאעורקפלהנההערלה•



היא רקמת חיבור ולא  האירקטיליתהרקמה •
.שרירריקמת

.יש בה חללים ובהם יש דם•

העורקים המספקים ( erection)זיקפהבזמן •
מתרחבים וזרימת הדם המחילתייםדם לגופים 

.  לחללי רקמת החיבור בגופים גדלה

הורידים המנקזים דם מהחללים מתכווצים  •
.  וזרימת הדם בהם קטנה

כל זאת גורם לעליית הלחץ בתוך הגופים •
.ולזיקפההמחילתיים

בעוד , פאראסימפטטיהוא לזיקפההגירוי •
.  סימפטטיהגירוי לשפיכה הוא 



לשלפוחית  בלוטה יחידה אשר נמצאת מתחת •

.השתן

יש לה צורת פירמידה הפוכה מזכירה  •

.  מ"ס3-גובהה כ. מכאן שמה-ערמונים

.  הערמונית מתחבר חבל הזרע לשופכהבתוך •

אשר  , מנוזל הזרע25%-הערמונית מייצרת כ•

אשר מסייעים  מזון וחומרים נוספיםמכיל 

. הזירעוניםלחיוניות 

הפרשת הערמונית נותנת לנוזל הזרע את  •

.צבעו החלבי

תוצרת הערמונית נשפכת דרך צינוריות לתוך  •

.השופכה



(מ"ס5-כ)מאורכותבלוטותזוגאלו•

שלהאחוריתהדופןגביעלהנמצאות

.השתןשלפוחית

חבלאלהמתחברצינוריוצאבלוטהמכל•
הערמוניתלתוךלכניסתוסמוךהזרע

:תפקידים

המכיל , (60%)ייצור רוב נוזל הזרע•
.הזירעוניםלהזנת סוכר וויטמינים

אשר סותר את  נוזל בסיסיייצור •
לשרוד במערכת  כדי -הנרתיק חומציות 

זקוקים  הזירעונים , המין הנקבית
לסביבה תומכת שתספק להם מזון  

.ויכולת להתגבר על החומציות בנרתיק



בגודל של אפונה אשר  זוג בלוטות•
נמצאות על רצפת האגן מתחת  

.  לערמונית

הצינורות של הבלוטות נפתחים לתוך  •
השופכה לאחר יציאת השופכה מן  

.הערמונית

נוזל זרע הבלוטות מייצרות מעט •
ריר שתפקידו לסכך את  וגם , בסיסי

.קצה הפין



45' שקופית מס

מורכב ברובו הגדול מנוזל  ( נוזל השפיכה)Ejaculate-ה•
.ומזירעונים, הזרע

ונפח  , מיליון זירעונים50-150ל של נוזל השפיכה יש כ "בכל מ•
.  ל"מ2.5-5נוזל השפיכה הוא  כ 

כי רק מעט מהם יצליחו להגיע אל זירעונים יש מספר רב של •
.הביצית

היא הפעולה של פליטת נוזל השפיכה  ( Ejaculation)שפיכה•
.בזמן אורגזמה



46' שקופית מס

ובחבלהזרענוזליוצרותבבלוטותהנמצאהחלקהשריר,השפיכהבזמן•
דרךונורהנדחףוהזרעפעמיםמספרמתואמותהתכווצויותמתכווץהזרע
.הפיןקצה

לאהשפיכהנוזלנפח,קצרהתקופהבמשךעוקבותשפיכותמספרישאם•
.יקטןנוזלל"במהזירעוניםמספראולם,משמעותיתבצורהירד

לקרישמביאמההשופכהלכיווןפריסטלטיתתנועהקיימתהשפיכהלפניגם•
(emission).



.

המפגש וההפריה בין הזרע , שציינו כבר קודםכפי •
.לביצית נעשים בחצוצרה

צריך לחדור את מעטפת הביצית  הזרע •

הקישור מאפשר  . נקשר לממברנה של הביציתהזרע •
.הדדיזיהוי 

בשלמותונבלע אל תוך הביצית הזרע •

46-בו מטען גנטי שלם" זיגוטה"-נוצר תא מופרה•
כרומוזומים

העוברזהו למעשה התא הראשון של 

הביצית המופרית מונעת אל עבר , לאחר ההפריה•
(ימים5-6)בו תוכל להשתרש . הרחם

בינתיים הזיגוטה ממשיכה להתחלק ונוצר גוש תאים  •
שייצור את העובר ואת השליה( מורולה)



42-ל37הריון במועד נמשך בין •
שבועות

העובר מחובר לשליה  , במהלכו•
דרך חבל הטבור ודרכו מקבל  

חמצן ומזון מהאם

גודל הרחם הולך ומשפיעה על  •
:האנטומיה והפיזיולוגיה של האם

מערכת העיכול-
שלפוחית השתן-




