
ערכת חממה ביתית

חוברת הסברים וניסויים מדעיים
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:אזהרות כלליות
מיידיתבכל מקרה של בליעה יש לפנות . סכנת בליעה–הערכה כוללת חלקים קטנים •

.לעזרה רפואית

.הערכה כוללת חלקים בעלי קצוות חדים ויש להשתמש בהם בעדינות•

בכל מקרה של מגע  . האף והעיניים, את הזרעים הכלולים בערכה יש להרחיק מן הפה•

במקרה של הופעת גירוי כל  . במים זורמיםמיידיתישיר עם העיניים או הפה יש לשטוף 

.שהוא יש לפנות לעזרה רפואית

.יש לפנות לעזרה רפואית בכל מקרה של הופעת סימפטום חריג•

.את כל הניסויים יש לבצע תחת פיקוח והנחיה של מבוגר•

יחד עם זאת גירויים שונים ופגיעות קטנות יכולות  . השימוש בערכת הניסוי אינו מסוכן•

אנא קראו בקפידה את ההנחיות  . להיגרם במקרה של שימוש לא נכון ברכיבים השונים

.לפני ביצוע הניסויים

הצהרת יצרן

Bresser GmbHפ הסטנדרטים המקובלים"פרסמה הצהרת יצרן בעניין הנחיות ישימות ע  .

.פ בקשה בכל עת"ניתן לצפות בהצהרה ע

השלכת פסולת

אנא  . כמו נייר וקרטון, בהתאם לסוגם, השליכו את רכיבי הערכה כראוי

מידע נוסף בנוגע להשלכה נכונה  . השליכו את האשפה בהתאם לתקנות

של חומרים שונים ניתן לקבל מהרשות המקומית לפינוי אשפה ומהמשרד 

.להגנת הסביבה

רשמו את מספר הטלפון של המרכז המקומי לפגיעות הרעלה או בית  

אלו עשויים לספק מידע נוסף בנוגע  . החולים במשבצת הריקה

.לאמצעי טיפול המקרה של הרעלה
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:סיווג צמחים. 1

5

...הידעתם

לפניהרביעיתהמאה)אריסטו

כללזיהוימערכתפיתח(הספירה

אוחיותלפיסווגהכל.החייםהיצורים

לתתיהחיותסווגויותרמאוחר.צמחים

,לעציםחולקווהצמחיםקטגוריות

גודלםלפי,ועשביםשיחים

לאורך ההיסטוריה חילקו בני האדם את  
כל צורות החיים לקבוצות לפי 
לרוב זה . פרמטרים פיזיים והתנהגותיים

נעשה על מנת שיוכלו לזהות מינים  
הקטגוריות של  . מהם צריך להיזהר

רעילות ומסוכנות הוגדרו , ארסיות
.מסיבה זו

מדענים חילקו אורגניזמים לקבוצות על 
לאורך הזמן  . מנת שיוכלו ללמוד עליהם

הם אימצו סטנדרטיים וחוקים על מנת  
.להקל על החלוקה וההגדרה

מדענים לאורך  , על פי עקרונות אלו
שבו ובדקו את הסיווגים  , ההיסטוריה

.לפי הצורך את המידעועידכנוהשונים 

או בשמו השוודי , ליניאוסקארולוס
רופא  , היה בוטנאי, קארל פון לינה

מייסד שיטת המיון  ; וזואולוג שוודי
המדעית המודרנית לעולם החי ואחד  

חילק ליניאוס. מאבות חקר האקולוגיה
: את כל היצורים החיים לשתי קבוצות

ולאחר מכן כל  , בעלי חיים וצמחים
אחת מקבוצות אלו לתתי קבוצות עד  

.לרמת הפרט הבודד

באמצע המאה העשרים חילק האקולוג  
את על המינים החיים ויטיקררוברט ' דר

,  בעלי חיים, צמחים: לחמש קבוצות
ומונרה( חד תאיים)פרוטיסטים, פטריות

(.חיידקים)
...הידעתם

18-המהמאהבוטנאי,ליניאוסקארל

עבורשלוהמיוןשיטתבזכותהתפרסם

עושההיוםעד.החייםהיצוריםכל

עלבשיטתושימושהמדעיתהקהילה

חייםליצוריםמדעייםשמותלהעניקמנת

.חדשים



?מהו צמח. 2

6

...הידעתם
–למעלשישנםמעריכיםמדענים

שוניםצמחיםמיני350,000

הצמחיםבממלכת

מאפייניםהממלכות5

בעלי חיים  )הניזונים מחיים אחרים , תנועתיים, רב תאייםבעלי חיים

(וצמחים

מייצרים את מזונם , ירוקים, חסרי תנועה, רב תאייםצמחים

.בעצמם

חסרי תנועה  , אך קיים גם חד תאיים, בדרך כלל רב תאייםפטריות

.וניזונים מחומרים אורגניים

בעלי מבנה ( אך קיימים גם רב תאיים)בדרך כלל חד תאיים פרוטיסטים

תא מוגדר ומסודר

חד תאיים חסרי מבנה תאים מסודרחיידיקים

(משפחה)כל הצמחים שייכים לאותה ממלכה , למעט מספר יוצאי דופן

:יחידת החיים הבסיסית–תא . 2.1

כמו כל אורגניזם צמחים הם אוסף של תאים
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...הידעתם

בחקרהמתמחהמדעןהואבוטנאי

.הצמחים

בחקרהמתמחהמדעןהואזאולוג

.חייםבעלי

עלהושפעהויטיקרשלהמיוןסכמת
תאוריה.התאתיאוריתהתפתחותידי

פעילותולתקופתבמקבילשהתפתחה
.ויטיקרשל

פיתח,שוואןתיאודורוהזאולוגהבוטנאי
יחידתהואהתאלפיההתיאוריהאת

.חייצורכלהמרכיבההבסיס

,חיהריקמהליצירתמתאחדיםתאים
.אורגניתמערכתהמייצרת

אחדמתאהמורכביםאורגניזמיםישנם
האורגניזםכאשר,(תאייםחד)בלבד
רבמכונההואתאיםממספרמורכב

.תאי

מתאיםלרובמורכבתאירבאורגניזם
.שוניםמסוגים

מושפעתהתאשלהפיזיולוגיה
הריקמהבתוךממלאשהואמהתפקיד

שייךהואלה

...הידעתם

תחתשנצפההראשוןהתא

.שעםשלתאהיהמיקרוסקופ

הבריטיהפילוסוף,17-הבמאה

תחתעםבפיסתצפה,הוקרוברט

שהיאלבושםמיקרוסקופ

.קטנטנותיחידותלאלפימחולקת

לאחרתאיםבשםאותןכינההוא

תאיאתבצורתןלוהזכירושהן

.המנזראתהמרכיביםהנזירים

מאזבשימושנמצא"תא"השם

המדעניםכללידיעלהיוםועד

בעולם

תאי השעם בהם צפה רוברט הוק

הארץכדורפניעלהתאיםכל
:קבוצותמשתילאחתמשתייכים
.פרוקוריאואורקיוטי

תא,גרעיןבעלתאהואאורקיוטיתא
.גרעיןללאתאהואפרוקטורי

אשרפשוטתאהואפרוקטוריתא.א
ללאהתאבמבנהמאוחסןהגנטימבנהו
.בבקטריותלמצואניתןכזהתא.הגנה



8

...הידעתם

שלרבמספרישאורקיוטיםלתאים

.התאלגרעיניבנוסףשוניםמבנים

.אברוניםנקראיםהם

אורקיוטיתא.ב
בעל,יותרומורכביותרגדולתאהוא

שלהגנטיהחומר.ומסודרמובחןגרעין
.התאגרעיןבתוךמאוחסןהתא
בעליחלקיםישנםהתאמבנהבתוך

.מוגדרתפקיד

:תאי צמחים. 2.2

כולםשייכיםהחייםובעליהצמחיםתאי
.האורקיוטיםהתאיםלמפחת
הצמחיםתאיביןביותרהגדולההבדל

בתאיהמצויהתאקירהואהחייםובעלי
.בתאתומךהקיר.הצמחים

,כלורופילמכיליםהצמחיםתאיבנוסף
.הפוטוסינתזהלתהליךהחיוניפיגמנט

,אורקיוטיםאורגניזמיםהםצמחים
בגרעינימאוחסןשלהםהגנטיוהמטען

.התא
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...הידעתם

מגווןלהכילעשוייםצמחיםתאי

בנוסףפיגמנטיםשלנוסף

,כולם,הפיגמנטים.לכלורופיל

שיכולהאורכמותעלמשפיעים

.לספוגהצמח

הנקראירוקפיגמנטישלאברונים
חוםאתשסופגזהוהואכלורופיל

האנרגיהאתממנוומייצרהשמש
.הצמחאתלקייםמנתעלהנדרשת

אתלעליםשמעניקזההואהכלורופיל
.הירוקצבעם

ידעלמוגןהצמחתאפנים:התאקיר
.תאיתהמכונהקשיחחומר,התא"קיר"

היאיחדהתאיםמבנהקשיחות
ואתשלוהעמידותאתלצמחשמעניקה

.צורתו

:כלורופלסט
.  מגיע מהשמשאור לבן 

הוא מכיל יחד עם האור  
הלבן מגוון של צבעים  
המייצרים את מה שאנו 

ספקטרום-מכנים 

תאי בצל

בדרךנמצאהזההאורגניזם:חלולית
בתאיגםולעיתיםוצמחיםהתאיכלל

והוצאתמיוןעלאחראיהוא.חייםבעלי
התאמןמסוכניםוחומריםהפסולת

.החוצה
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...הידעתם

שללקיומםהכרחיתפוטוסינתזה

האורגניזמיםכללושלצמחים

מאכילתמזונםאתהמשיגים

.צמחים

עלבשמירהמסייעהתהליך,בנוסף

עלהארץכדורשלהאטמוספירה

חמצנידופחמןשלספיחהידי

נקראיםמזונםאתהמייצריםאורגניזמים
אוטוטרופיםהםצמחים.אוטוטרופים

באמצעותמזונםאתמייצריםוהם
.פוטוסינתזההנקראתהליך

?מהי פוטוסינתזה. 3

החלולית

הפוטוסינתזה הכרחית לקיומו של הצמח

באמצעותוהתהליךהואפוטוסינתזה
,הפחמן,האוראתהצמחיםהופכים

הנותניםלסוכריםוהמיםהמינרלים
.אנרגיהלהם

יערות הגשם באמזונס נחשבים 
לאחת מריאותיו של כדור הארץ  

שכן כמות הצמחים הגדולה  
מאוד שביער זה מייצרת הרבה  

מאוד חמצן
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...הידעתם

כמקורמשמש(פשוטסוכר)גלוקוז

.רביםחייםליצוריםאנרגיה

שלהתוצריםאחדהואהגלוקוז

.הפוטוסינתזהתהליך

פשוטותמולקולותממירהפוטוסינתזה
.יותרמורכבותלמולקולותבצמחים

אנרגיהסופחיםהצמחיםמהגלוקוז
הדרושיםאחריםחומריםומייצרים

.להישרדותם

חומריםמאחסניםלעיתיםצמחים
ושומריםמייצריםשהםעודפיםמזינים
לצמחקשהבהם"קשיםזמנים"לאותם

.שונותמסיבותלייצרם

,בשורשיםהעודפיםאתאוגרהצמח
.בעליםאפילוולעיתיםבגבעולים

מהי החשיבות של . 4
הצמחים במערכת 

?האקולוגית

ענבים הם פירות עם ריכוז גבוה 
מאוד של גלוקוז

בבסיסכללבדרךנמצאיםהצמחים
שרשרתובבסיסהאקולוגיתהמערכת

אורגניזמיםצורכיםאינםהםשכן,המזון
האנרגיהאתלייצרמנתעלאחרים

מזונםאתמייצריםהם.להםהדרושה
.בעצמם

תפוחי אדמה הם שורשים בהם  
מאחסן הצמח כמות גדולה מאוד של 

חומרים מזינים

הצמחים כבסיס . 4.1
שרשרת המזון

שרשרת המזון שבסיסה צמחים

הצמחיםאחריהבאיםהחייםבעליכל
,הטרוטורפיםנחשביםהמזוןבשרשרת

אורגניזמיםדורשתשלהםהתזונה
מורכבים
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אוכליהםמצמחיםהניזוניםחייםבעלי
.עשב
אוכליהםמבשרהניזוניםחייםבעלי
.בשר
ובשרצמחיםהאוכליםחייםבעלי

.כלאוכלינקראים

הפיל הוא אוכל עשב
חלקיהם(אביוטים)דוממיםכימיקלים

ההתנהגותעלהמשפיעיםסביבה
במערכתהאורגניזמיםשלוהחיים

.האקולוגית

עבורקריטיתהאורנוכחות–אור•
לוזקוקיםהם.הצמחיםהתפתחות

.הפוטוסינתזהתהליךעבור

הקיוםעבורהכרחייםהמים–מים•
.החייםהיצוריםכלשל

תלויההצמחיםהתפתחות–לחות•
המיםבכמותרביםבמקרים
.באווירהנמצאת

פורחיםשוניםצמחים–טמפרטורה•
.שונותבטמפרטורותיותרטוב

האריה הוא אוכל בשר

אילו כימיקלים  . 4.2
דוממים משפיעים על 

?צמיחת הצמחים

מערכתשלהמאפייניםכילזכורחשוב
הגיאוגרפיבמיקומהתלוייםאקולוגית

.הארץכדורפניעל
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כללשבדרךבצמחהחלקהואהשורש
מטרותיו.השטחלפנימתחתנמצא

למקוםהצמחאתלעגןהןהעיקריות
.ממינרליםולהיפטרמיםלספוג,אחד

הסוואנה האפריקאית: בית גידול

כיפת הקרח הארקטית: בית גידול

החלקים השונים של . 5
.  הצמח

עץ בפריחה

שורשים. 5.1

...הידעתם

הצמחמצמיחבוהחומרהואהמצע

,אדמהכללבדרךהוא.שורשים

וחומריםמשקעיםמכילהוהיא

.מזינים

גדליםהםבההסביבהבסיסעל
:צורותבמגווןלהופיעיכוליםשורשים

קבוריםאלושורשים:קרקעייםתת•
.המצעבתוך

.באווירתלוייםאלושורשים:אוויריים•

קיסוס

שורשים תת קרקעיים
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שורשייםעםלצמחדוגמאהואקיסוס
להיאחזלצמחמאפשריםהם.אוויריים
מנתעלאחריםבצמחיםבחוזקה
שלוהמיקוםהמבנהיציבותעללשמור
.הצמח

נורית צהובה
גבעולים. 5.2

מןביותרחושבחלקהםהגבעולים
ורידיםמעיןמכיליםהם.הצמח

המזוןתמציתהובלתעלהאחראים
חלקיולכללהצמחידיעלהמיוצרת

אלהמזיניםהחומריםהעברתועל
.הצמח

.במיםצומחיםאלושורשים:מיימיים•

עםלצמחדוגמההיאהצהובההנורית
לראותשניתןכמו,מימייםשורשיים
פניעלפורחהצמח,מעלבתמונה

.המים

לפימחולקיםלהיותיכוליםגםשורשים
.עביםושורשיםסיבייםשורשים:צורתם

ענפיםבעלידקים–סיבייםשורשים•
(חסה).שיערדמויי,רבים

עבהמרכזישורש–עביםשורשים•
.(גזר)

שורשיםהםהעביםהשורשיםמןחלק
.הגזרלדוגמת–אכילים
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מציגות,מעלהמופיעותהתמונותשלוש
תפוח,במבוק:גבעוליםשלסוגים3

.עץוגזעאדמה

רב שנתי–עץ אורן 

עלים. 5.3

במבנהביותרחשובחלקהםהעליםגם
מתרחשבוהמקוםהםהעלים.הצמח
.הפוטוסינתזהתהליך

מפניומינרליםמיםסופגיםהשורשים
הגבעוליםבאמצעותהמועבריםהשטח

אוראתלוכדיםהעלים.העליםאל
לצורךהאווירמןהפחמןואתהשמש
.הפוטוסינתזהתהליך

פיעלקבצותלשתימחולקיםהצמחים
גידולאופןאתמנהליםהםבוהאופן
.העלים

עליםבעליצמחים–שנתייםרב
נושרעלהכלבמקום,השנהכללאורך
.חדשעלההצמחמצמיח

עליהםאתהמאבדיםצמחים–נשירים
הגזעאתומשאיריםהחורףבתקופת
.ערומיםוהענפים

נשיר–עץ אלון 
האלון משיר את עליו בחורף ומצמיח  

.אותם בחזרה באביב
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,מאדפשוטיםצמחיםהםהטחביים
,"ורידים"כוללתאינהשלהםהמערכת

.וחשוכהלחהבסביבהחייםהם

בחיימאודמשובתפקידישלפרחים
תהליךאתהמאפשריםאלוהם,הצמח

מכיליםהצמחיםמןחלק.ההתרבות
דונקראיםהם.יחדונקביזכריאורגניזם

.מיניים

מכיליםהפירות,פירותכולליםהפרחים
יצירתעלאחראייםהזרעים.הזרעיםאת

.חדשאורגניזם

עלים באים במגוון צורות שונות

פרחים ופירות. 5.4

לא כל הצמחים זקוקים לפרחים  
,  לדוגמה. על מנת להתרבות

.  אינם פורחיםוטחבייםחשופי זרע 
חשופי הזרע מצמיחים זרעים  

מתרבים באמצעות  והטחביים
.נבגים

הולנד מפורסמת בביות צמח  
יש בה שדות ענק של . הצבעוני

צבעונים הפורחים במגוון רחב  
של צבעים
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הנקראיםרבייהתאיישלפרחים
Gametes

שדות צבעונים בהולנד

השם חרקים מאביקים ניתן 
לחרקים  המסייעים בתהליך  

.ההתרבות של הצמחים

צבעים  , לפרחים יש ריח טוב
המושכיםוצורות המושכים 

הדבורים הם הידועות  . חרקים אלו
.ביותר בתהליך זה

אבקהנקראיםהזכרייםהרבייהתאי
(Pollen).

התאיםמועבריםההפריהבמהלך
הממוקמות(Ovary)הצמחלשחלות
.(Ovule)בביצית

,הרוחידיעלמתבצעתהאבקההעברת
.חייםבעליידיעלאוחרקיםידיעל

הופכתהיאמופריתהביציתכאשר
.לפרחהמתפתחתלביצה

:חלקיםמשלושהמורכביםהפירות

המכילה(endocarp)הפנימיתהקליפה
.הזרעאת

זו–(mesocarp)האמצעיתהשכבה
.בפריהאכילההשכבה

.(epicarp)הקליפה
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:בצמחחשובתפקידמשרתיםהפירות
חייובשלביהזרעאתמזיניםהם

שורשיםעדייםלואיןשכן,הראשונים
אתלבצעיכולאינווהואעליםאו

.בעצמוהפוטוסינתזהתהליך

הואהשתילהתפתחותלאחרמיד
ומתחילהראשוניםשורשיואתמצמיח
.מהמצעמזונואתלספוג

אבקהנקראיםהזכרייםהרבייהתאי
(Pollen).

התאיםמועבריםההפריהבמהלך
הממוקמות(Ovary)הצמחלשחלות
.(Ovule)בביצית

,הרוחידיעלמתבצעתהאבקההעברת
.חייםבעליידיעלאוחרקיםידיעל

הניפיתחוההיסטוריהמשחרכבר
צמחיםשלביות,החקלאותאתהאדם
.כמזוןשוניםצמחיםלגדללהםאפשר

...הידעתם

איחודהמתארתמילההיאהפרייה

שלליצירתרבייהתאישניבים

.ביצית

שימושי האדם בצמחים. 6

.באדמהזרעיםלשתולניתןכילמדוהם

...הידעתם

זרעיםולשתוללרכושניתן

.שנבטוקטנים

לראותלמטהניתןהתמונה

.חסהשלקטניםשתילים

לשתולניתןהרכישהלאחר

ביתייםבעציציםשובאותם
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אועד,ממתכתכללבדרךבנויהחממה
יכולההיא.PVCהמכונהפלסטיחומר

בהתאםקטנהאוגדולהלהיות
מפניהצמחיםעלמגינההיא.למטרתה

אוחזקגשםכדוגמתחיצונייםאיומים
.רוחות

אתיכניסושהםכךמעוצבותהחממות
.החורףבמהלךחומהואתהשמשאור
טמפרטורהעלשמירהמאפשרתהיא

.הצמחיםעבוראופטימלית

שלבתנאיםיותרטובמתפתחיםצמחים
.אופטימלייםלחות/טמפרטורה

גידולסביבתמאפשרתהחממה
זניםבהלגדלוניתןלצמחיםמיטבית

.זהלצדזהשונים

החממהמיטביתגדילהלאשרמנתעל
שלקבועיםתנאיםעלשומרת

ולחותטמפרטורה

המבוססתחקלאותהמודרניתבתקופה
עלמספיקהאינהפרטייםחקלאיםעל

לכללמזוןמספיקלייצרמנת
רובולכן.האנושיתהאוכלוסייה

ייצורעלמבוססתכיוםהחקלאות
.המוני

החממה. 6.1

בתוךמאודחשובמרכיבהיאהתאורה
זוהיאביותרהטובההחממה.החממה

ביותרהגדוליםהחלונותבעלת
אורשלמקסימליתכניסההמאפשרים

.השמש

...הידעתם
PVCחזקפלסטיחומרהוא

גםהיתרביןהמשמשמאוד

צינורותשללבנייה

מאפשרתפנימיתהשקיהמערכת
ועלהלחותאחוזעלשמירה

הנדרשתהאופטימליתהטמפרטורה
לצמחים

...הידעתם

גם,האדםבניכמובדיוק

הצמחים.מזיעיםצמחים

חמצןופולטיםפחמןסופחים

ואדים
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מפיציםארומתייםצמחים

בניהמושכיםנעימיםריחות

אדם

לעיתיםלנקותצריךהחממהאת
הצמחיםעללשמורמנתעלתכופות

.ומחלותזיהומיםמגפותמפני

...הידעתם

ניתניםרביםצמחיםמיני

מצמחיהחל,בחממותלגידול

דרך(וירקותפירות)מאכל

נויבצמחיוכלהפרחים
גידול מסחרי של צמחים בחממה

צמח נגוע במגפה

תרכובותמכיליםמרפאצמחי

ומסייעיםחומריםשלפעילות

כאביםעלוהקלהמחלותלריפוי

הקפהבפוליהפעילהחומר

בתעשייתלייצורגםמשמש

התרופות
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אופןעלנדברבואושנתחיללפני
.בפיפטההנכוןהשימוש

לשימושמדידהכליהיאהפיפטה
נוזליםלהוספתהנועד,במעבדות
.טיפהאחרטיפה,לתמיסות

,ממליציםאנו,בניסוייםשנתחיללפני
.בפיפטהבשימושלהתאמן

.במיםקטנהמדידהכוסבמילויהתחילו

שלהעליוןהחלקאתוהחזיקולחצו1.
הקצהאתוהכניסוהפיפטה
.הנוזלאלהתחתון

העליוןהחלקאתשחררו,באיטיות2.
במעלהזורםבנוזלוהתבוננו
.אותהוממלאהפיפטה

הנוזלמןהפיפטהקצהאתהוציאו3.
הקצהעל,בעדינות,שובולחצו

.העליון
.הפיפטהמקצהלצאתיחלוטיפות4.

:1ניסוי מספר :הניסויים. 7
מה צריכים צמחים על 

?מנת לגדול

לאפשרמנתעללעשותיכוליםאנומה
?אופטימלייםבתנאיםלגדוללצמח

אחדצמחלשתולהולכיםאנו
.ולהתבונן

:צריכיםאנומה
עציצים2•
פטריצלחת1•
נחליםגרגירזרעישלחבילה1•

(watercress)
פיפטה•
מים•
גפןצמר•

:השלבים
מןאחדבכלגפןצמרכדורהניחו.1

.הפטריובצלחתהעציצים

הכליםמןאחדבכלזרעיםכמהשימו.2
,כולםאתלא)

אותםצריכיםאנחנו
(נוספיםלניסויים
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אחתכלעבורשוניםגידולתנאיצרו.3
:התרביותמן

חלוןלידהעציציםמןאחדאתהניחו.א
אורשלגדולהלכמותלאפשרמנתעל

הפיפטהובאמצעות,לעציץלהגיע
.(1)לחהגפןצמרעלשמרו

חשוךבמקוםהשניהעציץאתהניחו.ב
.(2)לחהגןצמרעלושמרו

חלוןלידהפטריצלחתאתהניחו.ג
עללשמוראין,תשקואלאך,מואר
.(3)לחהגפןצמר

בשלושתהצמחיםבצמיחתצפו.4
.ימים8במשךהשוניםהמכלים

:הסבר

אתהמקיפיםהסביבתייםהתנאים
.צמיחתועלמשפיעיםהצמח

ישולמיםלאור,הבחנתםשכברכמו
בהיעדר.הצמיחהעלמכרעתהשפעה

.לצמוחיוכללאהצמחומיםאור

למותיכוליםצמחיםכילזכוריש,אולם
.מיםעודףשלממצבגם

ישבריאיםהצמחיםעללשמורמנתעל
.ומיםאורלהםלספק

לשמורמנתעלבפיפטההשתמשו:טיפ
.לחהגפןצמרעל

תרבית  

1

תרבית  

2

תרבית  

3

1יום 

2יום 

3יום 

4יום 

5יום 

6יום 

7יום 

8יום 
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,בריטיטבעוחוקרביולוגדארוויןרלס'צ
מספרביצעופרנסיסבנועםיחד

.שועלשיבולתבזרעיבעיקר,ניסויים

להביןניסוהםאלוניסוייםבמהלך
לכיווןנוטיםמסוימיםצמחיםמדוע
.כמיהותנקראתזותופעה.האור

דרוויןשלבספרופורסמוהממצאים
"The power of movement in plants"

.1881משנת

כמדריךדרוויןשלבניסוינשתמשאנו
בזוויתלצפותעומדיםאנו.זהלניסוי

.האורכלפיהנחליםגרגירשלהתזוזה

:2ניסוי מספר 
?האם צמחים זזים

:צריכיםאנומה
עציצים•
נחליםגרגירזרעישלחבילה1•

(watercress)
פיפטה•
קטנהמדידהכוס•
מים•
גפןצמר•

:השלבים
מןאחדבכלגפןצמרכדורהניחו1.

.זרעיםמעטוהוסיפוהעציצים

הקטנההמדידהכוסאתמלאו2.
השקוהפיפטהובאמצעותבמים

.הזרעיםאת
שטוףחלוןלידהעציץאתהניחו3.

שמש

.קורהמהוצפוימיםמספרהמתינו.4
.הזרעיםאתלהשקותזכרו

:דרוויןשלהתוצאות

הואבהםניסוייםמספרהשליםדרווין
לפי,שונהבאופןהצמחיםבקצוותטיפל

.למטההתרשים

הסבר

יכלוולאנחתכושקצותיהםצמחים
שלאצמחיםמולהאוראתלספוג
.האורכלפינטולאשנקצצואלו.נקצצו

מפיקיםהצמחיםכיהסיקהואאולם
אלנפגעהלאצמיחתםשכןתחליפים

.השתנתההשמשכלפינטייתםרק

כלפינוטיםשצמחיםהסיקהואכןכמו
.אורשיותרכמהלספוגמנתעלהשמש
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שלהצמיחהאתלהביןננסהכעת
.והשורשיםהענפים

:3ניסוי מספר 
המסתורין שבצמיחה

:צריכיםאנומה
שעועיתזרעי•
(watercress)נחליםגרגירזרעי•
דשאזרעי•
גדולהמדידהכוס•
עציצים•
קטנהמדידהכוס•
גפןצמר•
מים•
מספריים•
פיפטה•
עץמקלות•
סופרנייר•

:השלבים
מןאחדבכלגפןצמרכדורהניחו1.

דשאזריתמספרהניחוהעציצים
נחליםגרגירזרעיומספרבאחר
.באחר

הקטנההמדידהכוסאתמלאו1.
השקוהפיפטהובאמצעותבמים

.הזרעיםאת
שטוףחלוןלידהעציציםאתהניחו2.

.שמש

5יצמחושהםעדימיםמספרהמתינו.4
באמצעותאותםחתכוואזמ"ס

(באיורשמוצגכפי)המספרים

והתבוננוימיםלמספרבצדהניחו.5
.בהתפתחות

בתוכהוהניחובמיםקטנהכוסמלאו.6
.שעועיתזרעימספר

שלםלילההמתינו.7
הניחו.סופגמניירוכדורגלילהכינו.8

הכדורואתגדולהבכוסהגלילאת
הגלילבתוך

הפיפטהבעזרת.9
במיםהכוסאתמלאו

הסופגהנייראשרעד
כולוספוגיהיה
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מקלבעזרת.10
אתהניחוהעץ

ביןהזרעים
הניירוביןהכוס

.במיםהספוג
הכוסאתהניחו

מוארבמקום
.השמשלאורוחשוף

ארבעהלאחר.11
,ימיםחמישהעד

תבחינוכאשר
שורשיםבניצני

אתהפכווענפים
.פטרילצלחתהכוס

מהראונוספיםימיםמספרלאחר.12
לגרגירקורהומההשעועיתלזרעיקורה

.ולדשאהנחלים

הסופגהניירעללשמוריש:לבשימו
.במיםספוג

:הסבר
הנחליםגרגיראתשחתכתםלאחר
?הדשאלגביומה?שובצמחהואהאם

,שנחתךלאחרלצמוחממשיךהדשא
אתלהביןניתן.לאהנחליםגרגירואילו

גיווןעליותרקרובמבטידיעלהתופעה
.הצמיחה

ולכן,לקרקעקרובהצמיחהכיווןבדשא
.הצמיחהלהמשךמפריעלאהחיתוך
מתרחשתהצמיחה,הנחליםבגרגיר

אתחותכיםכאשרולכן,הפרחתחת
.נעצרתהצמיחההעליוןהחלק

?השעועיתעםקורהמה
ההתנהגותעלמשפיעהמשיחהכוח
.וצמחיםחיותאדםבנישל

לכיווןתמידצומחיםהשעועיתשורשי
תמידצומחיםהגבעולים,הכבידהכח

אתהופכיםאנחנוכאשר.ההפוךבכיוון
,הצמיחהכיווןאתמשניםאנחנוהכוס
.השתנההשורשיםשכיווןלראותוניתן

אתמשנההצמחכיעלקורהזה
.לתנאיםבהתאםהתנהגותו

:4ניסוי מספר 
גידול צמחים ללא זרעים

:צריכיםאנומה
פטריצלחת•
עליםעםגזר•
מים•
סכין•

:השלבים
הגזרשלהעליוןהחלקאתחתכו1.

להעזריש)הסכיןבאמצעות
השימושבעתולהיזהרבמבוגר

.(בסכין

והניחובמיםהפטריצלחתאתמלאו.2
בתוךשחתכתםהגזרחתיכתאת

אתלהקיףחייביםהמים.המים
.החתיכהכל

אתהניחו.3
הפטריצלחת

במקוםהגזרעם
וחשוףחם

מהוצפולשמש
.קורה

:הסבר
הכרחייםאינםשזרעיםהוכחנוזהבניסוי

התנאיםבהינתן.הצמחלהתפתחות
יש(מזיןומצע,שמשאור,מים)הנכונים

היכולתאתהצמחיםמןלחלק
.המקוריהצמחשלמחתיכהלהתפתח
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אתמייצריםצמחיםאיךנלמדזהבניסוי
ומינרליםמיםסופגיםהםאיך.מזונם

.מהאדמה(כוחלהםשנותנים)
לבןפרחלראותהזדמנותלכםתהיה
.צבעואתמשנה

:5ניסוי מספר 
צמחים צבעוניים

:צריכיםאנומה
מאכלצבע•
(יקינתוןאוציפורן,חרצית)לבןפרח•
זכוכיתכוס•

:השלבים
.מחציתהעדבמיםהכוסאתמלאו1.
מאכלצבעטיפות10-כטפטפו2.

.למים
.המיםבתוךהפרחאתהניחו3.
אתובדקושעות24-48המתינו4.

.הפרח

:הסבר
הפרחשלהכותרתשעליתראואתם

הצבעלפיצבעםאתלשנותמתחילים
.למיםהוספתאותו

צינוריותבאמצעותקוריתזותופעה
(xylem)הצמחגבעולבתוךזעירות

מוזןלהיותלהמשיךצמחהמסייעות
.ובריא

:6ניסוי מספר 
הפרדת  )כרומטוגרפיה 

(חומרים

אברונייםתאיםעלנלמדזהבניסוי
.הפוטוסינתזהתהליךאתהמאפשרים

.הכלורופלסט

:צריכיםאנומה
–שהואצמחמכל)ירוקיםעלים5•

.(תרדלדוגמה
שטוחהצלחת•
אתנול•
(פילטרנייר)סינוןנייר•
ומכתשעילי•
דקחול•
מספריים•

:השלבים
והניחולחתיכותהעליםאתחתכו1.

.במכתשאותם

הכלאתומעכוהחולאתהוסיפו2.
.העיליבאמצעות
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:צריכיםאנומה
שקופהניילוןשקית•
עליםעםביתיצמח•

:השלבים
סביבהפלסטיקשקיתאתהניחו1.

עליםעםגבעולסביבאוהעלים
.חוטבאמצעותאותהוקשרו

הצפייהזמן.בצמחבשינויצפו2.
.השנהלתקופתבהתאםמשתנה

:7ניסוי מספר 
צמחים מזיעים

אתנולשלקטנהכמותהוסיפו.3
.לצלחתבזהירותיחדהכלושיפכו

הפילטרמניירמלבןחתכו.4
בתוך,מקופל,הפילטראתהניחו.5

.למטההציורלפי,התמיסה

.קורהמהוראודקותמספרהמתינו.6

:הסבר
.שוניםפיגמנטיםמכילכלורופלסט

בתוךהפילטרנייראתמניחיםכאשר
.צבעיםמספררואים,התמיסה

מספרמכילהצמחתאכיקורהזה
.שוניםפיגמנטים
עםבמגעמתפזריםהאלוהצבעים
.אלכוהול

לפיהניירעלבשורותמסתדריםהם
.משקלם

:הסבר
.שורשיודרךומינרליםמיםסופגהצמח

דרךטיפותבצורתנפלטיםמיםאדי
.בעליםקטניםחורים

כללבדרךהמתפוגגיםהמיםאדי
הפלסטיקשקית,ובאווירבאדמה
יכוליםאנוולכןלקרותמזהמונעת
.התהליךבתוצאותלצפות
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:צריכיםאנומה
צמרחוטי•
קטנהמדידהכוס•
גדולהמדידהכוס•
עציץ•
נחליםגרגירזרעי•
מים•
מספריים•
דבק•
גדולתמיכהקרטון•
קטןתמיכהקרון•
חממה•
אדמה•
גדולזרעיםמדידתסרט•
קטןזרעיםמדידתסרט•
דבקנייר•

:השלבים
בתוךאדמהשלקטנהכמותשימו1.

שבתוךהזרעיםובעריסתהעציץ
.(הגובהמחציתעד)החממה

וכסונחליםגרגירזרעימעטהוסיפו2.
להיותחייביםהזרעים.באדמה
.אדמהשל1מ"בסמכוסים

נחליםגרגירזרעילכםישאם:לבשימו
ניתן,קודמיםבניסוייםנשתלושכבר

שבחממהלעריסהאותםלהעביר
יש.בעציץגםוכך,אדמהולהוסיף
.באדמההגפןצמראתלהחליף

נוספתלעריסהאדמההוסיפו,כעת.3
בההעריסהליד,בחממה
כלאתמלאווהפעם,שתלתם
.באדמההעריסה

:8ניסוי מספר 
מערכת השקיה אוטומטית

השקיהמערכות2ניצורבואו
כמותאתלהביןמנתעלאוטומטיות

החממהבתוך,לצמחהנדרשתהמים
.להומוצה

לפיהצמחתומכיאתהרכיבו.4
המצורפתהתמונה

ההשקיהתמיכתאתהרכיבוכעת.5
בעריסההתומךאתהניחו.לחממה

.באדמהשמילאתם

ל"מ25-בהקטנההכוסאתמלאו.6
.הגדולהלכוסהמיםאתוהעבירומים

25-בהקטנההכוסאתשובמלאו.7
.מיםל"מ

מעלהקטנההכוסאתהניחו.8
הכוסאתוהניחובחממההתמיכה
המכילבעציץהתמיכהמעלהגדולה

.הזרעיםאת

מ"ס15באורך,צמרחוטישניחתכו.9
בתוךהחוטשלאחדצדהניחו.אחדכל

.השתולהלאדמהצמודשניוצדהכוס
.בעציץוגםבחממהגם
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,הזרעיםמדידתסרטישניאתחתכו.10
בכוסהניחוהגדולאת,והקטןהגדול

בכוסהקטןואתהגדולההמדידה
.הדבקניירבאמצעות,הקטנההמדידה

אתלמדודלכםיאפשרהמידהסרט
מתחנותאחתבכלבכוסהמיםכמות
.הזמן

לידהעציץואתהחממהאתהניחו.11
.מוארחלון

.בטבלההמדידהתוצאותאתרשמו.12

כמות מים זמן

כוס קטנה

כמות מים  

כוס גדולה

התחלה

שעות10אחרי 

שעות15אחרי 

שעות20אחרי 

שעות30אחרי 

שעות__ אחרי 

שעות__ אחרי 

שעות__ אחרי 

:הסבר
לצמחמאפשרתההשקיהמערכת
:מאפייניםלשניתודותמיםלספוג

.והתלכדותהדבקה
המשיכהבאמצעותמתרחשתהדבקה

ביןהזהבמקרה.שוניםחלקיםבין
כאשר.הצמרלחוטהמיםמולקולות

מדיכבדהלהיותהופכתהמיםמסת
החוטבמורדלחליקמתחילההיא

העציץאלטיפותבצורתוליפול
ביןלאינטראקציהמתייחסתהתלכדות

מולקולותזהבניסוי.שוניםחלקים
הזמןובאותוהצמרבחוטנספגותהמים

כוחמייצרזה.לשנייהאחתנצמדות
וכך,העציץלכיווןהמיםאתשמושך
המיםאשרעדההשקיהאתמספק
.נגמריםבכוס

המיםכמותאתסופגבצמח,בתורות
לנומאפשרהמידהסרט.לוהדרושה

.לצמחנדרשיםמיםכמהלקבוע
אתבחשבוןלקחתישזאתעםיחד

.שהתאדתההמיםכמות
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עלשנספגההמיםכמות,שראינוכפי
מזויותרקטנההיתהבחממההצמחידי

באווירשגדלהצמחידיעלשנספגה
.הפתוח

שלהגדולהיתרוןאתמדגימההתוצאה
שליותרקטנהבכמותשימוש,החממה

נשלטתסביבההיאהחממהפנים.מים
מזגידיעלישירשאופןמושפעתשאינה
וכךבאווירלחותמייצרתהיא,האוויר

.הנדרשתהמיםכמותאתמקטינה

:9ניסוי מספר 
גשם חומצי

גשםשלהתופעהאתמדמהזהניסוי
השפעותאתשנביןמנתעלחומצי

.החקלאותעלהתופעה

:צריכיםאנומה
הקודםמהניסויחומר•
עציץ•
דשאזרעי•
ץחומ•

:השלבים
הניסוימן1-5שלביםעלחזרו1.

,אדמהעםעציץוהכינו,הקודם
.דשאזרעימעטוהוסיפו

לזוהסמוכהלעריסהאדמההוסיפו2.
זרעימעטוהוסיפוהקודםהניסוימן

.דשא
מדדוהקטנההמדידהכוסבעזרת3.

לכוסאותווהעבירוחומץל"מ25
.הפרחהגדולההמדידה

(ל"מ25)מיםשלזההכמותמדדו.4
והוסיפוהקטנההמדידהכוסבאמצעות

אתהניחו.הגדולהלכוסהמיםאת
.הגדולההתמיכהעלהגדולההכוס

אותהמלאו,הקטנההכוסאתשטפו.5
בתוךאותהוהניחומיםל"מ25-ב

כמו)הקטנההתמיכהעלהחממה
.(הקודםבניסוי

הניסוימןהצמרבחוטישובהשתמשו.6
מערכתאתשובלייצרמנתעלהקודם

אחדחוט.החממהבתוךההשקיה
אחדוחוטהדשזרעיעםלעריסה
.הנחילםגרגירזרעיעםלעריסה

אותםוחברונוספיםחוטי2הכינו.7
לחממהמחוץהעציציםלשניבדומה

.(הקודםהניסוימןוהישןהחדש)

לידוהעציציםהחממהאתהניחו.8
הנתוניםאתולאו,שמשמוארחלון

.בטבלה

קצב צמיחה  זמן

חממה

קצב צמיחה  

עציצים

התחלה

שעות5אחרי 

שעות10אחרי 

שעות15אחרי 

שעות20אחרי 

שעות30אחרי 

שעות__ אחרי 

שעות__ אחרי 
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:הניסויתוצאות
תהיהשהנביטהצפויהחממהבתוך

קצבכיצפוילחממהמחוץ,תקינה
לנביטה.יותרנמוךיהיההנביטה

יותרשטחייםשורשיםיהיובעציצים
שהנביטהצפוי,בנוסף.ענפיםוללא

היכן,בקצוותתהיהבעציצים
.חזקהפחותהחומציתשההשקיה

:הסבר
תגובהשלתוצאההואחומציגשם

המים.באטמוספירההנוצרתכימית
טבעיתחומציותמכיליםטבעיכתוצר
.לפחמןהמיםביןבחיבורהנוצר

אחרותכימיותתרכובותעםבמפגש
החומציותרמתבהםמצביםנוצרים
.(למשלמלחים)עולהבמים

המזהמיםהכימייםהחומריםעיקר
מעשהזיהוםשלתוצרהםבאטמוספרה

בניעלמשפיעזהזיהום.אדםידי
.הצמחיםעלוכמובןהאדמהעל,האדם

ביןההבדלאתבבירורמדגיםהניסוי
אלווביןחומצימגשםשנפגעוצמחים

.(בחממהשצמחואלו)שלא

:10ניסוי מספר 
שיבוט וגיזום צמחים

(לשכפל)לשבטכיצדנלמדזהבניסוי
.בביתלנושישצמחים

:צריכיםאנומה
חממהאועציץ•
,גפן,סיגלית)לשבטביתיצמח•

(אחריםאוביגונה,גרניום
אדמה•
גדולהמדידהכוס•

:השלבים
שבחרתםהצמחמןעליםכמהגזרו1.
הגדולההמדידהכוסאתמלאו2.

.העליםאתפנימהוהוסיפובמים

עליםבעלצמחבחרתםאם:לבשימו
ניתן,המידהלכוסנכנסיםשלאגדולים

כליבכלאורגילהבכוסלהשתמש
.אחרקיבול
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:11ניסוי מספר 
כוסברה

יתחילוהעליםאשרעדהמתינו.3
.שורשיםלפתח

אתלשתולרוציםאתםהיכןבחרו.4
אדמהוהוסיפוחממהאועציץ,הצמח
אתהעבירומכןלאחר.הנבחרלכלי

שהשוריםלהקפידיש.לאדמההצמח
.באדמהמכוסיםיהיו

הם!בעצמםמשוכפלצמחיצרתם.5
שישזכרו.המקורילמצחזההיהיה

אותולשמורמנתעלאותולהשקות
.בריא

:הסבר
מןחלקלחתוךניתןהצמחיםמןבחלק
נקראהתהליך,אותוולשבטהצלח

לענפיםמתאיםזהתהליך.הלימה
שאשר,דקיםושורשיםעלים,קטנים

מצמיחיםלחהבאדמהאותםשותלים
.הצמחאתמחדש

,ענףשללשתילהמתאיסוכרקנה
שורששללשתילהמתאימהבטטה

.עליםשללחיתוךמתאימותוסיגליות

:צריכיםאנומה
אדמה•
חממה•
כוסברהזרעי•
מים•

:השלבים
עריסותבשתיאדמהמעטמלאו1.

(הגובהמחציתעדבחממה
לכלכוסברהזרעי2-3הוסיפו2.

לפחות)אדמהעםוכסועריסה
(אחדמ"ס

מחוץאותהוהניחוהחממהאתכמו3.
.וצלשמשישבובמקום,לבית

,לחההאדמהעללשמורהקפידו4.
.מדירטובהלאאך
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:11ניסוי מספר 
פטרוזיליה

:לבשימו
ביותרהטובותהעונותהןוקיץאביב
השמששחוםמשוםכוסברהלגדל
.הגדילהאתמאיץ

:הסבר
שהעלים,ארומתישיחהיאכוסברה

שלהוהפרחיםתלתןבצורתשלה
.ועדיניםלבנים

חריףטעםבעליזרעיםלכוסברה
וחומצותחיונייםבשמניםהמלאים
.לבישולמשמיםהעלים.אורגניות

אך,עתבכללקצורניתןהעליםאת
הגבעוליםכאשרהואהאידיאליהזמן

גידום.מ"ס10שללגובהמגיעים
.לצמוחלחדשיםמאשרהישניםהעלים

,הפרחיםעםיפרחוהחדשיםהעליםעם
אתשמרו.הזרעיםאתהמכיליםאלוהם

.שובאותםלשתולותוכלוהזרעים

:צריכיםאנומה
אדמה•
חממה•
פטרוזיליהזרעי•
מים•

:השלבים
24-לבמיםהזרעיםאתהשרו1.

.שעות
והניחוהמיםמןהזרעיםאתהוציאו2.

.לשעהבדעל
העריסותבשתיאדמהמעטהניחו3.

מחציתעד)בחממההפנויות
(הגובה

בכלפטרוזיליהזרעי2-3הוסיפו4.
שלבגובה)באדמהוכסועריסה

.(לפחות1מ"ס
והשקובידייםהאדמהאתהדקו5.

.במיםאותה
אותהוהניחוהחממהאתסגרו6.

.לביתמחוץ

:הסבר
העלים,ארומתישיחהיאהפטרוזיליה

.פיקנטיוטעמהמעטמסולסליםשלה
מרץביןלשתולישהפטרוזיליהאת

כמו)קריםלאבאזורים,לאוגוסט
.השנהכלאותהלשתולניתן(ישראל

Aוויטמיניםמינרליםמכילההפטרוזיליה
.תיכוניהיםבמטבחנפוצההיא.C-ו

.מתהצמחהפריחהלאחר
הפרחיםמןהזרעיםאתלאסוףניתן

.שובאותםולשתול


